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Štíhlejší elektrická budoucnost Renaultu
Generální ředitel skupiny Renault Luca de
Meo představil plán Renaulution slibující oživení
se zaměřením na elektromobilitu a výrobu
menšího počtu ziskových modelů. Zaměření na
efektivitu a ziskovost znamená výrazný odklon od
dosavadní ambiciózní expanze, kterou skupině
Renault naordinoval její bývalý šéf Carlos Ghosn.
V důsledku toho výroba automobilů do roku
2025 klesne na 3,1 milionu ze 4 milionů v roce
2019. Cílem je dosáhnout vyšší zisk ve výši 2,5
miliardy eur a zvýšení provozní ziskovosti na 5 %
do roku 2023. „Stali jsme se většími, ale ne lepšími.
Musíme naše podnikání směřovat od zvyšování
podílu na trhu směrem k ziskovosti,“ řekl k tomu
de Meo.
Plán Renaulution má tři fáze:
– Vzkříšení (Résurrection) se do roku 2023 zaměří
na zvýšení ziskovosti a generování hotovosti
– Renovace (Rénovation) přinese do roku 2025
oživení modelové nabídky
– Revoluce (Révolution), která začne v roce 2025,

posune ekonomický model skupiny směrem
k novým technologiím, energii a mobilitě.
Cílem je zefektivnit a zkrátit dobu vývoje
nových modelů. Díky reorganizaci by se tato
doba měla zkrátit ze 4 na 3 roky. Přispěje
k tomu i použití tří platforem místo současných
šesti a omezení rodin pohonných jednotek ze
současných osmi na čtyři: hybridní zážehové
E-Tech, vznětovou jen pro užitková vozidla,
elektrické a s palivovými články. Prioritou bude
nabídka v segmentu kompaktních vozů. V oblasti
elektromobility chce Renault zhodnotit svůj
desetiletý náskok nad konkurencí.
Skupina je nově rozdělená do čtyř obchodních
jednotek s minimálním vzájemným přesahem:
Renault, Dacia-Lada, Alpine a nové Mobilize.
Připravuje i vybudování továrny na akumulátory
ve Francii.
V rámci projektu Software République
chce de Meo vytvořit centrum pro vývoj
nových klíčových technologií od big data
po kybernetickou bezpečnost. Renault zde
poskytne technické zázemí pro spolupracující
partnery. Připravuje rovněž rozšíření spolupráce
se společností Google pro připojené služby,
u nichž de Meo slibuje výrazný posun proti
všemu, co dosud nabízí konkurence. „Proměníme
se z automobilové společnosti pracující
s technologiemi k technologické společnosti
pracující s auty.“
Plány jednotlivých značek najdete na str. 10
(dostupné po stažení pdf verze)

více na
www.autoweek.cz

Nový Opel Mokka zná české ceny
Na český trh vyjíždí nový Opel Mokka. Za
399 990 Kč zákazník získá SUV s délkou 415
cm poháněné motorem 1,2 Turbo/74 kW
(100 k) se standardní výbavou zahrnující
klimatizaci, 7“ digitální autorádio DAB,
elektrické ovládání všech oken a zrcátek,
centrální zamykání, kompletní LED
osvětlení, elektrickou parkovací brzdu
a čtení dopravních značek. Vyšší verze
přidávají mj. adaptivní tempomat, systém
aktivního udržování v jízdním pruhu,
panoramatickou
parkovací
kameru
180°, systém samočinného parkování
a v segmentu unikátní nabídkou jsou
světlomety IntelliLux LED Matrix. Nabídka
infotainmentu
zahrnuje
Multimedia

Radio a Multimedia Navi se 7“ displejem,
špičkou je Multimedia Navi Pro s 10“
displejem. Displeje jsou integrovány do
přístrojového štítu Pure Panel.
Náročnější
zákazníci
mohou
volit
výkonnější verzi 1,2 Turbo/96 kW (130 k)
nebo turbodiesel 1,5 CDTI/75 kW (102 k).
Mokku bude možné získat i v elektrické
verzi Mokka-e s elektromotorem o výkonu
100 kW (136 k) a dojezdem 324 km.

