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Aféra Volkswagenu šancí pro značku Škoda?
Německý specializovaný magazín Automobilwoche
s odvoláním na analýzu výzkumníků z university
Duisburg-Essen předpovídá, že aféra postihující
značku Volkswagen by mohla znamenat posílení
postavení jiných koncernových značek, především
značky Škoda.

že značka Volkswagen bude v následujících měsících
v důsledku interní konkurence se značkou Škoda
nucena nabízet větší slevy a organizovat prodejní
akce. Ostatně tento trend se už podle uvedené
studie začal v Německu projevovat okamžitě po
zveřejnění aféry.

Německá média s oblibou vyzdvihují interní rivalitu
mezi vedoucí značkou koncernu Volkswagen a
Škodou. Nyní se na stejné téma vyslovili i odborníci
na automobilový průmysl
z university DuisburgEssen. Podle nich je aféra
s manipulací měření emisí
vznětových
motorů
v
očích zákazníků spojena
se značkou Volkswagen a
konkrétně s modely Golf a
Passat.

Škoda je pro Volkswagen mnohem větším interním
konkurentem než Seat. Její postavení je lepší i
proto, že dosahuje vyšší ziskovosti - v prvních devíti
měsících letošního roku
vykazovala trojnásobnou
ziskovost než značka
Volkswagen. Tady je ale
potřeba připomenout, že
účetně Volkswagen nese
většinu nákladů na vývoj
ale i investic například do
rozvoje výroby a prodejní
sítě v Číně, z nichž posléze
těží Škoda i Seat.

Tento negativní dopad na
Volkswagen se v mnohem
menší míře dotýká dalších
koncernových značek, tedy Audi, Seatu a Škody
(v České republice je tomu paradoxně zásluhou
ministrů Mládka a Ťoka jinak). Studie analyzující
úroveň slev různých značek na německém trhu
uvádí: „Jedním z důsledků aféry Volkswagenu bude
posílení postavení značky Škoda.“
Vysoce uznávaný německý expert Ferdinand
Dudenhöffer z university Duisburg-Essen předpovídá,

Říjnové prodejní výsledky
v Evropě ovšem tomu moc nenasvědčují, protože
pokles prodeje vozů značky Škoda byl větší než
u Volkswagenu (nikoliv v ČR, kde značka Škoda
výrazně posílila své postavení).

více na
www.autoweek.cz

Suzuki Celerio na český trh
Modelovou řadu automobilky Suzuki
na českém trhu rozšiřuje nový malý
pětidveřový hatchback Celerio. S
délkou 3 600 mm a rozvorem 2 425 mm
je nejmenším vozem aktuální nabídky
značky. Suzuki Celerio přichází na český
trh v jediné specifikaci 1,0 GL/AC za
cenu 238 400 Kč.
Pohon zajišťuje osvědčený zážehový tříválec Suzuki 1,0 l, který má maximální výkon 50
kW a největší točivý moment 90 N.m. Motor je spojen s pětirychostní přímo řazenou
převodovkou. Kombinovaná spotřeba je 4,3 l/100 km. Pohotovostní hmotnost vozu je
jen 805 kg a zavazadelník má objem 254 l.
Základní výbava zahrnuje šest airbagů, klimatizaci, palubní počítač, elektrické ovládání
předních oken, Bluetooth handsfree s ovládáním na volantu, centrální zamykání s
dálkovým ovládáním, rádio s přehrávačem CD a MP3, zásuvkou USB a funkcí Bluetooth
audio, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, zadní opěradlo asymetricky dělené a
metalický lak.
více na www.autoweek.cz

