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Automobilky se musí přizpůsobit proměnám světa
Automobily se rychle proměňují z mechanických
produktů na softwarem řízená zařízení a
automobilky se tomu musí přizpůsobit. Na to
upozorňovali odborníci na Světovém kongresu
SAE.
"Automobilový průmysl stále více připomíná
svět spotřební elektroniky. Z toho vyplývá, že
automobilky, jejich dodavatelé ale i prodejci
musejí přepracovávat své obchodní modely.
Výrobky automobilové a spotřební elektroniky
se zavádějí s různou frekvencí, ale musejí zajistit
plynulou interakci,“ řekl Christian Rangel Hilt z
poradenské firmy P3 North America.
Hilt poukázal na rozdíl mezi tradičními a
novými automobilkami: 60 % zaměstnanců
Tesla Motors jsou softwaroví technici, zatímco
u zaběhnutých výrobců jsou to jen 2 %.
„Průmysl vyžaduje znalosti, ale nadále pracuje
s tradiční organizačním modelem. Přijetí
modelu spotřební elektroniky by automobilkám

umožnilo prodat více nových aut vybavených
nejnovější technikou. Automobilový sektor si
říká o nové přístupy k vývoji výrobků,“ říká
Hilt.
Bernard Sendhoff z Hondy s tím souhlasí:
„Nechceme se zbavit řidiče, chceme obohatit
zkušenost z jízdy tím, že bude existovat
spolupráce mezi řidičem a vozem. Personalizace
bude stále důležitější. Nadchází doba, kdy
interiér vozu bude upraven podle individuálních
potřeb zákazníka," říká Sendhoff.
Zástupce Magna International Swamy Kotagiri
říká: " V posledních 10-15 letech se používala
reklama ukazující spoustu crash-testů a chválila,
jak jsou automobily odolné a ochrání cestující.
V nových reklamních spotech vidíte auta, jak
dokáží zastavit ještě před tím, než narazí do
zdi."

více na
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Volkswagen Užitkové vozy spouští projekt
Das RentAuto
Půjčovna užitkových vozů Volkswagen
Das RentAuto nabízí prostřednictvím 20
prodejců značky Volkswagen Užitkové
vozy 80 vozů Transporter, Caravelle a
Crafter k pronájmu na jeden až 30 dní. Das
RentAuto je službou koncipovanou pro
široký okruh potenciálních zákazníků ze
soukromé i podnikatelské sféry. Nabídka
je rozdělena do dvou časových pásem pro delší pronájmy vozidla (14 až 30 dní)
jsou stanoveny zvýhodněné sazby. Zákazník může svůj vůz zaparkovat u prodejce.
Transparentní služby jsou doplněny pojištěním s nízkou spoluúčastí (1 % nebo 1000 Kč).
Ceny pronájmu skříňového vozu Transporter začínají již od 1000 Kč/den za vozidlo,
devítimístný Transporter Kombi má cenu od 1200 Kč/den a pro nejtěžší úkoly je k
dispozici Crafter s cenou od 1200 Kč/den.
více na www.autoweek.cz
Policie chce mít veto na dopravní značení
O chystaných novinkách v legislativě v oblasti
dopravního značení hovořil na semináři
Klubu motoristických publicistů ředitel
Dopravní policie Tomáš Lerch. Podle Tomáše
Lercha policie usiluje o právo veta v oblasti
umísťování dopravního značení: „Česká
legislativa nezahrnuje policejní právo veta při
umísťování dopravního značení, jako je tomu
v některých evropských zemích. Usilujeme o
toto právo pro případ, že dopravní značení
je v rozporu s bezpečností silničního provozu. Svaz měst a obcí se našemu úsilí až
hystericky brání, my ale budeme o právo veta bojovat.“
více na www.autoweek.cz

Překlady

z angličtiny a do angličtiny
Zaměřením
na
technická
témata především z oblasti
automobilového průmyslu.
rybecka@volny.cz
tel. 737 846 184
Více o knihách z nakladatelství
REBO International CZ na
www.rebo.cz
kde je i e-shop.