Zcela ekologické není žádné auto
Pod
názvem
„Zcela ekologické
není žádné auto,
říká odborník na
emise z dopravy“
najdete na https://
plus.rozhlas.cz/zcela-ekologicke-nenizadne-auto-rika-odbornik-na-emise-zdopravy-8400125 pozvánku k poslechu
a spojení na diskusní pořad Souvislosti

Plus věnovaný ekologickým autům
a ekologickým trendům v dopravě.
V krátké upoutávce jsou vybrané jen
některé myšlenky z téměř hodinové debaty
věnované problematice vlivu silniční
dopravy na životní prostředí, možnostem
budoucího vývoje automobilové techniky
nezatěžující ovzduší škodlivými emisemi
i obecně výhledu osobní i nákladní
dopravy.

Krátce
SUV značky Škoda pro indický trh, které se představí se v březnu, se bude jmenovat
Kushaq.
Tesla uzavřela s čínskou Sichuan Yahua Industrial Group smlouvu o dodávkách lithia
na 5 let.
Pokračovatel terénní legendy VAZ 2121 Niva vůz Lada 4x4 dostal jméno Niva Legend.
Ředitel strategie Groupe Renault Laurent Rossi se stal generálním ředitelem značky
Alpine místo odcházejícího Cyrila Abiteboula.
Pokles kapacity výroby čipů u NXP Semiconductor a embargo na dovoz z Číny od
SMI působí omezení výroby aut Ford, Toyota, FCA, Honda a Nissan.
více na
www.autoweek.cz

Ford Explorer:
luxusní jízda v plug-in hybridním světě
Ford vysílá na český trh mohutné komfortní
sedmimístné SUV s obrovským výkonem
a vybavené standardně prakticky vším
dostupným. Cena Fordu Explorer začíná na 2
010 900 Kč.
Ford hodlá do konce roku 2022 prodávat
více elektrifikovaných automobilů než aut jen se
spalovacími motory. V té době chce na evropské
silnice dodávat milion vozidel s hybridním
pohonem. I když v některých modelech značky
se už v Evropě plug-in hybridní pohon nabízí,
symbolem zahájení tohoto procesu se stává
obrovské luxusní SUV s pohonem všech kol
Explorer.
Ford Explorer byl uveden na trh v roce 1990
jako průkopník nového segmentu – nejedná
o neohrabaný oﬀ-road ale komfortní automobil.
Po 30 letech a prodeji 8 milionů vozidel dostává
nádech šetrnosti ke klimatu s plug-in hybridním
pohonem a možností jízdy na čistě elektrický
pohon.

Přeplňovaný zážehový motor V6 3,0 l
EcoBoost poskytuje 267 kW (363 k) a k tomu
se přidává elektromotor s výkonem 75 kW (102
k). Dohromady je k dispozici největší celkový
výkon systému 336 kW (457 k) a působivý točivý
moment 825 N.m. Inteligentní systém pohonu
všech kol AWD připojuje pohon předních kol jen
pokud to vyžadují podmínky na cestě.
Explorer s provozní hmotností od 2466 kg díky
plug-in hybridnímu pohonu dokáže zrychlit z 0 na
100 km/h za 6,0 s. Hybridní pohon podle oficiálně
uváděných emisí v souladu se standardem WLTP
vypadá velmi přesvědčivě s emisemi 71 g CO2/km
a spotřebou 3,1 l/100 km. Jenže Explorer není autem,
s nímž po ujetí inzerovaných 42 km na elektrický
pohon zastavíte na 5 hodin a 50 minut u nabíjecí
stanice. Pokud podíl čistě elektrického provozu
poklesne na reálnějších 20 % ujeté vzdálenosti, pak
spotřeba vzroste nad hranicí 10 l/100 km.
Více, včetně technických dat a ceníku, na
str. 11 (dostupné po stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

