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Bez turbodieselů rostou emise CO2

dřív. Ve shodě s tím je i odklon kupujících  
od vznětových motorů, které u nových aut kupují 
především firmy. Úbytek prodeje vozů na CNG 
byl do značné míry způsoben nedostatkem 
vozů Škoda Octavia G-tec ve druhé polovině 
roku. Růst registrací vozů s hybridním (vč. plug-in 
hybridů) a elektrickým pohonem může vypadat 
dramaticky (+71 % resp. + 101 %), nicméně jejich 
podíl na trhu je i nadále zanedbatelný (1,85 % 
resp. 0,24 %). 

Důsledkem přesunu zájmu kupujících  
od vznětových k zážehovým motorům ovšem 
má za následek výrazný růst průměrné hodnoty 
emisí CO2 ze 123 g/km v roce 2017 na loňských 
128 g/km, což je výrazně v rozporu se snahou 
EU. Podíl na tom má i přetrvávající zájem 
českých kupujících o vozy s pohonem všech kol,  
který kromě Švýcarska nemá v Evropě obdoby.

Registrace dovážených ojetých osobních 
automobilů v roce 2018 vzrostly meziročně  
o 3,8 % na 177 117 vozidel, přičemž jejich průměrné 
stáří bylo 10,3 roku. Alarmující je podíl vozidel 
starších 10 let, který činí 51,64 % a zvláště zarážející 
je skutečnost, že legislativa v ČR připouští, 
aby u nás bylo nově registrováno dokonce  
32 185 automobilů starších 15 let!

V roce 2018 bylo v České republice 
registrováno celkem 261 437 nových osobních 
automobilů, takže oproti předchozímu roku 
klesly o 10 158 vozů (-3,74 %), zatímco nových 
lehkých užitkových vozů naopak vzrostly  
o 4,26 %. Vývoj registrací v roce 2018 byl podobný 
jako v jiných evropských zemích, tedy ovlivněn 
zářijovým zavedením homologací s novou 
metodikou měření emisí WLTP. V důsledku toho 
výrazně narostly u osobních vozů registrace  
v srpnu a posléze v září a říjnu dramaticky poklesly. 
Registrace lehkých užitkových vozidel se vyvíjely 
bez ovlivnění WLTP se stabilním mírným růstem. 
Na rozdíl od jiných zemí ale v České republice 
přišel v prosinci výrazný propad registrací,  
který se projevil ve všech kategoriích - u nových 
osobních vozů o 26,55 % a u lehkých užitkových 
vozů o 17,54 %.

Pokles registrací nových osobních aut jde 
plně na úkor firemní klientely, protože soukromníci 
vloni koupili o 3090 nových aut víc než o rok 
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Výstavní premiéra Škody Scala
Autosalon ve Vídni představuje mnoho 

nových modelů 40 značek, včetně 
premiér Toyoty Corolla a Volkswagenu 
T-Cross, hodně konceptů (například 
elektrický Volkswagen I.D. 
Buzz) a nechybí ani přehlídka 
elektromobilů a dráha  
pro testování offroadů. Škoda 
Auto zde trochu překvapivě 
poprvé veřejnosti představila 
nový model Scala. Neméně 
překvapující je, že v rozsáhlé 
expozici značky není hlavní 
atrakcí. Rakouský importér 
zde uvádí na trh hned tři 
důležité novinky: Karoq 
Scout, Karoq Sportline  
a Kodiaq RS. Kromě zástupců 
všech modelových řad 
jsou zde i koncepty Vision E  
a Vision RS. Na okraji expozice 

se objevila i úplná novinka - model Scala 
poprvé po nedávné světové premiéře  
v Tel Avivu. Na rozdíl od ostatních modelů 
u Scaly nebyl přístupný interiér.

více na 
www.autoweek.cz

Opel Zafira Life s francouzskými kořeny
Dvacet let po premiéře první Zafiry 

připravil Opel čtvrtou generaci. Podle 
očekávání jde o člena rodiny vozů PSA 
Citroën SpaceTourer a Peugeot Traveller 
(a tedy i Toyota Proact). Nese označení 
Life, což naznačuje i budoucí užitkovou 
verzi Van. Přichází s typickým tvarem 
předních světlometů a masky chladiče 

vozů Opel. Zafira Life se bude nabízet  
ve třech délkách: 4,60 m, 4,95 m  
a 5,30 m. Nejkratší je o 10 cm delší než 
současná Zafira a nejdelší je přibližně stejně 
velká jako Vivaro Combi. Pro všechny  
tři bude možné volit konfiguraci  
s 5, 6, 7 nebo 9 sedadly. 

