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Škoda Superb - i ti nejlepší se zlepšují
Na jaře 2019 třetí generace Škody Superb po
třech letech na trhu překonala hranici půl milionu
prodaných kusů. To je výsledek, jaký většina
konkurence nedosahuje ani za celou dobu svého
života. Ač jde i nadále o jeden z nejkrásnějších
vozů na trhu, přichází s mnoha vylepšeními.
Cílem modernizace modelu Superb je oživení
zájmu kupujících tak, aby se do konce výroby
3. generace celkový prodej této modelové
řady přehoupl přes hranici 1,5 milionu kusů, což
je reálné, protože na konci prvního čtvrtletí měl
Superb na svém kontě 1,28 milionu dodaných
vozů.
Základní přednosti Superbu se ani modernizací
naštěstí nemění. Spolu se skvělým designem

zůstává nadprůměrný prostor, praktičnost, kvalita
zpracování, stejně jako vybavení špičkovou
technikou i chytrými doplňky. Nadále se nabízí
jako liftback, který vyhledávají především kupující
na východě, a kombi, které je favoritem pro
západní Evropu. Zůstává i unikátní kombinace
kombi s turbodieselem a pohonem 4x4, kterou
volí 16,7 % kupujících.
Na první pohled zaujme pozměněné
řešení přídě s novým tvarem nárazníků, více
chromovanou mřížkou chladiče a především
užšími světlomety, které jsou standardně vybaveny
technologií LED, za příplatek poprvé s technologií
Full LED matrix s funkcí vykrývání vozidel vpředu.
Na zádi se přidávají LED světla s dynamickými
směrovkami a místo znaku nápis Škoda. Zdánlivě
detaily, které ovšem ještě více pozdvihují vzhled
vozu.
Novinkou v nabídce vrcholných verzí výbavy
je vedle Sportline a Laurin & Klement crossoverová
verze Scout, nabízená jen s nejvýkonnějšími
pohonnými jednotkami a pohonem 4x4.
V současné době je podíl firemních zákazníků
82 %. Verze Scout by ale měla oslovit zejména
soukromníky. Cenová nabídka začíná na 799 900
Kč za verzi Ambition 2,0 TSI/140 kW AP s karoserií
liftback. Combi je o 30 000 Kč dražší.
Více vč. ceníku na str. 10 (jen v pdf verzi)
více na
www.autoweek.cz

Modernizovaný Opel Astra
Opel
v
rámci
modernizace
pětidveřového hatchbacku Astra i kombi
Astra Sports Tourer zavádí nové vysoce
efektivní celohliníkové zážehové i vznětové
tříválcové motory vlastní konstrukce
o objemu od 1,2 do 1,5 l, které pokrývají

výkonové spektrum od 77 kW (105 k) do
107 kW (145 k).
Nová
příď
má
trojrozměrně
modelovanou masku chladiče. Ke snížení
spotřeby přispívá detailní optimalizace
v aerodynamickém tunelu, díky níž je nová
Astra jedním z aerodynamicky nejlépe
řešených kompaktních vozů na trhu. Při
modernizaci konstruktéři nevynechali ani
na podvozek. Nové tlumiče pérování
zvyšují komfort i jízdní dynamiku a na
přání se dodává i sportovní podvozek.
Na zákazníky čekají i další vylepšení, např.
nová přední i zadní kamera, digitální
rychloměr nebo infotainment zcela nové
generace.
Nový Opel Astra bude možné
objednávat hned po prázdninách.

innogy dokončila převzetí CNGvitall
K 1. 7. 2019 společnost CNGvitall
ukončila činnost. Veškeré její aktivity
přebírá innogy Energo jako nástupnická
společnost. Zákazníci nyní mohou využívat
výhody největší celostátní sítě provozující
59 plnicích stanic CNG. Nejnovějším
přírůstkem je plnička na parkovišti
v Dřevčické ulici v pražských Malešicích
vedle sídla innogy. Do konce roku firma
plánuje otevřít plničky v Přerově, Šumperku,
Třebíči a Mníšku pod Brdy. innogy Energo
se nechce profilovat na trhu pouze jako
prodejce CNG, ale také jako výrobce
a dodavatel plnicích stanic.

