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Trefa do černého
Nová Škoda Superb Combi je automobilem, který
zcela jistě osloví soukromou i firemní klientelu po
celé Evropě. Na domácím trhu se nová Škoda Super
Combi začne prodávat 19. září a její základní cena
startuje na 629 900 Kč. Jinými slovy to znamená, že
v průměru budou modely Combi o 30 000 Kč dražší
než verze Liftback.
Využití koncernové platformy MQB s větším
rozvorem a rozchodem kol vpředu i vzadu a zcela
nové řady pohonných jednotek umožnilo zkrácení
přídě a optické snížení kapoty. Záď Superbu Combi
je nezaměnitelná a čistě stylizovaná. Štíhlé, ostře
řezané dvoudílné zadní svítilny protažené až do
boků karoserie jsou standardně osazeny LED světly.
Interiér verze kombi svým celkovým pojetím,
výbavou i Simply Clever prvky vychází z konceptu
verze liftback. Zavazadlový prostor s objemem 660
l v základní konfiguraci zadních sedadel ale nemá v
segmentu střední třídy konkurenci a to samé platí
i pro hodnotu 1950 l při sklopených sedadlech.
K tomu musíme připočíst nízko položenou

nákladovou hranu (620 mm), široký vstupní otvor
a snadnou manipulaci se zadními sedadly. Stačí
sklopit opěradlo sedadla spolujezdce a napříč se do
vozu vejdou předměty dlouhé až 3,1 m.
Novou Škodu Superb Combi jsem vyzkoušel v rámci
testovacích jízd v okolí Mnichova. Ocenili jsme její
kultivované a precizní jízdní vlastnosti v horských
serpentinách a na dlouhých úsecích dálnice. Vysoká
torzní tuhost karoserie a znamenitá aerodynamika v
kombinaci s vyspělým zavěšením kol a elektronickým
závěrem diferenciálu jsou zárukou vysokého
cestovního komfortu a snadné ovladatelnosti i při
razantnějším způsobu jízdy.
Asi nejvíce jsem na novém Superbu Combi ocenil
bezprostřední odezvu řízení a ochotu vozu
kopírovat zvolenou stopu v ostřejších zatáčkách.
Obdivuhodná je rovněž hluková izolace a účinnost
brzd při enormním zatížení.

více na
www.autoweek.cz

Talisman nahradí Lagunu
Renault v polovině září na autosalonu
ve Frankfurtu představí nový sedan
střední třídy, kterým nahradí model
Laguna. Základní informace a
podobu vozu Renault slíbil odhalit
už 6. července v 15 hodin. Co tedy
o připravovaném modelu víme už
nyní? V září se ve Frankfurtu představí jako sedan, o šest měsíců později přijde ještě
kombi, ale nepřipravuje se kupé. Talisman bude vycházet z nové modulární platformy
CMF. Bude používat technické vymoženosti včetně HUD displeje, unikátního 8,7"
dotykového displeje i řízení všech kol 4Control, které se objevily v nové generaci Espace.
V České republice je prodej Renaultu Talisman naplánován na začátek roku 2016.
více na www.autoweek.cz

Levné auto od Volkswagenu bude později a dražší
Volkswagen už mnoho let připravuje levné auto pro rozvíjející se trhy. Původní plán byl
nabídnout do konce roku 2016 globální auto s cenou 6000 až 8000 eur. Nyní Martin
Winterkorn naznačil podrobnosti o připravovaném projektu. Do prodeje přijde až v roce
2018 a k dostání bude jen v Číně a možná ještě
v jihovýchodní Asii. S plánovanou cenou 8000
až 11 000 eur to nebude nikterak levné auto
(nejlevnější verze Volkswagenu up! v Německu
stojí méně než 10 000 eur). Ve skutečnosti vzniká
celá rodina vozidel, zahrnující nejen klasický
sedan, ale i hatchback a SUV.
více na www.autoweek.cz
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Zaměřením
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rybecka@volny.cz
tel. 737 846 184
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kde je i e-shop.

