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Volvo XC90
Automobilka Volvo Cars uvádí do prodeje novou
generaci svého vrcholného modelu XC90. Nové
Volvo XC90 přináší revoluční techniku pro zvýšení
bezpečnosti, která získala ocenění SafetyBest 2014.
Nová generace Volva XC90 střídá model, který
ve výrobě vydržel bez zásadních změn od roku
2002. Přináší rozšíření vnitřního prostoru nabídkou
sedmimístné verze se třetí řadou sedadel. XC90 je
prvním modelem postaveným na nově vyvinuté
víceúčelové platformě označované jako Scalable
Product Architecture (SPA). Volvo XC90 má délku
4950 mm při rozvoru náprav 2984 mm. Objem
zavazadlového prostoru u pětimístné verze je 704 l.
V nové generaci vozu XC90 SUV má premiéru systém
Safe Positioning, jenž cestující chrání v situaci, kdy
automobil neúmyslně sjede ze silnice (viz. AutoTablet
50/2014). Systém Volva Safe Positioning je mezi
bezpečnostními technologiemi automobilů prvním
tohoto typu na světě. Volvo u modelu XC90 rovněž
zavádí druhou světovou premiéru - samočinnou
funkci brzdění, která se spustí, pokud řidič začne
odbočovat do cesty protijedoucího vozu.

Zážehové čtyřválce T5 2,0 l (přeplňovaný
turbodmychadlem, výkon 187 kW) a T6 2,0 l
(přeplňovaný mechanicky poháněným dmychadlem
a turbodmychadlem, výkon má 235 kW) jsou
kombinovány s osmirychlostní samočinnou
převodovkou Geartronic AWD a pohonem všech
kol AWD, stejně jako vznětový čtyřválec D5 2,0 l
Twin turbo se dvěma turbodmychadly a výkonem
165 kW. Turbodiesel D4 2,0 má výkon 142 kW,
osmirychlostní samočinnou převodovku Geartronic
a pohon předních kol FWD.
Motory T6 a D5 budou od příštího roku nabízeny
i v úsporných verzích ECO. K verzi T8 Twin Engine
AWD s plug-in hybridním pohonem se podrobněji
vrátíme později.
Volvo XC90 se vyrábí ve švédském závodě Torslanda.
Cena začíná na 1 329 000 Kč za základní verzi D4
FWD Kinetic, cena základní verze Kinetic T5 AWD
Drive-E je 1 502 400 Kč. Příplatek za sedmimístnou
verzi je 41 500 Kč.
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Infiniti Q30 Active Compact před premiérou
První kompaktní model prémiové značky Infiniti
Q30 Active Compact je připraven na zářijovou
světovou premiéru na mezinárodním autosalonu
ve Frankfurtu. Infiniti Q30 je určeno především
těm zákazníkům, kteří hledají individualitu při
pohybu po městě s dynamickou charakteristikou
podvozku, bleskovou odezvou i vynikajícími
jízdními vlastnostmi a ovladatelností, typickými
pro vozy značky Infiniti. Vývoj modelu Q30 Active
Compact probíhal v Evropě, což platí i pro konečné testování. Vůz se bude vyrábět v
britském Sunderlandu.
více na www.autoweek.cz
Samsung vytváří „průhledný“ kamion
Při jízdě za tahači s velkými návěsy řidiči zpravidla při předjíždění riskují, neboť často
musí nejprve vyjet zpoza nákladního automobilu, aby viděli, zda je silnice pro předjetí
volná. Technologie vyvinutá firmou Samsung Electronics má pomoci omezit tyto
riskantní manévry díky připevnění kamer
na přední stranu nákladního kamionu a
velké obrazovky na jeho zadní straně. Díky
tomu řidiči jedoucí vzadu získají přehled o
silnici před kamionem. Testovací prototyp
je vybaven videosystémem Safety Truck s
kamerou umístěnou na přední straně vozu a
zachycující pohled na silnici před kamionem,
zatímco na monitorech na zadní části vozu
je zobrazen pohled na silnici před nákladním
vozem. Tento pohled je k dispozici ve dne i
v noci a je schopen do značné míry omezit nehody, k nimž dochází při předjíždění. Po
dalších testech by použití této technologie měly schválit příslušné úřady.
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.