Další témata 27. týdne na autoweek.cz
McDonald´s s ČEZ rozšiřuje nabídku pro elektromobily
12 milionů převodovek ze Škoda Auto
více na
www.autoweek.cz

Qualcomm, Deutsche Telekom
a BMW vítězí v boji s EU
Státy Evropské unie na jednání v Bruselu
odmítly snahu Evropské komise o zavedení
standardu pro připojení automobilů založeného
na wifi ve prospěch technologie 5G.
Evropská komise připravila standard
Spolupracujícího inteligentního dopravního
systému C-ITS (Cooperative Intelligent Transport
Systems) založený na technologii WiFi 802.11p, který
byl podporován společnostmi Volkswagen, NXP,
General Motors, Volvo, Renault, Toyota, Autotalks
a Kapsch TraﬃcCom.
Zbývající zástupci automobilového průmyslu
s tímto projektem nesouhlasili. Navíc představitelé
mobilního průmyslu lobbovali ve prospěch
alternativního systému založeného na technologii
5G a známého jako C-V2X (Cellular Vehicle to
Everything).
Konsorcium organizací mobilního průmyslu
– včetně skupin GSMA, 5GAA, GSA a ETNO –
před měsícem napsalo dopis, v němž uvádí, že
vyloučení technologie 5G z připojených vozidel
v Evropě by mělo katastrofální důsledky, protože

staví Evropu do konkurenční nevýhody, neboť
ignoruje skutečnost, že se v posledních letech
objevily novější technologie. Proto vyzývají
představitele Evropské unie aby zrušili standardy
wifi, protože by je nutily k investicím do technologie,
která bude brzy zastaralá a nabízí relativně slabý
výkon v porovnání s mobilní technologií založenou
na 5G.
Mezi podporovatele 5G technologie se
přidaly i společnosti BMW, Daimler, Ford, PSA
Group, Deutsche Telekom, Ericsson, Huawei, Intel,
Qualcomm a Samsung. Tyto společnosti už vloni
v listopadu upozornily na to, že Evropská komise
nedodržuje principy technické neutrality, protože
prosazuje jediné technické řešení. Podle nich by
automobilový průmysl měl být svobodný ve volbě
technických řešení pro internetem propojená
auta.
Evropská komise obhajovala svůj postoj na
základě toho, že využití wifi je dnes mnohem
dostupnější než 5G. Jenže celkem 21 zemí –
včetně zemí s nejvýznamnějším automobilovým
průmyslem v Evropě, jako jsou Německo, Francie
a Itálie – nakonec při setkání v Bruselu hlasovalo
proti návrhu EU resp. Evropské komise na použití
C-ITS.
Rozhodnutí zástupců členských států Evropské
unie ještě čeká na schválení příslušnými ministry,
kteří se mají sejít 8. července. Očekává, že návrh
na použití wifi formálně odmítnou a přijmou použití
technologie 5G.
více na
www.autoweek.cz

Elektrická raketa do města
Nový elektromobil Honda e pohání
elektromotor o výkonu až 110 kW (150
k) s točivým momentem přes 300 N.m
napájený akumulátorem s kapacitou
35,5 kWh, jenž zajišťuje dojezd 200 km.
Akumulátor je umístěn nízko pod podlahou,
takže těžiště vozu je asi 50 cm nad zemí
a rozložení hmotnosti mezi nápravy je
v poměru 50:50. Konstruktéři kladli důraz
na zlepšení jízdních vlastností tak, aby jízda
byla zábavná. Dynamické jízdní vlastnosti
lze ještě zvýraznit pomocí režimu Sport, při
němž se zvyšuje výkon a zrychluje odezva
při akceleraci. Honda e nabídne ovládání
jediným pedálem (Single Pedal Control),
kdy řidič může vůz zrychlit i zpomalit pouze
pomocí plynového pedálu. Při sešlápnutí

pedálu bude vůz zrychlovat, při jeho
uvolnění nastane rekuperační brzdění.
Sériová výroba prvního elektromobilu
značky Honda pro evropský trh bude
zahájena v průběhu tohoto roku.

