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V období 1-3/2018 bylo v ČR registrováno celkem 67 
873 nových osobních automobilů. Celkově registrace 
nových osobních automobilů v období 1-3/2018 
klesly oproti stejnému období loňského roku o 0,27 
% (o 186 aut). Podíl firemních vozů mírně poklesl z 
loňských 77 % na letošních 76 %. 

Z hlediska prodeje šlo o tři relativně slušné měsíce, 
kde vyšší prodej v lednu vyvažuje březnový pokles. 
Jenže pozitivní lednové prodejní výsledky byly do 
značné míry výsledkem odložených dodávek vozů 
zakoupených už v prosinci. Na to navázal velký pokles 
v únoru a mírný v březnu. Výsledky prvního čtvrtletí 
proto nejsou tak příznivé, jak se na první pohled zdá. 
Až v dubnu a květnu uvidíme, zda jde o vyčerpání 
potenciálu dalšího růstu se stabilizací trhu na vysoké 
úrovni. 

Překvapující jsou obrovské rozdíly ve výsledcích 
jednotlivých značek. Mezi značkami je tradičně první 
Škoda s 22 674 registrovanými automobily (podíl 
na trhu 33,40 % proti loňským 29,7 %), následují 

Volkswagen se 6263 registracemi (9,22 %, zatímco 
vloni 11,9 %), Hyundai 4551 registrací (6,70 %, vloni 7,3 
%), Ford 3997 registrací (5,88 %), Dacia 3932 registrací 
(5,79 %) atd. Škoda vykázala i největší nárůst o 2474 
vozů (+12,25 %), dále rostly Toyota o 544 aut (+27,9 
%), Suzuki o 507 aut (+60,7 %), Dacia o 442 aut (+12,7 
%) a Kia o 411 aut (+18,9 %). Naopak největší propad 
vykazují Volkswagen (o 1860 aut, -22,9 %), Audi (o 
597 aut, -45,2 %), Opel (o 590 aut, -27,3 %), Renault 
(o 556 aut, -20,6 %), Hyundai (o 446 aut, -8,9 %) a Fiat 
(o 390 aut, -45,0 %).

Z hlediska paliva vede benzin s 65,18 %, na druhém 
místě je nafta s 31,94 %, následuje CNG - 0,96 % 
(vloni 1,06 %), LPG - 0,51 %, elektro - 0,15 % (vloni 
0,12 %), hybridní - 0,12 (vloni 0,91 %) a nezjištěno 
je 1,12 % (jde o individuální dovozy kam patří i 27 
elektromobilů Tesla, které vylepšují celkovou bilanci 
elektrického pohonu, který oficiálně vykazuje 107 
nově registrovaných vozidel). Nadále pokračuje 
pokles zájmu o vznětové motory - za stejné období 
minulého roku činil jejich podíl 40,57 %. Zarážející 
je nezájem o vozy na CNG, které jsou z hlediska 
provozních nákladů jednoznačně nejvýhodnější 
alternativou. (Pozn.: statistika SDA nově rozlišuje 
vozy kombinující CNG a benzin a vozy jen na CNG 
s nádrží na benzin menší než 15 l). Pozoruhodná je 
posedlost českých kupujících pohonem 4x4, kterým 
bylo vybaveno plných 17,6 % nových vozů.

Registrace dovážených ojetých osobních automobilů 
vzrostly o 10,9 % na 42 430 vozidel, přičemž podíl aut 
starších 10 let činí 51 % (vloni to bylo 53,35 %), z toho 
17,5 % je přes 15 let, tedy 10x víc než před deseti lety! 

