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Dopis automobilového průmyslu
Ursule von der Leyenové
Předsedové asociací ACEA, CLEPA, ETRMA
a CECRA píší předsedkyni Evropské komise Ursule
von der Leyenové o důsledcích krize COVID-19
a opatřeních, která by Evropská komise měla
přijmout.
„Píšeme vám jménem evropských výrobců
vozidel, dodavatelů, prodejců pneumatik
a opravářů, abychom požádali o možnost
projednat s vámi dopady současné krize
COVID-19 na automobilový průmysl a opatření,
která by Evropská komise v tomto ohledu mohla
přijmout.
Automobilový průmysl přímo či nepřímo v EU
zaměstnává 13,8 milionu lidí, což představuje
6,1 % všech pracovních míst. Náš průmysl
každoročně investuje do výzkumu a vývoje 57,4
miliard eur a vytváří pro EU obchodní přebytek
84,4 miliardy eur.
Dopad na naše odvětví je bezprecedentní.
Výroba i prodej motorových vozidel a jejich
součástí se náhle zastavily. Většina našich
zaměstnanců je technicky nezaměstnaná nebo
pracuje tam, kde je to možné. Nikdo neví, jak
dlouho to bude trvat. Nic takového jsme nikdy
nezažili. Vzhledem k tomu, že naše odvětví je
kapitálově náročné, jsou důsledky závažné. Bez
nových příjmů bude mnoho společností čelit
problémům s likviditou.
Jelikož naši činnost a zdroje směřujeme k řešení
našich krátkodobých problémů, trpí tím další
aktivity. V současné době neprobíhají výrobní,
vývojové, testovací ani homologační práce.
To narušuje naše plány, které jsme zpracovali
abychom se připravili na dodržování předpisů EU

ve stanovených lhůtách. Domníváme se proto,
že bude třeba provést úpravy jejich načasování.
Ujišťujeme vás však, že naším záměrem není
zpochybňovat tyto zákony ani základní cíle
bezpečnosti silničního provozu, zmírňování změny
klimatu a ochrany životního prostředí.
Jakmile bude možné zrušit opatření
proti pandemii bude nezby tné zajistit
transparentnost a koordinaci, aby se zajistilo,
že život a podnikání se mohou co nejrychleji
obnovit, zmírnit hospodářský dopad a podpořit
konkurenceschopnost evropského průmyslu
i s ohledem na umožnění znovu začít s procesem
dekarbonizace a digitalizace. Pomohlo by, kdyby
Komise vydala pokyny týkající se zdravotních
a bezpečnostních podmínek, za nichž se mohou
pracovníci vracet do továren, prodejen a servisů
tak, aby k tomu v celé EU docházelo jednotným
způsobem.
Naše odvětví připraveno udělat vše, co může,
poskytnout vozidla a lékařské vybavení pro boj
proti probíhající zdravotní krizi.
Jednotný trh je důležitým úspěchem Evropské
unie. Naše průmyslová odvětví patří mezi ty, která
jej nejlépe využívají. Vítáme pokyny Komise pro
členské státy týkající se zavedení „zelených
koridorů“ pro dopravu zboží. Řešení budou
zapotřebí také pro zaměstnance.
Velmi bychom uvítali příležitost jednat
o těchto záležitostech s Evropskou komisí.“
Celý text: https://www.autoweek.cz/csaktuality-dopis_automobiloveho_prumyslu_
ursule_von_der_leyenove-9005
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Kia Sorento – první SUV na nové platformě
Novou generaci komfortního SUV
Sorento
nebylo
možné
představit
na ženevském autosalonu. Proto se
automobilka Kia rozhodla nabídnout
světovou
premiéru
prostřednictvím
internetu. Pro Evropu se bude vyrábět
v korejském závodu ve Hwasungu. Prodej
zde bude zahájen ve třetím čtvrtletí 2020.
Čtvrtá generace Sorenta přijíždí nejen
s novým designem exteriéru i interiéru, ale
je to i první model značky, který využívá
novou platformu pro SUV střední velikosti.
Sorento narostlo jen o jeden centimetr na
délku, ale rozvor se díky nové platformě
protáhl o 35 mm na 2815 mm. Zavazadlový
prostor má objem u plně obsazené
sedmimístné verze 187 l, s obsazenými
pěti místy až 821 l (u sedmimístné
verze) resp. 910 litrů (u pětimístné).