Škoda dodá Policii ČR 1200 hatchbacků Scala
Škoda Auto pokračuje v dlouhodobém
partnerství s Policií ČR když výběrové
řízení v hodnotě 840 milionů korun bez
DPH vyhrála automobilka Škoda. Policii
ČR v následujících čtyřech letech dodá
přes 1200 hatchbacků Scala/1,5 TSI/110

kW DSG se speciálními úpravami. Mají
policejní polepy a speciální vybavení,
které zahrnuje mobilní terminál pro
radiostanici s instalovaným výstražným
zvukovým a rozhlasovým zařízením, hasicí
přístroj, kameru Garmin sledující dění před
vozidlem, demontovatelnou mříž oddělující
prostor pro posádku od zavazadelníku
a další položky. Oproti sériové výrobě
budou ve vozech odlišné pružiny, tlumiče
a robustnější kryt motoru a převodovky.
Od roku 1993 bylo českým policistům
a Ministerstvu vnitra předáno více než
20 000 automobilů Škoda nejrůznějších
modelů a specifikací.

Volkswagen jedničkou mezi importéry
Volkswagen v loňském roce potvrdil
pozici nejprodávanější dovážené značky
na českém trhu s osobními automobily. S 16
767 registracemi se umístil na celkovém
druhém místě za domácí značkou Škoda
s podílem na trhu 8,26 %.
Osmá
generace
modelu
Golf
zaujala s 3942 registracemi postavení
neprodávanějšího modelu značky. Nový
Golf byl jedním ze tří modelů, jichž se
loni prodalo víc než v roce 2019 přestože
celková poptávka na českém trhu poklesla
o pětinu. V případě Golfu činil nárůst
12,15 %. Ještě úspěšnější byl T-Cross, jehož
registrace vzrostly z 516 na 719 vozů, tedy
o 39,34 %. Zájmu zákazníků se těšil také
Passat s meziročním nárůstem 1,46 % na
2226 vozů. Do pětice nejprodávanějších

modelů patří i Tiguan s 2616, Touran
s 1556 a Polo s 1008 registracemi.
Pohon na benzin zvolilo 9965 zákazníků
Volkswagenu a 6278 dalo přednost naftě.
S alternativními pohony si zákazníci pořídili
77 vozů s hybridním pohonem, 148 vozů
na stlačený zemní plyn (CNG) a čistě
elektricky poháněné modely si připsaly
141 registrací, z čehož 101 patřilo novému
ID.3.

Další témata 2. týdne na autoweek.cz
Tatra Trucks loni dodala 1186 vozů
Aplikace Kalendář Google pro Škody Scala a Kamiq
Koronavirus loni připravil český trh o 90 000 ojetin
více na
www.autoweek.cz

Autosalon v Ženevě letos bude nebo nebude?
Autosalon představuje pro ženevské
výstaviště Palexpo víc než třetinu
celkového ročního příjmu. Jeho loňské
náhlé odvolání bezprostředně před
zahájením se stalo synonymem nastávající
krize nejen v automobilovém průmyslu.
Pořádající organizace, kterou je nadace
Salon International Automobile, poté
oznámila, že autosalon neuspořádá
ani v roce 2021. Majitel Palexpa proto
oznámil, že v roce 2021 chce autosalon
uspořádat v limitované podobě jen
pro média a profesionály z oboru. To
se ovšem v tuto chvíli jeví jako obtížné.
Cena práv na pořádání autosalonu se
odhaduje na 15 milionů franků. Generální

ředitel společnosti Palexpo proto vyhlásil
Ženevské automobilové a mobilní mediální
dny GAMMD (Geneva Automotive and
Mobility Media Days) na měsíc květen
nebo červen. Několik výrobců údajně již
projevilo zájem, protože účet by měl být
mnohem přijatelnější než obvykle: mezi
150 000 a 750 000 franky na expozici oproti
přibližně 5 milionům v předchozích letech.