více na
www.autoweek.cz

Registrace nových vozidel 



Nové Audi RS 5 Sportback
Audi Sport na autosalonu v New Yorku uvádí pětidveřový sportovní model Audi RS 
5 Sportback s motorem 2,9 TFSI V6 Biturbo o výkonu 331 kW (444 k) a pohon všech 
kol quattro s mezinápravovým diferenciálem. Audi RS 5 Sportback má prodloužený 
rozvor, krátké převisy, dlouhou kapotu motoru, na přídi velké otvory pro přívod vzduchu 
a spoiler, zatímco na 
zádi je specifický difuzor 
a zvýrazněná odtoková 
hrana spoileru. Sportovní 
charakter pětidveřového 
kupé umocňují sportovní 
sedadla RS a dole 
zploštělý multifunkční 
sportovní volant RS. Na 
digitálním panelu přístrojů 
Audi virtual cockpit jsou 
speciální ukazatele RS. 
Audi RS 5 Sportback se 
objeví u prodejců ve druhé 
polovině roku 2018 nejprve 
v USA a Kanadě. V České 
republice a EU zatím není 
tento model v prodeji.
více na www.autoweek.cz

Volkswagen předvedl pick-up 
větší než Amarok
Zatímco v Ženevě Volkswagen 
prezentoval koncepty 
elektromobilů I.D., v New Yorku 
vystavil největší automobil 
postavený na platformě 
MQB Atlas Tanoak Pick-up s 
motorem V6 3,6 FSI. Je s délkou 
5438 mm a rozvorem náprav 
3259 mm větší než Amarok, 
který se v USA neprodává, 
protože je pro Američany moc 
malý. Atlas Tanoak vychází ze 

sériového SUV Atlas (v Evropě se neprodává), takže nemá obvyklou karoserii na rámu. 
Stejně jako v novém Touaregu ale v interiéru zmizela tlačítka, protože se vše ovládá 
přes dva dotykové displeje na středové konzoli. Zážehový V6 3,6 FSI/203 kW (276 k) 
přes osmistupňovou samočinnou převodovkou pohání všechna kola. 
více na www.autoweek.cz



Důležitou součástí nového školícího centra Aliance 
Renault-Nissan-Mitsubishi v Praze (viz str. 11) je 
Zákaznické oddělení Renault/Dacia připravené 
pomoci řešit problémy klientů obou značek.

Komunikace se zákazníky prochází proměnou. 
Primárním zdrojem informací už není dealerská 
síť. Většinu informací dnes zákazníci získávají 
prostřednictvím internetu a aplikací. Na dotazy 
zákazníků už neodpovídají pracovníci v recepci, 
ale specialisté v call centrech. Mění se i forma 
komunikace. Klesá význam telefonických hovorů na 
úkor internetu a e-mailu. Nejrychleji ovšem roste 
podíl chatování. Do budoucna budou hlavní roli v 
komunikaci hrát sociální sítě, automatizované formy 
(selfcare, chatbot, text analytics) a B-call.

Důležitým nástrojem do budoucna bude nejen 
podchycení zájmu nových klientů, ale budování 
dlouhodobého vztahu podpořeného technologiemi. 
Cílem ale již nyní není jen prodat co nejvíce vozidel, 
ale především udržet dlouhodobý, plynule se 
odvíjející a pro zákazníka uspokojivý vztah.

Renault ČR zahájil provoz svého prvního call-centra 
v roce 2007, ale tehdy ještě u sdílených operátorů, 
takže nemělo očekávaný dopad. Až od roku 2014 
Renault využívá vlastní operátory dodržující zásady 

a vysoké standardy řízení vztahů se zákazníky. Jsou 
to vyškolení specialisté s praktickými zkušenostmi. 
Dlouhodobým cílem ovšem je přesun většiny 
kontaktů (až 90 %) se zákazníky na dealerskou síť, 
protože ta musí být v těsném kontaktu s klienty.

Pracovníci v Zákaznickém oddělení jsou vybaveni 
na nejrůznější formy komunikace a pomoc klientům 
v případě neočekávané situace. Skutečnost, že se 
Zákaznické oddělení nachází ve školicím centru, jim 
umožňuje ověřit si potřebné informace přímo na 
vozech nebo využít pomoc specialistů-školitelů.