Díky novým asistenčním a informačním
systémům Sorento zaujímá vedoucí
postavení v nabídce značky. Sorento se
poprvé nabízí i s hybridním pohonem
kombinujícím zážehový motor 1,6 T-GDI
s elektromotorem 44,2 kW a lithio-ionpolymerovým akumulátorem s kapacitou
1,5 kWh. Největší výkon systému je 169 kW
(230 k). V Evropě lze objednat také nový
vznětový čtyřválec 2,2 l Smartstream/148
kW (202 k).

Proti proudu: Polestar 2 se začíná vyrábět
Přestože ostatní automobilky zastavily
výrobu, nově vytvořená značka Polestar
zahájila v Číně výrobu atraktivního
čtyřdveřového sedanu s elektrickým
pohonem. Polestar je nová značka
vytvořená pro exkluzivní automobily
s elektrickým pohonem oddělením se
od značky Volvo. Protože obě jsou ve
vlastnictví čínského holdingu Geely, má

výhodu, že může využít čínský výrobní
závod Luqiao.
Stejně jako Volvo XC40 i Polestar 2
využívá platformu CMA. Dva trakční
elektromotory – jeden vpředu a druhý
vzadu – poskytují celkový výkon 300
kW (408 k) a točivý moment 660 N.m.
Akumulátor s kapacitou 78 kWh umožňuje
dojezd 470 km (podle WLTP). Polestar 2 je
prvním vozem na světě s integrovaným
informačním systémem založeným na
Google Android, který zahrnuje Google
Assistant, Google Maps a Google Play
Store. První evropští zákazníci by měli
Polestar 2 získat v létě.

Krátce
V únoru po dlouhé době ztratil Volkswagen Golf své vedoucí postavení, když se
nejprodávanějším vozem v Evropě stal Renault Clio.
Autosalon v Detroitu, který se měl letos poprvé konat v červnu, byl kvůli epidemii
koronaviru odvolán.
Také motorsport je v chaosu – VC Monaka byla zrušena, Indy 500 se pojede
v srpnu a Le Mans v září.
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Nové informační systémy jsou
nebezpečnější než alkohol
Studie IAM RoadSmart zjistila, že nejnovější
informační systémy ve vozidlech významně
ovlivňují schopnosti řidiče. Systémy Android Auto
a Apple CarPlay mají negativní vliv na brzdnou
dráhu, udržování jízdního pruhu a rychlost reakce
na externí podněty. Znepokojivé výsledky nové
studie ukazují, že nejnovější informační systémy ve
vozidle, prezentované jako zlepšení bezpečnosti
silničního provozu, vážně narušují reakční doby
za volantem více než užívání alkoholu a konopí.
Mezi šokující výsledky studie, kterou zadala
největší britská nezávislá charitativní organizace
pro bezpečnost silničního provozu IAM
RoadSmart, patří zjištění, že reakční doba při jízdě
na dálnici prodloužila průměrnou brzdnou dráhu
o čtyři až pět délek aut. Studie také zjistila, že oči
řidičů nesledovaly silnici až na 16 sekund, což
odpovídá vzdálenosti více než 500 m při rychlosti
110 km/h a 580 m při rychlosti 130 km/h, a použití
dotykového ovládání vedlo k reakčním dobám,
které byly ještě horší, než při psaní textových
zpráv během řízení.
Ředitel politiky a výzkumu IAM RoadSmart
Neil Greig znepokojivá zjištění komentoval:

„Odhaduje se, že rozptylování řidičů každý rok
v Evropě způsobuje přibližně třetinu všech nehod.
Výsledky studie vzbuzují vážné obavy ohledně
vývoje a používání nejnovějších informačních
systémů ve vozidlech. Vše, co odvádí pozornost
řidiče a jeho oči od silnice, je špatnou zprávou
pro bezpečnost silničního provozu. Vyzýváme
průmysl i vládu, aby tyto systémy otevřeně
testovaly a schvalovaly pro ně konzistentní
standardy, které pomohou rozptylování řidičů
minimalizovat. Profesionální řidiči jsou ohroženi
stejně jako široká veřejnost. Proto také vyzýváme
jejich zaměstnavatele, aby na základě tohoto
výzkumu přezkoumali svá doporučení a pracovní
postupy.“
V rámci studie, kterou pro IAM RoadSmart,
FIA a nadaci Rees Jeﬀreys Road uskutečnila
společnost TRL, řidiči absolvovali sérii tří jízd na
stejné testovací trase. Při první jízdě systémy
Android Auto a Apple CarPlay nevyužívali.
Při dalších jízdách se systémem komunikovali
nejprve pouze hlasem a poté dotykovým
ovládáním. Ukázalo se, že oba způsoby ovládání
významně odvádějí pozornost řidiče od řízení,
přičemž ovládání pomocí
dotykové obrazovky se
ukázalo jako mnohem
víc rozptylující. I když si
mnoho řidičů uvědomilo,
že systém způ sobuje
jejich rozpt ylování
a změnilo své chování,
například zpomalením,
jejich výkon byl stále
nepříznivě ovlivňován,
takže nedokázali udržet
konstantní vzdálenost od
vozidla před sebou, na
náhlé události reagovali
pomaleji a vybočovali
z jízdního pruhu.
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Daimler nepotřebuje přímou státní podporu
Přestože produkce v hlavních závodech
v Evropě i USA musela být kvůli koronaviru
zastavena, generální ředitel společnosti
Daimler Ola Källenius v současné době
vylučuje potřebu státních peněz. „Daimler

v současné době nepotřebuje státní
podporu. Náš průmysl měl před krizí velmi
dobré příjmy a jsme vybaveni vysokou
úrovní likvidity.“ Daimler znovu obnovil
výrobu v Číně a Källenius na největším
automobilovém trhu světa vidí známky
oživení: „Převážná většina našich prodejců
už znovu otevřela a zákazníci se vracejí.
Každým dnem přichází do prodejen více
lidí. Poptávka roste, což nás naplňuje
optimismem.“
Před Daimlerem, stejně jako před
všemi automobilkami v Evropě, stojí
i problém splnění nových emisních limitů
EU. „Děláme vše, co je v našich silách,
abychom cíle EU v oblasti CO2 splnili.
Nejsme mezi těmi, kteří se pokouší změnit
směrnice o emisích,“ řekl k tomu Källenius.

VW Group stojí zastavení výroby 2 miliardy eur týdně
Pokud se koronavirová pandemie
nedostane pod kontrolu, může být
koncern Volkswagen nucen snižovat počet
zaměstnanců. Řekl to generální ředitel
VW Herbert Diess v německé televizi ZDF.
„Nemáme žádné tržby ani příjmy mimo
Čínu a přitom VW musí pokrývat vysokou
úroveň fixních nákladů kolem 2 miliard
eur týdně,“ řekl Diess. Mimo Čínu nyní
VW Group neprodává prakticky žádná
auta. A i když poptávka v Číně opět roste,
produkce je i zde zatím jen na poloviční
úrovni v porovnání s dobou před epidemií.
VW proto hledá způsoby, jak obnovit výrobu
i jinde, ovšem způsobem, který neohrozí
zaměstnance.
„Musíme
přehodnotit
výrobní postupy. Disciplínu, jakou jsme měli
v Číně, zatím v německých závodech
nemáme. Pouze pokud tento problém
dostaneme pod kontrolu jako Čína, Korea
a jiné asijské státy, budeme mít šanci projít

krizí bez ztráty pracovních míst. Vyžaduje
to ale velmi ostré intervence. Hledáme
způsoby, jak obnovit výrobu s pracovníky
udržujícími bezpečnou vzdálenost od sebe,
včetně posílení hygieny a dezinfekce,“
uvedl Diess.
VW AG po celém světě zaměstnává
671 000 lidí ve 124 továrnách, z nichž
72 je v Evropě. Loni dosáhla čistý zisk po
zdanění 14 miliard eur a na konci roku 2019
disponovala likviditou 21,3 miliardy eur.
více na
www.autoweek.cz

Cílem Renaultu je předejít znovuznárodnění
Předseda představenstva Renaultu
Jean-Dominique Senard nevyloučil využití
pomoci francouzské vlády, která nedávno
oznámila rozsáhlá opatření na ochranu
velkých podniků, ale současně prohlásil,
že možnost znárodnění není na pořadu
jednání. „Vzhledem k obrovskému tlaku,
působícímu nyní na automobilový průmysl,
hledáme státní záruky, stejně jako jiné
společnosti. Renault může využít garance
francouzské vlády, aby posílil své finance
v souvislosti s koronavirovou krizí, ale
o znárodnění automobilky se neuvažuje,“
řekl Senard. Francouzský prezident
Emmanuel Macron slíbil, že žádný podnik,

ať už je jakkoli velký, nenechá zaniknout
v důsledku nemoci Covid-19. Francouzská
vláda postiženým společnostem nabídla
úvěry a ministr financí Bruno Le Maire
řekl, že k ochraně francouzské ekonomiky
a jejích klíčových společností použije
veškerá opatření včetně znárodnění.