Modernizované vozy Peugeot Partner a Partner Tepee
Do prodeje přišly modernizované podoby vozů
Peugeot Partner a Peugeot Tepee, které byly
představeny letos v březnu na autosalonu v
Alžírsku. Výrazná přední část vozu dostala novou
masku chladiče, která navazuje na současný
design ostatních modelů značky. Ergonomická
kabina vozu je nově vybavena novým
telematickým systémem s velkým barevným
dotykovým displejem 7'' zabudovaným do
středu přístrojové desky.
Novinkou je systém Active City Brake
(Automatické brzdění ve městě v případě rizika
srážky). Systém dokáže v případě potřeby v
některých případech vozidlo i automaticky
zastavit a vyhnout se tak kolizi. Nabízí se za
příplatek od druhé úrovně výbavy Active.

Systém Grip Control, patentovaný skupinou
PSA Peugeot Citroën, zlepšuje schopnost vozu
zvládat jízdu na obtížně sjízdných silnicích,
polních cestách i mírně náročném terénu.
Nový Peugeot Partner Tepee nabízí výběr ze
zážehových (VTi) a vznětových (BlueHDi)
motorů nejnovější generace, které splňují Euro
6.
Parter Tepee je k dispozici s 5 nebo 7
samostatnými sedadly. Vůz má rovnou podlahu
a objem zavazadlového prostoru 675 až 3000
l. Stropní odkládací prostor má objem 94 l.

více na
www.autoweek.cz

Modernizovaná Kia cee’d
Modernizovaná podoba vozu Kia cee’d
byla vystavena na autosalonu v Istanbulu bez upozornění, že jde o světovou premiéru.
Pozornosti našich slovenských kolegů z magazínu
Autožurnál ale neušlo, že byly vystaveny vozy,
které mají nový tvar nárazníků a změněné zadní
světlomety. Modernizovaný cee’d dostane
motory Euro 6. Nejvýznamnější novinkou bude
přeplňovaný zážehový tříválec 1,0 T-GDi, který
má ve verzi GT Line výkon 88 kW (120 k). K tomu
se přidá úsporná verze s výkonem okolo 74 kW
(100 k). Turbodiesel 1,6 CRDi má v nejvýkonnější verzi nově 97 kW (133 k). Modernizovaná
Kia cee’d s novými motory přijde do prodeje na přelomu srpna a září.
Kia Motors Slovakia nedávno v Žilině vyrobila milióntý automobil modelové řady
cee’d. Celkem už závod Kia Motors Slovakia překonal hranici dvou milionů vyrobených
automobilů.
více na www.autoweek.cz
Evropské logistické prostředí se mění
Ze zprávy společnosti Colliers International
vyplývá, že změny v modelech obchodu,
technologie, infrastruktury a provozu
mění logistické prostředí v regionu EMEA.
Distribuční kanály se přesouvají ze západu
na východ do střední a východní Evropy.
To, spolu s přemísťováním výroby ze severu
na jih, mění evropské logistické prostředí.
Od roku 2010 došlo k výrazným změnám
v obchodování z hlediska objemu TEU
kontejnerů. Přístavy obsluhující severní
Polsko a Německo byly na vrcholu. Gdaňsk zaznamenal od roku 2010 zvýšení objemu
obchodu o 133 %, což ho posouvá na stejnou úroveň s francouzským Marseille. Nejvíce
rostoucím přístavem ale je Piraeus v Athénách, který zaznamenal nárůst obchodu o
neuvěřitelných 276 %, čímž se dostal na úroveň přístavu Felixstowe, hlavního přístavu
ve Velké Británii. Růst obchodu v Řecku, Turecku a také v Konstantě, největším přístavu
v Rumunsku, posílil posun v obchodování přes Středomoří až po jihovýchodní Evropu.
více na www.autoweek.cz
Další témata 24. týdne ve www.autoweek.cz:
České auto 2015 vyvrcholí při Autoshow
Klimatizace se stává běžnou výbavou u ojetin
Pozvánka na Den otevřených dveří v Auto Palace na Spořilově
Pozvánka na DS Experience

Suzuki Vitara
Modelová řada Suzuki Vitara byla uvedena
na trh v roce 1988. V průběhu let se měnila
velikost i technika vozu. Nyní se po více
než čtvrtstoletí to nejlepší z dědictví Vitary
představuje v podobě moderního SUV.