Ducato Electric – první elektrický model
značky Fiat Professional
Automobilka Fiat v Turíně představila
modernizovanou modelovou řadu Ducato
MY 2020 a společně s ní i prototyp skříňové
dodávky s ryze elektrickým pohonem.
Tento vůz, poháněný elektromotorem
o výkonu 90 kW (280 N.m), se brzy dočká

své sériové podoby a již na sklonku letošního
roku si jej budou moci objednat první
zákazníci. Elektrické modely Ducato budou
nabízeny podobně jako modernizované
vznětové a plynové verze ve všech
karosářských provedeních. Užitkové
varianty nabídnou objem nákladového
prostoru od 10 do 17 m3 a užitečnou
hmotnost až do 1950 kg. V závislosti
na použitých akumulátorech s různou
kapacitou by se měl dojezd elektrických
modelů Ducato pohybovat v rozmezí
220 až 360 km. Výrobce předpokládá, že
majitelé elektrických modelů Ducato je
budou využívat především pro ekologickou
a vysoce hospodárnou rozvážkovou službu
v městských centrech.

více na
www.autoweek.cz

Plastická chirurgie ﬁremních ﬂotil z Kolína
Úpravy nových aut, to je denní realita v kolínské
pobočce logistické společnosti GEFCO. Právě
tady jsou experti na postprodukční operace
fi remních ﬂotil schopní upravit autům vizáž
i změnit funkční parametry tak, jako plastičtí
chirurgové. Proč a jak se auta pro zákazníky
upravují a jaké další služby GEFCO nabízí,
jsme se zeptali ředitele logistiky hotových vozů
společnosti GEFCO Miloše Mrázka.
Které aktivity spadají pod tzv. postprodukční
operace (PPO)?
„Klienti u nás nechávají na míru upravit vozy
v rámci firemních flotil, u kterých potřebují
například sjednotit jejich vizuální stránku nebo
dle individuálních potřeb vylepšit funkcionalitu
vozidel. V praxi to znamená lakování specifických
dílů, polepy vozů, jejich dispoziční úpravu, či
montáž doplňkového vybavení (vyhřívání
sedadel, montáž navigace, zámků, zásuvek
nebo opláštění nákladního prostoru). Na starosti
máme ale také přípravu limitovaných sérií
pro producenty vozů, montování přídavných
reproduktorů nebo instalaci luxusní řadicí páky
a chladničky do vozů vyšších tříd.“
Pro jaké typy klientů tyto úpravy realizujete?
„Naše společnost se zabývá logistikou. Velkou
část portfolia našich služeb tvoří přeprava
a skladování hotových vozidel. Našimi klienty
jsou přímo výrobci vozů, kterým se v menších
sériích nevyplatí změny na autech realizovat
v rámci samotné výroby. V poslední době ale

stále častěji registrujeme poptávky ze strany fleet
manažerů firem. Na základě jejich požadavků
vozy ve flotile individualizujeme a zároveň u nich
provedeme finální inspekci před doručením,
vybavíme lékárničkami i dalšími manuály atp.
Ročně takových úprav děláme více než 65
000, a to nejen u osobních aut. Koncem února
jsme třeba předali 700 upravených užitkových
vozů klientovi z oblasti listovních a balíkových
služeb. S těmito velkoobjemovými zakázkami
máme již řadu zkušeností, klient je u nás poptal
už poněkolikáté, a i v tak vysokém počtu umíme
upravit vozy dle harmonogramu a doručit je na
místa určení.“
V rámci vašich služeb nabízíte i remarketing,
v čem spočívá?
„Fleet remarketing je relativně nová služba,
která s postprodukčními úpravami vlastně
úzce souvisí. Poté, co skončí doba užívání
vozů ve fi remních fl otilách, vyzvedneme je
u klienta a u nás na pobočce je připravíme
k sekundárnímu prodeji. Zajistíme profesionální
odstranění polepů, vyčištění vozů, opravy
drobných oděrek z provozu, ale jsme schopni
auta i nafotit a umístit na online prodejní kanály.
Mezitím již připravujeme dodávku nových vozů
do firmy. To manažerům nejen ulehčí práci, ale
také zkrátí dobu, po kterou jsou ojeté vozy stále
ještě aktivy společnosti. Podle nárůstu poptávky
si u fi rem tato služba velmi rychle našla své
místo.“
více na
www.autoweek.cz