Škoda předá Policii ČR 477 nových služebních vozů
Zástupci Policie České republiky v čele s policejním prezidentem Tomášem Tuhým
převzali v Zákaznickém centru Škoda Auto v Mladé Boleslavi prvních 64 z celkem
477 vozů Škoda Octavia v policejní úpravě. Zakázky na dodávku služebních vozů
získala mladoboleslavská automobilka ve veřejných tendrech v červnu letošního roku.
Automobily v inovované barevné kombinaci - stříbrné s reflexní modrou a žlutou pohání moderní zážehové motory 1,4 TSI (110 kW) a 1,8 TSI (132 kW). Výbava vychází
z výbavového stupně Active, ale
vozy jsou dle specifikací Policie
osazeny speciálními doplňky.
Patří mezi ně mj. například LED
světelná rampa nové generace,
modrá LED světla v přední i zadní
části vozu, LED pracovní světla
a bezpečnostní uzamykatelná
schránka na zbraně.
více na www.autoweek.cz

Automobilová revoluce
Na autosalonu v Tokiu byl podle očekávání představen
také koncept sportovního automobilu od výrobce
motocyklů Yamaha Sports Ride postavený s využitím
revoluční technologie Stream Carbon, kterou navrhl
Gordon Murray. Jde o studii, která by měla do
budoucna změnit výrobu automobilů.
V zádi dvoumístného vozu dlouhého 3900 mm se
nachází motocyklový motor Yamaha. Pod karoserií
sportovního vozu se ukrývá revoluční nosná struktura,
která má ambici zcela změnit podobu automobilového
průmyslu. Tady nejde o to, že toto auto bude
nepochybně nesmírně obratné a dynamické, protože
má hmotnost jen 750 kg a nosná struktura je nesmírně
tuhá. Jeho uhlíková nosná struktura není jen lehká,
ale také vyráběná zcela novým postupem.
Gordon Murray zhodnotil své zkušenosti konstruktéra
úspěšných monopostů formule 1 Brabham a McLaren,
které získaly mnoho titulů mistra světa, i legendárního
supersportu McLaren F1. Opět použil uhlíkovou
nosnou strukturu, jenže jím patentovaná technologie
iStream umožňuje významným způsobem snížit
výrobní náklady a zkrátit dobu proměny tkanin z
uhlíkových vláken v pevnou sandwichovou strukturu
tvořenou dvěma povrchovými vrstvami a voštinovým
jádrem.

Yamaha už dříve postavila s využitím Murrayova
iStreamu koncept malého městského automobilu
Motiv, který vystavila na autosalonu v Tokiu v roce
2013. Ten by se měl dostat do sériové výroby do
roku 2019. Murray sám už s využitím technologie
iStream před pěti lety postavil zkušební minivozítka
T.25 a T.27. Od té doby hledá partnery, kteří by jeho
patentovanou technologii uvedli do praxe. U velkých
automobilek zatím neuspěl, ale dohodl se s Yamahou.
Technologii iStream by měl využít i připravovaný nový
sportovní automobil znovuobnovené anglické firmy
TVR. Technologie iStream je vhodná jak pro výrobu
speciálních vozidel s produkcí okolo 1000 kusů ročně
až po velkosériovou výrobu 350 000 kusů ročně.

více na
www.autoweek.cz

Škoda Auto staví v Mladé Boleslavi novou
lisovnu
Škoda Auto ve svém hlavním výrobním závodě
v Mladé Boleslavi staví novou efektivní lisovnu.
Příslušné práce na novostavbě haly M4 již
byly zahájeny. V nové hale na jaře příštího
roku Škoda Auto nainstaluje novou vysoce
moderní servolisovací linku, která bude poprvé
schopna lisovat i velké díly karoserie z hliníku.
Podle plánu bude nové zařízení uvedeno do
provozu v únoru 2017. Do nové linky Škoda
Auto investuje 86,4 milionů eur. Před dvěma
lety uvedla v Mladé Boleslavi do provozu
lisovací servolinku PXL 1. Připravovaná lisovací servolinka PXL 2 má mimořádně nízkou
spotřebu energie a je snadno ovladatelná.
více na www.autoweek.cz

