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Nový Opel Ampera-e radikálně snižuje největší 
slabinu elektromobilů - omezený dojezd. Jeho 
parametry ocenila porota AutoBest a Opelu 
Ampera-e udělila cenu EcoBest 2016.

Podle nového evropského testovacího cyklu NEDC 
(New European Driving Cycle) dosáhne nový 
elektromobil Opel při dobití akumulátorů na 100 % 
magickou hranici dojezdu 500 km. To jej staví do 
čela segmentu. 

V praxi se akční rádius v běžném provozu může lišit 
od hodnot dosažených v testovacím cyklu NEDC, 
protože do hry vstupují takové faktory, jako jsou 
charakter silnice, počasí, jízdní styl řidiče, zatížení 
vozu nebo využití klimatizace či topení. I tak ale 
Ampera-e pro jízdu v běžném provozu slibuje 
překonání vzdálenosti 300 km na jedno nabití. Po 
technické stránce identický Chevrolet Bolt totiž 
podle mnohem přísnějšího amerického standardu 
EPA ujede na jedno nabití 383 km. 

Opel výkonnost vozu prokázal v předvečer jeho 
premiéry na autosalonu v Paříži, když tento vůz 
absolvoval v běžném tempu bez problémů a 
dobíjení jízdu z Londýna do Paříže, což je 417 km. 
Za volantem přitom seděl osobně šéf automobilky 
Opel Dr. Karl-Thomas Neumann.

„S modelem Ampera-e nabízíme zákazníkům 
elektromobil vhodný pro každodenní nasazení v 
běžném provozu. Na prvních trzích bude od jara 
příštího roku. Opel Ampera-e není určen pro roli 
druhého vozu do rodiny… Díky inovativní technice 
může být elektromobilita dosažitelná širokým 
vrstvám zákazníků a Opel tak demokratizuje 
elektromobilitu,“ říká Karl-Thomas Neumann.

Ampera-e s rozvorem 260 cm a délkou 417 cm 
poskytuje místo pro pět osob a zavazadlový prostor 
o objemu 381 l. Tajemství prostorného interiéru je 
v integraci akumulátorů do podlahy. Sada baterií Li-
Ion má celkovou kapacitu 60 kWh. Výkon trakčního 
elektromotoru činí 150 kW (204 k) a točivý moment 
360 N.m. Ampera-e využívá i rekuperaci energie s 
nastavitelnou intenzitou.

Demokratizace elektromobility: nový Opel Ampera-e 

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz


Suzuki S-Cross v omlazené podobě
Suzuki uvádí na trh modernizovaný S-Cross, jehož design zdůrazňuje schopnosti vozu 
pro jízdu v terénu. K tradičním přednostem vozu patří zavazadlový prostor o objemu 
440 l. Off-roadový styl přídě koresponduje s větší světlou výškou 180 mm, která dává 
plně vyniknout schopnostem inteligentního pohonu všech kol AllGrip se čtyřmi 
volitelnými režimy. Modernizovaný 
S-Cross je poháněn zcela novými 
zážehovými motory řady BoosterJet 
s přeplňováním a přímým 
vstřikováním benzinu. Tříválec 1,0 
BoosterJet poskytuje výkon 82 kW, 
čtyřválec 1,4 BoosterJet má výkon 
103 kW. V nabídce nadále zůstává 
turbodiesel 1,6 DDiS. Pro evropské 
trhy se SX4 S-Cross vyrábí v závodě 
Magyar Suzuki v Ostřihomi.
více na www.autoweek.cz