Optimismus z Wolfsburgu
Společnost Volkswagen zpočátku
zastavila výrobu na dva týdny do 3. dubna,
ale její generální ředitel Herbert Diess už po
týdnu v rozhovoru pro agenturu Reuters
připustil, že přerušení produkce může
trvat i několik týdnů. Člen představenstva
značky Volkswagen Jürgen Stackmann
vyjádřil pozitivnější hodnocení vzhledem
k tomu, že se čínský trh již začal zvedat:
„Předpokládáme, že Německo se v létě
vrátí do normálu. Musíme se naučit jak žít

s virem, protože nelze očekávat, že rychle
zmizí. Zastavení výroby ale nemůže trvat
déle než do léta. Společnost a ekonomika
to nemohou déle vydržet. Raději se už
připravujeme na okamžik, kdy začneme
znovu vyrábět.“
Volkswagen proto připravuje nová
pravidla, aby zajistil, že dělníci ve výrobě
na výrobní lince budou mít mezi sebou
bezpečný odstup. Proto Volkswagen začal
v těchto dnech používat i pozměněné
logo. Podle Stackmanna je úkolem
pro politiky vytvářet podmínky pro toto
kontrolované obnovování výroby. Dodal
také, že jedním z poučení z této krize je
potřeba více investovat do elektronického
obchodování, takže Volkswagen urychluje
již zahájené přípravy na online prodej.

Krátce
Americké odbory UAW ohlásily úmrtí dvou dělníků FCA na nemoc Covid-19.
Navzdory výdajům na následky epidemie koronaviru v Německu přibývají politici
požadující zvýšení dotací na nákup elektromobilů.
Land Rover plánuje nahradit motor V8 4,4 l v Range Roveru třílitrovým šestiválcem
s mild-hybridním systémem.
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Když má designér dlouhou chvíli
Koronavirus způsobil, že se práci
z domova musejí věnovat i designéři.
Hlavní designér společnosti Fiat Chrysler
Ralph Gilles se rozhodl podělit o to, co
nyní dělá, a prostřednictvím Instagramu
naznačil podobu připravovaného vozu
Dodge. „Ačkoli nyní musíme být v izolaci
a pracujeme z domova, stále si virtuálně
posuzujeme různé návrhy. Ačkoli NIKDY
nebudeme budoucí produkt ukazovat
prostřednictvím sociálních sítí, tentokrát
jsem udělal výjimku,“ napsal Ralph Gilles
na vysvětlenou.
Těžko odhadovat, jak dalece se tento
Gillesův návrh promění v reálný model
značky Dodge – snad jde o budoucího

nástupce Chargeru nebo Challengeru.
I když jde jen o prvotní návrh, můžeme
tipovat, zda bude k jeho realizaci použita
platforma Peugeotu 508. Ale i kdyby šlo
jen o žert, tak díky Gillesovi se i v této době
můžeme také trochu pobavit o autě. A to
je konec konců také dobrý marketing.

Problém pro elektromobilitu ve Francii
Informace o ukončení činnosti části
sítě rychlodobíjecích stanic Corri-Door
ve Francii se v našich médiích bůhví proč
objevila s více než měsíčním zpožděním
v nesmyslném spojení s koronavirem.
Společnost Izivia, což je filiálka státního
energetického gigantu EDF, se po
dvou technických incidentech, k nimž
došlo v loňském roce, rozhodla 7. února
z bezpečnostních důvodů odstavit 189
rychlodobíjecích stanic o výkonu 50 kW
z celkového počtu 217 terminálů své sítě

Corri-Door. K 3. březnu bylo rozhodnuto
stanice neopravovat a místo toho asi
50 z nich nahradit novými. Síť Corri-Door
udržuje v provozu 28 rychlodobíjecích
stanic od jiného výrobce. Corri-Door je
nejrozsáhlejší nabíjecí sítí na francouzských
dálnicích.
Výrobce
odstavených
zařízení,
nizozemská
firma
EVBox,
patřící
společnosti EVTronic, oznámila, že
uzavření se týká stanic se specifickou
konfigurací přizpůsobenou Izivii a trvá na
tom, že příčinou problémů byl nedostatek
odborné údržby. Přitom vyšlo najevo,
že provoz odstavených terminálů byl
nehospodárný, protože u mnoha z nich
byl zaznamenán odběr v průměru jen
jednou za dva dny.

