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Bosch má řešení pro vznětové motory
Ulicemi Stuttgartu jsme jezdili s autem poháněným
vznětovým motorem. Zařízení na voze nám měřilo
emise NOx. Výsledek byl neuvěřitelných 14 mg/
km, zatímco emisní standard Euro 6d povoluje 168
mg NOx/km! Bosch nabízí cenově dostupné řešení
problémů vznětových motorů!
Společnost Bosch v předvečer výroční tiskové
konference představila průlomovou technologii pro
vznětové motory. Zcela řeší problémy s emisemi
oxidů dusíku a přitom si uchovává přednost
vysoké účinnosti, tedy nízké spotřeby a emisí CO2.
Nejpozoruhodnější na této technologii je skutečnost,
že nevyžaduje žádné dodatečné zařízení a vše
potřebné je už nyní dostupné. Vývojáři společnosti
Bosch těchto výsledků dosáhli zdokonalením stávající
techniky.
„Bosch má pro vznětové motory dobrou zprávu:
Diesel má budoucnost. S konečnou platností chceme
ukončit veškeré diskuse o konci vznětových motorů.
Musíme znovu začít budovat ztracenou důvěru
zákazníků a politiků v diesely,“ uvedl předseda
představenstva společnosti Bosch Volkmar Denner.
Od roku 2017 požaduje evropská legislativa, aby nové
modely osobních automobilů, testované v souladu s

měřením v reálném provozu RDE, vykazovaly emise
NOx maximálně 168 mg/km a od roku 2020 120
mg/km. Na městském okruhu v centru Stuttgartu
kolem nejkritičtějšího místa z hlediska emisí škodlivin
v celém Německu, kterým je tzv. Neckartor, jsme v
běžném odpoledním provozu ulicemi plnými aut
dosáhli výsledek mezi 14 a 22 mg NOx/km s autem,
které nevyžadovalo nic zvláštního co se týče stylu
jízdy. Hluboko pod limitem skončila i extrémně
agresivní jízda. Na výsledné emise NOx nemají vliv
ani klimatické podmínky, včetně jízd za teplot pod
bodem mrazu.
Má tedy nové řešení společnosti Bosch nějaký háček?
Nejde o zařízení, které se připojí ke stávajícímu
motoru, ale o komplex řešení vyžadující změny v
konstrukci motoru. Bosch ale nechce být výrobcem
motorů. Jenže než se tedy nový koncept vznětových
motorů dostane do výroby, bude to trvat několik let,
během nichž bude třeba přesvědčovat politiky, že
zákaz vznětových motorů je nesmysl. Doufejme, že
političtí diletanti nezakáží vznětové motory dřív, než
tyto prokáží své skutečné možnosti při zajišťování
čisté mobility!

více na
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BMW Concept iX3
BMW Group na pekingském
autosalonu Auto China 2018
představila
BMW
Concept
iX3. Je ukázkou budoucího
rozšíření modelové řady o první
Sport Activity Vehicle (SAV) s
čistě elektrickým pohonem.
Přitom vychází z modelu X3.
Mezi jeho největší inovace
patří pátá generace pohonu
BMW eDrive. Jejím klíčovým
přínosem je seskupení trakčního
elektromotoru, převodovky a řídicí elektroniky do samostatné jednotky. Jednotlivé
komponenty mají nižší hmotnost, adaptibilitu a kompaktnější konstrukci. Aby se tento
potenciál mohl využít, podvozkové platformy budoucích modelů umožní použití různých
druhů pohonu. BMW X3, na jehož základě byl koncept postaven, je jedním z prvních,
jehož konstrukce tuto flexibilitu umožňuje. BMW Concept iX3 pohání elektromotor o
výkonu 200 kW (270 k). Akumulátor má využitelnou kapacitu přes 70 kWh, což stačí
na dojezd podle měřicího cyklu WLTP 400 km. Sériový vůz bude od roku 2020 vyrábět
čínská automobilka Brilliance Automotive.
více na www.autoweek.cz
PSA a Huawei představují vůz s mobilním připojením
DS 7 Crossback je prvním vozem skupiny PSA, který používá platformu IoT, označovanou
jako CVMP (Connected Vehicle Modular Platform) a vybavenou technologií Huawei
pro zajištění nabídky nových služeb mobilního připojení. CVMP vychází z platformy IoT
OceanConnect značky Huawei. Vůz DS 7 Crossback, který byl tento měsíc uveden na
čínský trh, je prvním automobilem, který platformu CVMP využívá. Zákazníci zde mají
přístup k novým službám, jako jsou online navigace, rozpoznávání hlasu s porozuměním
přirozenému jazyku a online portál služeb dostupný prostřednictvím palubního displeje.
Ze smartphonu zákazníka je rovněž přístupný stav údržby vozidla a historie jízd a stylů řízení.
K těmto funkcím budou postupně
přidávány nové služby. Jde o služby
infotainmentu, aktualizace softwaru
a map navigace na dálku, služby
osobního asistentu, diagnostické
funkce a funkce údržby vozu
na dálku nebo služby užitečné
pro společnosti zabývající se
pronájmem aut, správce vozových
parků a provozovatele služeb sdílení
automobilů (carsharing).
více na www.autoweek.cz