2500 mm. Zavazadlový prostor má základní
objem 375 l. Překonávání terénních překážek
pomáhají světlá výška 185 mm, velká kola
17", přechodový úhel 17,7° a nájezdové úhly
18,2° vpředu a 28,2° vzadu.

Mimořádně lehká a tuhá nosná struktura
karoserie Suzuki TECT (Total Effective Control
Technology) ve velkém rozsahu využívá
ultravysokopevnostní oceli. S pohotovostní
hmotností 1075 kg patří Vitara k nejlehčím SUV
na trhu. Díky tomu se může chlubit nejnižší
spotřebou paliva mezi vozy s pohonem 4x4 a
klasickým spalovacím motorem - ve verzi 1,6
DDiS AllGrip má kombinovanou spotřebu jen
4,2 l/100 km, s pohonem předních kol dokonce
jen 4,0 l/100 km.

Systém pohonu všech kol AllGrip se čtyřmi
volitelnými jízdními režimy (Auto, Sport,
Snow a Lock) debutoval v Suzuki S-Cross. Ve
Vitaře je rozšířený o nové funkce předvídání a
asistent pro sjíždění svahu. Nová předvídavá
funkce dává systému schopnost předpovídat
možnost prokluzu předních kol na základě
povahy vozovky, signálů od plynového pedálu
a řízení. Systém ALLGRIP v nové Vitaře díky
tomu připojuje pohon zadních kol ještě před
protočením těch předních.

Celková délka vozu s výhradně pětidveřovou
karoserií je 4175 mm při rozvoru náprav

více na
www.autoweek.cz

Dacia Piknik 2015
Letošní ročník setkání majitelů
vozů Dacia v Čechách pod
názvem
Dacia
Piknik
se
uskutečnil opět v Šiklově mlýně
a byl znovu plný překvapení
a rekordů. Druhého ročníku se
zúčastnilo celkem 6209 osob a
na parkovišti bylo na jednom
místě zaparkováno 1327 vozů
značky Dacia. Návštěvníci si
užívali celodenní aktivity včetně
mnoha koncertů. Atrakcí pro
technicky založené návštěvníky
byla expozice motoru Energy
1,2 TCe 115k, který se montuje
do všech modelů Dacia. Jeden z techniků školícího centra Renault zde odpovídal na
dotazy. Jako minulý rok si návštěvníci užili i jízdy s vozem Duster 4x4 na offroadové trati.
více na www.autoweek.cz

Česko-německé
dopravní
fórum
Pro čilou obchodní výměnu
musí být dopravní spojení
mezi Českou republikou a
Německem
otevřenější
a
rychlejší. Na tom se shodli
účastníci 2. česko-německého
dopravního fóra. Druhé českoněmecké dopravní fórum
pořádala
Česko-německá
obchodní
a
průmyslová
komora (ČNOPK) společně
s
pražskou
Reprezentací
Svobodného státu Bavorsko.
Základem
intenzivního
bilaterálního
obchodu
je
dobrá přeshraniční infrastruktura. Odborné analýzy se zaměřily na vlakové a silniční
spojení mezi ČR a Bavorskem. V česko-saském pohraničí je kromě dokončení stavby
dálnice D8 potřeba zlepšit také spojení po Labi a vybudovat novou železniční trať. Z
pohledu bavorské vlády je velmi důležité rychlé vlakové spojení mezi Mnichovem a
Prahou.
více na www.autoweek.cz