Kia Niro má dva cíle
Crossover Kia Niro dostal 
současně dva cíle - vyhovět 
rostoucímu okruhu zájemců o 
crossovery s vysokou stavbou 
i těm, kteří hledají úsporný 
provoz. Namísto obvyklého 
turbodieselu proto sází na 
hybridní pohon. K pohonu 
pětimístného pětidveřového 
crossoveru slouží paralelní 
hybridní pohon kombinující 
zážehový čtyřválec 1,6 l GDI 

o výkonu 77 kW (105 k) a trakční elektromotor TMED 32 kW. Největší systémový výkon 
je 104 kW (141 k) a maximální točivý moment 264 N.m. Nový motor 1,6 l GDI poprvé 
spojuje Atkinsonův spalovací cyklus, chlazenou recirkulaci výfukových plynů (EGR), 
přímé vstřikování paliva a dlouhozdvihovou koncepci. S délkou 4355 mm se Niro 
rozměrově řadí mezi cee`d a Sportage. Objemem zavazadelníku je 427 l, při sklopení 
zadních sedadel 1425 l. 
více na www.autoweek.cz
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Na mezinárodním veletrhu vojenské techniky 
Future Forces Forum, konaném na výstavišti PVA 
v Letňanech, byl k vidění i autonomní robotický 
elektromobil pro přepravu osob TAROS. Vojenské 
vozidlo TAROS (Tactical Robotic Systems & Critical 
infrastructure protection) bylo vyvinuté ve VOP CZ 
ze Šenova u Nového Jičína. Jedná se o zcela unikátní 
projekt, díky němuž se Česká republika řadí mezi 
absolutní světovou špičku v kybernetické a robotické 
aplikaci v dopravě. Na projektu se podílely i Univerzita 
obrany v Brně, VŠ Báňská - Technická univerzita v 
Ostrava, ČVUT v Praze a Vysoké učení technické v 
Brně společně s VOP CZ jako partneři v rámci Centra 
pokročilé a outdoorové robotiky CAFR. Partnerem je 
i Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky. 

Společnost VOP CZ taktický robotizovaný systém 
TAROS vyvíjí pro bojovou a logistickou podporu 
průzkumných a speciálních vojenských jednotek 
v prostředí s vysokou mírou rizika, kde se může 
pohybovat s dálkovým ovládáním, a to i s využitím 
satelitu, když jej operatér nemůže vidět, případně 
plně autonomně s využitím snímačů LiDAR. TAROS V2 
je koncipován modulárním způsobem. Z jednotlivých 

modulů 4x4 nebo 2x2 je možné sestavit vozidlo v 
konfiguracích 4x4, 6x6 nebo 8x8.

Pohon zajišťují elektromotory o výkonu 10 kW. Trakční 
elektromotor pohání vždy jen jedno kolo, s nímž je 
spojen kloubovým hřídelem. Akumulátory lze kromě 
dobíjení ze zásuvky dobíjet i pomocí vestavěného 
generátoru se spalovacím motorem.

TAROS V2 s uspořádáním 6x6 je dlouhý 2870 mm, 
široký 1750 mm a vysoký 165 mm. Rozvor mezi 
jednotlivými nápravami je 800 mm. Celková hmotnost 
je 1450 kg. Všechna kola jsou samostatně řiditelná, 
což umožňuje použití různých režimů: s řízením jen 
první a druhé nápravy ve stejném smyslu, první a třetí 
nápravy pro zmenšení průměru zatáčení, s řízením 
všech kol v režimu nazvaném Krab a otáčení kolem 
centrální osy vozidla.

Připravuje se i přestavba pro civilní využití jako 
autonomní robotický elektromobil pro přepravu osob, 
noční hlídky, zásobování a kurýrní služby. Ukázkový 
projekt civilního využití bude realizován na půdě MČ 
Praha 4.

Autonomní robotický elektromobil TAROS
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Zahájení sériové výroby nového modelu Škoda Kodiaq 
Z linky ve výrobním závodě společnosti Škoda Auto v Kvasinách už začaly sjíždět první 
vozy Kodiaq. Na oslavu zahájení výroby modelu Škoda Kodiaq v závodě v Kvasinách 
nyní následovalo symbolické jednodenní přejmenování Kvasin na Qasiny. Akci 
podpořilo i vedení obce Kvasiny, které v rámci akce společně se Škoda Auto přelepilo 
název obce na některých informačních 
tabulích.
Vůz značky Škoda sjel z linky v Kvasinách 
poprvé v roce 1946. Vyráběly se zde i 
roadstery Felicia a 110 R Coupé. V roce 
2015 zde bylo vyrobeno 142 000 vozů 
značky Škoda. V současné době zažívá 
závod největší modernizaci a rozšiřování 
ve své historii. Výrobní kapacita vzroste až 
na 280 000 vozů ročně. Vedle Kodiaqu zde 
sjíždí z linek i modely Superb, Superb Combi 
a Yeti, ale také Seaty Ateca. 
více na www.autoweek.cz