V nabídce motorů budou francouzské 
turbodiesely s výkony od 88 kW (120 k) 
do 130 kW (177 k). Pro optimální trakci je 
vůz vybaven systémem regulace trakce 
IntelliGrip. Všechny verze standardně 
pohánějí přední kola, ale za příplatek bude 
k dispozici i pohon 4x4 od francouzské 
společnosti Dangel. V roce 2021 nabídku 
rozšíří čistě elektrická verze.

Oficiální výstavní premiéru bude mít 
Opel Zafira Life na autosalonu v Bruselu 
18. ledna.
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Hlavní evropské automobilové trhy v roce 2018
na 124,5 g/km. Zvýšil se zájem o plug-in hybridy 
(+24,9 %), jenže ten se po ukončení státní podpory v 
říjnu 2018 rychle vytratil. Registrace elektromobilů 
posílily o 13,8 %, jenže mají podíl na trhu  
jen 0,7 %.

Registrace nových aut ve Francii v prosinci 
meziročně klesly o 15 %, když zájem o nová 
auta zasáhly protesty proti ekonomické politice 
prezidenta Macrona. Celoroční prodej přesto 
vzrostl o 3 % na 2,17 milionu vozů. Podíl vozidel 
se vznětovými motory klesl na 39 % trhu ze 47 %  
v roce 2017. Podíl všech typů hybridů se zvýšil 
z 3,9 % na 4,9 % a zájem o elektromobily vzrostl 
z 1,2 % na 1,4 %.

V Itálii přes meziroční zvýšení registrací  
v prosinci celoroční prodej nových aut poprvé 
za pět let klesl, a to o 3,1 % na 1,91 milionu vozů. 
Podíl vznětových motorů byl 51,5 %, podíl motorů 
na benzin vzrostl na 35,3 %, LPG je stabilní 6,5 %  
a podíl aut na CNG vzrostl na 1,9 %. Podíl plug-
in hybridů klesl z 3,4 % na 0,2 %, ale u plně  
hybridních aut vzrostl na 4,3 %. Podíl  
elektromobilů vzrostl z 0,1 % na 0,3 %.

Ve Španělsku se registrace zvýšily o 7 %  
na 1,3 milionu nových vozů, v Belgii o 0,6 %  
na 549 632 nových automobilů a v Polsku vzrostly 
o 9,8 % na 600 790 vozů, což bylo nejvíc od roku 
2000. 

Minulý rok byly evropské trhy poznamenány 
zavedením nového měřicího cyklu WLTP  
od 1. září. Automobilky před tímto termínem 
nabízely velkorysé pobídky k prodeji 
necertifikovaných vozů. Srpnový prodejní boom 
následoval očekávaný podzimní pokles. Mnoho 
variant poté nebylo včas nově homologováno, 
když se potíže s měřením podle WLTP  
a zvýšenou administrativní zátěží ukázaly být větší,  
než se původně zdálo.

Poprvé za pět let Němci v roce 2018 koupili 
méně aut než o rok dřív. Největší evropský 
automobilový trh meziročně poklesl o 0,2 %, když 
bylo nově zaregistrováno 3,44 milionu nových 
vozidel. Podíl registrací u firem se snížil o 1,3 %  
na 63,6 %, zatímco u soukromníků se zvýšil  
o 2 % na 36,4 %. Podíl vozů s hybridním pohonem 
byl 3,8 %. Prodej elektromobilů vzrostl o 44 % 
 na podíl 1 %. Auta na CNG zaznamenala 
 zvýšení zájmu, ale jen na podíl 0,3 %.