Rostoucí význam komunikace

více na
www.autoweek.cz



Zetor vstupuje do Vietnamu
Zetor pokračuje v expanzi na nové trhy. Jedním z prvních úspěchů letošního roku je 
navázání spolupráce s vietnamskou společností Goldmax. Zetor bude do Vietnamu 
dodávat několik desítek strojů řad Major, 
Proxima, Forterra a Crystal. 
Zemědělství patří ve Vietnamu k silným 
odvětvím. Téměř 60 % obyvatelstva působí 
v zemědělství, lesnictví, nebo se věnuje 
rybolovu. Ročně se v zemi prodá téměř 
3000 traktorů. Zetor v minulosti do Vietnamu 
dodával traktory v letech 1960-1980. Za 20 
let spolupráce bylo do oblasti dovezeno až 
2000 strojů, které se uplatnily zejména na 
rýžovištích. 
více na www.autoweek.cz

Avia D120 s pohonem 4x4
Mezi očekávané novinky roku 2018 
patří uvedení vozidla Avia D120 4x4 
s přiřaditelným pohonem všech kol a 
motorizací Cummins Euro VI. Aktuálně 
se na vozidle Avia D120 4x4 provádějí 
testovací jízdy, zátěžové zkoušky a 
dokončuje se proces homologace. 
Provedení vozidla Avia 4x4 je určeno 
pro lehký a střední terén ve všech 
segmentech využití. Zákazníci můžou 
volit ze dvou výkonů motorů Cummins 
Euro VI - 132 kW (180 k) a 154 kW (210 

k) a ze dvou rozvorů 3400 mm a 3900 mm. Výroba je plánovaná od června letošního 
roku ale již nyní je možné vozidla objednávat.
více na www.autoweek.cz

 
Krátce
- Volkswagen v USA řeší problém co se 350 000 vykoupenými auty s motory TDI.
- Průměrný věk automobilů v Německu podle KBA dosáhl 9,4 roku, o 2,3 roku víc než v 
roce 2001.
- Od 1. dubna byl v celé Evropě spuštěn systém eCall, kterým musejí být povinně 
vybavena všechna nově schvalovaná auta.
- Evropská komise chce snížit flotilové emise CO2 z 95 g/km v roce 2021 o 30 % do roku 
2030, tzn. na spotřebu 2,8 l benzinu/100 km!
- Toyota u města Nagoya staví 5,3 km dlouhý horský okruh, který bude japonskou 
zmenšeninou Severní smyčky Nürburgringu určenou pro extrémní testy.



Ford Focus čtvrté generace přijde na trh v červnu, ale 
už v úterý 10. dubna se v Londýně a Šanghaji ukáže 
jeho podoba. Vznikl na zcela nové o 50 kg lehčí 
platformě C2. Díky tomu může využívat vše, co Ford 
nabízí v oblasti infotainmentu, jízdních asistenčních 
systémů, konektivitě ale i alternativních systémů 
pohonu. Platforma C2 má větší tuhost a poskytuje 
lepší ochranu posádce.

Ford slibuje, že nový Focus opět posune hranice 
kvality v kompaktní třídě a bude po všech stránkách 
lepší než konkurence díky nižší hmotnosti, použité 
špičkové technice, hodnotněji vybavenému interiéru 
a ještě lepším jízdním vlastnostem. Nový Focus 
je nižší, širší a delší než současný model, vyráběný 
od roku 2010. Má podstatně delší rozvor náprav a 
podstatně větší objem zavazadlového prostoru. 
Ford jej opět vyvíjel jako globální model se třemi 
typy karoserie - pětidveřový hatchback, čtyřdveřový 
sedan a prostorné kombi.

Motory jsou s výkony od 74 kW (101 k) u tříválce 1,0 
l Turbo až do 270 kW (367 k) u 2,0 l biturbo ve verzi 
Focus RS s pohonem 4x4. Focus dostane i hybridní 
pohon, který v Evropě nahradí Focus Electric, o který 
zde byl minimální zájem (elektrická verze zůstane jen 
pro USA a Čínu).