Legendy i nová hvězda rallye
Specializovaná výstava závodních aut a motocyklů Rychlá kola, která se koná od 13.
do 15. listopadu na Výstavišti v Lysé nad Labem, připomene slavnou značku českého
motocyklového sportu Eso. V tomto roce je tomu 65 let, co se zrodilo Eso. Jeho tvůrce
Jaroslav Simandl vytvořil z počátečního písmene svého příjmení charakteristické
logo, které se naučil znát celý svět. V Lysé nad Labem se letos představí jak historické
plochodrážní motocykly z Divišova, tak i motokrosové stroje s motory 250 cm3 a 500 cm3
a chybět nebude ani silniční speciál, s nímž závodil Václav Parus. Společnost jim bude
dělat zbrusu nový motocykl z Divišova, který při této příležitosti rovněž ponese označení
Eso. V expozici si budou
moci
návštěvníci
zároveň prohlédnout
cenné trofeje nebo
historické
oblečení
jezdců z padesátých
let.
Organizátorům
výstavy
závodních
automobilů
a
motocyklů
Rychlá
kola se podařilo zajistit
i skutečně parádní
kousek, soutěžní vůz
Škoda Fabia R5.
více
na
www.
autoweek.cz

Problémy Volkswagenu se prohlubují
Koncern Volkswagen pod vedením Matthiase
Muellera dělá vše pro to, aby znovu získal důvěru
veřejnosti. Nově odhalené problémy ale ukazují, že
překvapením z Wolfsburgu ještě není konec.
Vedení koncernu Volkswagen oznámilo, že 800 000
vozů značek Volkswagen, Škoda, Seat a Audi se
vznětovými i zážehovými motory má o 10 až 15 %
vyšší emise CO2 než bylo uváděno. V rámci interního
pátrání po zdrojích manipulace s měřením emisí NOx
v USA se ukázaly nesrovnalosti i v hodnotách emisí
CO2 (tzn. spotřeby pohonných hmot), které byly v
Evropě uváděny.
Vedení Volkswagenu předpokládá, že bude muset
uhradit okolo 2 miliard eur jako kompenzaci
zákazníkům, kteří tyto vozy koupili na základě
nesprávných informací, a jako náhrady za zařazení
těchto vozů do jiných daňových kategorií. Nebude se
kvůli tomu konat svolávací akce, protože se nejedná
o technický problém.
Americká agentura pro životní prostředí EPA současně
obvinila Volkswagen z použití nelegálního „vypínacího
zařízení“ manipulujícího zakázaným způsobem s
měřením emisí u motorů V6 3,0 TDI ve vozech Audi A6
quattro, A7 quattro, A8 a Q5, Volkswagen Touareg a
Porsche Cayenne. Jedná se o více než 10 000 vozidel.
Volkswagen dosud přiznal ilegálního software jen v
motorech 2,0 TDI.
Podle sdělení EPA je v elektronických řídicích
jednotkách motorů V6 3,0 TDI režim upravující teplotní
podmínky způsobem změnou časování vstřiků paliva,

nastavením recirkulace spalin a zvýšením tlaku paliva.
Následné zvýšení teploty výfukových plynů více
zahřívá systém selektivní katalytické redukce (SCR) a
tím se zlepšují hodnoty emisí NOx. Motor se vrací do
normálního režimu po uplynutí přesně stejné doby,
po jakou trvá standardizovaný test EPA. Poté jeho
emise NOx okamžitě vzrostou 9x. EPA proto uvádí, že
toto software umožňuje podvádět při měření emisí,
protože se vozidlo chová jinak při standardizovaném
měření EPA a jinak v reálném provozu.
Volkswagen nové obvinění EPA popírá a tvrdí, že
nastavení teplotního režimu s měřením emisí nemá
nic společného: „Chceme zdůraznit, že v motorech 3,0
V6 TDI není instalovaný žádný software nedovoleným
způsobem měnící charakteristiku při měření emisí.“
Volkswagen ve snaze zjistit, kdo vlastně rozhodl
o tom, že se pro turbodiesely prodávané v USA
bude používat ilegální software, najal americkou
právnickou firmu Jones Day a poradenskou společnost
Deloitte. Jak uvádí agentura Reuters s odvoláním na
noviny Süddeutsche Zeitung, Volkswagen na nátlak
vyšetřovatelů nabízí svým zaměstnancům amnestii,
pokud odhalí, kdo všechno o používání ilegálního
softwaru věděl. Amnestie se netýká vrcholných
manažerů koncernu a členů představenstva. Nabídka
znamená, že ti, kteří vyšetřovatelům poskytnou
informace o ilegálním softwaru, nepřijdou o
zaměstnání a nebudou nijak potrestáni.