Telefon místo klíčku
Valeo, jeden z předních světových 
dodavatelů pro automobilový průmysl, 
se spojuje se společností Gemalto, 
specialistou v oblasti digitálního 
zabezpečení. Toto spojení by mělo přinést 
bezpečnost systému virtuálního klíčku od 
auta Valeo InBlue. Díky této technologii 
mohou řidiči pomocí chytrého telefonu 
nebo připojených hodinek zamknout, 

odemknout a nastartovat svůj vůz. Pomocí Bluetooth lze ovládat i další užitečné funkce 
a získat přístup k užitečným datům o vozidle. 
Technologie InBlue je založena na palubním zařízení, které je připojené k sadě 
Smartphone Development Kit využívající zabezpečený virtuální klíč, poskytovaný 
na cloudové platformě Valeo. Díky bezpečnostnímu řešení Gemalto jsou informace 
během přenosu z virtuálního klíče do chytrého telefonu chráněné na vysoké úrovni. 
Valeo InBlue otevírá i velké možnosti pro služby bezpečného sdílení či pronájmu 
automobilů. 
více na www.autoweek.cz
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Nový pětidveřový crossover Toyota C-HR (Coupé 
High-Rider) těží z flexibility nové globální platformy 
TNGA (Toyota New Global Architecture) s nízkým 
těžištěm a víceprvkovým zavěšením zadních kol. Vůz 
s rozvorem 2640 mm má délku 4360 mm. 

Nejnovější generace hybridního pohonu kombinuje 
zážehový motor 1,8 l, elektromotor a samočinnou 
převodovku. Toyota C-HR s hybridním pohonem má 
celkový výkon 90 kW (122 k) a kombinovanou spotřebu 
paliva 3,6 l/100 km. Verze s hybridním pohonem má 
jen pohon předních kol.

Toyota C-HR může být poháněna i novým 
přeplňovaným zážehovým motorem 1,2 l, který 
má výkon 85 kW (116 k), točivý moment 185 N.m a 
vykazuje kombinovanou spotřebu paliva od 5,5 l/100 
km. Tento motor může být spojen se šestirychlostní 
přímo řazenou převodovkou nebo samočinnou CVT. 
Verze s převodovkou CVT mohou mít pohon předních 
kol nebo stálý pohon všech kol.  Toyota nebude model 
C-HR nabízet se vznětovým motorem.

S modelem C-HR Toyota míří na zákazníky, kteří se řídí 
především emocemi, touží po individualitě a chtějí být 
mezi prvními, kdo si vyzkouší technické novinky. Při 
svém nákupu vyhodnocují především styl a kvalitu. 

Toyota C-HR s ohledem na nároky cílové skupiny 
zákazníků nabízí širokou škálu prvků výbavy. V 
základní výbavě bude vždy bezpečnostní paket 
Toyota Safety Sense. Jeho součástí je předkolizní 
bezpečnostní systém (včetně rozpoznávání 
chodců), adaptivní tempomat (ACC), systém pro 
hlídání jízdy v jízdních pruzích se zásahy do řízení, 
automatické přepínání dálkových světel a systém 
rozpoznávání dopravních značek. Nová Toyota C-HR 
nabídne i speciální prémiovou audio soustavu JBL s 
osmikanálovým stereo zesilovačem o výkonu 576 W 
a devíti reproduktory včetně dvojice reproduktorů 
JBL, označovaných jako trychtýřové vysokotónové 
měniče.