Nové registrace ve Velké Británii poklesly 
druhý rok po sobě meziročně o 6,8 %  
na 2,37 milionu nově registrovaných vozidel, 
což ale stále je nad patnáctiletým průměrem. 
Pokles poptávky se projevil u všech skupin 
zákazníků - soukromých, fleetových i obchodních 
činností. Rostl zájem o vozidla s alternativními 
pohony (+20,9 %), ovšem nikoliv o tolik, aby 
nahradil úbytek turbodieselů. V důsledku toho 
průměr emisí CO2 druhý rok po sobě stoupl  
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Chodicí automobil Hyundai Elevate
Plzeňský dopravní podnik bude elektromobilní
Fiasko v Evropském parlamentu
Hyundai získal ocenění SafetyBest 2018 
Autodrom nabízí možnost odepsání bodů 

Další témata 2. týdne na autoweek.cz

Audi na CES 2019
Audi na veletrhu spotřební elektroniky 

CES v Las Vegas představuje své nápady 
pro budoucnost. Připravuje inovativní 
koncepty individuální mobility a úzce 
je propojuje s digitálním světem. Díky 
mnohostrannému síťovému propojení 
takové automobily uživatelům nabídnou 
nové možnosti trávení času na cestách. 
Cestující budou využívat například budoucí 
generaci zábavního systému, takže  
se cestování stane zážitkem pro všechny 
smysly. Audi Experience Ride promění 
automobil v mobilní zábavní park,  
kde se cestující mohou oddávat 
realističtějším zážitkům při sledování 
filmů, hraní videoher nebo používání 
interaktivních programů či aplikací 
prostřednictvím brýlí s virtuální realitou. 

Ve stojícím automobilu zajistí dostatečně 
akční zážitky projekt Audi Immersive In-
Car Entertainment. Tato technologie 
uvádí vozidlo do pohybu v závislosti  
na impulzech z filmových scén. Film diváka 
vtáhne do děje i po fyzické stránce, aby si 
ho mohl užívat skutečně všemi smysly. 
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Seat Leon 1,5 TGI Evo do prodeje
Seat od začátku roku nabízí 

zdokonalenou verzi modelu Leon  
s pohonem na CNG s novým čtyřválcem 

s Millerovým cyklem 1,5 TGI Evo. Ten má 
vyšší výkon 96 kW (130 k), maximální točivý 
moment 200 N.m v rozsahu otáček mezi 
1400 a 4000/min a přitom je hospodárnější. 
Dojezd na CNG se použitím tří nádrží  
s celkovou kapacitou 17,7 kg stlačeného 
zemního plynu prodloužil na 500 km  
a přechod na benzin přidá 150 km. 
Nový Seat Leon TGI Evo přichází s cenou  
od 471 900 Kč včetně pětileté 
záruky, kombi Leon ST TGI Evo začíná  
na 501 900 Kč.
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Opět rekordní dodávky vozů Škoda
Ve střední Evropě Škoda dodala celkem  

212 900 vozů s růstem 2,8 % (2017: 207 100 vozů).  
Na domácím českém trhu automobilka 
zákazníkům dodala 93 600 vozů (2017:  
95 000 vozů, tj. -1,5 %). 

Ve východní Evropě 
bez Ruska vzrostly v roce 
2018 dodávky zákazníkům  
na 46 100 vozů - ve srovnání  
s předchozím rokem to 
odpovídá nárůstu o 11,5 %. 
V Rusku si Škoda v roce 2018 
polepšila s 81 500 dodávkami 
vozů, což odpovídá růstu  
o 30,7 % oproti předchozímu 
roku (2017: 62 300 vozů).

Na celosvětově největším 
trhu v Číně v roce 2018 dodávky vozů 
vzrostly dodávky vozů Škoda zákazníkům  
na 341 000 vozů (2017: 325 000 vozů, +4,9 %).  
V Indii si Škoda lehce polepšila o 0,8 %  
a s 17 200 dodanými vozy překonala úspěch 
předchozího roku (2017: 17 100 vozů).

Škoda již pátý rok za sebou dosáhla nového 
prodejního rekordu. Celosvětové dodávky vozů 
Škoda zákazníkům v roce 2018 vzrostly o 4,4 %  
na 1 253 700 vozů (v roce 2017 to bylo  
1 200 500 vozů). Prodej vozů Škoda rostl  
na problematických trzích  
v Evropě (826 800 vozů; +4,9 %)  
i Číně (341 000 vozů, tj. +4,9 %), 
stejně jako na rostoucím trhu 
v Rusku (81 500 vozů, +30,7 %). 
Nejprodávanějším modelem 
značky zůstává Škoda Octavia, 
ale nejdůležitějšími zdroji růstu 
jsou SUV Kodiaq a Karoq.