3,5 milionu aut z TPCA
V TPCA byly slavnostně vyhlášeny
úspěšné projekty 14. ročníku grantového
programu pro Kolínsko. Kromě finanční
podpory byl předán i automobil Citroën
C1, který budou pro svou práci využívat
zaměstnanci Domácího hospice Srdcem.
Do užívání byl rovněž předán i 3,5miliontý
vyrobený vůz v TPCA. S pomocí nového
automobilu Toyota Aygo bude Oblastní
spolek Českého Červeného Kříže Kolín moci
vzdělávat veřejnost a zvyšovat povědomí
nejen o nutnosti darovat krev.

Tatra Trucks po loňském poklesu zažívá úspěšný rok
Společnost Tatra Trucks prožívá úspěšný
rok. EBITDA za první pololetí roku 2019 je
přibližně 80 miliónů Kč a celková EBITDA
za probíhající rok by se měla pohybovat
v rozmezí 350 až 400 miliónů Kč. Tatra
letos plánuje prodat okolo 1100 až 1200
jednotek mobilních platforem (kompletních
vozidel i samostatných podvozků určených
pro montáž nástaveb). Tatra Trucks také

zveřejnila hospodářské výsledky za rok 2018.
Po třech úspěšných letech přinesl rok 2018
meziroční pokles tržeb a propad do ztráty
69 miliónů Kč. Tatra v roce 2018 nesplnila
očekávání z důvodu odložení některých
významných zakázek pro zákazníky z řad
ozbrojených sil i z vnitřních důvodů. Na
situaci akcionáři reagovali i změnami
v managementu. Do čela Tatry se dočasně
vrátil Petr Karásek, který v ní jako generální
ředitel působil už po převzetí novými
vlastníky v letech 2013 až 2015. Situaci se
podařilo postupně poměrně rychle změnit.
Svědčí o tom výsledky prvního pololetí
roku 2019. Tatra je zakázkově naplněná
a v současnosti řeší spíš problémy s realizací
zakázek.

Krátce

V důsledku pomalého přechodu k elektromobilitě musí odejít šéf BMW Harald Krueger,
bude nahrazen šéfem výroby Oliverem Zipsem.
Společnosti Volkswagen a Ford dosáhly dohody týkající se spolupráce v oblastech
elektromobility a autonomních vozidel.
Vedení Bugatti zvažuje uvedení druhé modelové řady, a to luxusního SUV.
Jaguar Land Rover rozsáhle investuje do přestavby továrny v Castle Bromwichi kvůli
přechodu na výrobu elektromobilů.
Ačkoliv ruský trh s novými auty za pět měsíců poklesl o 2 %, utratili za ně Rusové o 8 %
víc peněz než před rokem.

více na
www.autoweek.cz

Personalia z
Ze Škody Auto odešli
dva manažeři
Manažerská sestava Škody Auto je od
června chudší o dva manažery. Firmu
podle dostupných informací opustil
vedoucí prodeje Škoda Auto ČR Miroslav
Bláha (foto) a vedoucí fleetových
prodejů Ondřej Pospíšil. Důvody jejich
náhlého odchodu nejsou známy.
„K personálním záležitostem se
zásadně nevyjadřujeme,“ sdělil nám
mluvčí automobilky Tomáš Kotera.
Změny nám ale potvrdil člen
představenstva automobilky Bohdan
Wojnar. „Nějaké personální změny jsou
v běhu, lidé přicházejí a odcházejí,
jde o interní záležitosti firmy,“ řekl nám
Wojnar.
Po náhlém odchodu výše uvedených
manažerů vedou agendu jejich zástupci,
jména nástupců zatím nejsou zatím
stanovena.