Soukromníci kupují málo aut
Červen byl z hlediska registrací nových osobních aut
historicky nejúspěšnějším měsícem a první pololetí
2015 skončilo rekordním počtem registrací 113 261
nových osobních automobilů. Registrace nových
osobních automobilů letos vzrostly o 20,42 % z 94 058
vozů v roce 2014, tj. o 19 203 kusů. Jenže soukromníci
si pořídili o 37 % aut méně než v roce 2009!
Občas se objevují informace, že trh ve skutečnosti
stagnuje a neroste. Proto SDA provedl analýzu
vozového parku nově registrovaných vozidel v 1.
pololetí 2014 a 2015 tak, že odečetl krátkodobé
registrace. I pak meziroční nárůst v roce 2015 činil
19,4 %. U obdobné analýzy celého vozového parku
OA (nová + ojetá – vyvezená) činí letošní přírůstek
16,8 %.

Jenže podíl firemních vozidel činil 74,75 % a privátních
registrací bylo jen 25,25 %. Je to nejnižší podíl od roku
2009, kdy SDA začalo tento údaj uvádět. Znamená to,
že zatímco v prvním pololetí roku 2009 soukromníci
zaregistrovali 45 406 nových osobních aut, letos
to bylo jen 28 598 vozů! Nicméně nárůst registrací
privátními zákazníky proti loňskému roku i tak vzrostl
o 9,4 %. Skutečnost ale bude ještě o trochu vyšší,
protože automobily pořizované soukromníky na
operativní leasing jsou zatím zařazeny mezi firemní
klientelu, protože z hlediska registru je pořizují
leasingové společnosti.

více na
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V Calais se situace stále zhoršuje
ČESMAD Bohemia se obrátil dopisem na ministra
zahraničí, aby intervenoval u francouzské vlády
s naléhavou žádostí o zajištění bezpečnosti ve
francouzském přístavu Calais, kde jsou denně
ohrožovány stovky řidičů agresivními běženci.
Přestože byl ministr Zaorálek v této věci i interpelován
v poslanecké sněmovně, žádné jeho konkrétní
kroky nejsou známy. S nečinností francouzských
úřadů již došla trpělivost i Mezinárodní unii silniční
dopravy IRU, jíž je ČESMAD Bohemia členem, a
obrací se na Francii a EU s naléhavou výzvou požadující ochranu řidičů a vozidel v
oblasti Calais.
Situace je natolik kritická, že nedojde-li k radikální změně bezpečnostní situace, nebudou
schopni čeští silniční dopravci zajišťovat potřeby českého exportu a importu. Vzhledem k
tomu, že naprostá většina zboží mezi námi a Velkou Británií, která patří k našim důležitým
obchodním partnerům, putuje právě po silnici, znamenalo by to vážné ohrožení našich
průmyslových a obchodních podniků.
více na www.autoweek.cz
Německé automobilky pro Grexit?
Podle informací Automotive News Europe lobbyistická
organizace německých automobilek VDA prosazuje
u německé vlády odchod Řecka z eurozóny v zájmu
stabilizace trhu. Německé automobilky detailně
analyzují potenciální dopady případného odchodu
Řecka z eurozóny (Grexit) na kapitálové trhy a směnné
kurzy. Podle šéfa VDA Matthiase Wissmanna je v zájmu
německého automobilového průmyslu aby Grexit
přestal být něčím nepřípustným, protože by přispěl ke
stabilizaci v eurozóně. Podle Wissmanna by jakékoliv
oslabení podmínek záchranného plánu znamenalo posílení protiúsporných opatření
v dalších zemích, které přistoupily k bolestným reformám, jako například ve Španělsku.
"Země EU, které přikročily k nepopulárním reformám, se musely vydat cestou, která
je tvrdá a kamenitá, ale dnes už jsou opět na cestě k hospodářskému růstu," uvedl
Wissmann.
více na www.autoweek.cz
Další témata 27. týdne ve www.autoweek.cz:
Alcar Roadshow
209 absolventů Škoda Auto SOU
Bosch podporuje soutěž Stavíme z Merkuru
15 nových CNG stanic