Nové BMW řady 3 Sedan a Touring na český trh
BMW řady 3 je základem nabídky značky BMW.
Karosářským verzím sedan a Touring této modelové
řady patří přibližně 25 % celkového prodeje značky.
Šestá generace automobilů střední třídy právě přichází
na český trh. Nové BMW řady 3 má dynamičtější tvary,
zejména přední části. Novinkou výbavy jsou LED
světlomety. Upravený podvozek je vybaven novými
tlumiči a tužším naladěním.
Pohonné jednotky pocházejí kompletně z nové
generace zážehových a vznětových tří-, čtyř- a
šestiválců BMW TwinPower Turbo. Ta v případě
zážehových motorů zahrnuje přeplňování pomocí
dvoukomorových
turbodmychadel
TwinScroll,
vysokotlaké přímé vstřikování High Precision Injection,
variabilní časování Double-VANOS a proměnný
zdvih sacích ventilů Valvetronic. Turbodiesely mají
turbodmychadla s proměnnou geometrií a nejnovější
generaci přímého vstřikování Common Rail pracující
s maximálním tlakem 200 MPa.
Nové BMW řady 3 Sedan a Touring jsou vybavené
šestirychlostní přímo řazenou nebo osmirychlostní

převodovkou Steptronic. K dispozici je také dynamický
pohon všech kol BMW xDrive.
Na přání je nabízen Head-Up displej s vysokým
rozlišením i inteligentní navigační systém Professional.
Služby BMW ConnectedDrive Services se SIM kartou
integrovanou ve voze umožňují zákazníkům využívat
rozsáhlé nabídky funkcí a služeb z programu BMW
ConnectedDrive bez toho, aby museli používat své
chytré mobilní telefony. Ve standardní výbavě je
systém pro tísňové volání E-Call, stejně tak jako služba
TeleServices pro komunikaci se servisem.
Ceny nového BMW řady 3 (vč. DPH) začínají u verze
318i Sedan na 811 200 Kč. U verze Touring je to
852 800 Kč za verzi 318i Touring. Pro BMW řady 3
je, stejně jako pro všechny ostatní modelové řady
BMW, součástí standardní výbavy servisní paket
BMW Service Inclusive, který po dobu 5 let nebo do
ujetí 100 000 km zahrnuje údržbové a servisní práce
předepsané výrobcem.
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I hasiči už jezdí na CNG
Dva speciální vozy pro zásahy u požárů
elektrorozvodů a elektrozařízení mají jako první
v ČR hasiči na Vysočině. Jedná se o první dva
vozy Integrovaného záchranného systému, které
používají k hašení oxid uhličitý, vhodný k hašení
elektrického zařízení pod napětím, hořlavých
kapalin a plynů, a pohání je motory na stlačený
zemní plyn (CNG). Na nákup obou vozidel
přispěla společnost E.on, která uhradila částku
3 miliony korun z celkové šestimilionové investice. Pohon na CNG sníží provozní náklady
o více než 50 %. Vozidla mají nádrž na 34 kg zemního plynu, což stačí na ujetí přibližně
350 km, a mají i nádrž na benzin.
Hasičská zásahová vozidla s pohonem na CNG jsou v ČR technickým unikátem. Volba
zemního plynu ze strany HZS dává naději, že dosavadní potíže s parkováním vozidel na
CNG v podzemních garážích, působené přístupem hasičů, by mohly být brzy překonány.
více na www.autoweek.cz
ŠkoFIN mění organizační strukturu v oblasti
prodeje
ŠkoFIN, jednička na českém trhu financování
automobilů, oznámil změnu ve své organizační
struktuře. S ohledem na dlouhodobý výrazný
obchodní růst společnosti došlo k rozdělení
zodpovědností za retailovou a fleetovou část firmy.
Oddělení Retailového prodeje a korporátního
financování vede Petr Abrahámek (foto),
oddělení Fleetového prodeje a remarketingu má
na starosti Jan Sedláček. „Uvedenou organizační
změnou reagujeme na naši rostoucí pozici na trhu
a dlouhodobě pozitivní obchodní výsledky,“ říká
Joachim Ewald, jednatel společnosti ŠkoFIN.
více na www.autoweek.cz