Český Citroën posílil PR
a komunikaci
Marketingové a PR oddělení značky
Citroën letos na jaře najalo posilu, která
má zkušenosti z AMI Communications a ze
Skansky. Šárka Kubíčková vystudovala
Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy
a svou pracovní zkušenost začala
u agentury AMI Communication, kde
byla zodpovědná za klienty Ford Motor
Company, Passerinvest Group a Shell
Czech Republic. Její další profesní dráha ji
zavedla do společnosti Skanska CZ, kde se
věnovala přípravě komunikační strategie,
interní komunikaci a sponzoringovým
aktivitám.
Po rodičovské dovolené pracovala
v oblasti farmacie pro společnost
R a n s o m e @ W h i t ta ke r M a r ket i n g .
U společnosti C Automobil Import má
Šárka na starosti oblast public relation
a interní komunikaci.

více na
www.automakers.cz
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Škoda Superb
s ještě lepší
výbavou
Škoda Superb
na cestě
za úspěchem

Bob Lutz má stále
co říct

Převratný 3D
displej
od společností
Continental
a Leia

Škoda Superb s ještě lepší výbavou
V interiéru najdeme jemnější materiály, větší
displej 9,2“, větší odkládací přihrádku pod ním,
reagující na růst velikosti telefonů, a především
digitální kokpit, což vše dohromady vozu dodává
moderní výraz. Přitom zůstává mimořádná úroveň
pohodlí, a pokud se posadíte dozadu, tak se
téměř ztrácíte v přemíře prostoru.
Pokud jde o asistenční systémy, modernizace
přidává nové funkce, především prediktivní
tempomat Front Assist s prediktivní ochranou
chodců, asistent změny jízdního pruhu (Side
Assist), který nově pokrývá vzdálenost až 70 m
za vozem a Front Assist s prediktivní ochranou
chodců. K těm se během roku 2020 přidá ještě
Emmergency Assist pro víceproudé silnice. Pokud

tedy vše shrneme, třetí generace Superbu je i po
technické stránce stále plně na výši.
Novinkou bude od poloviny září dvoulitrový
turbodiesel 2,0 TDI Evo s výkonem 110 kW (150
k) a jako základní motor zážehový 1,5 TSI/110 kW
(150 k), který již známe z Octavie. Od 38. týdne je
doplní plug-in hybridní verze Superb iV.

více na
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Škoda Superb na cestě za úspěchem
Tři a půl roku po uvedení třetí generace na trh
prochází Škoda Superb rozsáhlou modernizací,
především v oblasti technologií a designu.
Vrcholný model značky se poprvé nabízí
v crossoverové verzi Scout a na konci roku 2019
přijde verze iV s plug-in hybridním pohonem.

2015 byla představena třetí generace. V dubnu
2017 prolomila značka Škoda hranici jednoho
milionu celosvětově vyrobených vozů Superb. Na
jaře 2019 třetí generace modelu Superb překonala
hranici 500 000 vyrobených vozů. Podíl verzí
s karoserií Combi činil na evropském trhu 54 %.

Škoda Superb je jedním z nejúspěšnějších vozů
střední třídy na evropském trhu. Díky mnoha svým
přednostem je tento model v obou karosářských
verzích oblíbený u širokého okruhu zákazníků.
Superb se skvěle prezentuje především jako
manažerský vůz. Škoda Auto očekává se, že se
aktuální podíl 82 % v kategorii ﬂeetových
vozů bude dále zvyšovat. Rodiny na
Superbu oceňují především velkorysý
prostor, variabilitu a příznivý poměr ceny
a užitné hodnoty. Nový vůz Superb Scout
osloví lifestylově a všestranně orientované
zákazníky, a získá tak nové skupiny zájemců
o modelovou řadu Superb.

Díky technickým novinkám, například
světlometům full LED matrix, a rozší řené
nabídce inovativních asistenčních systémů je
modernizovaný Superb jedním z nejbezpečnějších
a nejpohodlnějších vozů ve své třídě. Po stránce
prostoru představuje ve střední třídě špičku.