Do modernizace závodu v německém Saarlouis 
Ford investoval 600 milionů eur. „Touto investicí 
Ford potvrzuje, že připisuje Německu i do budoucna 
strategický význam,“ prohlásil prezident a generální 
ředitel Ford of Europe Jim Farley v reakci na úvahy 
německých médií o možném odchodu Fordu z Evropy 
po vzoru GM. Tyto úvahy vzešly ze zjištění, že Ford 
v Evropě vydělává jen 4300 USD na zaměstnance, 
zatímco v USA je jeho zisk na zaměstnance 75 000 
dolarů. Podíl Fordu na evropském trhu klesl z 10,7 % 
v roce 2005 na loňských 6,6 %.

Podobně jako u modelu Fiesta budou jednotlivé 
verze Focusu výrazně odlišeny designérskými prvky 

vč. masky chladiče a světlometů. K 
tradičním výbavám Trend, Titanium, 
ST-Line, ST a sportovní RS se připojí 
exkluzivní Vignale a také Active ve 
stylu crossoverů vhodná pro jízdu i 
mimo silnice. Ford počítá s tím, že 
nový Focus nedosáhne objem prodeje 
jako v minulosti, protože chce opustit 
prodej půjčovnám, který negeneruje 
téměř žádný zisk.

více na
www.autoweek.cz

Nový Focus je už na cestě



Spojení služeb mobility BMW Group a Daimler
Společnosti BMW Group a Daimler AG se dohodly na spojení služeb udržitelné městské 
mobility. BMW Group a Daimler AG plánují spojení a strategické rozšíření jejich existujících 
služeb mobility v oblastech carsharingu, objednávání jízd, parkování, dobíjení a 
multimodality. Společně chtějí utvářet udržitelnou městskou mobilitu budoucnosti 
s ekosystémem dopravních služeb: jediným zdrojem pro carsharing, objednávání 
jízd, parkování, dobíjení a multimodalitu. Spojení bude například propagovat 
rozvoj elektromobility nabídkou 
elektrifikovaných sdílených vozidel, 
stejně jako snadným přístupem k 
možnostem dobíjení a parkování. 
Každá ze společností bude držet 
50% podíl ve společném podniku, 
který bude zahrnovat služby 
mobility obou společností. 
více na www.autoweek.cz

Hyundai zahájil prodej vozu Nexo 
s palivovými články
Hyundai v Koreji zahájil prodej 
elektromobilu Nexo s palivovými 
články. Prodejci už přijali předběžné 
objednávky na celkem 1061 
vozidel. Hyundai dodal první 
vozidla magistrátům měst Ulsan 
a Gwangju. Zástupci obou měst 
vyjádřili záměr rozšířit infrastrukturu 
vodíkových plnicích stanic.
Vodíkový elektromobil Nexo 

nemůže být v současné době uveden na českém trhu z důvodu chybějící infrastruktury 
vodíkových plnicích stanic. Společnost Hyundai však aktivně podporuje rozšiřování 
vodíkové infrastruktury. Hyundai je členem Rady pro vodík, která byla založena na 
Světovém ekonomickém fóru 2017 v Davosu. Cílem Rady je zrychlit podíl investic do 
rozvoje vodíku a palivových článků. Na zrychlení budování infrastruktury vodíkových 
plnicích stanic se Hyundai aktivně podílí také v České republice, kde je zapojen do 
vládní skupiny, jejímž cílem je budování vodíkové infrastruktury.
více na www.autoweek.cz