AKTUALITY Z MOTORISTICKÉHO SPORTU

Na stránkách www.motorsport-ing.cz najdete aktuální
informace o aktivitách českých a slovenských týmů a závodníků
i zpravodajství z významných podniků WRC, WTCC, WEC, DTM,
Dakaru, představení nových závodních a soutěžních vozů
a informace o technice závodních automobilů. Pravidelně
informuje o činnosti Škoda Motorsportu, účasti Martina Prokopa
ve WRC i Mistrovství ČR v rallye a Českomoravském poháru v
rallye.
Nejnovější vydání e-magazínu MotorSport-Ing. je věnováno
technice soutěžních vozů a úvodním soutěžím mistrovství
světa v rallye WRC.

Prodej vozidel s alternativními pohony roste
Z údajů jednotlivých národních asociací výrobců
vozidel vyplývá, že na trhu zemí EU + EFTA bylo za 1.
pololetí 2015 poprvé zaregistrováno 327 619 nových
osobních automobilů s alternativním pohonem. Je
to o 26,5 % více než ve stejném období roku 2014.
Z uvedeného počtu tvoří 41,7 % vozidla na zemní
plyn (NGV) a LPG (rozdělení na NGV a LPG není
k dispozici), 36,1 % jsou osobní automobily s
hybridním pohonem (HEV) a zbytek ve výši 22,2 %
připadá na elektromobily (EV).
V České republice je struktura nových osobních
automobilů s alternativním pohonem, představujících
2,47 % z celkových registrací, odlišná. Více než 80 %
z nich tvoří osobní automobily na plyn. Podíl vozidel
na zemní plyn (NGV) přesahuje 51,05 % a na LPG
tvoří 29,22 %. Podíl nových hybridů byl 12,52 % a
elektromobilů 7,21 %.
V zemích EU+EFTA bylo v 1. pololetí 2015
zaregistrováno celkem 72 741 elektromobilů, což
je o 76,9 % více než v 1. pololetí 2014. Největší
podíl elektromobilů na celkových registracích
nových osobních automobilů je v Norsku (3,34 %),
Nizozemsku (2,0 %), Švédsku (1,77 %) a Švýcarsku
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(1,18 %) při celoevropském průměru 0,99 %. V České
republice je jejich podíl zanedbatelných 0,18 %.
Za 1. pololetí 2015 bylo v zemích EU+EFTA
zaregistrováno celkem 118 195 osobních automobilů
s hybridním pohonem. Je to o 21,0 % více než v 1.
pololetí 2014. Největší podíl hybridních vozů na
celkových registracích nových osobních automobilů
je opět v Norsku (7,33 %) a dále v Nizozemsku (4,76
%), Francii (2,69 %), Švédsku (2,43 %) a Finsku (2,41 %)
při celoevropském průměru 1,64 %. Česká republika
je před Slovenskem předposlední s podílem 0,31 %.
Plynové pohony NGV a LPG zaujímají v evropském
srovnání nejvyšší podíl na trhu vozidel s alternativními
pohony. Za 1. pololetí 2015 jich bylo zaregistrováno
136 683, tedy o 13,7 % víc než za leden až červen
2014. Nejvyšší podíl vozidel na NGV a LPG z
celkových registrací nových osobních automobilů je
v Itálii (12,2 %), následují Švédsko (2,01 %) a Česká
republika (1,99 %) při celoevropském průměru 2,35
%.
Nejvýraznější rozdíl mezi firemními autoparky v ČR
a v zahraničí spočívá ve využití netradičních paliv. U
nás jsme v tomto ohledu podstatně konzervativnější.