více na
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Chce vláda opravdu nabídnout Ukrajincům místa?
Podle posledních informací chce vláda usnadnit udělování pracovních karet pro
vybrané odborníky z Ukrajiny. Podle ministra zahraničí Zaorálka se projekt bude
primárně týkat osob s vysokoškolským či alespoň středoškolským vzděláním, mělo by
se jednat například o pracovníky v IT, inženýry či technology. Proč právě a pouze
tyto profese? Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia upozorňuje,
že naše hospodářství trpí zásadním nedostatkem pracovníků také v profesích s nižší
kvalifikací. Konkrétně v dopravě chybí v současnosti nejméně 6000 řidičů a situace se
vzhledem k věkovému profilu stávajících zaměstnanců bude stále zhoršovat. Generální
tajemník Sdružení ČESMAD Bohemia Vojtěch Hromíř proto žádá vládu: „Je nezbytné,
aby vláda v co možná nejkratším termínu zjednodušila vydávání pracovních víz pro
ukrajinské zájemce o všechny pracovní pozice, které se dlouhodobě v České republice
nedaří zaplnit z vlastních zdrojů. Do této skupiny nepochybně patří řidiči kamionové
i autobusové dopravy. Je zbytečné něco vyrábět, když to nebude mít kdo odvézt k
zákazníkovi.“
více na www.autoweek.cz
Povinné ručení pro všechna vozidla s pohonem
Verdikt evropského soudu v případu, kdy byl
ve Slovinsku sražen mimo silnici minitraktorem
člověk, přiměl členské země EU k reakci v podobě
legislativní úpravy. Tu připravuje ministerstvo
financí i v ČR. Co by přinesla? Povinné ručení pro
všechna vozidla s pohonem, tedy i pro zahradní
malotraktory, motokáry, ale třeba i invalidní vozíky.
Automotoklub ÚAMK věří, že ministerstva budou
naslouchat názorům odborníků. Prezident ÚAMK JUDr. Oldřich Vaníček k tomu říká: „V
této skupině by měly být hlavně vozítka Segway, jelikož ty ročně způsobují daleko větší
počet zranění než invalidní vozíky nebo motokára.“
více na www.autoweek.cz

PŘEKLADY
z angličtiny a do angličtiny
Zaměření
na
technická
témata především z oblasti
automobilového průmyslu.
rybecka@volny.cz
tel. 737 846 184

Bernhard Maier novým předsedou představenstva Škoda
Bernhard Maier (55) je s platností od 1. listopadu 2015
novým předsedou představenstva společnosti Škoda
Auto. Dosavadní člen představenstva společnosti
Porsche AG za oblast prodeje a marketingu vystřídá
Prof. Dr. h.c. Winfrieda Vahlanda, který po 25 úspěšných
letech v koncernu, z
toho pěti letech v čele
společnosti
Škoda
Auto, na vlastní žádost
odchází z koncernu.

Bernhard Maier bude
jako nový předseda
představenstva
důsledně prosazovat
další dynamický rozvoj
společnosti
Škoda
Auto.

„Jsem hrdý na to,
že můžu pracovat
pro tuto velkou a
uznávanou společnost
s dlouholetou tradicí.
Těším se na to, že se
stanu členem skvělého
týmu. Tato společnost
m i m o ř á d n ý m
z p ů s o b e m
reprezentuje význam
České republiky a Čech
jako jedné z kolébek
evropské automobilové
výroby.
Řemeslná
zručnost a vitální strojařský fortel lidí této země mají ve
světě skvělý zvuk. Zejména v minulých letech dosáhla
ŠKODA působivého růstu díky pozoruhodné řadě
nových modelů. Automobilka má vynikající výchozí
základnu pro další úspěšný rozvoj. Posouvat spolu
s vysoce angažovaným týmem tuto skvělou značku
kupředu považuji za velkolepou úlohu. Chceme
pokračovat v úspěšném kurzu a pomocí nových
modelů dále posilovat tržní pozici a sílu značky,“ říká
nový předseda představenstva společnosti Škoda
Auto.