Personalia z
Tatra najala novou personální ředitelku
Součástí vedení Tatra Trucks se stala Hana
Bobrovská (50), která převzala vedení
personálního úseku. Do společnosti
Tatra Trucks přichází se zadáním zajistit
dostatek
vysoce
kvalifikovaných
zaměstnanců a postupně vybudovat
nový systém personální práce zaměřený
na vzdělávání, rozvoj a vzájemnou
spolupráci.
Hana
Bobrovská
má
zkušenosti zejména z výrobní oblasti,
ve které se pohybovala posledních 12
let. Ve funkci nahradila Libora Bartoně,
který pozici vykonával 8 let do loňského
října a nyní působí v dceřiné společnosti
Taforge. V průběhu výběrového řízení
funkci dočasně vykonával vedoucí
odboru mezd Jaroslav Matejný.

Lindnerová řídí obchod LeasePlanu
ČR
Eva
Lindnerová
byla
k
1.
červnu jmenována obchodní a
marketingovou ředitelkou společnosti
LeasePlan ČR. Manažerskou dráhu
započala na konci 90. let v americké
společnosti Trane. V letech 2011
až 2013 se věnovala konzultační
činnosti. Poté působila ve společnosti
AB Facility, která spadá do skupiny
Penta Investments, nejprve coby
finanční ředitelka a nakonec jako
ředitelka pro strategii a inovace. Od
února letošního roku byla investiční
ředitelkou ve finanční společnosti
Equity Solutions. Nová obchodní a
marketingová ředitelka společnosti
LeasePlan ČR získala titul MBA na
University of New York in Prague, je
držitelkou prestižního certifikátu Six
Sigma Green Belt. Mezi své koníčky
řadí rodinu, sport a cestování.Je
ženatý, má dvě dcery.
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Ceník Suzuki Vitara
Bosch očekává rozšiřování použití CNG a LNG
I když dostal košem od GM, Marchionne hledá partnera
Fotoreportáž Legendy 2015
24 hodin Le Mans - triumf Porsche

Partner organizace:

Oldtimer číslo 5/2015

Vyšlo nové číslo magazínu pro znalce a milovníky
historických vozidel.
Z obsahu čísla
- Nejúspěšnější rok Mercedesu ve stínu tragédie série vítězství J. M. Fangia a S. Mosse, tituly ve F1,
vytrvalostních závodech i rallye, ale i tragédie v Le
Mans
- Zemřel Geoff Duke, motocyklová hvězda ze Zlaté
éry silničních závodů
- Tatra 600 aneb jak vznikl Tatraplan
- Nechybí ani přehled veteránských klubů v ČR a
řádková inzerce.
Oldtimer je v prodeji ve vybraných prodejnách sítě
Mediaprint & Kapa. Oldtimer je možné zakoupit i
osobně 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

Suzuki Vitara - ceník
Suzuki chce s Vitarou oslovit především mladé
páry a mladé rodiny. Proti potenciálním rivalům,
jako jsou Renault Captur nebo Peugeot 2008,
nabízí vyspělý pohon všech kol. V tom může
Vitaře konkurovat jen Fiat 500X. Zajímavostí je
možnost individualizace pomocí sad Urban Paket a Outdoor Paket doplněných o dvoubarevné
lakování. K dispozici je i 7" dotyková obrazovka, přes kterou lze pomocí systému MirrorLink
ovládat i chytrý telefon.

Nová Suzuki Vitara se vyrábí v maďarském
závodě v Ostřihomi, ale prodávat se bude po
celém světě. V Evropě by se tento model měl
stát nejprodávanějším vozem značky Suzuki s
prodejem okolo 70 000 vozů ročně.

více na
www.autoweek.cz

V budoucnosti se očekává rozšiřování použití CNG a LNG
Při příležitosti 62. mezinárodního kolokvia,
pořádaného společností Robert Bosch v Boxbergu, se nám naskytla příležitost promluvit si se
členem představenstva Dr. Markusem Heynem.
Ve druhé části rozhovoru jsme se zaměřili na
čisté pohonné jednotky a alternativní pohonné
hmoty.

přístupem vzduchu, pak je jeho použití nebezpečné nejen pro vstřikovací systém, ale pro celý
motor. Jediným způsobem, jak se s tím vypořádat, je zajistit, že expozice vůči vzduchu bude
omezena na minimum."