Zemřela Johanna Quandtová
V Bad Homburgu zemřela ve věku 89 let Johanna
Quandtová, která spolu se svými dětmi vlastnila
46,8 % akcií BMW. Její podíl bude nyní rozdělen
mezi obě její děti. Podíl Stefana Quandta se ze
17,4 % zvýší na 25,75 % a podíl Susanne Klattenové
ze 12,6 % na 20,95 %. Johanna Quandtová byla
s majetkem ve výši 11,5 miliardy dolarů osmým
nejbohatším občanem Spolkové republiky a 11.
nejbohatší ženou světa.
Původně zdravotní asistentka a sekretářka v bance se stala sekretářkou průmyslníka
Herberta Quandta, jeho osobní asistentkou a v roce 1960 třetí manželkou. V roce 1959
se Quandt proti doporučení bankéřů nechal přesvědčit zaměstnanci a prodejci BMW
aby navýšil svůj podíl v krachující automobilce na 50 %. Tím zabránil převzetí BMW
koncernem Daimler-Benz a automobilku zachránil před zánikem. Herbert Quandt
zemřel v roce 1982. Johanna Quandtová poté zaujala jeho místo v dozorčí radě BMW,
v níž působila až do roku 1997.
více na www.autoweek.cz
Města budoucnosti budou patřit cyklistům
Podle nejnovější studie mobility Allianz bude
v roce 2023 na evropských ulicích jezdit třikrát
více elektrokol než dnes a města budoucnosti
budou patřit cyklistům.
Skupina Allianz ve své studii s názvem Město
budoucnosti patří cyklistům vysvětluje, jak se
mění struktura městské mobility v důsledku
rychlého nárůstu užívání elektrických kol a
automatizovaných půjčoven bicyklů. Podle
výzkumů přibude každoročně 27 % elektrických kol. Nejdále ve využívání elektrokol
jsou v Evropě Nizozemci či Dánové.
Půjčit si kolo na ulici si turisté i domorodci mohou v 700 městech 57 zemí světa. Prvenství
v pouličním půjčování kol, tzv. bikesharingu, drží Čína. Ve velkoměstě Chang-čou je
například k dispozici na pronájem 78 000 kol, zatímco v Paříži je to jen 20 000 a v
Londýně 10 000.
více na www.autoweek.cz
Další témata 32. týdne na www.autoweek.cz:
Registrace nových vozidel v červenci
Výkupní ceny ojetin ovlivňuje dovoz autovraků
Nabídka úvěru u ČSOB
Škoda Auto pro studenty nejlepším zaměstnavatelem
CNG v ČR: pravdy a mýty
S ČSOB Leasing lze získat vozy Suzuki výhodněji
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Vratislav Kulhánek si užívá důchod
Po delší době jsme se podívali
za bývalým šéfem Škody Auto a
prezidentem Sdružení automobilového
průmyslu Vratislavem Kulhánkem. Po
ukončení svého působení v dozorčí
radě Škoda Auto opustil před lety
AutoSAP a pracoval pro majitele
AAA Auto Group A. J. Dennyho.
Z autobazaru odešel před třemi lety
před jeho prodejem novému vlastníkovi.
„V současnosti se motám kolem
motorsportu Škody, občas s týmem
jezdím a pomáhám připravit koncepci
pro okruhové ježdění. Nadále působím
ve vlastní poradenské firmy Industrial
Advisors,“ řekl nám Kulhánek, který
se právě vrátil ze srpnové dovolené
v Chorvatsku. Co letos živí bývalého
špičkového manažera? „Důchod,
občas si přivydělávám přednáškami.
V 72 letech už nemám příliš finančních
starostí,“ přiznává Kulhánek.

Personální změna v Raiffeisen Leasingu
Raiffeisen - Leasing má nového
šéfa oddělení autofinancování. Na
nové pozici se zaměří zejména na
prohloubení spolupráce s klienty,
optimalizaci procesů a na další rozvoj
spolupráce s dealery a partnerskými
sítěmi.
Jaroslav
Kumbera
má
dlouholeté zkušenosti s leasingovým
trhem i se specifickým odvětvím
autofinancování. V Raiffeisen - Leasing
pracuje téměř osm let, nejdříve jako
Account Manager, od roku 2009
pak jako Produktový manažer se
zodpovědností za rozvoj produktů
zejména v oblasti financování
aut. Do skupiny Raiffeisen přišel z
Leasingu České spořitelny. Jaroslav
Kumbera se narodil v Klatovech a
po studiu gymnázia se rozhodl pro
Matematicko-fyzikální fakultu na
Univerzitě Karlově v Praze. Jedny z
prvních pracovních zkušeností získal
v Leasingu České spořitelny, kde
působil čtyři roky. Jaroslav Kumbera je
svobodný a práci považuje za jeden
ze svých koníčků. Těmi dalšími jsou
cestování, motorismus, jízda na koni
a potápění.
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International Prague Car Festival: Elektromobily se valí do Prahy
Za volantem: Renault Mégane Grandtour dCi 130 Energy
Rok operativního leasingu pro soukromníky v ČR
Zaměstnavatelé v očích studentů VŠ
Český tým Šenkýř Motorsport v ADAC GT Masters