Bernhard Maier, který se narodil ve Schwäbisch Gmünd,
v minulých letech zastával funkci člena představenstva
společnosti Porsche AG za oblast prodeje a
marketingu. V této funkci Bernhard Maier prosazoval
růstový kurz a profesionalizaci prodejní organizace
značky Porsche. Za dobu
jeho řízení oblasti prodeje
a marketingu výrazně
vzrostla hodnota značky
Porsche a spokojenost
jejich
zákazníků.
Rozšířením
modelové
palety
a
důslednou
internacionalizační
strategií přivedl Maier
prodej
společnosti
Porsche do nové dimenze.

Maierovo
srdce
bije
pro automobily již od
jeho mládí. Po vyučení
automechanikem složil v
roce 1984 jako nejlepší
ve všech disciplínách i
mistrovské zkoušky. Poté
studoval
podnikovou
ekonomii v bádenskowürtemberském městě
Calw. Po jednoročních
působeních u výrobce
počítačů Nixdorf a ve
společnosti Wallhäuser
Anlagen
Gesellschaft
se v roce 1988 vrátil
k
automobilům.
Ve
společnosti BMW AG
zastával v následujících letech různé vedoucí funkce
v oblasti prodeje v Německu i v zahraničí. V červnu
2001 přestoupil do společnosti Porsche AG, kde
dlouhá léta řídil obchodní operace divize Porsche
Deutschland. Od roku 2010 byl Bernhard Maier
členem představenstva společnosti Porsche AG ve
Stuttgartu za oblast prodeje a marketingu.

více na
www.autoweek.cz
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Oldtimer číslo 10/2015 (260)
Vyšlo nové číslo magazínu pro znalce a
milovníky historických vozidel. Hlavním
tématem je připomínka historie firmy Metalex
a příběh renovace autobusu Tatra 85/91.
Nechybí řádková inzerce ve spolupráci s
Rájem veteránů, kalendář akcí a přehled
renovátorských dílen.
- Novinkou je rozsáhlý ceník historických
vozidel Classic data
- Proč stálo za to jet na autosalon IAA do
Frankfurtu
- Základní diagnostika pro správnou funkci a
životnost motoru
- Bastard - Škoda 160 MTX: Garde s motorem
Lada
- Návštěva u Bentley Motors v Crewe
Oldtimer je v prodeji ve vybraných
prodejnách sítě Mediaprint & Kapa. Oldtimer
je možné zakoupit i osobně ve vydavatelství
IBS motorpress na adrese: Českobrodská
10/19, Praha 9, 190 00.
Další informace a předplatné na:
oldtimer@ibsmotorpress.cz

Pozor na odstraněné filtry pevných částic
České autobazary registrují zvýšenou nabídku
vozidel s nefunkčním nebo odstraněným filtrem pevných částic (DPF). Tyto vozy se jejich majitelé snaží
za každou cenu prodat a vadný DPF zatajit. Důvod je
prostý - takové vozidlo je z titulu zákona nepojízdné
a na silnici tedy nemá co dělat.
„Jen za měsíc říjen jsme odhalili 32 vozidel s odstraněným nebo nefunkčním filtrem pevných částic,
které se nám snažili jejich majitelé prodat. Všem
vozidlům scházelo několik měsíců do další emisní
kontroly a je tedy zřejmé, že se je jejich majitelé snažili
prodat ještě před tímto termínem,“ říká Pavel Foltýn
z Auto ESA. Podle Foltýna vůz bez DPF neprojde
emisní kontrolou. Investice do opravy, respektive do
instalace nového filtru pak může hravě přesáhnout i
stotisícovou hranici.
Provozování vozidla s nefunkčním filtrem pevných
částic je přestupek z titulu provozování nepojízdného resp. technicky nezpůsobilého vozidla. Vozidlo neprojde emisní kontrolou. Aby mohlo jezdit je
potřeba zásah do řídící jednotky, což může způsobit
další komplikace. V Německu nebo Rakousku takové