Červnový růst prodeje na hlavních trzích
Registrace nových automobilů na hlavních
evropských trzích v červnu v porovnání s loňským
rokem výrazně rostly. Podílel se na tom i vliv
kalendáře se dvěma pracovními dny navíc. Evropané
navzdory obavám o dopad řecké krize tedy opět
nakupují nová auta.
V Německu bylo v červnu nově registrováno 313
539 nových osobních automobilů, tedy o 12,9 % víc
než vloni. Naopak v květnu v Německu registrace
proti loňskému roku poklesly o 7 %, protože
bylo o dva pracovní dny méně. V součtu obou
měsíců byl dosažen růst o 3 %. Od začátku roku
to znamená meziroční růst o 5,2 % na 1,62 milionu
nově registrovaných vozidel za první pololetí. Podíl
dovážených značek klesl z loňských 37 % na 35,5 %.
Ve Francii bylo během června nově registrováno
225 645 nových automobilů, tedy o 15,0 % víc než
v červnu 2014. To je největší nárůst za poslední
čtyři roky. Zatímco domácí značky rostly o 12,3 %,

více na
www.autoweek.cz

dovážené celkem o 18,9 %, takže zvýšily svůj podíl
na trhu na 42,0 %. Od počátku roku bylo ve Francii
nově registrováno 1,02 milionu vozů, což je o 6,1 %
víc než před rokem.
Počet registrací nových vozů v Itálii dosáhl v červnu
146 682 kusů, tedy o 14,4 % víc než před rokem.
Italské značky vykázaly růst o 20,1 %, takže se jejich
podíl zvýšil na 16,8 %. Od počátku roku dosáhly
registrace nových osobních aut v Itálii 872 951 kusů,
což je o 15,2 % víc než v prvním pololetí 2014.
Ve Španělsku se pokračující, už sedmkrát
prodloužené státní dotace na nová auta (kupující
nového auta při likvidaci starého dostane dotaci ve
výši 2000 eur, z čehož polovina je ze státní kasy a
polovina od prodejce) podílely na meziročním růstu
o 24 % na 111 333 nově registrovaných vozidel. Byl
to už 22. měsíc neustálého růstu v řadě. Za první
pololetí španělský trh rostl o 22 % na 555 222 vozů.

Jaguar Land Rover si posvítí na výmoly
Výzkum společnosti Jaguar Land Rover
Pothole Alert by mohl pomoci každoročně
ušetřit miliardy. Výzkumný Range Rover
Evoque umí identifikovat polohu, velikost
výmolů a rozbitých poklopů kanalizace.
Podle toho během milisekund dokáže
přizpůsobit i nastavení podvozku. Inženýři
vyvíjejí technologii na sdílení těchto informací
prostřednictvím cloudu, aby všichni řidiči mohli
být varováni před nebezpečnými výmoly. Jaguar Land Rover úzce spolupracuje s
městskou radou v Coventry na způsobu, jak by sdílená data mohla správa silnic využít
k urychlení oprav vozovek. Škody každoročně způsobené výmoly dosahují ve Velké
Británii odhadem výše 2,8 miliard liber.
„Range Rover Evoque a Discovery Sport vybavené systémem MagneRide disponují
senzory, které vozidlu dovolují monitorovat povrch vozovky pod koly a rozeznat výmoly.
Na základě sledování pohybu vozidla a změn výšky zavěšení je systém schopen
průběžně upravovat charakteristiku podvozku a poskytnout tak pasažérům komfortnější
jízdu. Tato technologie by mohla zabránit mnohamiliardovým škodám na vozidlech a
urychlit opravy silnic,“ řekl ředitel vývoje JLR Mike Bell.
více na www.autoweek.cz
Jaguar Land Rover myslí na elektromobilitu
Generální ředitel automobilky Jaguar Land Rover
Ralf Speth, držitel ocenění ManBest 2013, na
Kongresu Automotive News řekl, že lidé kupující
automobily se nadále vyhýbají plně elektrickým
automobilům, což by se však s nástupem nové
generace technologie akumulátorů mohlo ve
střednědobém horizontu změnit: „V současnosti
zákazníkům neimponují. Akumulátory jsou příliš
těžké, drahé a hustota energie je příliš nízká.
Příští generace akumulátorů bude mít větší energetickou hustotu, menší hmotnost a
jejich cena klesne.“
Land Rover vyrobil prototyp elektrického vozu Project Evoque E, jenž by měl být
předveden jako koncept. Už před dvěma roky vzniklo několik Defenderů s elektrickým
pohonem.
více na www.autoweek.cz
Další témata 27. týdne ve www.autoweek.cz:
Boj o Stratosy
Kia z Koreje vyvezla 15 milionů aut
AAA Auto přesouvá sídlo do ČR
Únavu řidiči nejčastěji zahánějí kávou