Partner organizace:
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Právě vyšlo nové číslo magazínu pro
autoopravárenství a aftermarket. Hlavním
tématem jsou odpovědi SISA na časté otázky
týkající se hospodářské soutěže v oblasti
servisu a oprav automobilů.
Z obsahu čísla:
Potvrzení předností prémiového benzinu
Bosch mění automobil v aktivní součást
internetu
Škoda Superb - technika ve službách
bezpečnosti
Peugeot 308 SW vč. kalkulace nákladů
TecCOO a techniky BlueHDi
Předplatné nebo objednávky jednotlivých
čísel na: autoservis@ibsmotorpress.cz, tel.: 725
918 139. Autoservis je možné zakoupit osobně
ve vydavatelství IBS motorpress na adrese:
Českobrodská 10/19, Praha 9.

Elektromobily se valí do Prahy
Na letošním ročníku již tradiční výstavy International
Prague Car Festival se poprvé uskuteční představení
firem z oblasti elektromobilů. Jedná se o největší koncentraci těchto vizionářských automobilů na jednom
místě, kdy se návštěvníci budou moci nejenom kochat
očima, ale v některých z nich také svézt. A to bude
stát jistě za to. Podívejme se blíže na některé
z vystavených exponátů. V čele bude jistě
stát značka Tesla Motors s několika modely a
jedním opravdu výjimečným. Tesla Model S
P85D se pyšní úctyhodnými 515 kW (700 k).
Pro běžné ježdění ve městě a jeho okolí se
hodí např. Nissan Leaf nebo Mercedes-Benz
B Electric Drive. Mezi netradiční modely patří
malé vozítko značky Tazzari nebo stylový elektromobil od Hub Motors. Elektropohon ale
nepatří pouze k automobilům, takže uvidíte
také elektroskútr, elektromotokáru nebo extrémně
výkonné elektrokolo.
Více informací o akci najdete na www.praguecarfestival.cz a na sociálních sítích.
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Renault Mégane Grandtour 1,6 dCi 130 Energy ZEN Limited
Renault Mégane Grandtour je komfortní rodinný automobil vhodný k využití i jako praktický a hospodárný
služební vůz. Kombi dlouhé 4558 mm poskytuje díky
dlouhému rozvoru náprav 2703 mm větší prostor pro
cestující na zadních sedadlech než je v tomto segmentu obvyklé. Rozměrný zavazadlový prostor o objemu 486 l je snadno přístupný a dobře využitelný.
Veškeré ovládání rádia a dalších systémů je na volantu a pod ním v praktickém uspořádání, na němž je
patrné, že u Renaultu tento koncept využívají mnohem déle než jiné značky.
Turbodiesel Energy 1,6 dCi má při zdvihovém objemu 1598 cm3 výkon 96 kW (130 k) při 4000/min a
točivý moment 320 N.m při 1750/min. Motor má normovanou kombinovanou spotřebu 4,0 l/100 km, ale
k přiblížení se této hodnotě je potřeba udržovat nízké otáčky a často využívat šestirychlostní velmi přesnou převodovku. Ke snížení spotřeby pomáhá i velmi
dobře pracující systém Start/Stop.
Renault Mégane Grandtour je auto vhodné jak pro
každodenní jízdy do práce, tak pro cestování na