V západní Evropě vzrostly 
dodávky vozů zákazníkům  
v roce 2018 o 1,8 %  
na 486 400 vozů (2017: 477 700 vozů). Na svém 
celosvětově druhém největším trhu v Německu 
si Škoda lehce polepšila, když svým zákazníkům 
dodala 176 600 vozů (2017: 173 300 vozů, tedy 
+1,9 %) a upevnila si pozici mezi nejdůležitějšími 
velkoobjemovými značkami a nejsilnější 
dovážené značky. 
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Spolupráce firem Valeo a Mobileye
V Las Vegas na veletrhu CES 2019 

uzavřelo Valeo dohodu o partnerství  
s firmou Mobileye. Dohoda je založena 
na tzv. Responsible-Sensitive Safety (RSS), 
což představuje matematický model 
bezpečnosti. Tento standard pak budou 
společně šířit mezi všemi výrobci aut  
a jejich součástek. RSS by měl být použitelný  
pro veškeré typy senzorů či softwaru 
a určovat co znamená bezpečné 
autonomní řízení. 

Automobilový průmysl stále častěji volá 
po technologicky neutrálním standardu 
pro bezpečnost autonomních aut. Klíčoví 
hráči z oboru postupně zavádějí RSS, 

Emise CO2 v USA v roce 2018 vloni rostly nejrychleji za osm let, a to především v dopravě.
Elon Musk byl osobně u položení základního kamene továrny Tesla v Číně.
Prodej aut v Číně meziročně klesl o 3 % - poprvé po 20 letech růstu, prodáno bylo  
28 milionů vozů.
President VDA Bernhard Mattes na veletrhu CES ohlásil výrobní rekord 16,5 milionu  
v Německu vyrobených vozidel.
Novým presidentem General Motors byl místo Dana Ammanna jmenován Mark Reuss, 
syn presidenta GM z let 1990 až 1992 Lloyda Reusse.

Krátce

například Baidu pro projekt Apollo, první 
otevřenou autonomní platformu (do níž se 
Valeo připojilo již dříve). Valeo a Mobileye 
budou spolupracovat jak na strategii, 
tak i technologiích potřebných k posílení 
postavení technologického standardu 
založeného na RSS v Evropě, USA a Číně. 

Autonomní automobil „zabil“ robota
Bezprostředně před zahájením 

veletrhu spotřební elektroniky CES došlo 
před výstavištěm v Las Vegas ke kuriózní 
nehodě, když automobil Tesla jedoucí  
v autonomním režimu porazil robota, který 
mu vstoupil do cesty. Řidič automobilu  
Tesla Model S George Caldera v neděli  

v noci na liduprázdné ulici Paradise Road 
v Las Vegas přepnul svůj vůz do 
autonomního režimu. Krátce na to mu 
vstoupil do cesty jeden z autonomně  
se pohybujících robotů. Automobil 
robota porazil a způsobil na jeho 
pohybové platformě, hlavě a ovládacím 
mechanismu rukou takovou škodu, jakou 
nebude možné opravit. Automobil zastavil 
asi 50 m od místa střetu, kde technici 
společnosti Promobot dopravovali skupinu 
autonomních robotů typu V4 na výstaviště. 
Celá příhoda je natolik bizarní, že se 
objevily úvahy, zda nešlo o promyšlenou 
PR akci společnosti Promobot…
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Personalia z

Volvo Car Czech Republic rozšiřuje 
své řady. After Sales tým nově posílí  
dva manažeři. Tomáš Lemberk bude 
mít nyní na starosti oblast Accessories  
a Customer Care projekt. Své zkušenosti 
s podporou prodeje, péčí o klíčové 
zákazníky, řízením dealerské sítě a další 
získal u společností Maier Korduletsch 
Maziva (výhradní dovozce a distributor 
maziv Mobil pro ČR) a Suzuki Motor 
Czech. Rovněž Vít Bukač přichází 
do Volva s nemalými zkušenostmi 
z automotive průmyslu, především  
u společnosti Opel. Ve svém předchozím 
profesním životopisu však má i další 
renomované značky, jako Avia Motors, 
Goodyear - Dunlop, Opavia - LU či Pepsi 
Cola International. Ve Volvo Car Czech 
Republic budou v jeho kompetenci 
náhradní díly, logistika, cenová politika, 
ceníky a servisní kontrakty.