vozidlo policisté okamžitě odstaví z provozu a řidiči
hrozí pokuta až několik tisíc eur.
Jak poznat, zda vůz má filtr pevných částic nainstalovaný a řádně funkční?
„Rozhodně je potřeba zvednout vozidlo na zvedák a
zkontrolovat stav výfukového potrubí,“ radí Foltýn.
Podle něj totiž některé firmy dokáží odstranit DPF
velmi sofistikovaně a je na první pohled velmi obtížné zjistit, zda je vložka ve filtru nainstalována či
nikoliv.
Důležitá je také celková diagnostická kontrola a
zkušební jízda, po které je nutné zkontrolovat, zda
se na vnitřní stěně výfuku neusadily saze. To by totiž
znamenalo, že filtr nefunguje jak má, případně že je
kompletně odstraněn.
„Vzhledem k velkému počtu takto upravených vozů
na českém trhu důrazně varujeme před zdánlivě
výhodným nákupem ojetého vozidla od neznámého
majitele na inzerát,“ říká Foltýn.

více na
www.autoweek.cz

Data jsou novým palivem globální ekonomiky
Ekonomiku pohání nová surovina. Na rozdíl od oceli, zlata nebo plastů je nehmotná. Je jí rostoucí tok
dat z připojených továren, automobilů a souvisejících
produktů. Při správném použití nabízí obrovský potenciál pro lepší služby zákazníkům a optimalizované
výrobní procesy a tudíž větší konkurenceschopnost.
„Schopnost vytvářet nové poznatky z velkých objemů dat je klíčovou kompetencí budoucnosti,” říká
počítačový vědec Dr. Lothar Baum. V novém výzkumném areálu Bosch v Renningenu vede tým odborníků zapojených do procesu objevování vzorců u
velkých datových souborů neboli data miningu.
„Data jsou novým palivem globální ekonomiky. Zatímco algoritmy jsou známé již mnoho desetiletí, doposud nebylo možné získat data do té míry, jak to
nyní umožňuje internet věcí. Nedostatek výpočetního výkonu měl za následek, že nebylo možné aplikovat algoritmy na několik miliard datových bodů,”
říká Baum.
Nyní však díky clusterům, složeným z mnoha propojených serverů, lze tyto obrovské výpočetní úlohy
uskutečnit na tisících procesorech ve stejnou dobu.
Bosch po celém světě provozuje několik takových
clusterů. Lidé v tomto procesu hrají zásadní roli: musí
naprogramovat počítače tak, aby mohly zpracovávat
miliardy datových bodů účinně a paralelně, nikoliv
sériově.

Bosch provozuje stovky výrobních linek v 250 závodech po celém světě. Mnohé z nich jsou již připojeny
k internetu. Senzory na těchto linkách posílají data,
zatímco algoritmy tyto informace používají ke zjištění
možného opotřebení a poskytují informace pro včasnou údržbu. Tím se eliminují neplánované odstávky a
zvyšuje produktivita.
V Renningenu Bosch vědcům a inženýrům pomáhá
navzájem komunikovat lépe než předtím, takže mohou vyvíjet takováto řešení. Kromě toho již bylo zahájeno 34 projektů ohledně data miningu.
Baum a jeho kolegové pracují na prognóze, které
vozy navštíví Bosch Car Service, kdy, a co budou mít
za problém. Servisy poté mohou například připravit náhradní díly potřebné pro opravu. To jim také
umožní optimalizovat své zásoby.
„Díky tomu, že náhradní díly již budou na skladě v
servisu a nebudou muset být nejdříve objednávány,
získají řidiči rychlejší a lepší služby. Metody potřebné
k vyhodnocení údajů již máme. Vše, co nyní musíte
udělat je nashromáždit dostatek dat, aby bylo možné
používat tyto metody v plném rozsahu,” říká Baum.