dlouhé vzdálenosti. Poskytuje dostatek prostoru nejen vpředu, ale i na zadních sedadlech s pohodlným
přístupem. Velmi dobře ovladatelné kombi s komfortními jízdními vlastnostmi nabízí větší jistotu při řízení
na kvalitním povrchu, zatímco na nerovnostech už je
to trochu horší.
Také pro Mégane se nabízí vynikající multimediální
systém Renault R-Link ve formě integrovaného multimediálního tabletu. Jeho funkce se příkladně snadno ovládají pomocí 7" dotykového displeje nebo joystickem na středové konzoli.
Renault Mégane Grandtour se vyrábí ve španělském
závodě Palencia. Katalogová cena verze Limited s motorem Energy dCi 130 je 489 900 Kč. Smluvní záruka
je na 5 let/100 000 km. Součástí standardní výbavy je
mj. dvouzónová klimatizace, zadní parkovací senzory,
rádio R-Plug&Radio s ovládáním pod volantem, Bluetooth, hands free a připojením přes USB ale také stále
s možností přehrávání CD. Renault R-Link Evolution
se pro Mégane Grandtour dodává za 20 000 Kč.

více na
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Rok operativního leasingu pro soukromníky
Finanční společnost ŠkoFIN vloni v červnu jako
první na českém trhu spustila operativní leasing pro
soukromé osoby. Postupně ŠkoFIN rozšířil nabídku
o programy všech značek koncernu Volkswagen:
Volkswagen All-Inclusive, Audi now., Seat Olé! a
Škoda Bez starostí. Aktuálně má ŠkoFIN na kontě více
než 2500 uzavřených smluv na operativní leasing.
Největší zájem je o vozy Škoda, zážehové motory
a variantu se službami. Kraluje s 29,6% podílem ze
všech pronajatých aut Škoda Yeti.

operativního leasingu jsou v průměru o 10 let mladší
než klienti financující vůz úvěrem. Zájem o pronájem
vozu ale je ve všech věkových kategoriích.

Téměř polovina klientů (47 %) považuje za hlavní
benefit operativního leasingu pro fyzické osoby
dostupnou splátku, 28 % klientů nulovou akontaci,
14 % rychlejší obměnu vozu a 11 % žádné starosti
s provozem auta. Informace vyplynuly z červnového
interního průzkumu mezi prodejci ŠkoFINu.

„Částečně jsme byli překvapeni profilem nových
zákazníků. Většinou se pohybují mezi 30 až 50 lety,
nejmladšímu bylo 18, nejstaršímu pak 81 let. Pro
spoustu lidí a životních situací je dnes mnohem
vhodnější objednat si službu, která vám zajistí, že
můžete bez starostí využívat nový moderní a bezpečný
vůz, než si automobil pořizovat do vlastnictví, mít v
něm vázané finanční prostředky, či jej s navýšením
splácet a starat se o jeho průběžnou údržbu či
následný prodej,“ říká Luboš Vlček, šéf prodejní
organizace Škoda Auto Česká republika.

Jedním ze základních principů operativního leasingu
je eliminace starostí spojených s provozem vozidla.
To se děje především u programu se službami.
Full-service variantu nabízejí všechny značky. Majíli možnost, volí si klienti v 57 % případů právě fullservice program. Zajímavostí je, že klienti retailového

„V přemýšlení Čechů došlo s novou službou ke změně
přístupu k provozu vozidla. V minulosti chtěl být
každý jeho vlastníkem, nyní přibývá těch, kteří chtějí
auto využívat a mít zároveň co nejméně starostí, které
s vlastnictvím souvisejí,“ říká vedoucí marketingu
ŠkoFIN Lukáš Cankař.

více na
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Zaměstnavatelé v očích studentů VŠ
V posledních letech v desítce nejžádanějších
zaměstnavatelů nedochází k velkým změnám. Z pohledu
studentů jsou zde oblíbené stálice jako KPMG, Škoda
Auto, ČEZ, Komerční banka, Česká spořitelna, Deloitte,
Microsoft a Google. Nadvláda společnosti Google trvá
čtvrtým rokem, přestože v České republice přijímá
absolventy jen v jednotkách ročně.
Průzkum The Most Desired Company, vyhlašovaný v rámci
Výročních cen Klubu zaměstnavatelů, provedla letos již
po jednadvacáté organizace AIESEC Česká republika ve
spolupráci se společností ManpowerGroup.
"Google je velkou ikonou v employer brandingu a ukazuje
ostatním zaměstnavatelům, jaké hodnoty musí nastupující
generaci Y nabídnout, aby přitáhli ty nejlepší talenty.
Pokud je organizace schopna naslouchat potřebám
generace Y, pomůže jí to najít způsob, jak rozvíjet
schopnosti a dovednosti všech svých zaměstnanců. Tento
postup také vytváří jedinečnou příležitost k celkovému
přepracování modelu řízení společnosti a k zapojení všech
zaměstnanců do procesu budování vysoce produktivní
firmy,“ upozorňuje manažer marketingu a náboru
personální společnosti ManpowerGroup Jiří Halbrštát.
Celoživotní vzdělávání je pro studenty klíčové ve výběru
budoucího zaměstnavatele - 75 % by ho uvítala jako
zaměstnanecký benefit. Mezi dalšími benefity by si přáli