Předseda představenstva CG 
Car-Garantie Versicherungs-AG 
(CarGarantie) Axel Berger (62) přešel  
s účinností od 1. ledna 2019 do dozorčí 
rady společnosti. Berger nastoupil  
ke společnosti již v roce 1989 a působil 
na různých vedoucích pozicích  
v oblasti prodeje až po činnost  
v představenstvu. Funkci předsedy 
představenstva převezme Dr. Marcus 
Söldner a společně s Wolfgangem 
Bachem, členem představenstva  
pro finance a obecnou správu, 
povede společnost. Nový šéf firmy 
Söldner (47) je již více než dva roky 
členem představenstva CarGarantie 
a až do svého současného jmenování 
nesl odpovědnost za západoevropské, 
východoevropské a asijské trhy, stejně 
jako za oblast obchodního rozvoje 
a marketingu. Před příchodem 
do CarCaratie působil na různých 
mezinárodních vedoucích pozicích 
v automobilovém průmyslu,  
mj. u společnosti Allianz, BMW Group  
a Nissan. Po svém působení jako  
jednatel společnosti Nissan Global 
Reinsurance.

V Car-Garantie šéfuje bývalý 
manažer Nissanu

Volvo Car: dva noví manažeři 
pro aftersales

více na 
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Carlos Ghosn popírá všechna obvinění
V roce 2016 prodal 5,8 milionu automobilů a byl 
nejziskovější japonskou automobilkou s finanční 
rezervou ve výši 1,9 miliardy dolarů. Navíc získal 
kontrolu nad automobilkou Mitsubishi.

Ghosn mj. prohlásil: „Vždy jsem jednal 
bezúhonně. Byl jsem zde neprávem nařčen  
a jsem nespravedlivě zadržován na základě 
ničím nepodložených obvinění. V rozporu  
s tvrzením žalobců jsem od společnosti Nissan 
nikdy nedostal žádné odškodnění, které by 
nebylo zveřejněno." Ghosn připustil, že společnost 
požádal, aby dočasně převzala jeho soukromé 
ztrátové smlouvy, ale že tímto krokem neutrpěla 
žádnou ztrátu. 

Podle japonských médií bylo pečlivě 
připravené vystoupení Ghosnovým úspěchem. 
To nic nemění na tom, že soud opět rozšířil 
jeho obvinění a prodloužil mu vazbu. Podle 
jeho právníka Motonariho Otsura může být 
vyšetřovací vazba prodlužována až na šest 
měsíců a hrozí mu 10 let vězení. Po dokončení 
prohlášení byla Ghosnovi nasazena pouta,  
byl připoután k lanu a odveden zpět do cely. 

Carlos Ghosn poprvé od svého zatčení před 
50 dny veřejně mluvil. Bývalý šéf Nissanu byl 
zatčen na základě obvinění, že ve výročních 
zprávách podhodnocoval své příjmy. Posléze 
bylo obvinění rozšířeno s tím, že finanční ztráty  
ze svého soukromého podnikání převáděl 
na Nissan. Obě obvinění vzešla z udání 
managementu Nissanu a týkají se činů,  
k nimž mělo dojít před 10 a více lety. 

Do soudní síně byl Ghosn přiveden s pouty 
na rukou a připoutaný k eskortnímu lanu. 
Důsledky věznění na něm byly patrné - jeho 
vlasy byly prošedivělé, zhubnul, takže mu  
na tváři vystoupily lícní kosti. Ztratil 10 kg  
na váze, protože jeho jedinou stravou jsou tři misky 
rýže denně. Přesto prohlášení, které připravil  
se svými právníky, přednesl pevným hlasem. Uvedl,  
že byl neoprávněně obviněn a vysvětloval, 
 že na jeho způsobu zacházení s firemními 
finančními prostředky nebylo nic nezákonného. 

Ghosn připomenul i své zásluhy o Nissan.  
V době jeho nástupu v roce 1999 měl Nissan 
dluhy ve výši 2,2 miliardy dolarů, prodal  
2,5 milionu vozů a utrpěl při tom finanční ztrátu. 
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Na Slovensku opět padaly rekordy
plný náběh výroby v továrně Jaguar Land Rover 
v Nitře. Peugeot spustí v Trnavě výrobu nové 
generace modelu 208, který bude dostupný  
i v elektrické verzi, takže po Volkswagenu e-up! 
a na závěr roku 2019 připravované elektrické 
verzi Škody Citigo půjde o další elektromobil 
vyráběný na Slovensku. Kia během roku překoná 
hranici pěti milionů vyrobených vozů, přidá do 
výrobního programu třetí verzi modelu Ceed, 
pravděpodobně kompaktní crossover, a zároveň 
bude pokračovat v další elektrifikaci rozšiřováním 
nabídky verzí s mild-hybridním pohonem. Jaguar 
Land Rover bude na Slovensku vyrábět novou 
generaci off-roadu Defender. Tu představí ještě 
letos, ale sériová výroba začne až v roce 2020.