Otázkou posledních týdnů je používání biopaliv. Jak se společnost Bosch staví k jejich
využívání?

"Řešení, využívající CNG a LNG, se významnou
měrou prosazují v sektoru nákladních a užitkových vozidel v Číně. Právě Čína je v současnosti největším trhem pro CNG -pokrývá 70 %
světového trhu. Trh s CNG roste i přes nízké
ceny ropy. Překvapením je, že k rozvoji zatím
nedochází v USA, kde jsme se domnívali, že
k němu vzhledem k nízké ceně plynu z břidlic
dojde. Připravujeme řešení pro použití CNG
a LNG technologií v automobilovém průmyslu.
Domníváme se, že mají velkou budoucnost."

"Biopaliva neustále testujeme a dá se jednoznačně říci, že biopaliva 1. generace nejsou
řešením pro budoucnost. Jsou jako jogurt - když
jsou čerstvá, tak jsou dobrá, když nejsou čerstvá už tak dobrá nejsou. Prvořadým úkolem
pokud jde o uchovávání biopaliv je zajistit, aby
nedocházelo k přístupu vzduchu. Pokud němu
dojde, můžete počítat hodiny do chvíle, kdy se
zkazí. Podle našeho názoru 2. generace biopaliv, která se bude vyrábět z jiných složek, je pro
budoucnost slibnější."
Jaké přinášejí biopaliva problémy z hlediska
motorů?
"Je to jiný typ paliva než obvyklé pohonné hmoty. Probíhá testování a dokud si nebudeme jisti,
že biopalivo se časem ve svém složení nemění
v něco, co už není pohonnou hmotnou, např.

více na
www.autoweek.cz

Jaké jsou možnosti využití zemního plynu?

Je reálná možnost vývoje speciálních motorů, které by plně využily přednosti zemního
plynu?
"Je otázkou, kdy nastoupí plynové motory s
přímým vstřikováním. Jde o to, zda investovat do konstrukce úplně nového motoru. Na
to současná poptávka ještě není dost velká.
Současné motory tedy procházejí přestavbou
na CNG a jsou ve stále větší míře používány s
velkým úspěchem."

I když dostal košem od GM, Marchionne hledá partnera
Šéf Fiat Chrysler Auto Sergio Marchionne
se poohlíží po automobilkách, s nimiž by
se mohl spojit. Marchionne spolupracuje s
poradenskou firmou, která posuzuje zájem
investorů o navázání kontaktu s FCA. Vzhledem
k deklarovanému nezájmu detroitské jedničky
GM se Marchionneho poradci rozhlížejí po
jiných velkých automobilkách v rámci jeho plánu
B. Jako nouzovou možnost zvažují PSA Peugeot
Citroen.

Zatímco Marchionne se stále ještě nevzdal
myšlenky nalákat GM k usednutí k vyjednávacímu
stolu s pomocí tlaku akcionářů, jeho tým ví, že
musí zvažovat víc možností. Jednou z nich je
získat investora, který by měl zájem o koupi
podílu v GM a využil své pozice k tlaku na
šéfku GM Mary Barraovou a představenstvo
koncernu. Marchionne údajně už kontaktoval
velké institucionální investiční fondy, které vždy
patřily mezi deset největších akcionářů koncernu.

Marchionne při prezentaci pro investory řekl, že
automobilový průmysl se potřebuje konsolidovat,
aby rozložil obrovské náklady na vývoj nových
modelů, účinnějších motorů a technologií na
čistší emise na větší základnu prodeje. Pokud
to neudělá, bude nadále zaostávat za jinými
odvětvími z hlediska návratnosti kapitálu.