Hyundai naznačil podobu modelu Ioniq 5
Společnost Hyundai představila první
ukázku prvního modelu nově vytvořené
specializované značky pro čistě elektricky
poháněná vozidla, Ioniq 5 je CUV
(Crossover Utility Vehicle) střední velikosti.
Ioniq 5 bude prvním vozidlem vytvořeným
s využitím platformy E-GMP (ElectricGlobal Modular Platform) Hyundai Motor
Group navržené výhradně pro elektrická

vozidla nové generace. Platforma pracuje
s elektrickou sítí 800 V. Trakční elektromotor
má výkon 230 kW (313 k). Vůz dlouhý 4640
mm má mít dojezd 450 km (podle WLTP).
Hyundai současně ukázal schopnost
ultrarychlého nabíjení vozu Ioniq 5, která
mu umožňuje ujet více než 100 km při
pětiminutovém nabíjení (podle WLTP),
tedy kratším než např. smartphon nebo
notebook. Technologie Ioniq 5 Vehicle
to Load (V2L), která funguje jako obecný
zdroj elektrické energie 110/220 V, umožní
využívat různé elektrické spotřebiče,
například při kempování. Ioniq 5 bude mít
virtuální světovou premiéru v únoru 2021
a prodej bude zahájen v létě.

Další témata 2. týdne na autoweek.cz
Valeo s VŠB-TUO vyvíjí auto s řízením drive-by-wire
Nové pojetí carsharingu Autonapůl pro region „Hradubice“
Dallara bez řidiče pro Indy Autonomous Challenge
Výkon nových automobilů v Německu stále roste
více na
www.autoweek.cz

Společnost Beecam Solutions rozšiřuje nabídku služeb
Společnost Beecam Solutions nabízí
produkt
Beecam,
který
poskytuje
v reálném čase online odbornou
podporu
autoservisům
resp.
jejich
mechanikům formou zprostředkování
audiovizuální konzultace se specialistou
na dálku na principu rozšířené reality
(Augmented Reality). Ta poskytuje reálný
obraz doplněný o počítačem vytvořené
objekty s následným přidáním digitálních
informací. Beecam nabízí přidanou
hodnotu v technickém specialistovi, který
v živém přenosu komunikuje s mechanikem
a pomáhá mu efektivně řešit zejména
málo běžné či složité opravárenské úkony.
Dalším produktem služeb společnosti
Beecam je revitalizace. V jejím rámci

se nabízí poradenství či přímá aktivní
pomoc firmám v oblasti automobilového
podnikání. Součástí procesu Revitalizace
může být i pomoc při řešeni generační
obměny firmy nebo příprava na její
prodej včetně majetkového, daňového
a právního poradenství. Další službou
společnosti
Beecam
je
finanční
poradenství.

Geis – obrázky výstižnější než slova
Ve skladech logistických center je stále
více je vyžadována flexibilita a schopnost
rychle reagovat na změny. To ovšem
klade velké nároky na
zapracování
nových
pracovníků.
Skupina
Geis při řešení skladu
e-shopu Babymarkt.de
v Chomutově využila
vizualizaci ve skladových
procesech. Obrázkový
jazyk zprostředkovává
novým zaměstnancům
pracovní
procesy
ve
skladu
pomocí