Další zajímavosti 14. týdne na www.autoweek.cz:
UTA One - Celoevropské řešení mýtného
Smart Mobility Hackathon - Škoda Auto DigiLab hledá talenty
Continental změří řidičům hloubku dezénu
V4 Automotive Summit se uskuteční 13. dubna 2018
Fake news po česku o zdanění starých aut 
Ekoauta v ČR bez poplatku 
Při měření emisí už se fotí
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Nový vedoucí prodeje Volkswagen 
osobní vozy
Porsche Česká republika oznámila 
změnu na pozici Vedoucí prodeje 
divize Volkswagen osobní vozy. Novým 
manažerem byl od 1. dubna 2018 
jmenován Martin Kadečka, který tak 
posílí tým divize vedené Jiřím Jantačem. 
Kadečka působí v oblasti prodeje 
automobilů více než dvacet let, od roku 
1996. Celou svou dosavadní profesní 
kariéru spojil se společností Auto Jarov, 
která patří k lídrům českého trhu v oblasti 
prodeje a servisu vozidel a je jedním 
klíčových dealerů koncernu Volkswagen 
a společnosti Porsche Česká republika. 
Martin Kadečka zde začínal jako 
prodejce nových vozů, následně 
patnáct let vedl prodej a výkup ojetých 
vozů a v posledním období působil jako 
manažer prodeje celé společnosti.

V Porsche ČR končí šéf 
Audi Tomáš Velek
Z českého zastoupení 
Audi odejde z osobních 
důvodů ke konci dubna 
2018 vedoucí Divize 
Audi Tomáš Velek. 
„Pod vedením Tomáše Velka dosáhla 
značka Audi nejvyšších prodejních 
výsledků od dob existence 
importéra. Zároveň byly realizovány 
marketingové projekty (např. koncept 
Home of quattro, Audi Ski Team, festival 
Soundtrack, Audi Sport Experience), 
které výrazně přispěly k posílení image 
značky Audi. Rozhodnutí Tomáše 
Velka respektujeme a děkujeme za 
tříleté vedení značky. Přejeme mu 
další úspěchy v pracovním životě, 
jemu i jeho rodině pevné zdraví a 
spokojenost," uvedli Franz Pommer a 
Vratislav Strašil, jednatelé společnosti 
Porsche Česká republika. 
Vedení Divize Audi do rozhodnutí o 
výběru nového vedoucího dočasně 
převezme jednatel Porsche Česká 
republika Franz Pommer.
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Renault v Praze znovu otevřel alianční školící centrum 
pro zástupce značek Dacia a Nissan. 
Skupina Renault se snaží maximálně vycházet vstříc 
potřebám svých zákazníků, protože rozhodující pro 
výběr značky vozu je pozitivní zákaznická zkušenost. 
Základem kontaktu se zákazníky je moderní, dobře 
vybavená značková síť prodejců a servisů. Mnohem 
důležitější ale je připravit zaměstnance na zlepšování 
vztahů se zákazníky. O tom, že se to daří, svědčí růst 
prodeje nových aut za pět let o 120 % a prodeje 
náhradních dílů o 44 %. Takové tempo růstu by mělo 
vyžadovat získávání více lidí do prodeje a servisů. 
Jenže to není možné. Řešení problému lidských 
zdrojů spočívá především ve zvyšování efektivity. 
Výše uvedená zvýšení byla dosažena při zvýšení 
počtu zaměstnanců v prodeji o 10 % a produktivních 
pracovníků v servisech o 20 %. 
Zvyšování efektivity práce vyžaduje průběžné 
vzdělávání pracovníků. Rostoucí potřeba školení 
vychází i z proměny techniky automobilů. Za 
posledních 10 let vzrostl počet řídicích jednotek v 
automobilu o třetinu, u luxusních vozů se dokonce 
zdvojnásobil. Z toho plynou měnící se profily 
pracovníků - roste potřeba specialistů na multimédia 
a diagnostiků digitální komunikace. 
S tím souvisí i změna vzdělávacích metod. Stále 
více se uplatňují e-learningy, on-line ověřování 
znalostí, virtuální simulace a prezentace vycházející z 
incidentologické zpětné vazby.

Vzdělávání prodejního a poprodejního personálu 
neplní jen primární cíl, kterým je rozvoj dovedností 
a znalostí. Neméně významný je i sekundární efekt, 
spočívající ve stabilizaci špičkového personálu. 
Od roku 2017 centrum přešlo na nové koncepty 
R-technical a R-School kombinující vzdálené 
vzdělávání, ověřování znalostí a praktických prací. 
Nový koncept školení společně s novým konceptem 
interiérů Renault Store vedly k rozhodnutí o úplné 
rekonstrukci školicího střediska. 
V novém školícím centru je Technické oddělení Renault 
Group pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko 
s technickými školiteli pro značky Renault, Dacia a 
Nissan a technickou podporou servisní sítě Renault/
Dacia pro tyto tři země. 