Nová Škoda Kamiq v Pekingu
Nové městské SUV Kamiq bylo odhaleno v Pekingu.
Kamiq je po modelech Kodiaq a Karoq třetím
novým SUV značky Škoda. Novinka bude na čínský
trh uvedena v červnu.
Škoda Kamiq má délku 4390 mm a rozvor náprav je
2610 mm. Vůz pohání zážehový motor 1,5 l, který
má největší výkon 81 kW a točivý moment 150 N.m.
Nese designové prvky charakteristické pro všechna
nová SUV značky Škoda. V interiéru umožňuje
ovládání mnoha funkcí vozu displej infotainmentu
umístěný ve vyšší pozici uprostřed přístrojové desky.
Překvapující jsou archaicky působící dva analogové
přístroje před řidičem.

Přes rozhraní Apple CarPlay, Baidu Carlife a MirrorLink
lze připojit chytré telefony a kompatibilní aplikace
ovládat pomocí 8“ obrazovky. Palubní infotainment
systém kromě toho nabízí také řadu praktických
pomocníků, například službu, která dokáže řidiči na
základě jeho konkrétní registrační značky říct, do
jakých části města má jeho vůz aktuálně přístup,
dále nabízí dopravní informace v reálném čase,
informace o počasí nebo informace o zajímavých
místech.

Cílovou skupinou modelu Škoda Kamiq přitom jsou
mladí zákazníci žijící ve městech, kteří se svého
digitálního životního stylu nechtějí vzdát ani při
jízdě autem a vyžadují moderní řešení konektivity.
Škoda Kamiq je proto vybavena nově vyvinutým
inteligentním systémem konektivity. Jednou z
technologických předností systému je hlasové
ovládání od firmy iFLYTEK, patřící k předním asijským
dodavatelům hlasového ovládání na bázi umělé
inteligence. Software rozumí regionálním čínským
dialektům a je dokonce schopen se automaticky
naučit individuální a lokální výslovnost.