více na
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České firmy se ucházejí o zakázky od Jaguar
Agentury CzechTrade a CzechInvest uspořádaly nákupní
fórum pro britského výrobce luxusních, sportovních a
terénních vozů Jaguar Land Rover (JLR). Akce se uskutečnila
v prostorech automobilového muzea Heritage Motor
Centre v britském Gaydonu. O dodávky se ucházelo sedm
českých podniků: Brisk Tábor, Gumotex, Tawesco, Aisin,
Futaba Czech, Karsit a
Atek.
Poptávané komponenty
zahrnují
exteriérové
a
interiérové
díly,
komponenty
šasi,
pohony a elektrické
díly. Společnost JLR
hledá
především
nové lokální výrobce,
se
kterými
dosud
nespolupracovala,
ale
kteří zároveň již mají
zkušenost
s
jinými
automobilovými
firmami.
Plánovaná
výstavba
nového závodu JLR
ve
střední
Evropě,
který pravděpodobně
zahájí výrobu v Nitře
na Slovensku v roce
2018, sehrála v zájmu
JLR o české produkty
pochopitelně velkou roli.
„Automobilka
Jaguar
Land Rover ale nehledá
dodavatele pouze pro
slovenský závod. Ve hře
jsou také dodávky pro vozidla Jaguar, Range Rover a Land
Rover na nově vyvinutých podvozkových platformách, a
to již od roku 2017. Se společností JLR jsme v kontaktu již
dva roky a dodavatelské fórum je vyvrcholením našich
jednání. Věříme, že české firmy budou úspěšné,“ říká

Martin Macourek, vedoucí zahraniční kanceláře agentury
CzechTrade v Londýně.
„Nákupní fóra a tzv. Sourcing days patří mezi
nejvýznamnější služby, které českým firmám poskytujeme.
Za každým z těchto setkání stojí mnoho hodin práce
a vyjednávání našich
konzultantů a zástupců,
které
ale
přinášejí
velkou
přidanou
hodnotu v podobě
zprostředkování
možnosti
osobního
jednání
s
lidmi,
kteří přímo vybírají
dodavatele. Jaguar Land
Rover se doslova před
našima očima mění
z provinčního malého
výrobce v globální firmu
a české podniky mohou
být u toho,“ dodává
Radomil Doležal, ředitel
agentury
CzechTrade,
agentury na podporu
exportu,
podřízené
Ministerstvu průmyslu
a
obchodu
České
republiky.
Nejsem si úplně jistý,
že označení společnosti
Jaguar Land Rover za
malého
provinčního
výrobce její představitele
potěšilo. Za připomenutí
stojí, že JLR původně měl
největší zájem umístit
svou továrnu v České republice nedaleko Kolína. Postavení
českých dodavatelů by pak logicky bylo mnohem lepší.
Zájem z české strany ale nebyl odpovídající a přednost
proto dostala Nitra na Slovensku.

více na
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Proměna automobilového průmyslu
Společnost DHL, přední světový poskytovatel
logistických služeb, zveřejnila novou studii, podle
níž je stoletý model podnikání v automobilovém
průmyslu již překonán. Automobilový průmysl
prochází revolučním procesem konvergence s
technologickým odvětvím, což přinese transformaci
způsobu řízení dodavatelských řetězců. Konvergenci
obou průmyslových odvětví urychluje rostoucí podíl
systémů ze světa high-tech v konstrukci vozidel.
Studii Tichá revoluce: Konvergence a budoucnost
automobilového dodavatelského řetězce připravila
pro DHL Lisa Harringtonová, prezidentka společnosti
lharrington group LLC.
Konvergence směřující k potenciálnímu vytvoření
jednoho super odvětví souvisí s nárůstem počtu
globálních megadodavatelů, protože 82 % komponent
(ještě před 30 lety byl tento podíl 56 %) používaných
výrobci automobilů, je nyní outsourcováno. Tato
zvýšená závislost mění hierarchii, jejímž základem byli
dosud samotní výrobci automobilů. Automobilový
průmysl nyní vyžaduje větší standardizaci, přehled a
řízení rizik v dodavatelských řetězcích aby si udržel
konkurenceschopnost.
Lisa Harringtonová k tomu uvedla: „Starý způsob
podnikání v automobilovém průmyslu je překonaný.
Pryč jsou doby, kdy měl výrobce automobilů
dodavatele výhradně z automobilového průmyslu.