„Aktivista by musel koupit pár akcií GM a riskovat
jejich pád po oznámení spojení s FCA, protože
přinejmenším velký počet akcionářů GM bude
nápadem znepokojen,“ varuje profesor na Ross
School of Business Michiganské university Erik
Gordon. Nízké ziskové marže z FCA v tuto
chvíli nečiní dobrého partnera pro silnější hráče,
zatímco GM je velmi žádaný.

Představenstvo GM v čele s Mary Barraovou
považuje spojení s FCA za rozptylování ve
vlastní snaze o efektivnější výrobu. Připojení
problematického působení FCA v Evropě a
špatně prodejných značek by v USA by zvrátilo
růst společnosti a posunulo jí o několik let zpět.

více na
www.autoweek.cz

Legendy 2015
Druhý ročník největší motoristické slavnosti proběhl opět v areálu PN v Praze Bohnicích. Atmosféru
této mimořádné události vám přibližuje fotoreportáž se snímky Tomáše Rybeckého.

více na
www.oldtimermagazin.cz

83. 24 hodin Le Mans

Před 263 500 diváky Porsche získalo po 17
letech své 17. vítězství v Le Mans. Překvapením
bylo, že vítězný vůz neřídili zkušení jezdci, ale
nováčci v kategorii LMP1.

za svítání Porsche zrychlily a u Audi už neměli
žádné rezervy výkonu, aby na to dokázali
zareagovat. Jezdci Audi se navíc nevyvarovali
chyb a na vozech se objevily i drobné problémy.

Nico Hülkenberg se stal prvním debutantem,
který zde zvítězil od roku 1998, a prvním
aktivním pilotem formule 1 od roku 1991, kdy
zde vyhráli Bertrand Gachot a Johnny Herbert.
Spolu s ním řídili vítězný vůz Nick Tandy a Earl
Bamber (ten jako první Novozélanďan po Chrisi
Amonovi a Bruce McLarenovi, kteří zde v roce
1966 dovedli k prvnímu vítězství vůz Ford), oba
jezdci jen se zkušenostmi ze závodů Porsche
Supercupu. S vozem Porsche 919 Hybrid toto
trio absolvovalo jen šestihodinovku ve Spa.

Závod ukázal i zákulisní osobní rivalitu. V boxu
Audi totiž byl k vidění šéf koncernu Volkswagen
(do něhož patří i Porsche) Martin Winterkorn.
U Porsche ale nakonec vítězství oslavoval
Wolfgang Porsche.

Audi dlouho pomýšlelo na vítězství. Na vedoucí
pozici se střídali jezdci Porsche a Audi podle
toho, jak jim vycházely zastávky v boxech. Jenže

Toyoty jely bez větších potíží, ale rychlostí
německým vozům naprosto nestačily, přičemž
jejich odstup nakonec byl až deprimující.
Tři nezvyklé vozy Nissan GT-R LM Nismo sice
nedojely, ale zanechaly celkem sympatický
dojem, i když na elitu LMP1 zatím zdaleka
nestačí.

1. Hülkenberg/Tandy/Bamber
Hybrid 395 kol

Porsche 919

5. Jani/Lieb/Dumas Porsche 919 Hybrid 391
kol

2. Webber/Hartley/Bernhard
Hybrid 394 kol

Porsche 919

6. Wurz/Conway/Sarrazin
TS040 Hybrid 387 kol

Toyota Gazoo

Audi Sport Team

7. Albuquerque/Bonanomi/Rast Audi Sport
Team Joest R18 e-tron 387 kol

4. Duval/di Grassi/Jarvis Audi Sport Team Joest
R18 e-tron 392 kol

8. Davidson/Buemi/Nakajima Toyota Gazoo
TS040 Hybrid 386 kol

3. Lotterer/Fässler/Treluyer
Joest R18 e-tron 393 kol

více na
www.motorsporting.cz