více na
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Prodloužení pro projekty E.on Energy Globe
Soutěž E.on Energy Globe oceňuje a zviditelňuje projekty i nápady, které šetří energii
a chrání přírodu. Registrovat svůj projekt mohou jednotlivci, firmy i obce. Vítěze
desátého ročníku čeká zasloužená publicita a hodnotné ceny od partnerů. Soutěž
E.ON Energy Globe dává příležitost ke zviditelnění všem chytrým projektům, jež mají
pozitivní dopad na životní prostředí. Uspět je možné v šesti kategoriích - Obec, Mládež,
Firma, Stavba, Nápad a Kutil. Jedná se o celosvětovou soutěž a celkový vítěz z každé
země pojede reprezentovat svůj projekt do mezinárodního kola. Zájemci mohou své
projekty přihlašovat na stránkách soutěže až do 15. května.
více na www.autoweek.cz
Výrazná daňová podpora CNG pokračuje
Využití stlačeného zemního plynu (CNG) by
vzhledem ke zpřísňujícím se emisním normám v
dopravě mělo růst. Vláda ČR se v memorandu
zavázala nezvyšovat sazbu pro CNG v období
2020 až 2025. Byla to nutná podmínka pro další
naplňování Národního akčního plánu čisté
mobility, který byl schválen na konci roku 2015. Zájemcům o CNG vozy to dává větší
jistotu ohledně ceny CNG v budoucích letech a nemusejí se tak obávat koupě těchto
vozů na delší časové období.
„I přesto, že se sazba spotřební daně na CNG počínaje rokem 2018 zdvojnásobila na
přibližně 1,44 Kč/m3, při porovnání se spotřebními daněmi u benzinu, kde zaplatíme
státu za každý litr 12,84 Kč, a nafty, u níž činí spotřební daň 10,95 Kč/l, se stále jedná
o výrazné daňové zvýhodnění,“ vysvětluje generální ředitel nákupní aliance Axigon
Damir Duraković.
více na www.autoweek.cz
Toyota uvádí vodíkový autobus Sora
Toyota spustila prodej prvních autobusů Sora s vodíkovými palivovými články. Toyota
předpokládá, že ještě před Olympijskými hrami v Tokiu 2020 vyrobí přes 100 těchto
autobusů určených zejména pro metropolitní oblast hlavního města Japonska.
Při vývoji autobusů Sora se Toyota snažila navrhnout taková vozidla, která by zákazníkům
poskytla svobodu pohybu. Systém pohonu TFCS (Toyota Fuel Cell System) na bázi
palivových článků, vyvinutý pro vodíkový
elektromobil Mirai (FCEV), byl efektivně
zužitkován tak, aby nabídl ekologické
parametry bez provozních emisí CO2 a
jiných škodlivých látek, stejně tak jako tichý
chod. Systém TFCS byl pro autobusy upraven
tak, aby sloužil i jako zdroj energie v případě
přírodní katastrofy.
více na www.autoweek.cz

Bez nafty rostou v Evropě emise!
Studie JATO Dynamics ukazuje, že v důsledku poklesu
zájmu kupujících o auta se vznětovými motory a
růstu zájmu o málo hospodárná SUV vloni v Evropě
poprvé po deseti letech vzrostly průměrné emise
CO2 u nově registrovaných aut.
Společnost JATO Dynamics analyzovala prodej
nových aut ve 23 evropských zemích a zjistila, že vloni
zde průměr emisí nových aut dosáhl 118,1 g CO2/
km, byl tedy o 0,3 g/km vyšší než v roce 2016. Toto
zvýšení je přímým důsledkem celoevropského tažení
proti vozidlům na naftu při současném růstu prodeje
málo hospodárných SUV. Vozy se zážehovými