Současný průměrný vůz střední třídy má přibližně
40 až 50 systémů řízených mikroprocesorem, které
vyžadují více než 20 milionů řádků softwarového
kódu. Pro porovnání - Boeing 787 má méně než 15
milionů řádků softwarového kódu.“
„Je to ukázka toho, jak složitě propojená, a tím i
závislá, se stala obě průmyslová odvětví. Zatímco
spotřebitelé chtějí výhody stále inteligentnějších a
technicky vyspělejších vozů, výrobci se musejí potýkat
s větším rizikem a nejistotou ve svých dodavatelských
řetězcích,“ poznamenala Harringtonová.
Michael Martin, viceprezident divize DHL Supply
Chain, odpovědný za strategický vývoj vztahů s
globálním automobilovým průmyslem, k tomu
řekl: „Sledujeme proces konvergence obou odvětví
a bezprostředně vidíme i rizika a nejistoty, které
může způsobit. Příchod nových dodavatelů zvyšuje
důležitost a složitost řízení rizik v dodavatelských
řetězcích v automobilovém průmyslu. Pro dodavatele
vzniká nové riziko v podobě konkurence s ostatními
odvětvími. Výrobci automobilů musejí diverzifikovat
svoji dodavatelskou základnu tak, aby měli zajištěny
lokální dodávky nebo dodávky z blízkých regionů.
Tím sníží závislost a zajistí se proti rizikům.“
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XTG Opel Adam Cup
Až závěrečná soutěž sedmidílného kalendáře XTG
Opel Adam Cupu 2015 rozřešila tajenku vítěze celého
prvního ročníku. Tím se v dramatickém finále stala
příbramská dvojice Josef Peták – Alena Benešová.
„Zorganizovat v Česku pohár s identickými vozy
Opel Adam nebylo nic jednoduchého, ale našli jsme
kvalitního partnera ve společnosti XTG motorsport
Zdeňka Pekárka a Jiřího Bryndy. Také díky podpoře
Opel motorsport, sportovní divize automobilky
Opel, se hned během prvního ročníku podařilo
zorganizovat nejkvalitnější český soutěžní pohár za
dlouhé roky. Opel tak dal najevo, že nezapomíná
na své slavné sportovní geny,“ říká Andrej Barčák,
marketingový ředitel českého a slovenského
zastoupení automobilky Opel.
Základní technické parametry vozu Opel Adam Cup:
Motor: řadový čtyřválec 1,6 l-ECOTEC 16V, 1598
cm3, řídicí jednotka ECU Bosch Motorsport s
optimalizovaným mapováním, výfukový systém
určený pro motoristický sport
Výkon: 103 kW (140 k) při 6500/min, točivý moment
160 N.m při 4700/min
Pohonná
soustava:
sekvenční
pětistupňová

převodovka Sadev, vícelamelový samosvorný
diferenciál
Zavěšení kol: závěsy s vinutými pružinami Reiger
Racing Suspension s upevněním klouby Uniball,
samostatné nastavení pro štěrk a asfalt
Brzdový systém: vpředu odvětrávané brzdové kotouče
o průměru 305 mm se čtyřpístkovými třmeny Brembo,
vzadu kotouče o průměru 264 mm s jednopístkovým
třmenem, hydraulická ruční brzda s okamžitým
uvolněním, stavěcí ventil pro vyvážení zadních brzd
Rozměry: délka: 3698 mm, šířka: 1720 mm, výška: 1422
mm (při nastavení jízdní výšky na asfalt), rozvor: 2310
mm, hmotnost: 1090 kg.

více na
www.motorsporting.cz