Renault jde vstříc zákazníkům

více na
www.autoweek.cz



Sportage je nejprodávanějším modelem značky Kia 
v Evropě. Kia Sportage 4. generace je k dispozici 
i ve variantě GT Line s atraktivnějším vzhledem a 
sportovnějšími jízdními vlastnostmi.
Pohodlné prostorné SUV dlouhé 4480 mm je ve 
verzi GT-Line luxusně vybavené. Velmi příjemná jsou 
sedadla, na která se pohodlně nastupuje. Ke zvětšení 
prostoru kabiny dopomohlo prodloužení rozvoru o 
30 mm na 2670 mm. Objem zavazadlového prostoru 
491 l/1480 l.
Dotykový displej doplňuje dnes už neobvykle velký 
počet konvenčních spínačů, což na pohled možná 
vypadá konzervativně, ale v mnoha případech 
neodvádějí tolik pozornost řidiče od řízení. V rámci 
nejmodernějších služeb konektivity lze využívat 
propojené služby Kia Connected Services. 
Dvoulitrový turbodiesel se 136 kW (185 k) a 400 N.m je 
velmi dynamický a umožňuje plně využít schopnosti 
podvozku a systému 4x4, ale za to si dokáže vzít i 8,5 
l nafty /100 km (normovaná hodnota je 5,9 l/100 km). 
Nová generace Sportage vybočuje z trendu 
crossoverů, kterým postačuje jen zvýšená karoserie. 
Sportage je skutečné SUV schopné jízdy v terénu díky 

pokrokovému systému pohonu všech kol i celkové 
charakteristice podvozku se světlou výškou 180 mm. 
Vyspělý pohon všech kol Dynamax AWD, dodávaný 
firmou Magna, pracuje se systémem Torque on 
Demand a je doplněný elektronickou uzávěrkou 
diferenciálu. Pro zvládání náročnějších překážek a 
kluzkého povrchu nabízí ruční uzamčení diferenciálu 
a možnost volby jízdního režimu. Suverénně zvládá 
zejména méně kvalitní silnice, což bude pro tento 
vůz asi častějším úkolem. Sportage s nastavením 
podvozku GT-Line je pohodlné stabilní auto, které si 
z označení SUV (Sport Utility Vehicle) bere mnohem 
víc užitnosti než sportovního ducha. 
Součástí základní výbavy verze GT-Line jsou mj. denní 
světlomety a zadní svítilny LED, elektricky ovládané 
víko zavazadlového prostoru, 8“ integrovaná GPS 
navigace, zadní parkovací kamera, JBL hifi 320 W s 8 
reproduktory, služba Kia Connected Services, aktivní 
systém pro jízdu v pruzích LKAS atd. Základní akční 
cena této verze je 864 980 Kč se sedmiletou zárukou 
(resp. 150 000 km) a sedmi roky aktualizace mapových 
podkladů. Předností je tradičně vysoká zůstatková 
hodnota modelu Sportage.

Kia Sportage 2,0 CRDi AWD 6AT GT-Line
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Ministerstvo dopravy poskytne na podporu 
infrastruktury pro alternativní paliva dalších 50 
milionů korun.
Do roku 2021 budou mít řidiči v České republice k 
dispozici až 20 nových plnicích stanic na stlačený 
zemní plyn (CNG) pro vozidla osobní i nákladní 
dopravy. Jejich vybudování podpoří Ministerstvo 
dopravy z evropských prostředků. Z Operačního 
programu Doprava (OPD) na ně může putovat až 50 
milionů korun v rámci podpory infrastruktury pro 
alternativní paliva.
Výzvu Ministerstvo dopravy vyhlásilo 28. 3. 
Konečný termín pro předložení žádostí je 17. srpna 
2018. O dotaci se mohou ucházet žadatelé, kteří 
provozují ekonomickou činnost v oblastech: rozvod 
plynných paliv prostřednictvím sítí, obchod s 
plynem nebo maloobchod s pohonnými hmotami 
ve specializovaných prodejnách a kteří předloží 
projekt na vybudování CNG plnicích stanic na 
území České republiky. Rozsah projektu závisí zcela 
na uvážení žadatele. Maximální míra podpory ze 
způsobilých výdajů může v této výzvě dosáhnout až 
30 %. Předložené žádosti o dotaci budou hodnoceny 
zejména z hlediska hospodárnosti, připravenosti a 
relevance projektu.