piktogramů. Obrázkový jazyk přispívá
i k integraci cizinců a pomáhá
nekvalifikovaným
uchazečům
najít
zajímavé zaměstnání. Zajímavou částí
projektu je vychystávání menšího zboží,
které se zaskladňuje chaotickým způsobem
s ohledem na parametry zboží určené ABC
analýzou. Chaotické uskladnění urychluje
proces, ovšem vyžaduje přesnou navigaci.
Zaměstnanci jsou vybaveni mobilními
terminály s prstovými skenery. Ty jim mimo
navigace ke zboží z objednávky ukážou
i přesný obrázek právě přidávaného kusu
včetně správné barevnosti, což snižuje
chybovost celého procesu.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Nové vedení Subaru ČR a Emil Frey v ČR
Personální a organizační změny ve skupině
Emil Frey Group u společností Subaru ČR a Emil
Frey ČR.
Jiří Picek postupuje v rámci skupiny EFG na
pozici Country Head pro Polsko, Roman Šolc
se stane ředitelem retailových operací Emil
Frey v ČR a Zdeněk Zikmund převezme vedení
Subaru ČR.
Nový rok začíná s personálními změnami
uvnitř skupiny Emil Frey Group. Jak oznámil ředitel
pro střední Evropu Heinz Schneiter, v důsledku
přání současného Country manažera pro
Polsko Kurta Deckera vrátit se s rodinou do
USA se daly do pohybu organizační změny
související i s aktivitami
v České republice.
Ideálního kandidáta
na uvolněnou pozici
Country Head totiž
vedení skupiny
našlo v osobě Jiřího
Picka, který úspěšně
řídí import Subaru
v ČR a zá rove ň
retailovou činnost
skupiny Emil Frey ČR.
Dlouholeté zkušenosti
Jiří Picek
z automobilového
sektoru Jiří Picek uplatní i v nové pozici. Uvedl
k tomu: „Těším se, až rozšířím své know-how na
mezinárodní pole a přispěji k rozvoji polských
aktivit skupiny Emil Frey.“
Jiří Picek odjede do Polska 8. února. To
povede k dalším reorganizačním krokům v Praze.
Nejprve člen výkonné rady skupiny EFG za PSA
Business aktivity v ČR Olivier Parry převezme
odpovědnost jako Country Head v České

Zdeněk
Zikmund
republice. V budoucnu mu budou odpovídat
všichni jednatelé českých společností skupiny.
Následně bude s účinností od 1.února
svěřena plná odpovědnost za retailové aktivity
společnosti Emil Frey ČR, zabývající se prodejem
a servisem značek Kia, Subaru, Suzuki a Toyota,
Romanu Šolcovi, současnému druhému jednateli,
který se na řízení společnosti podílí s Jiřím Pickem
již déle než tři roky.
Od stejného data bude předána i pozice
ředitele českého importu Subaru Zdeňkovi
Zikmundovi, jenž má se značkou mnoho zkušeností
a těší se respektu výrobce i autorizované
dealerské sítě v České republice.
„Velice děkuji Jiřímu Pickovi za jeho působivý
výkon v obou pracovních pozicích a za práci na
plnění cílů skupiny. Nyní mu i nově jmenovaným
ředitelům přeji dobrý start do jejich nové
odpovědnosti. Věřím, že i od kolegů se jim
dostane vřelé podpory,“ dodává Heinz Schneiter.
více na
www.automakers.cz
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Plán Renaulution

Nastává revoluce
v automobilovém
průmyslu?

Ford Explorer –
luxusní jízda v plug-in
hybridním světě

Navzdory pandemii
opět více než milion
dodaných vozů Škoda

První letošní
autosalon

Plán Renaulution
Pro značku Renault připravil nový generální
ředitel Luca de Meo oživení pod heslem „Nová
vlna“: „Značka bude ztělesňovat modernost
a inovace v automobilovém průmyslu i mimo
něj, například v energetických, technologických
a mobilních službách.“ Značka zůstane přítomná
jen na trzích, na nichž bude zisková. I nadále
se chce zaměřovat na Latinskou Ameriku, Indii,
Koreu a Rusko.
Renault do roku 2025 uvede 14 nových
produktů, z nichž polovina bude s elektrickým
pohonem. V roce 2025 by měl elektrický pohon
představovat 30 % prodeje značky a hybridní
pohony se systémem E-Tech přidají 35 %. Hlavní
zaměření nových modelů má směřovat do
segmentu kompaktních vozů.
Dacia s novým logem zcela mění svou
identitu. Po stránce technického vývoje a zvýšení
synergií bude propojena s ruskou Ladou.
Obě značky budou i nadále nabízet cenově
dostupné produkty založené na osvědčených
technologiích a zaměřené na zákazníky, kteří
chtějí nakupovat chytře s důrazem na hodnotu
za vydané peníze. Všechny budou používat
jedinou platformu CMF-B. Posun do segmentu
C, dokládá koncept SUV Bigster větší než Duster,
zatímco Lada v roce 2024 uvede na trh zcela
novou generaci legendárního oﬀroadu Niva.