Personalia z
Volvo Car Czech s novou ředitelkou
Dosavadního generálního ředitele Volvo
Car Czech Republic Franka Versaevela
na jeho pozici Managing Directora
střídá nová šéfová. Versaevel řídil české
zastoupení značky Volvo od roku 2010.
Přechází od letošního července na nové
působiště v Turecku, kde stane v čele
tamního zastoupení značky Volvo.
Po řadě let řízení českého zastoupení
švédské
automobilky
zahraničními
manažery se tak vedení ujímá Češka. Šárka
Heyna Fuchsová pracuje v zastoupení
značky Volvo již 16 let. Po zkušenostech z
obchodního oddělení reklamní agentury
Young&Rubicam nastoupila v roce 1999
do tehdejší společnosti Volvo Auto Czech
(dnes Volvo Car Czech Republic) jako
marketingová manažerka a od té doby
prošla řadou oddělení.

Nová vedoucí Dachseru České
Budějovice
Dachser jmenoval novou vedoucí
českobudějovické filiálky. Ve své pozici
bude zodpovědná za strategické
řízení pobočky. Petra Růžičková
vystudovala jazykovou obchodní
akademii v Pelhřimově. Profesní
dráhu zahájila v německé pobočce
společnosti Müller Brot. Po návratu
do České republiky pokračovala ve
firmách Besemi nebo Robert Bosch.
Do společnosti DACHSER nastoupila
v roce 2007 na pozici obchodního
zástupce a zástupce vedoucího
pobočky a setrvala zde do roku
2010. Po dobu dvou let pak působila
jako manažerka dopravní firmy
ve společnosti Unitrans Bohemia,
odkud se v roce 2012 vrátila zpět
do DACHSERu na pozici DIY Project
Manager. Růžičková hovoří plynně
německy, anglicky, domluví se i rusky
a v současné době se učí španělsky.
Ve volném čase také ráda cestuje a
věnuje se sportu.
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DKV nečeká výraznější růst cen pohonných hmot
DKV Euro Service očekává v letních měsících tohoto
roku stagnaci nebo jen mírné zvýšení cen pohonných
hmot.
Přední evropský poskytovatel služeb pro dopravce
DKV Euro Service zajišťuje bezhotovostní platby na
cestách. Svým 120 000 klientům nabízí síť nadnárodních, regionálních i lokálních značek - okolo 55 300
míst pro tankování a servis ve 42 zemích po celé Evropě. Mezi klienty DKV jsou logistické firmy, dopravní
společnosti a provozovatelé autobusové dopravy,
výhledově by se k nim měli přidat i provozovatelé flotil osobních vozidel.
„Zatímco loni v létě činila v České republice průměrná
cena nafty na stojanech 36,40 Kč za litr, letos odhadujeme cenu v rozmezí 32,50-33,50 Kč,“ uvedl Ondřej
Pavlík, výkonný ředitel české a slovenské pobočky
společnosti DKV Euro Service.
Prudký pád cen ropy na přelomu loňského a letošního roku ovlivnil pozitivně ziskovost dopravců.
Další odhady jsou jen velmi opatrné. Cenu u čerpacích

stanic může v dalších měsících samozřejmě ovlivnit
vývoj kursu dolaru vůči koruně a případné eskalace
geopolitických konfliktů. Česká pobočka DKV Euro
Service odhaduje, že díky stabilní ceně nafty bude
letošní rok pro velké dopravce dobrý.
Dopravci se již neobávají poškození motorů při
použití biopaliv. Také výrobci se přizpůsobili a upravili servisní plány nákladních vozidel pro tankování
bionafty nebo směsné nafty. Cenový rozdíl mezi
naftou a směsnou naftou je vyšší než 2 Kč a u bionafty je úspora ještě vyšší, takže přes dražší servisní
plány vznikají dopravcům významné úspory.
Velké ropné a petrolejářské společnosti ve stále
větším rozsahu investují do obchodu se zemním
plynem a naopak omezují investice do zpracování
a prodávají sítě čerpacích stanic. To se projeví snahou motivovat dopravce k přechodu na zemní plyn.
Podle DKV se dá očekávat strmá křivka přechodu k
CNG a LNG během následujících 5-10 let.