„V oblasti CNG plnících stanic pro osobní vozidla je na 
tom již Česká republika poměrně dobře, postrádáme 
však více CNG stanic, které by umožňovaly rovněž 
plnění vozidel nákladní dopravy. Tento dotační 
program by měl tento stav změnit,“ říká ministr 
dopravy Dan Ťok.
Národní akční plán čisté mobility, který byl 
schválen vládou v listopadu 2015, hovoří o počtu 
200 CNG plnicích stanic v roce 2020. S přispěním 
dotačního programu je dosažení tohoto cíle více než 
pravděpodobné.
Vedle CNG plnicích stanic chce Ministerstvo dopravy 
podpořit také výstavbu plnících stanic na zkapalněný 
zemní plyn (LNG) a vodík. Výzvy pro tyto oblasti 
budou vyhlášeny v průběhu jara 2018. Celkem 
má Ministerstvo dopravy na dotační program pro 
podporu infrastruktury pro alternativní paliva v rámci 
OPD vyčleněno 1,2 miliardy korun.
Tato výzva pro podporu rozvoje infrastruktury CNG 
plnicích stanic navazuje na již otevřené výzvy, které 
jsou zaměřeny na podporu výstavby páteřní sítě 
rychlodobíjecích stanic a doplňkové sítě běžných 
dobíjecích stanic pro elektromobily.
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Ojetá auta z USA jsou občas nabízena za atraktivní 
ceny, ale za nimi se mohou skrýt významné nedostatky 
a potenciální problémy. Podle Lubomíra Kroužílka, 
technického poradce autoservisů ProfiAuto, by si měli 
zájemci o koupi amerického auta dát pozor hlavně na 
následující oblasti:
1. Historie vozidla: Americká auta mohou být po 
nehodách, protože opravy poškozených vozidel se na 
americkém trhu nevyplatí. Navíc není snadné ověřit 
historii vozidla.
2. Cena paliva: Nízké ceny paliva a jiné emisní normy 
způsobují, že americká auta mají jiné řízení motoru, 
případně i jiné výfukové systémy.
3. Kvalita vybavení: Kvalita použitých materiálů 
se může lišit od evropských norem a stejné je to s 
vybavením - co je u nás standardem, nemusí být v 
USA samozřejmostí.
4. Náhradní díly: Mnoho náhradních dílů se dá pořídit 
u dodavatelů náhradních dílů, ale některé díly bude 
třeba speciálně dovézt.
5. Koroze: S ohledem na klimatické podmínky mohou 
mít vozy z USA horší antikorozní ochranu.
6. Světla: Evropské předpisy nařizují pro vozidla přední 
asymetrická světla, v USA jsou normou přední světla 