Po prvním modelu Superb, který se
vyráběl v letech 1934 až 1949, začala v roce
2001 moderní éra modelu Superb. V roce
2008 byla představena druhá generace
tohoto modelu, přičemž poprvé byl Superb
představen také s karoserií kombi. V roce
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Lee Iacocca zemřel ve věku 94 let
Lee Iacocca byl jednou z nejvýznamnějších
osobností amerického automobilového průmyslu.
Jeho životní příběh byl zosobněním amerického
snu. Narodil se v roce 1924 v rodině italských
přistěhovalců ve státě Pensylvánie. Jeho
rodiče se živili prodejem hotdogů. Vystudoval
strojařinu a k tomu si přidal politiku v Princetonu.
Po válce nastoupil k Ford Motor jako prodejce
ve Philadelphii, kde na sebe upozornil prodejní
kampaní na vozy modelového roku 1956. To mu
otevřelo dveře do Dearbornu.
V roce 1960 byl jmenován vicepresidentem
divize Ford. Vsadil na nadšení mladé poválečné
generace a v roce 1964 jí nabídl cenově dostupný
atraktivně vyhlížející automobil, když proměnil
bezpohlavní sedan Falcon v Mustang. V Evropě
inicioval vznik modelu Escort jako prvního
společného projektu britského a německého
Fordu. V roce 1970 Henry Ford II jmenoval Iacoccu
presidentem společnosti.
Jen že na s ta l ú padek a mer ického
automobilového průmyslu a Ford v roce 1978
Iacoccu vyhodil. To mu dalo příležitost nastoupit
k Chrysleru, který stál na hranici bankrotu. První
dny Iacoccova působení vyžadovaly odvážná

rozhodnutí. Prosazoval úspory všude, kde se jen
dalo. Ve správnou chvíli uvedl na trh řadu levných
modelů K-Car a v roce 1984 přišel s revolucí minivanem.
Ani poté, co Chrysler stabilizoval, nebyl
spokojen. V roce 1987 za 1,5 miliardy dolarů koupil
zbytky koncernu AMC a s nimi klenot jménem
Jeep. Oživil zde odložený projekt vozu, který byl
v roce 1992 uveden jako Grand Cherokee.
Chrysler vydělával a mohl investovat do
nových modelů i nezvyklých vozů jako byl Dodge
Viper. Chrysler se stal symbolem progresivnosti.
Součástí toho byly i bombastické prezentace
nových modelů na autosalonu v Detroitu, které
organizoval Bob Lutz a které poskytovaly příležitost
vyniknout Iacoccově showmanské povaze.
Iacocca v čele Chrysleru skončil v roce 1992
s uvedením sedanů řady LH s pohonem předních
kol a konceptem „cab forward“.
Od roku 2013 se Iacocca vytratil z očí veřejnosti.
Parkinsonova nemoc jej přinutila odebrat se do
ústraní v Bel-Airu v Kalifornii, kde 2. července
zemřel ve věku 94 let.
více na
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Bob Lutz má stále co říct
Bob Lutz během své šedesátileté kariéry
v automobilovém průmyslu dokázal nasměřovat
k úspěchu BMW, Ford, Chrysler i General Motors.
Ve svých 87 letech stále říká to, co si myslí, ačkoliv
se to mnohým nelíbí.
O úsilí Trumpovy administrativy zmrazit
standardy spotřeby paliva:
„Je to inteligentní.
S
přechodem
na
elektromobily poptávka po
ropě již neporoste. Stabilizuje
se. Spojené státy již nejsou
závislé na ropě z Blízkého
východu, takže nemůžete
argumentovat národní
bezpečností pro přísnější
standardy spotřeby. Jediný
argument je snížení emisí
CO2 a můžete tomu věřit
nebo ne. Domnívám se,
že je na čase stabilizovat
standardy spotřeby. V Evropě
je naprosto nezbytné normy
spotřeby revidovat, protože
tak, jak jsou stanoveny, je
nikdo nemůže splnit, aniž by
zaplatil stovky milionů eur na
pokutách.“
O velkých manažerech, jako byli Ghosn nebo
Marchionne:
„Ve skutečnosti je mezi námi ještě jeden velmi
mocný: Elon Musk. Jsou to lidé, kteří dávají věci
do pohybu, realizují změny, mají velké nápady
a jsou schopni společnosti měnit. Na to musejí
být lidé jako Iacocca, Marchionne nebo Ghosn.
Jsou dokonalí? Ne. Na jedné straně mají obrovské
kvality, které jsou obvykle vyváženy příšerným
chováním. Ale s tou druhou tváří se naučíte žít.“
O presidentu Trumpovi:

Marchionne. Převyšuje ostatní. Stanovuje si
vlastní pravidla. V některých ohledech je skvělý.
Vždycky rozlišuji Trumpa presidenta a velitele to je jedna osoba - zatímco Trump tweetující je
někdo úplně jiný. Oba žijí v jednom těle a lidé se
s tím nedokáží vyrovnat. Na Trumpovi tweetujícím
nezáleží. Důležitý je Trump hlavní velitel. Podívejte
se na ekonomiku a na to,
co udělal - konečně zatáhl
Čínu do obchodní války,
což měl udělat někdo
jiný před 20 nebo 30 lety
- a mimochodem je na
nejlepší cestě to vyhrát.
Trump je pro americká
pracovní místa, americký
průmysl, americké dělníky,
americkou soběstačnost.
Proto pro něj importovaná
auta spadají do kategorie
padouchů.“
O FCA:
„Fiat Chrysler je dost
velký na to, aby všechno
zvládnul sám. Co se týče
elektromobility, stává se
to věcí komodit. Můžete
jít k firmám Bosch nebo
Nippon Denso a říct: „Chtěli bychom střední
crossover s elektrickým pohonem. Můžete nám
pomoci?“ A oni řeknou: „Jistě, objednáte si
tyto motory, tento řídicí systém atd. a připojíte
akumulátory od Hitachi nebo LG Chem.“ Už
nepotřebujete žádnou hlubokou invenci. Proto
FCA nepotřebuje partnery, aby to zvládli. FCA
musí sledovat náklady, zbavit se všeho, na čem
ztrácí peníze, a investovat do ziskových značek
a produktů jako jsou Ram a Jeep - ty dva jsou
zlaté doly.“

„President Trump spadá do kategorie
lidí, o kterých jsme mluvili: Iacocca, Ghosn,
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Převratný 3D displej od společností
Continental a Leia
Displej pro 3D zobrazení od společností
Continental a Leia přináší do automobilů
trojrozměrné zobrazení. Continental hodlá
adaptací vynálezu firmy Leia změnit grafiku
displejů v automobilech.
Společnost Continental ve spolupráci se
společností Leia Inc. ze Silicon Valley vyvíjí
inovativní uspořádání přístrojové desky nazvané
Natural 3D Lightfield Instrument Cluster. Díky
němu dostanou automobily blízké budoucnosti
zcela nový rozměr zobrazování v dosud nevídané
kvalitě. Nová přístrojová deska Lightfield
představuje zásadní vývojový krok v řešení
grafického uživatelského rozhraní používaného
v automobilech. Nový displej by se mohl dostat
do sériové výroby v roce 2022.
Displej s technologií Lightfield, neboli s využitím
světelného pole, představuje zcela nový typ
média, který umožňuje naplno vnímat nejen
prostorovou hloubku, ale také zvýraznit důležité
detaily a řadu dalších světelných efektů. Díky
tomu je možné zabezpečit zobrazování informací
v reálném čase a také ještě pohodlnější

a intuitivnější interakci řidiče a vozidla. Zážitek z 3D
zobrazení mohou s řidičem sdílet ostatní cestující
vpředu i vzadu.
Dosud se pro vytvoření 3D obrazu bez
speciálních brýlí používala technologie na bázi
paralaxy nebo systému optických čoček. Systém
Continentalu nabízí novou úroveň zobrazení
díky 3D technologii Lightfield na bázi systému
DLB (Diffractive Lightfield Backlighting =
Difrakční podsvícení světelného pole) od
společnosti Leia. Nově vyvinutá technologie
DLB obsahuje světlovody s difrakční mřížkou
a nanostrukturami, které vytvářejí velmi
přesnou difrakci světla ještě před dopadem
na obrazovku a tím dokáží vytvořit
přirozeně vypadající 3D efekt. Výsledkem
je nová generace 3D displeje překonávající
dosavadní zařízení rozdílem třídy a zajišťující
perfektní obraz i na přímém slunečním světle.
Zásluhou toho je zajištěn unikátní a nezvykle
přirozený trojrozměrný obraz při pozorování
z různých částí interiéru. Tento optický panel
může být integrován do běžně dostupných
displejů.
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