motory měly průměrné emise CO2 123,4 g/km při
průměrném výkonu 90 kW proti 117,9 g CO2/km u
vznětových motorů, které měly průměrný výkon 104
kW.
Podíl vozů se vznětovými motory v Evropě meziročně
poklesl o 7,9 % na 43,8 %, což je o 11,1 % méně než
v roce 2011, ale stále ještě víc, než v roce 2003, kdy
diesely zaujímaly podíl 43,4 %. Pokles zájmu o auta
na naftu ale neznamená odpovídající zvýšení zájmu
o alternativní nízkoemisní systémy pohonu, protože
se současně zvýšil počet nově registrovaných vozidel
se zážehovými motory na benzin o 10,9 %. Podíl
vozidel s alternativními
systémy pohonu vzrostl
ze 3 jen na 5 %, přičemž
většinu z nich představují
vozy s hybridním pohonem.
Podíl emisí CO2 u vozidel
SUV je nadprůměrný - v
roce 2017 dosáhl 133,0 g/
km, což ale znamená mírný
pokles proti roku 2016,
kdy to bylo 134,9 g/km.
To je dáno růstem prodeje
malých SUV.
Za stávající situace bude
jen těžko dosažitelný limit
95 g CO2/km, stanovený
orgány EU pro rok
2021, pokud dramaticky
nevzroste zájem kupujících
o vozidla s elektrickým
pohonem. Jenže ani to
nestačí, neboť v současné
době automobilky nejsou
schopny dodávat větší
množství těchto vozidel,
protože
vzhledem
k
minimálnímu
zájmu
kupujících
je
jejich
produkce zatím jen velmi
malá.
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Ford představil Fiestu Van
Ford na veletrhu užitkových
automobilů
v
britském
Birminghamu
představil
novou Fiestu Van. Vrací
se s ní do třídy městských
rozvážkových
automobilů
založených na osobních
modelech. Je to kompaktní
a hospodárný rozvážkový
vůz pro firmy všech velikostí.
Nabídku
motorů
tvoří
zážehové tříválce 1,1 l/63 kW
(85 k), 1,0 EcoBoost/92 kW (125 k) a vznětový 1,5 TDCi ve variantách 63 a 88 kW (85
a 120 k). Ve třídveřové karoserii je nákladový prostor o objemu 1,0 m3. Délka ložné
plochy činí bezmála 1,3 m a užitečné zatížení je 500 kg. Kabinu dělí od nákladového
prostoru kompozitová přepážka. První vozy budou na podzim, ale v České republice
se s prodejem Fiesty Van nepočítá.
více na www.autoweek.cz

Avia Initia Crew Cab pro posádku 1+6 osob
Po představení novinky Avia D120 4x4 Initia Avia Motors představuje řadu Initia s
dvoukabinou Crew Cab pro posádku 1+6 osob. Tato kabina je poptávána hlavně pro
jednotky hasičských složek a v
komunální sféře pro přepravu
osob
na
místo
určení.
Kabina může být použita na
podvozek osazený motorem
132 kW (180 k) a 154 kW
(210 k) v široké škále rozvorů
náprav a bude ji možné využít
pro konfiguraci pohonů 4x2 i
4x4. Předpokládaný náběh
do sériové výroby je na konci
roku 2018.
více na www.autoweek.cz

Další zajímavosti 17. týdne na www.autoweek.cz:
Společnost MBtech Bohemia se mění na AKKA
Renault Trucks rozšiřuje nabídku systému Optitrack
Novela ohrožuje existenci SME u servisů
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Vomáčka přešel z ÚAMK na
ministerstvo dopravy
Bývalý mluvčí ÚAMK Petr Vomáčka
přešel na pozici poradce ministra
dopravy v oblasti BESIP. V Ústředním
automotoklubu zodpovídal jako
jeden ze dvou PR manažerů za
výstupy a prezentaci společnosti v
médiích. Tvořil strategii komunikace
společnosti,
byl
šéfredaktorem
časopisu Autem po Evropě a webu
uamk.cz/autostyl.
Organizoval
bezpečnostní akce se simulátory a
dny otevřených dveří. Na ministerstvu
dopravy bude Vomáčka radit Danu
Ťokovi v oblasti bezpečnosti silničního
provozu. Jeho kompetence v ÚAMK
převzal druhý mluvčí klubu Igor Sirota.

Petr Jansa se přesunul z dopravy na TSK
Posluchači
rádia
znali
novináře
Petra Jansu do roku 2015 z různých
rozhlasových pořadů, zejména však
z témat souvisejících s motorismem.
Působil také několik let jako předseda
Klubu motoristických novinářů (KMN).
Z vedení klubu odešel v roce 2013, z
rozhlasu pak v dubnu 2015. „Od srpna
2015 jsem pak pracoval jako poradce
ministra dopravy Dana Ťoka. Mým
oborem byla bezpečnost silničního
provozu,“ řekl našemu portálu Petr Jansa,
který opustil ministerstvo v loňském roce.
Letos působí v komunikačním odboru
Technické správy komunikací. “Jsem
členem oddělení vnitřních a vnějších
vztahů společnosti, mám na starosti
mimo jiné webovou prezentaci firmy,”
řekl nám Jansa.