Toyota C-HR - nový styl v segmentu crossoverů
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Peugeot, Citroën a DS pod jednou střechou
PSA Retail zahajuje provoz showroomu Paris Nord Pleyel. Jde o moderní nástroj všech 
tří značek skupiny pro získávání nových zákazníků. Zákazníci zde najdou nabídku 
všech tří značek skupiny PSA. Jde rovněž o 
jeden z prvních stavebních kamenů budoucí 
Pařížské mapy skupiny PSA Retail, která má v 
úmyslu přizpůsobit schéma svých prodejen 
specifickým vlastnostem pařížského regionu. 
Nový showroom nabídne trvale 22 modelů 
všech tří značek skupiny PSA. Polovina plochy 
je určena pro značku Peugeot a polovina 
pro Citroën a DS. 
více na  www.autoweek.cz

Křeslo pro ty, kteří nesnáší stání ve frontě
Nissan předvedl nejnovější z řady inovací, 
kterými chce svým zákazníkům zpříjemnit život 
a současně do něj vnést i svou vizi Inteligentní 
mobility. Pro lidi, kteří nesnáší stání ve frontě, vyvinul 
autonomní křeslo ProPILOT. Jeho úkolem je vystát 
frontu namísto sedící osoby. Křeslo snímá polohu 
předchozího křesla ve frontě a automaticky se 
posouvá, aby od něj udrželo stejnou vzdálenost. 

Funguje to podobně, jako verze systému ProPILOT pro automobily (od srpna je v 
Japonsku k dispozici u malého minivanu Serena). Ta udržuje bezpečnou vzdálenost 
od vpředu jedoucího vozu a zajišťuje, aby vůz jel stále uprostřed jízdního pruhu. Tato 
technologie ulehčuje řidiči práci tím, že mu pomáhá s nejúnavnějšími a nejrutinnějšími 
úkony, které jsou spojené s jízdou v hustém dálničním provozu.
více na www.autoweek.cz

Krátce
- Německý ministr dopravy Alexander Dobrindt vyzval EU ke zpřísnění legislativy k 
omezení emisí.
- Generální ředitel Renaultu a Nissanu Carlos Ghosn se stane předsedou představenstva 
Mitsubishi.
- Audi bude muset v USA kvůli emisím vykoupit 25 000 svých vozů vybavených motorem 
V6 3,0 TDI.
- Volkswageny s motory TDI EA189, jichž se týkala aféra Dieselgate, mají v Německu 
stabilní zůstatkovou cenu.
- Eurokomisařka Elzbieta Bieňkowska má rozhodnout ve sporu mezi Německem a Itálií 
zda vozy Fiat podvádějí při měření emisí.
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Personalia z

Zemřel novinář Peter Homola
Ve věku 54 let náhle zemřel Peter 
Homola, mezinárodně známý 
motoristický novinář, brněnský rodák, 
žijící už dlouhá léta v Badenu nedaleko 
Vídně. Před svým odchodem do exilu 
přispíval svými články s motoristickou 
tématikou do řady našich médií, včetně 
Světa motorů. Spolupracoval také s 
brněnskou Velkou cenou. Skutečný 
věhlas získal až v emigraci jako 
uznávaný korespondent renomované 
švýcarské Automobil Revue a řady 
dalších významných motoristických 
časopisů po celém světě. 
„Zabýval se zejména specifikou 
východoevropských automobilek a 
automobilů. Jeho charakteristická, 
značně plnoštíhlá, postava byla ještě 
plná aktivit na nedávném pařížském 
autosalonu. Žel k jejich realizaci už 
nedojde,” uvedl jeho kolega Karel 
Beránek. 
Naposledy byl Peter Homola členem 
týmu časopisu Auto und Wirtschaft. 
Mnoho let spolupracoval i s webem 
www.autoweek.cz. Byl držitelem 
ocenění MediaBest 2012.