více na
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Projekční HUD displej rizikem pro bezpečnost?
Za jízdy po dálnici, kdy jste ve svém zorném poli
prostřednictvím projekčního displeje HUD neustále
zásobován informacemi, si můžete připadat jako pilot
tryskového letadla, jenž má svůj vůz plně pod kontrolou a je připraven odvrátit jakékoli hrozící nebezpečí.
Studie Univerzity v Torontu však ukazuje, že řízení
vozu prostřednictvím projekčních displejů nemusí
přispívat k bezpečnosti, ale naopak může být vyloženě nebezpečná. HUD displeje mohou vést k příliš
velkému rozptýlení řidičů a následné ztrátě odpovídajícího soustředění v krizových okamžicích.
Pomocí obrazů, které se promítají na vnitřní stranu
čelního skla, jsou řidiči informování o všem počínaje
obyčejným příchozím hovorem až po hrozící kolizi s
automobilem, který před nimi prudce zabrzdí.
Studie reakcí řidiče ukazuje, že samotnou podstatou
upozornění na všechny události je rozptýlení. Řidiči
místo aby byli schopni vnímat všechny tyto informace, musí rozdělit svou pozornost mezi sledování
silnice a interpretaci důvodu varování.

Profesor Ian Spence z oddělení psychologie a jeho
tým zjišťovali působení informací v zorném poli
řidiče. Výsledky vedly tým k přesvědčení, že přesnost
splnění základního úkolu se zmenšuje úměrně počtu druhotných úkolů, které byly účastníkům zadány.
To znamená, že řidiči nemohou reagovat na vícečetné podněty dostatečně efektivně aby dokázali rozlišit hrozící nebezpečí od obecných informací. Řidiči,
kterým se předkládá mnoho varování najednou, mohou být informacemi přetíženi.
„Bylo by nutné rozlišit například varování před kolizí
a doporučení k odbočení. Jinak mohou být navzájem si konkurující varování nebezpečnější než žádná.
Pozorovatelé se také rozhodovali mnohem pomaleji,
když se mezi body objevil tvar, a to až o 200 %. Dva
vizuální úkoly se navzájem narušovaly a oslabovaly
rychlost reakce a přesnost. Varování, kterého si řidič
nevšimne, a pomalá reakce představují skutečnou
hrozbu pro bezpečnost,“ tvrdí profesor Spence.

více na
www.autoweek.cz

Jiný přístup k prodeji automobilů
Při obsazování míst u prodejců automobilů mají
mít přednost ti, kteří nemají s prodejem aut žádné
zkušenosti - tvrdí to ředitelka dealerství Hondy z
Ohia Jessica Germainová v rozhovoru pro WardsAuto.
Podle ní je tradiční přístup prodejců právě tím, na co
si zákazníci nejvíc stěžují.
Dealerství Germain Honda z Dublinu v Ohiu loni prodalo
3033 nových a 2378 ojetých vozů, což zaznamenalo
meziroční růst o 2 % resp. o 10 %. Především ale
zaznamenalo nárůst počtu servisovaných automobilů
o 18 %. „V roce 2014 jsme sice nedosáhli požadovaného
růstu v počtu prodaných nových automobilů, ale
zvýšili jsme prodej ojetých vozů, neboť jsme navýšili
počet personálu a zásob,“ říká Jessica Germainová,
která dealerství Hondy vlastní pět let.
Germainová se rozhodla pro odlišnou strategii při
náboru zaměstnanců. Najímá lidi bez zkušeností z
automobilového průmyslu. Ty totiž považuje spíše