Trh s novými automobily vloni na Slovensku 
dosáhl 111 865 registrací, tedy o 3586 víc  
než v roce 2017. Z toho 98 080 registrací připadalo 
na osobní automobily a 13 785 na lehká užitková 
vozidla. Kromě toho si Slováci v roce 2018 
zaregistrovali i 71 541 individuálně dovezených 
ojetých aut. O elektromobily ani Slováci velký 
zájem neprojevili - podíl měly pouze 0,3 %. 

V loňském roce byly na Slovensku vytvořeny 
nové rekordy jak ve výrobě, tak i v prodeji 
nových vozidel. Automobilky Kia Motors Slovakia, 
Groupe PSA Slovakia, Volkswagen Slovakia  
a Jaguar Land Rover Slovakia v roce 2018 
vyrobily dohromady více než 1 080 000 
automobilů. Ve srovnání s rokem 2017 jich bylo  
o 55 000 víc. Slovensko tím potvrdilo světové 
prvenství v počtu vyrobených aut na tisíc  
obyvatel - vloni to bylo 198. Podíl výroby 
automobilů na celkové průmyslové produkci 
Slovenska již dosáhl 46,8 % a automobily 
představují 35 % průmyslového exportu.

Všechny výrobní závody měly během 
uplynulého roku důvody k oslavám. V Nitře vyrobili 
první sériový Land Rover Discovery, v Trnavě 
vyrobili třímilionté auto, v Žilině začala výroba 
nového modelu Ceed a modernizovaného 
SUV Sportage s mild-hybridním pohonem,  
a v Devínské Nové Vsi odstartovali produkci třetí 
generace Volkswagenu Touareg. 

Vyhlídky na pokračování růstu produkce  
i v roce 2019 jsou pozitivní, protože se očekává se 
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Dodavatelé pro Auto roku 2019 v ČR

Autem roku 2019 v ČR se stal vůz Ford Focus, 
prestižní označení „Dodavatel pro Auto roku 
2019 v České republice“ tak získávají firmy:

- A. Raymond Jablonec s.r.o.
- Borgers CS spol. s r.o.
- BOS Automotive Products CZ s.r.o.
- Brano Group, a.s.
- Continental Barum s.r.o.
- Gumotex, akciová společnost
- Kamax s.r.o.
- Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
- Saar Gummi Czech s.r.o.
- TRCZ s.r.o.
- Varroc Lighting Systems, s.r.o.
- Witte Nejdek, spol. s r.o. 

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) 
představuje firmy, které v rámci 25. ročníku 
ankety Auto roku 2019 v České republice získaly 
právo používat prestižní označení „Dodavatel 
pro Auto roku 2019 v České republice“.

Sdružení automobilového průmyslu bylo 
i letos partnerem ankety Auto roku 2019  
v České republice a zároveň vyhlašovatelem 
doprovodné akce Dodavatel pro Auto roku 
2019. Letos se do ní zapojily téměř dvě desítky 
členských firem AutoSAP. 15. ročník ankety 
dodavatelům automobilového průmyslu umožní 
představit svoje produkty, které se uplatnily  
ve vozech přihlášených do soutěže.

Díly tuzemských firem přitom nese nejen 
vítězný vůz Ford Focus nové generace, ale řada 
z nich je součástí všech pěti automobilů, které 
letos postoupily do finále soutěže. Přihlášené 
firmy AutoSAP dodávají díly i do převážné většiny 
všech 23 nominovaných vozů. 
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AAA Auto překonalo historický rekord
zvolilo o 21,1 % procenta více, takže si je zakoupilo 
16 % zákazníků.

„Překonali jsme dosavadní rekord z roku 2007, 
kdy jsme ve středoevropském regionu prodali  
79 000 vozů. Za rok 2018 to bylo téměř 83 000,  
a to je i vzhledem k postupně zpomalujícímu  
růstu ekonomiky velmi dobrý výsledek. 
Oproti loňsku jsme se celkově rozrostli zhruba  
o desetinu, z toho v nejvíce v Polsku  
o 53 %. Celkově se naše prodeje za posledních  
10 let více než zdvojnásobily,“ uvedla Karolína 
Topolová, generální ředitelka a předsedkyně 
představenstva společnosti Aures Holdings,  
která mezinárodní síť autocenter AAA Auto 
provozuje. 