na jednom z nich probíhá úspěšná spolupráce
s Lotusem. Cílem je dosáhnout s Alpine do roku
2025 rentability včetně závodní činnosti.
Zástupkyně generálního ředitele a bývalá
finanční ředitelka Clotilde Delbosová představila
novou obchodní jednotku s názvem Mobilize
zaměřenou na nové zdroje zisku z datových,
mobilních a energetických služeb. Cílem je do
roku 2030 touto formou podnikání generovat
minimálně 20 % příjmů Renaultu. Oblast
Mobilize se zaměří na čtyři typy elektromobilů
– plně karosovaného nástupce vozítka Twizzy
EZ-1, připomínajícího Citroën Ami, malé SUV
Dacia Spring, sedan VTC/taxi a malé užitkové
vozidlo na bázi konceptu Easy Flex. U nich se
Renault zaměří na carsharing, ale jak zdůraznila
Delbosová, sdílení samotné nemůže být zdrojem
zisku. Důležitou součástí činnosti Mobilize bude
i prodlužování životnosti vozů skupiny systémem
jejich obnovy v tzv. Re-Factory.

Skupina spojí své úsilí v oblasti sportovních,
exkluzivních a inovativních vozidel pod značku
Alpine, která se stane 100% elektrickou a přejde
od nostalgie k avantgardě. Její nový šéf Laurent
Rosi slíbil hned tři nové modely, přičemž nejméně
více na
www.autoweek.cz

Ford Explorer:
luxusní jízda v plug-in hybridním světě
Přes pět metrů dlouhý (5049 mm) s rozvorem
náprav 3025 mm a ší řkou 2285 mm nabízí
americký kolos cestujícím přemíru prostoru. Třetí
řada sedadel je nadstandardně dobře přístupná
a prostorná i pro dospělé. Zavazadlový prostor
má v sedmimístném uspořádání objem 240 l,
v pětimístném 635 l a ve dvoumístném až 2274 l.
Explorer zvládne přívěs o hmotnosti až 2500 kg.
Přístrojovou desku tvoří displej s úhlopříčkou
12,3“, zatímco na výšku orientovaný dotykový
displej infotainmentu má 10,1“. Komfort cestování
zajišťují i nabíjecí konektory a možnost bez
problémů získat celkem 10 připojení WLAN.

kapotu dodává sebevědomí a dunivý zvuk,
vycházející z výfuků, budí radostný dojem jízdy
v klasickém americkém autě z doby dávno
minulé.
Ford Explorer se nabízí ve dvou bohatě
vybavených verzích (v podstatě vše je součástí
základní výbavy včetně systému Sync 3, modemu
FordPass Connect nebo audiosystému Bang &
Olufssen se 14 reproduktory) lišících se vzhledem
a celkovým zaměřením. Na vozy se poskytuje
prodloužená záruka Ford Protect na 5 let/
10 000 km.