Další témata 13. týdne na autoweek.cz
Krizový štáb Sdružení ČESMAD Bohemia o zhroucení silniční dopravy
Německo bude blokovat snahu převzetí domácích firem ze zahraničí
Trump chce pomoci americkému automobilovému průmyslu
Automobilový průmysl vážně trpí
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Personalia z
Honda Central Europe: změna
ve vrcholovém vedení
Od 1. dubna 2020 se novým prezidentem
Honda Central Europe stane pan Shigeki
Iwama. Nahradí Rolanda Bergera, který
tuto pozici zastával od roku 2014. Region
spadající pod Honda Central Europe
zahrnuje trhy v Rakousku, na Slovensku,
v České republice a Maďarsku. Tyto čtyři
země jsou řízeny centrálně z kanceláře
sídlící v rakouském městě Wiener Neudorf.
Shigeki Iwama, který dosud pracoval ve
společnosti Honda Motor v Japonsku na
pozici manažera oddělení pro plánování
a prodej motorových strojů, nastoupil
do společnosti v roce 2004 a během
své kariéry nashromáždil zkušenosti na
evropském a jihoamerickém trhu.
Roland Berger, který vedl region Honda
Central Europe od roku 2014, začne od
1. dubna 2020 působit jako konzultant
odpovědný za produktové plánování
motocyklů
pro
evropský trh.
V české pobočce
společnosti Honda
Central
Europe
k žádné změně
managementu
nedochází a jak
ředitel divize auto
Petr
Skála,
tak
ředitel divize moto
Petr Kříbala, budou
nadále zastávat své
pozice.

Koronavirus zasáhl
představenstvo Škody Auto
Člen představenstva Škody Auto
Bohdan Wojnar byl pozitivně testován
na koronavirus Covid-19. Podle zprávy,
kterou se webu Automakers podařilo
získat z automobilky, vykazuje manažer
příznaky nemoci. Je ve stabilizovaném
zdravotním stavu.
Bohdan Wojnar je v představenstvu
největší české automobilky zodpovědný
za oblast personalistiky. Všechny osoby,
které s ním přišly v posledních 14 dnech
do přímého kontaktu, nastoupily do
14denní karantény. Zda jsou v preventivní
karanténě ještě další manažeři Škody
nebylo upřesněno.

více na
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Škoda nadále spoléhá na zemní plyn
Škoda chce být šetrná k životnímu prostředí
za dostupné náklady pro zákazníky. Proto
se i nadále u některých modelů spoléhá na
zemní plyn. V závislosti na původu nebo výrobě
použitého plynu by mělo být dosažitelné okamžité
snížení emisí CO2 o přibližně 25 % ve srovnání
se srovnatelným motorem na benzin. Při použití
biometanu je možné dosáhnout až 90 % klimaticky
neutrálního provozu a se syntetickým plynem
dokonce až 100 %.
Verze G-Tec jsou stejně vhodné pro každodenní
používání jako jakýkoliv jiný vůz značky Škoda
a nabízejí neomezené pohodlí a radost z jízdy. Ve
srovnání s motory na naftu a benzin jsou náklady
na pohonné hmoty díky menšímu zdanění
zemního plynu o 40 až 50 % nižší. Síť čerpacích
stanic na CNG se v Evropě rozšiřuje. V Evropě
předstihla Itálie s 1300 čerpacími stanicemi
v roce 2019 Německo s 900. Na třetím místě,
před Švédskem a Nizozemskem, se umístila Česká
republika, přičemž všechny tři země disponují
okolo 200 veřejnými stanicemi na CNG.
Koncepce s většími nádržemi na CNG
umožňuje, aby se i jízdy na dlouhé vzdálenosti
mohly pokrývat režimem na zemní plyn. Nádrž na
9 l benzinu zajišťuje jistotu mobility i v místech bez