za přítěž než přínos, neboť jejich tradiční znalosti a
stereotypní přístup jsou přesně tím, na co si zákazníci
dlouhá léta stěžují. „Raději najímáme lidí, kteří jsou
zaměřeni na zákazníky, jsou osobnostmi. Ty pak
seznámíme s naším postupem a výrobky. Není žádný
důvod, proč by měli mít předchozí zkušenosti," tvrdí
Germainová.
Germainová oslovuje studenty na veletrzích
pracovních příležitostí. Snaží se zaujmout lidi, kteří
nevědí nic o příležitostech, které automobilový
průmysl a prodej aut poskytuje. Zodpovědnost
pracovníků se hodnotí jejich platem, nikoli však ve
formě bonusů za prodej. "Nač dávat bonus za něco,
co je součástí vaší práce? Očekávaným požadavkem
pro danou pozici je vyhovět požadavkům zákazníků,"
vyvrací tradiční přístupy Germainová.
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80 let od zrození Brouka
Konstrukční kancelář Ferdinanda Porscheho na zakázku
nacistické vlády vytvořila první konstrukční návrh
jednoduchého automobilu, který měl splnit sen po
dostupném vozidle všem občanům Německé říše. Přesně
před 80 lety se odehrálo rozhodující setkání pro vznik
Volkswagenu. Ferdinand Porsche 3. července 1935 pozval
do své vily na Feuerbacherweg ve Stuttgartu vedení
Říšského spolku automobilového průmyslu RDA. Dostavili
se i představitelé automobilek Daimler-Benz, Opel a Auto
Union (součástí tohoto koncernu byla i značka Audi).
Důvodem setkání byla prezentace prvního prototypu
lidového vozu (Volkswagenu) vytvořeného v rámci
projektu Kraft durch Freude Wagen (KdF Wagen).
Nesl označení V1 - nikoliv jako Vergeltungswaffe, ale
Versuchswagen. Ferdinand Porsche předvedl vozidlo,
které se mělo stát předobrazem toho, co dnes známe
jako Volkswagen "Brouk".

K budoucímu Brouku ale měl prototyp po technické
stránce ještě hodně daleko. V prototypu byl Motor A,
což byl dvoudobý dvouválec 850 cm3. Při prezentaci
se ovšem nepodařilo jej spustit, takže se připravovaná
chlouba nacistického automobilového průmyslu na první
pokus ani nepohnula.
Prezentace navzdory tomuto faux pas neskončila fiaskem.
První sériové vozy Typ 30 se od prototypu hodně lišily.
Byly podstatně větší a poháněl je čtyřdobý čtyřválec boxer
o zdvihovém objemu 985 cm3 s výkonem 24 k. V nově
postaveném městě nazvaném Stadt des KdF-Wagens jich
bylo od zahájení sériové produkce v roce 1938 do konce
války vyrobeno jen 630 kusů, protože přednost dostala
produkce pro Wehrmacht.

více na
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Nový Peugeot 208
Nejprodávanější model značky Peugeot 208 se tři
roky po svém uvedení na trh dočkal nového vzhledu,
který je výraznější, sportovnější a elegantnější. Výraz
vozu podtrhují sériově dodávané 3D světlomety s
LED diodami a nové možnosti úprav na míru. Nabídka
odstínů barev a povrchů zahrnuje kromě metalického
a perleťového laku poprvé dvě zcela nové patentované
strukturované barvy s originálními odstíny Ice Grey a
Ice Silver.
Pro Peugeot 208 se nyní nabízí aktivní parkovací
asistent Park Assist a dva nové systémy určené do
městského provozu Active City Brake a kamera na
zádi. Velký dotykový displej 7", sériově montovaný
od druhé úrovně výbavy Active, poskytuje možnost
využívat systém MirrorScreen, díky němuž je na

něm možné zobrazit displej chytrého telefonu
kompatibilního s MirrorLink nebo Carplay a naplno
využívat aplikace v telefonu.
Nabídka motorů, splňujících Euro 6, zahrnuje rozsah
výkonů od 50 kW (68 k) po 88 kW (120 k). Řada
zážehových tříválců PureTech se rozšiřuje o verzi 1,2
PureTech 110 k S&S přeplňovanou turbodmychadlem.
Turbodiesel 1,6 BlueHDi v nejúspornější variantě
vykazuje rekordní spotřebu nafty pouze 3,0 l/100 km.
Peugeot 208 se pro Evropu vyrábí v Poissy (Francie) a
v Trnavě (Slovensko). Akční cena začíná na 245 200 Kč
za třídveřovou verzi Access 1,0 PureTech. Pětidveřový
stojí o 15 000 Kč víc.
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