Tendr Audi na PR manažera jde do 
finále
Divize Audi v Porsche ČR vypsala v září 
výběrové řízení na pozici specialista PR, 
kterou opustil Petr Kaplan. Ten na ni přešel 
letos v zimě, předtím působil tři roky v roli 
specialisty produktového marketingu 
divize Audi, kdy měl na starosti polovinu 
rozsáhlého modelového portfolia 
značky. Předtím pracoval sedm let v 
leteckém průmyslu pro společnosti Air 
France/KLM. 
„Během léta jsem obdržel nabídku z 
finanční sféry a rozhodl se jí využít. Jde 
o problematiku čerpání evropských 
dotací,“ řekl našemu portálu Kaplan. 
Konkrétní firmu ale neupřesnil. 
Jak se vyvíjí tendr na obsazení jeho 
místa? „Přihlásilo se nám celkem 180 
uchazečů, ze kterých jsme vybrali pět 
finalistů. Jméno nového specialisty 
budeme moci oznámit v listopadu 
2016,” řekl našemu portálu ředitel divize 
Audi Tomáš Velek.
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Camozzi je jednou z hlavních firem působících v od-
větví pneumatických součástek pro průmyslovou 
automatizaci. Svou nadnárodní síť prodejních a ser-
visních poboček nově rozšiřuje i do České republiky, 
aby i zde mohla nabídnout plnohodnotnou evropskou 
kvalitu produktů pro průmyslo-
vou automatizaci a řešení. 
Základ firmy položili v roce 
1964 bratři Attilo, Luigi a Ger-
omino Camozziové v Lumez-
zane v italských Alpách v pro-
vincii Brescia. Za více než půl 
století existence se firma zazna-
menala výrazný růst, získala 
historické společnosti v národ-
ním i mezinárodním průmyslu 
a proměnila se ve významnou 
průmyslovou skupinu Camozzi 
Group, která má více než 2300 
zaměstnanců a obrat 350 mil-
ionů eur.
V průběhu let došlo k rozšiřování skupiny až do 
dnešní podoby mezinárodní společnosti zahrnující 
13 podniků rozdělených do pěti divizí: Automatizace, 
Obráběcí stroje, Textilní stroje, Camozzi Solutions 
Provider pro pokročilé technologie zpracování ner-
ostných surovin a výroby součástek a Inovace.

V oblasti automatizace se Camozzi specializuje na 
navrhování a výrobu pneumatických komponent a 
systémů pro průmyslovou automatizaci. Camozzi 
nabízí kompletní systémy, v nichž mechatronická in-
tegrace zahrnuje i snímače a diagnostiku. 

Pneumatické systémy hrají 
významnou roli v automatizaci 
ve všech průmyslových odvět-
vích. Jedním z nejdůležitějších 
je doprava, která je jednou 
z nejrychleji se rozvíjejících. 
Camozzi už od svého vzniku 
např. dodává komponenty pro 
brzdové systémy. 
Rostoucí význam sektoru do-
pravy vedl Camozzi k vytvoření 
vlastní interní divize C-Trans-
port, v níž ve spolupráci se 
zákazníky pracuje na aplik-
acích, které charakterizují ex-

trémní tlaky a teploty s komponentami vystavenými 
nárazům, vibracím, vlhkosti ale i nestálému elek-
trickému napětí. Pro tyto podmínky Camozzi nabízí 
individuální řešení, sestávající z pneumatických 
akčních členů i veškerého příslušenství. Camozzi 
poskytuje tato řešení pro autobusy, vlaky, staveb-
ní a zemědělské stroje, vojenskou techniku, nákladní 
automobily a tahače ale i pro osobní automobily a 
off-roady.
Camozzi s.r.o. je nová pobočka skupiny Camozzi 
založená v České republice pro české a slovenské zá-
kazníky. Kancelář sídlí v Praze Hostivaři, kde disponu-
je 200 m2 kancelářských ploch a 600 m2 skladových 
prostor. Generálním ředitelem společnosti Camozzi 
s.r.o. je Ing. Fabio Giacobbi. Firemní strategií je vy-
tváření skutečného partnerského vztahu i umístění 
a dostupnost technického týmu pro každého záka-
zníka.