čerpacích stanic CNG. Nová Octavia G-Tec, která
dorazí na trh v druhé polovině roku, je vybavena
čtyřválcem 1,5 TSI/96 kW (130 k). Tři nádrže na
CNG mají celkovou kapacitu 17,3 kg, takže se na
CNG dá ujet až 480 km. Motor 1,0 TSI v modelech
Scala G-Tec a Kamiq G-Tec má výkon 66 kW (90
k). U obou modelů mají tři nádrže kapacitu 13,8
kg, což zajišťuje v režimu pohonu na zemní plyn
dojezd 410 km.
Pro provoz na zemní plyn dostal motor 1,0
G-Tec jiné sací a výfukové vačky, přepracovanou
hlavu motoru, nové sací potrubí, speciální
vstřikovače vhodné pro CNG a výfukové ventily
speciálně odolné vůči teplotám. Kromě toho
snižuje elektronický regulátor ve dvou fázích tlak
plynu: Nejprve se tlak v nádržích mechanickým
seškrcením sníží z 200 bar na 20 bar. Ve druhé fázi
se sníží prostřednictvím magnetického ventilu na
pracovní tlak v nízkotlakém systému mezi 9 a 5 bar.
U motoru 1,5 G-Tec jsou úpravy podobné. Navíc
je dimenzován na vysoký kompresní poměr 12,5:1
a pracuje v tzv. Millerově cyklu, při němž zůstávají
sací ventily ve fázi komprese déle otevřené.
Včasnou a rovnoměrnou tvorbu plnicího tlaku
zajišťuje turbodmychadlo s proměnlivou geometrií
turbíny.
více na
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Toyota a Hino vyvíjejí nákladní auto na vodík
Společnosti Toyota Motor a Hino Motors
se dohodly na společném vývoji těžkého
nákladního vozidla na vodíkové palivové
články s dojezdem až 600 km. Vodík se ukazuje
jako vhodné řešení pro nákladní dálkovou
dopravu.
Připravované nákladní vozidlo vychází
z modelu Hino Profia jehož podvozek byl navržen
pro optimální zástavbu palivových článků.
Výzkum se zaměřuje na snižování hmotnosti
vozidla, aby byla zajištěna dostatečná nosnost.
Hnací ústrojí bude používat dvě sady palivových
článků Toyota, které byly nově vyvinuty pro
novou generaci osobního modelu Mirai. Součástí
pohonné jednotky bude systém řízení pohonu
s využitím technologie pro těžká nákladní vozidla
s hybridním pohonem od firmy Hino. Dojezd
bude přibližně 600 km, což naplňuje potřeby
užitkového vozidla.

Toyota a Hino spolupracují na vývoji
technologií a rozšiřování i zdokonalování vozidel
na palivové články už více než 15 let počínaje
společnými poloprovozními zkouškami autobusu.
Společně podniknou kroky k praktickému
využívání vodíkového paliva prostřednictvím
ověřovacích zkoušek.
Elektrifikace užitkových vozů si žádá optimální
pohonná ústrojí, která zajistí nejen mimořádně
ekologický provoz, ale i odpovídající praktičnost
z hlediska dopravních společností, a to z hlediska
dojezdu, nosnosti a dalších aspektů v závislosti na
způsobu používání. Těžká nákladní vozidla slouží
převážně k dálkové dopravě, kde se od nich
očekává dostatečný dojezd a nosnost, stejně tak
jako možnost rychlého tankování paliva. Proto se
pro ně jako vhodný systém bezemisního pohonu
považuje pohon palivovými články na vodík
s vyšší hustotou energie.