symetrická. Zadní směrová světla u amerických aut 
jsou červená, u nás jsou předepsána oranžová. Ve 
Spojených státech nejsou povinné mlhovky.
7. Elektronika: Rádiová zařízení jsou odlišně 
kódována, takže se mohou vyskytnout problémy s 
příjmem signálu. Pokud je americké auto vybaveno 
navigací přímo z výroby, v Evropě nebude s největší 
pravděpodobností fungovat.
8. Odpružení a řízení: V USA se jezdí pomaleji, silnice 
jsou širší a nemají ostré zatáčky, proto řízení není tak 
přesné a pérování je komfortnější, což je překážkou 
dynamické jízdy. 
9. Pohon: V populárních crossoverech nebývá pohon 
4x4 a problémem bývá je poruchovost automatických 
převodovek. Některá americká auta nemají chladič 
převodového oleje převodovky, protože ho vzhledem 
k nižší rychlosti nepotřebují.
10. Pneumatiky: Pneumatiky v USA musí mít 
především dlouhou životnost a vydržet jízdu na 
dlouhé vzdálenosti, takže za určitých podmínek 
mohou mít nižší přilnavost. 
11. Detaily: nezapomeňte na další odlišnosti, například 
umístění a tvar registračních značek nebo tachometr 
v mílích.
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Pohár značky Peugeot v ČR odstartuje do druhého 
ročníku s novým názvem a pokračuje i společný 
projekt Autoklubu ČR a společnosti Peugeot ČR s 
názvem Autoklub Peugeot Rally Talent.
Program hledání a podpory mladých nadějí je 
posláním značky Peugeot už takřka 40 let. Z této 
líhně talentů, vedené divizí Peugeot Sport, vzešli i 
Sébastien Loeb, Kris Meeke nebo Craig Breen. Také v 
České republice jsou pro Peugeot aktivity, zaměřené 
na objevování potenciálně úspěšných posádek, 
prestižní záležitostí. Proto po vzoru francouzského 
208 Rally Cupu v loňském roce spustil pohár pro 
posádky s vozem Peugeot 208 R2. V letošním roce 
pokračuje jako Peugeot Rally Cup Czech Republic. 
Premiérový ročník poháru pro posádky s vozy 
Peugeot 208 R2 v České republice probíhal při pěti 
soutěžích Mistrovství ČR v rallye a zúčastnilo se ho 
sedm posádek. Dominoval v něm Filip Mareš, který 
se stal i nejrychlejším českým závodníkem v kategorii 
dvoukolek. 
„První ročník poháru byl úspěšný. Podařilo se nám 
zajistit, aby značka Peugeot byla v českých rallye 
patřičně vidět. Posádky, které jsme loni za jejich výkony 
odměnili vítěznými trofejemi i finančními prémiemi, 
zřejmě budeme potkávat i nadále ve vozech vyšších 
výkonnostních tříd, což je příznivé. Nás čekají nové 
posádky a nový pohárový rok!“ říká ředitel značky 
Peugeot v ČR Marco Venturini.

V letošní sezoně se funkce promotéra poháru ujal 
Autoklub ČR. Peugeot Rally Cup 2018 je opět vypsán v 
rámci Mistrovství ČR v rallye pro jezdce s vozy Peugeot 
208 R2, což je ve své kategorii nejprodávanější vůz na 
světě. Podmínkou je použití jednotných pneumatik 
značky Pirelli.
Hlavním přínosem pro účastníky Peugeot Rally 
Cupu je vyplácení peněžních prémií, což je v českém 
motorsportu ojedinělý prvek. Pro zvýšení atraktivity 
soutěží budou vyplácené odměny rozdělovány nejen 
za umístění v poháru, ale také za umístění ve třídě 6 v 
rámci MČR v rallye. Celkový rozpočet na odměny pro 
účastníky Peugeot Rally Cupu tak dosahuje v letošním 
roce 490 000 Kč.
V roce 2016 se zrodil společný projekt Autoklubu ČR a 
společnosti Peugeot ČR s názvem Autoklub Peugeot 
Rally Talent, hledající a vychovávající talentované mladé 
jezdce, kterým umožňuje start s vozem Peugeot 208 
R2 v rallysprintech a rallye. Prvním vybraným jezdcem 
se stal Filip Mareš se spolujezdcem Janem Hlouškem. 
S probíhajícím programem prvních dvou ročníků byla 
současně vybírána nová posádka. Z celkového počtu 
230 přihlášených vzešlo 12 finalistů, ze kterých byl 
porotou nakonec vybrán Jan Dvořák, který vykazoval 
největší progres mezi výběrovými koly.
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