Camozzi otevírá zastoupení v České republice
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Společnost Porsche ČR si připomenula 25 let působení 
dovozní organizace značek koncernu Volkswagen 
na českém trhu a současně oslavila dodávku 
půlmiliontého vozu dodaného zákazníkovi.
Před 25 lety, 20. října 1991, otevřela společnost 
Import Volkswagen Audi svou kancelář s prvními 
šesti zaměstnanci a krátce na to prodala i svůj první 
automobil, kterým byl Volkswagen Transporter. 
Prvním ředitelem importéra koncernu Volkswagen 
byl jmenován Hermann Schnauder, který do Prahy 
přišel z Mladé Boleslavi, kde po vstupu Volkswagenu 
do české automobilky působil jako obchodní ředitel 
společnosti Škoda. 
Společnost do své nabídky zařadila vozy všech čtyř 
koncernových značek Volkswagen, Volkswagen 
užitkové vozy, Audi a Seat. V roce 1998 se 
transformovala do společnosti Import Volkswagen 
Group (IVG) a jejím generálním ředitelem se stal 
Rudolf Javurek. V roce 2001 vstoupila i mezi prodejce 

kvalitních ojetých vozů se značkou auto plus (od roku 
2012 pod jménem Das WeltAuto). 
V roce 2011 společnost IVG, dlouhodobě největší 
dovozní organizace v ČR, oslavila 20 let působení na 
českém trhu a za tuto dobu zaznamenala prodej 320 
000 nových vozů.
Od počátku roku 2012 se dovozní organizace IVG, do 
té doby vlastněná koncernem Volkswagen, začlenila 
do společnosti Porsche Holding Salzburg a dostala 
jméno Porsche Česká republika. Od počátku roku 
2014 společnost řídí jako jednatelé Franz Pommer 
a Vratislav Strašil. Dvoučlenné vedení je obvyklé ve 
většině zemí, kde Porsche Holding Salzburg působí 
jako importér.
I nadále je Porsche Česká republika nejúspěšnější 
dovozní organizací na českém trhu s novými automobily. 
V roce 2015 dodala zákazníkům rekordních 47 443 
vozů, což znamenalo meziroční nárůst o plných 35 %!. 
Do konce roku bylo nejúspěšnější dovozní organizací 
dodáno zákazníkům 460 473 vozů. Své postavení 
potvrdila i prodejem půlmiliontého vozu jen několik 
dní před oslavami 25 let působení na českém trhu. 
Letos dodaných 40 000 vozů za tři čtvrtletí naznačuje, 
že i letos má Porsche ČR našlápnuto k novému 
prodejnímu rekordu.

Dvojnásobná oslava
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Geely chce se značkou Lynk změnit přístup k autům

Není obvyklé uvádět na trh nové auto se sloganem, 
že nepotřebujete být majitelem auta, abyste jej měl 
k dispozici. Jenže crossover Lynk 01 čínské společnosti 
Geely slibuje zcela změnit přístup k vlastnictví aut a 
partneři projektu naznačují, že nemusí jít jen o prázdná 
hesla.
Mnohé automobilky vyhlašují, že už nechtějí být jen 
výrobci aut, ale chtějí být dodavateli mobility. Je to 
prázdné heslo, které neberou vážně ani ti, kteří jej 
vyhlašují. V případě nové značky Lynk & Co. by tomu ale 
mohlo být jinak. Čínská společnost Geely totiž chce pro 
svou novou značku vytvořit zcela nový model prodeje. 
Vozy by se měly objednávat jen přes internet a dodávat 
z firemních skladů.
Lynk ve své analýze trhu uvádí, že náklady na prodej 
aut představují 25 % z jejich prodejní ceny. Eliminací 
podstatné části z nich ve spojení s minimalizací výrobních 
nákladů slibuje výrazné snížení prodejní ceny, aniž by to 
bylo na úkor kvality. Dalším krokem je omezení nabídky 
nadstandardní výbavy - k dispozici bude jen několik 
základních verzí s pevnou prodejní cenou. 
Majitelé těchto vozů Lynk by měli být motivováni k 
jejich sdílení v době, kdy je nepotřebují, a tím si snižovali 
náklady spojené s vlastnictvím vozidla. Proto bude 
standardní výbavou auta velký centrální displej s trvalým 