více na
www.autoweek.cz

Čtyřleté ojetiny loni zlevnily
V loňském roce došlo k meziročnímu poklesu
cen čtyřletých ojetin o 4,6 %. Největší propad ceny
přitom zaznamenala vozidla nižší střední a střední
třídy, mezi něž se řadí i Škoda Octavia, a to o 8,1
%. Naopak nejméně se ceny snížily u vozidel vyšší
střední třídy a luxusních vozidel, u nichž cena
meziročně klesla jen o 0,7 %. Pokles cen ojetin byl
dán jejich zvýšenou nabídkou a poměrně dlouhou
dobou prodeje v autobazarech. V loňském roce
se ojeté vozy prodávaly průměrně 85 dní.
Z pohledu čtyřletých ojetin se zájem kupujících
nejvíc soustředil na SUV. Jejich podíl narostl na 37
%. Zájem o ně se v posledních čtyřech letech více
než zdvojnásobil a očekává se, že se bude nadále
zvyšovat. Tyto vozy se nekupují kvůli praktickému
využití, ke kterému byly původně určeny. Důkazem
toho je, že u nich nedominuje pohon 4x4 jako
v předchozích letech. Pohon dvou kol je u řady
modelů nejprodávanější variantou a u modelů
na hranici segmentu se pohon všech kol ani
nenabízí. Pohon 4x4 však nadále hraje hlavní roli
u vrcholových verzí a u prémiových značek.
Zvyšující se zájem o SUV má přímou souvislost
se snižujícím se zájmem o MPV. Do budoucna lze
očekávat další pokles podílu tohoto segmentu,
který loni u čtyřletých vozidel činil pouhých 10
% trhu. Díky menší nabídce MPV se však loni
průměrná cena za tyto vozy zvýšila o 3,55 %.

Vzrůstající obliba SUV vloni u čtyřletých
ojetin poprvé převýšila zájem o vozy nižší
střední a střední třídy, mezi které se řadí
i Škoda Octavia. Ta si však stále udržuje svoji
pozici nejprodávanějšího vozu na celém trhu.
V rámci daného segmentu představoval její
podíl loni téměř 30 %. Své prvenství si udržuje
především tím, že je nejrozšířenějším vozem ve
firemních ﬂotilách a leasingových programech,
což zajišťuje velké množství těchto vozů na
trhu a má vliv na poměrně příznivou cenu.
Na trhu čtyřletých aut je naopak nedostatek
mini a malých vozů vyjma Škody Fabia. Tyto
vozy kupují fyzické osoby a majitelé je většinou
obvykle drží ve vlastnictví déle než čtyři roky.
Zatímco průměrná cena čtyřletých vozidel
loni klesla, průměrná cena nových osobních
aut prakticky stagnovala, respektive narostla
jen o 0,1 %. U nových vozů došlo k poklesu jen
v nižší střední a střední třídě o 0,1 % a u SUV o 1,8
%, zatímco u ostatních tří hlavních segmentů
došlo naopak k růstu – u mini a malých vozů
o 3,4 %, u MPV o 2,2 % a u vyšší střední a střední
třídy o 1,9 %. Tempo růstu cen nových vozidel
je sice pomalé, ale zatím dlouhodobé.
Informace vycházejí ze studie Analýza vývoje
cen vozidel, kterou zpracovává společnost
Cebia.

více na
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Přechod výroby z automobilů
na ventilátory je nereálný
V posledních dnech se objevují zprávy o tom,
že automobilky a jejich dodavatelé převádějí
svou výrobu na produkci ochranných pomůcek.
Krize vyvolaná pandemií koronaviru vede po
celé Evropě k prudkému nárůstu poptávky
po některých produktech lékařské techniky.
Kromě respirátorů a dezinfekčních prostředků
jsou na seznamech nedostatkového materiálu
také ventilátory. Jejich producenti je vyrábějí
v maximálním množství, ale to nelze libovolně
zvyšovat. Proto se zdá logické změnit výrobu
i u dalších firem. Jenže to má podle odborníků
své limity.
„Nemohou vyrábět zdravotnické ventilátory
na stejné výrobní lince, na níž se vyrábějí
automobily,“ konstatuje generální ředitel pro
výrobu a logistiku Asociace německých
inženýrů VDI Jean Haeffs. Generální ředitel
pracovní skupiny pro lékařské technologie
v Asociaci strojírenských technologií VDMA
Niklas Kuczaty k tomu dodává: „Nemyslím si, že
výroba složitějších produktů, jako je ventilátor,
je realistická – alespoň ne v příštích několika
týdnech nebo měsících.“
Jedním z problémů, na který upozorňují, jsou
vysoké požadavky na bezpečnost lékařské
techniky, obzvláště u produktů jako je ventilátor.
„Pokud selže, tak je pacient mrtvý,“ konstatuje
Kuczaty. Výroba zdravotnické techniky vyžaduje