Digitální asistenční systémy pod souhrnným
označením Ford Co-Pilot 360 umožňují
poloautonomní řízení, ale to už je dnes
standardem i v nižších segmentech a nejen
v prémiových vozech. Navíc obrázky z kamery
na zádi a 360° pohled na okolí vozu jsou příliš
malé, i když na centrálním tabletu je pro ně dost
místa.
Když jedete s tímto reprezentantem
amerického automobilového průmyslu, musíte
si hlídat jeho majestátní rozměry (stopový průměr
zatáčení je 12,6 m!), ale pohled přes mohutnou

více na
www.autoweek.cz

Nastává revoluce v automobilovém průmyslu?
V době, kdy se klasický automobil proměňuje
v chytrý telefon na kolech, probíhá závod o integraci
automatizovaných systémů řízení umožňujících
autonomní jízdu po dálnici a v dopravní zácpě.
Internetoví giganti, včetně čínského Tencent
Holdings nebo amerických společností Amazon
a Alphabet (majitel Google), připravují vlastní
technologie související s automobily. Probíhají
i jednání o možné spolupráci specializovaných
technologických firem s tradičními automobilkami.
Automobilový průmysl se snaží dohánět
megatrendy ovlivňující toto odvětví zvenčí.
Nejnovější generace automobilů už nabízejí
integrované sofistikované komunikační, navigační
a zábavné systémy. Ty v kombinaci s nejnovějšími
senzory a integrací mobilních telekomunikačních
sítí 5G, které již fungují v Číně a Jižní Koreji, umožní
autonomní řízení. Východoasijské automobilky
v kombinaci se sofistikovanými ITC sítěmi v jejich
zemích tak představují významný integrační
potenciál.
Společnost Apple zahájila práci na vývoji
elektricky poháněného vozidla iCar v roce 2014.
Podle nejnovějších informací se plánuje uvedení
vozidla Apple v roce 2024. Apple se vyznačuje
vynikajícím designem a silnou značkou, ale
výrobu svých produktů outsourcuje. Vzhledem
k těmto obchodním modelům bude pro
výrobu autonomního elektromobilu potřebovat
partnery. Proto se dohoda uzavřená s Hyundai
Motor Group zdá být logickým řešením.

V Jižní Koreji jsou přední světoví výrobci
polovodičů, spotřební elektroniky, akumulátorů
a automobilů, stejně jako je zde prvotřídní IT
zázemí včetně první celostátní 5G sítě na světě. To
činí její firmy velmi atraktivními partnery. Hyundai
navíc investuje do oblastí automobilového
průmyslu zaměřených na budoucnost –
elektromobility, palivových článků, autonomních
vozidel a sdílení.
Čína nemá velké vývozce automobilů, ale její
automobilový průmysl je silný v elektromobilitě
a má vazby na technologické společnosti.
Například gigant elektronického obchodování
Alibaba vytvořil společný podnik na výrobu
elektromobilů s největším čínským výrobcem
automobilů SAIC Motor.
Také čínský vyhledávací gigant Baidu plánuje
vytvoření inteligentního elektromobilu. Jeho
výrobu má zajistit čínská automobilka Geely.
Baidu vyvíjí technologie autonomního řízení
i infrastrukturu připojení automobilů k internetu.

více na
www.autoweek.cz

Navzdory pandemii opět více než milion
dodaných vozů Škoda zákazníkům
Škoda Auto, navzdory uzavření českých
výrobních závodů na 39 dní a přerušení prodejních
kanálů ve druhém čtvrtletí, celosvětově v roce
2020 dodala zákazníkům celkem 1 004 800 vozů,
takže již posedmé v řadě překonala milionovou
hranici.
Česká automobilka zavedla restartovací
programy na podporu obchodních partnerů,
individuálně přizpůsobené podmínkám
jednotliv ých trhů, aby tak co nejlépe
kompenzovala dočasné přerušení mezinárodních
prodejních kanálů ve druhém čtvrtletí uplynulého
roku. Pozitivní vývoj dodávek zákazníkům