internetovým připojením a s přímým napojením na vlastní 
cloud. Vůz pak bude snadné nabídnout ke sdílení, přičemž 
se vše zjednoduší pomocí sdíleného elektronického 
klíčku. Majitel bude moci kontrolovat co se s jeho vozem 
děje prostřednictvím chytrého telefonu. 
Na budování zákaznické sítě pro prodej vozidel Lynk 
& Co. spolupracuje s Microsoftem a internetovým 
megaobchodem Alibaba. Dalším partnerem je Ericsson, 
pracující na přípravě cloudu pro sdílení a manažerském 
systému. To určitě není sestava pro prodej druhořadých 
čínských kopií. 
Představení projektu Lynk & Co. v Berlíně bylo spojeno i s 
prezentací prvního vlastního vozu. Lynk 01 byl navržen s 
využitím kompaktní modulární platformy CMA, vyvinuté 
ve spolupráci Geely s Volvem. Vůz má hybridní pohon 
sestávající ze zážehového tříválce 1,5 l a elektromotoru. 
Brzy se mají přidat i kupé a sedan. První vozy se začnou 
prodávat v Číně už během příštího roku. V roce 2018 by 
měl být nový prodejní projekt uveden i do Evropy.
Podle zákulisních zpráv stojí v čele projektu Carl-Peter 
Forster, bývalý generální ředitel Opelu a president GM 
Europe, posléze generální ředitel ve společností Tata 
Motors s odpovědností za Jaguar Land Rover a držitel 
ocenění ManBest 2011. 
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Typickým představitelem českého manažerského 
vozu z výběru všech automobilových značek je Škoda. 
Nejpopulárnější jsou modely Superb a Octavia, 
především varianta Combi. Informace vyplývají z 
průzkumu Manažerský vůz pro Volkswagen Financial 
Services.
Za vozy značky Škoda následují Audi, Volkswagen a 
vedoucí čtveřici uzavírá BMW. Populární jsou karoserie 
kombi (tento názor sdílí 44 % fleet manažerů) a 
hatchback (40 %). Vzestup čeká segment vozů SUV.
Značku Škoda zmiňuje téměř polovina fleet manažerů 
(48 %). Konkrétně se jedná o modely Škoda Superb a 
Octavia v provedení Combi. Dalších 12 % dotázaných 
označilo Audi, podle jejich názoru je typickým 
manažerským vozem Audi A6. U Volkswagenu vévodí 
model Volkswagen Passat.
„Při pořizování firemních vozidel hrají důležitou roli i 
nabízené extra služby, např. nárok na náhradní vůz v 
případě opravy. Zajištění mobility, perfektní servis a 
jednoduchý nástroj na spravování vlastního vozového 
parku,“ doplnil ředitel oddělení Fleet a remarketing 
ve Volkswagen Financial Services.

Mezi výkonné a pohodlné vozy pro manažery se 
postupně zařadí i reprezentativní automobily z 
kategorie SUV a crossovery. Obliba SUV roste jak ve 
světě, tak u nás. Zatímco v roce 2005 bylo na českém 
trhu registrováno 2448 nových SUV a terénních 
vozidel, loni to bylo již 43 962 vozů této kategorie. 
Tržní podíl vzrostl z 2 % na více než 19 %. 
Podle interních statistik Volkswagen Financial 
Services vyplývá, že kompaktní SUV je vyhledávané 
i mezi manažery jednotlivých firem, především 
díky své komfortnosti, bezpečnosti a prostornosti. 
Řada výrobců je navíc zahrnula do svého portfolia, 
posledními novinkami jsou například Škoda Kodiaq, 
Volkswagen Tiguan, Seat Ateca a Audi Q2. 
V tiskové zprávě jsou využita data z průzkumu pro 
Volkswagen Financial Services, který byl realizován 
v červnu 2016. Průzkumu se zúčastnilo 203 fleet 
manažerů ve vybraných malých, středních a velkých 
firmách v České republice s minimálním počtem pěti 
firemních automobilů do 3,5 t.