i složité požadavky na dokumentaci. Kuczaty
k tomu říká: „Neustále se musí všechno
certifikovat. Nemá smysl tyto požadavky změkčit.
Nepomůže, pokud vyrobíme tuny ventilátorů,
kterým nakonec bude chybět požadovaná
kvalita.“
Nejde jen o hotové výrobky, ale také o díly.
Jednou z možností je produkce dílů v případě, že
používaný materiál je stejný nebo velmi podobný
a liší se pouze tvarem. Nejlepší technologií pro
rychlou výrobu je 3D tisk. Avšak tato produkce
dává smysl pouze tehdy, pokud mají výrobci
lékařské techniky potřebnou kapacitu výroby
a tímto způsobem lze zaplnit mezery v jejich
dodavatelském řetězci. V takovém případě by
ale výrobci zdravotnické techniky museli zveřejnit
svá důvěrná data.
„Pokud ovšem bude tlak z politického nebo
sociálního hlediska dostatečně vysoký, mohou
tyto bariéry padnout. Zatím potřeba tohoto
materiálu není dostatečně velká aby bylo možné
povolit obcházení předpisů,“ konstatuje Haeﬀs.
Společnosti z odvět ví mimo oblast
certifikovaných výrobců zdravotnických potřeb,
jako jsou třeba automobilky, ale samozřejmě
mohou pomoci, ovšem pouze v kategoriích
s nižším rizikem nebo s méně složitými výrobky,
jako jsou například obličejové masky.
více na
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Trocha krásy do nelehké doby: GT se závodními geny
Pořadatelé Světové výstavy Expo 1967
v Montrealu vyzvali automobilku Alfa Romeo aby
připravila exponát ukazující podobu automobilu
budoucnosti. Ta ztvárněním tématu pověřila
studio Bertone kde vycházela designérská
hvězda Marcella Gandiniho. Ten vzbudil nadšení
dechberoucími tvary Lamborghini Miura. Gandini
pro Alfu navrhl kupé se sloučenými středním
a zadním sloupkem a dvojitými světlomety napůl
zakrytými mřížkou.
S délkou jen 422 cm šlo o kompaktní vůz.
Nápadné přívody vzduchu za dveřmi a velká
prosklená výklopná záď naznačují, že si
Gandini představoval motor uprostřed. Jenže
kvůli nedostatku času Alfa Romeo k realizaci
konceptu použila podlahovou plošinu modelu
Giulia s motorem vpředu a pohonem zadních
kol. Díky tomu vznikla dvě plně funkční auta,
která byla odeslána do Kanady. V montrealské
expozici byla umístěna mezi zrcadla tak, že se
opakovala zdánlivě do nekonečna.
Reakce návštěvníků Expa na původně
bezejmenné prototypy byla ohromující.
Automobilku zaplavovaly dotazy, kdy se vůz,
který dostal neoficiální název Montreal, dostane
do sériové produkce. Proto vývojové oddělení
začalo pracovat na proměně projektu Montreal

v realitu. S ohledem na výrobní náklady zůstal
podvozek vycházející z modelu Giulia GTV.
Velkolepý design Gandiniho karoserie se
změnil jen v detailech. K radikální změně došlo
v pohonné jednotce. Pro dosažení výkonu
odpovídajícího dynamickému vzhledu vozu
byl motor odvozen z dvoulitrového V8 z Tipo 33
Stradale. Aby se dosáhly parametry vhodné
pro každodenní použití, byl zvětšen na 2,6 l.
S mechanickým vstřikováním SPICA poskytuje
147 kW (200 k), přičemž úžasný zvuk prozrazuje
jeho závodní geny.
Alfa Romeo Montreal měla premiéru před
50 lety na jaře 1970 na autosalonu v Ženevě,
kde vzbudila nadšení. To umocnily testy, v nich
novináři potvrdili vynikající jízdní vlastnosti tohoto
dokonalého Gran Turisma dosahujícího největší
rychlost 220 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h
za 7,6 s.
Alfa Romeo Montreal se vyráběla ve
spolupráci závodu Arese a karosárny Carrozzeria
Bertone v Turíně. Díky vysoké ceně zůstala
vzácnou exkluzivitou – do roku 1977 vzniklo
jen 3925 kusů. Dobrá kvalita výroby zajistila, že
mnoho z nich stále budí nadšení mezi fanoušky
automobilové klasiky.
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