ve druhé polovině roku potvrdil účinnost
přijatých opatření. Navzdory přetrvávajícím
náročným rámcovým podmínkám dodala
česká automobilka v období od července do
prosince zákazníkům na celém světě celkem
578 100 vozů, zatímco v prvním pololetí 2020
426 700 vozů.
Za uplynulých 12 měsíců Škoda Auto na
mnoha trzích také potvrdila svůj úspěšný kurz.
V Evropě automobilka navíc zvýšila svůj tržní
podíl na 5,4 %.
V západní Evropě zaznamenala Škoda
Auto v roce 2020 celkem 434 500 dodávek
zákazníkům (2019: 520 500 vozů; – 16,5 %).
V Německu, na druhém největším trhu značky,
bylo zákazníkům za loňský rok dodáno celkem
161 800 vozů (2019: 191 200 vozů; – 15,4 %).
Ve střední Evropě dodala zákazníkům
celkem 181 900 vozů (2019: 215 800; – 15,7 %)
ovšem svůj tržní podíl zde značka Škoda zvýšila
o 1,74 % na 19,65 %. Na domácím českém trhu
klesly dodávky zákazníkům o 11,6 % na 83
200 (2019: 94 200 vozů), ale tržní podíl se zvýšil
o 3,34 % na 41,0 %.
Ve východní Evropě bez Ruska dodala
Škoda Auto zákazníkům celkem 39 800 vozů
(2019: 50 200 vozů; – 20,8 %). V Rusku dosáhla
automobilka nový rekord a zvýšila své dodávky
o 6,8 % na 94 600 vozů (2019: 88 600 vozů).
V Turecku si značka Škoda výrazně polepšila
když zvýšila dodávky zákazníkům o 56,3 %
na 24 200 vozů (2019: 15 500 vozů) a v Egyptě
o 52,8 % na 5500 vozů.
V Číně, svém celosvětově největším trhu,
zaznamenala značka Škoda celkem 173 000
dodaných vozů (2019: 282 000 vozů; – 38,7 %).
V Indii dodala zákazníkům 10 900 vozů (2019:
15 100 vozů; – 27,9 %).

více na
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První letošní autosalon
Třetí ročník mezinárodního veletrhu nových
vozidel s alternativní pohony a propojené mobility
2021 International New Energy Vehicle and
Connected Mobility Show proběhl s tématem
„Drive to Green Future“ v Haikou, hlavním
městě jihočínské provincie Hainan. Současně
se konalo 20 tematických konferencí a seminářů
s výměnou technických informací. Připraveny
byly i zkušební jízdy. Všichni přítomní museli mít
roušky, u vchodu jim byla kontrolována teplota
a zdravotní kód.
Na výstavě se představilo 300 energeticky
úsporných automobilů včetně elektricky
poháněných a hybridních a 160 inteligentních
vozidel s připojením k internetu od nezávislých
výrobců, automobilových značek jako jsou FAWVolkswagen, FAW-Volkswagen Audi, MercedesBenz a BMW, nových výrobců automobilů
s elektrickým pohonem – například Tesla, Nio,
Wima, Xpeng, Lixiang a HiPhi – i exkluzivních
značek jako Porsche, Lamborghini nebo Bentley.

V zájmu boje proti znečištění životního
prostředí hodlají orgány v Hainanu do roku 2030
zcela zastavit prodej automobilů s konvenčními
spalovacími motory. Vláda za tímto účelem
vyzve obyvatele k nákupu elektrických
vozidel a hybridů a buduje pro ně nezbytnou
infrastrukturu. Podle údajů z minulého roku
bylo mezitím v Hainanu zaregistrováno více
než 23 000 „zelených“ automobilů, což bylo asi
1,8 % z celkového počtu nově registrovaných
automobilů. Současně proběhlo 20 tematických
konferencí a seminářů s výměnou technických
informací. Připraveny byly i zkušební jízdy.
V provincii je 4600 nabíjecích stanic ale do roku
2030 se plánuje instalace 940 000 nabíjecích
míst. Od roku 2019 všechny společnosti a státní
podniky postupně přecházejí na „zelená“ auta.
více na
www.autoweek.cz