flexibilní pracovní dobu (59 %), stravenky (44 %), mobil a
notebook (26 %), příspěvek na volnočasové aktivity (29
%) a služební automobil (20 %).
„V poslední době sledujeme trend, kdy firmy, které se
studentům více otevírají a ukazují firemní kulturu různou
formou, se stávají více žádanými zaměstnavateli. K té patří
i firemní benefity, podle kterých se studenti čím dál více
orientují. Důkazem je i posun firem Škoda Auto či Nestlé,
které jsou v posledních letech velmi aktivní ve vztahu k
mladým nadaným absolventům,“ říká Pavel Hulák, ředitel
Klubu zaměstnavatelů, organizátora soutěže Sodexo
Zaměstnavatel roku.
Studenti hledají nové zaměstnání nejčastěji na webových
portálech (83 %), mezi přáteli a známými (76 %), přes
webové stránky konkrétních firem (55 %) či na pracovních
veletrzích (46 %).
Nejvyšší plat očekávají studenti technických oborů,
v průměru 26 500 Kč. Následují je studenti ekonomických
oborů (24 900 Kč) a studenti přírodních věd (23 400 Kč).
Pokud by se budoucí absolventi měli stěhovat za novým
zaměstnáním, polovina z nich (54 %) by byla ochotna
vycestovat kamkoli po světě, 22 % v rámci Evropy a 12 %
by bylo ochotných se stěhovat pouze po České republice.
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Český tým Šenkýř Motorsport v ADAC GT Masters
Brněnský tým majitele a jezdce Roberta Šenkýře
Šenkýř Motorsport vstoupil do mistrovství ADAC
GT Masters 2015 s vozem BMW Z4 GT3 s technickou
podporou BMW Motorsport GmbH.

KW Automotive, Drexler Motorsport, Ravenol a
Schrick. Novým partnerem je Race Navigator One,
který se při závodech ADAC GT Masters stará o sběr
a vyhodnocování dat.

Prvním jezdcem týmu pro ADAC GT Masters je úřadující
mistr ČR a FIA CEZ ve třídě GT3 Jakub Knoll (24). Knoll
získal několik titulů v autokrosu. Přes formuli Renault
2,0 l, Lamborghini Supertrofeo a Renault Mégane
Cup dospěl až k mistrovství FIA GT3 a FIA CEZ, kde v
sezóně 2014 vybojoval mistrovský titul.

„Jsme malý, vysoce motivovaný tým s mnoha
závodními zkušenostmi. Našim jezdcům chceme
poskytnout perfektní podmínky k tomu, aby se mohli
soustředit na dosažení nejlepších výsledků. Zároveň
jsme otevřeni k jednání s dalšími jezdci a partnery,
kteří by s námi chtěli vstoupit do této nejvyšší ligy GT.
Tým rozšířil svoje zázemí a je schopen působit na více
frontách,“ říká šéf týmu Robert Šenkýř.

Spolu s ním jezdí Lennart Marioneck (27), který má za
sebou dvě sezóny v ADAC GT Masters s Chevroletem
Corvette.
Ve Spa-Francorchamps za Jakuba Knolla zaskočil
vedle Lennarta Marionecka mladý talentovaný Slovák
Samuel Sládečka, který je testovacím jezdcem týmu.
S týmem i nadále pokračují jeho dlouholetí partneři

Tým zatím sbírá zkušenosti. Jakub Knoll na Lausitzringu
v hodnocení Gentleman Cupu vyhrál sobotní závod a
byl druhý v nedělním, takže je na provizorním čtvrtém
místě celkového hodnocení.

Fotografie Luděk Šipla
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