Kombi Škoda vévodí představám o typickém voze českých manažerů
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Toyota se na domácí půdě dočkala prvního vítězství 
od roku 2014. Pro vedení týmu, který ztratil závod 
v Le Mans v posledním kole, ale byly závěrečné 
minuty infarktovou záležitostí. Vozy Audi, Porsche a 
Toyota sváděly dramatické souboje od startu až do 
samotného závěru. Rozhodnutí přinesly poslední 
zastávky v boxech těsně před koncem. Zatímco 
Oliver Jarvis s Audi a Mark Webber s Porsche dostali 
nové pneumatiky, u Toyoty zariskovali a vyslali 
Kobayashiho do finiše na starých. Ušetřil tím 12 s, ale 
Audi jej v závěru stahovalo o více než 1 s na kolo, 
takže se zdálo, že jej musí před koncem předstihnout. 
Jenže předjíždění opozdilců o kolo hrálo Toyotě do 
noty. Do poslední zatáčky nebylo jisté kdo vyhraje, 
ale nakonec Toyota udržela minimální náskok 1,4 s. 
Třetí Webber už ztrácel 20 s.
Podobně v kategorii LMP2 se Will Stevens s Ligierem 
v barvách Gazpromu dostal teprve pět minut před 
koncem závodu před Bruna Sennu se stejným vozem, 
ale v mexických barvách.
Jen v kategorii GTE Pro bylo vše jasné: Ford konečně 
znovu našel formu, která mu dopomohla k vítězství 
v Le Mans, a jeho dva vozy tentokrát jednoznačně 
dominovaly.
1. Kobayashi/Sarrazin/Conway, Toyota Gazoo S040 
Hybrid 224 kol LMP1HY
2. Jarvis/Duval/di Grassi, Audi Sport Joest R18 e-tron 
224 kol LMP1HY
3. Webber/Hartley/Bernhard, Porsche 919 Hybrid 244 

kol LMP1HY
4. Buemi/Nakajima/Davidson, Toyota Gazoo TS040 
Hybrid 244 kol LMP1HY
5. Dumas/Jani/Lieb, Porsche 919 Hybrid 243 kol 
LMP1HY
6. Tuscher/Kraihamer/Imperatori, Rebellion R-One - 
AER 229 kol LMP1
7. Rusinov/Brundle/Stevens, G-Drive Ligier - Nissan 
223 kol LMP2
8. Gonzalez/Albuquerque/Senna, RGR Sport by 
Morand Ligier JS P2 - Nissan 223 kol LMP2
9. Menezes/Lapierre/Richelmi, Signatech Alpine - 
Nissan 223 kol LMP2
10. Giovinazzi/van der Garde/Gelael, Ligier JS P2 - 
Nissan 223 kol LMP2
GTE
17. Priaulx/Tincknell, Ford Chip Ganassi Team UK Ford 
GT 212 kol
18. Mücke/Pla, Ford Chip Ganassi Team UK Ford GT 
212 kol
19. Bruni/Calado, AF Corse Ferrari 488 GTE 212 kol
20. Rigon/Bird, AF Corse Ferrari 488 GTE 212 kol
21. Thiim/Sorensen, Aston Martin Racing Vantage V8 
211 kol
22. Turner/Stanaway, Aston Martin Racing Vantage 
V8 211 kol
FIA WEC: Porsche 263, Audi 204, Toyota 174
FIA WEC GT: Ferrari 236, Aston Martin 233, Ford 177,5, 
Porsche 103

FIA WEC 6 hodin Fuji: konečně Toyota
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