Po 11 letech padl v síti AAA Auto prodejní 
rekord - v roce 2018 skupina Aures Holdings, kam 
AAA Auto patří, prodala téměř 83 000 vozů.  
V České republice s 50 000 vozy skupina potvrdila 
pozici druhého největšího domácího prodejce 
automobilů po Škodě Auto.

Hatchbacky potvrdily oblibu u českých 
zákazníků a pro rok 2018 se staly nejčastěji 
volenou karoserií, kterou zvolilo 32,7 % řidičů. 
Větší meziroční skok zaznamenala kombi  
(+7,9 %), která obsadila druhou příčku s podílem 
28,4 %. Největší růst (+21,9 % a +18,3 %) byl u SUV  
a MPV - pro ty si přišlo 13,6 % resp. 11,4 % zákazníků. 
Sedany vyhledalo 7,6 % klientů.

I když jen nejnižším možným rozdílem jednoho 
procenta, vítězem pro loňský rok se staly vozy 
poháněné zážehovými motory. Tuto variantu  
si vybralo 51 % zákazníků, čímž meziročně 
vzrostl zájem o tyto vozy o 5,1 %. Turbodiesel  
pod kapotou chtělo mít v minulém roce 49 % 
klientů, ovšem vznětové motory zaznamenaly 
vyšší meziroční nárůst, konkrétně 8,5 %.

Převahu si drží vozy s přímo řazenou 
převodovkou, které si v roce 2018 zakoupilo  
84 % zákazníků a zaznamenalo tak 4,5 % nárůst 
oproti roku 2017. Výrazně si polepšily automobily 
s automatickou převodovkou, které si meziročně 
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Alpine opět vítězí

Vloni vyjela i verze upravená firmou 
Signatech pro kategorii GT4. Jeho čtyřválec  
1,8 l přeplňovaný turbodmychadlem má výkon 
jen 184 kW (250 k), ale při hmotnosti 1050 kg 
to stačí. V úvodním závodě francouzského 
šampionátu FFSA GT4 v Nogaru s ním jako s prvním 
francouzským automobilem Pierre-Alexandre 
Jean získal umístění na stupních vítězů. Ještě 
úspěšnější byl spolu se Stéphanem Tribaudinim, 
když vyhráli závod evropského poháru GT4  
ve Spa-Francorschamps. 

Dva vozy A110 GT4 proto firma Signatech 
připravila i pro premiérový GT4 International 
Cup, který se jako součást GT Festivalu jel 
na okruhu Sakhir v Bahrajnu. Tam se utkalo 
21 nejlepších vozů GT4 ze 12 národních  
a kontinentálních šampionátů této kategorie. Dva 

vozy Alpine v Bahrajnu startovaly  
pod hlavičkou týmu CMR 
bývalého závodníka Charlyho 
Bourachota. Přes problémy  
v kvalifikaci Pierre-Alexandre 
Jean a Pierre Sancinéna taktickou 
jízdou zvítězili před favorizovanými 
Milanem Dontjem a Nicolajem 
Moller-Madsenem s Audi R8 LMS 
týmu Phoenix Racing. Na dalších 
místech dojely vozy BMW M4, 
McLaren 570S, Mercedes-AMG  
a KTM X-Bow.

Zatímco se většina dodavatelů vozů 
pro kategorii GT4 ubírá směrem k velkým 
velkoobjemovým sportovním vozům, úspěchy, 
dosahuje i zcela opačný přístup. Příkladem je 
Alpine A110, sportovní vůz, který postoupil mezi 
nejlepší v evropské anketě Auto roku. Tímto 
vozem s motorem před zadní nápravou Renault 
vrátil značku Alpine k životu. 

Značka Alpine byla historicky spojena 
s motoristickým sportem. Proto byla z A110 
nové generace odvozena i závodní verze 
určená pro značkový pohár Alpine Elf Europa 
Cup. Finálového dvojzávodu v Barceloně  
se zúčastnilo 19 jezdců. Dramatickou bitvu o titul 
nakonec vyhrál Pierre Sancinéna z týmu CMR. 
Symbolické je, že Sancinéna pochází z Dieppe, 
protože právě zde také sídlí firma Alpine. 
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