Nový vedoucí marketingu ve Škodě Auto
Marc-Andreas Brinkmann (43) je novým vedoucím
marketingu ve společnosti ŠKODA AUTO. Brinkmann
působil již v celé řadě mezinárodních vedoucích funkcí
v oblasti marketingu a má dlouholeté zkušenosti z
automobilového průmyslu. Naposledy byl ve společnosti
AUDI AG zodpovědný za mezinárodní řízení trhů v
oblasti marketingové komunikace. Předtím zastával
Brinkmann mimo jiné i pozici vedoucího marketingu
pro značku AUDI ve společnosti Volkswagen Group
France.
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Bosch nachází nové cesty mobility
Společnost Bosch dosáhla v roce 2017 rekordní
obchodní výsledky: prodej dosáhl až 78,1 miliardy eur
a provozní zisk před zdaněním 5,3 miliardy eur. Aby
se přeprava s nulovými emisemi stala skutečností,
společnost investuje ohromné prostředky jak do
zajištění úspěchu elektromobility na trhu, tak i do
zdokonalování spalovacího motoru.
Společnost Bosch nyní dosáhla průlomu v technologii
vznětových motorů. Její vývojáři úspěšně snížili emise
NOx na jednu desetinu zákonem stanoveného limitu.
Zkušební vozidla nevypouštějí v průměru více než 13
mg NOx/km, tedy mnohem méně než 120 mg NOx/
km, které budou povoleny po roce 2020. „Diesel
má budoucnost. Zůstane nedílnou součástí řešení
mobility zítřka,“ uvedl předseda představenstva
společnosti Bosch Volkmar Denner.
V roce 2017 Bosch získal 20 kontraktů na výrobu
elektrických pohonných systémů v celkové hodnotě
4 miliardy eur. Od roku 2020 Bosch očekává nástup
trhu s elektrickými vozidly. Kromě podnikání v
oblasti komponent vidí budoucnost také ve službách
založených na internetovém propojení.
Bosch také výrazně pokročil v přechodu na
automatizovanou jízdu. Například u prodeje
radarových a video senzorů Bosch očekává nárůst o
40 %. „V budoucnu už našim zákazníkům nebudou

stačit jen samotné komponenty, ale budou potřebovat
řešení typu „vše v jednom“. To je další oblast, ve které
jsou naše systémové odborné znalosti výhodou,“
uvedl Denner.
Propojená mobilita je dalším trhem, kde Bosch
očekává významné obchodní aktivity. Do roku 2025
bude na silnicích po celém světě propojeno více než
450 milionů vozidel.
Bosch vstoupil do podnikání v oblasti sdílené jízdy
prostřednictvím akvizice americké start-upové
společnosti Splitting Fares (SPLT). Více než 20 dalších
poskytovatelů služeb mobility bylo spojeno v nové
divizi Connected Mobility Solutions, která zahrnuje i
službu sdílení e-skútrů Coup.
Volkmar Denner představil také Kodex vývoje
produktů. Zaprvé je striktně zakázáno zapojení funkcí,
které automaticky rozpoznají testovací cykly, zadruhé
se produkty Bosch nesmí optimalizovat pro testové
situace a zatřetí produkty Bosch mají při běžném,
denním využití co možná nejlépe chránit lidský život
a být šetrné k životnímu prostředí a ke zdrojům. Ve
sporném případě jsou hodnoty Bosch nadřazené
přání zákazníka. Bosch se tak například v Evropě
již od poloviny roku 2017 nepodílí na zákaznických
projektech pro zážehové motory, u kterých není
plánovaný filtr pevných částic.
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Klasická auta jako investice
I více než 22% zhodnocení ročně mohou svému
majiteli přinést takzvané youngtimery - vozy, v nichž
se lidé proháněli ještě před 30 - 40 lety. Za zachovalou
Škodu 120 získal její majitel před pěti lety stěží 30 000
korun, letos ji prodá za 80 000 Kč a více.
Vedle investic do klenotů nebo výtvarného umění
se tak youngtimery stávají významným alternativním
investičním artiklem. Tvrdí to ředitel inovačního centra
AuresLab v AAA Auto Stanislav Gálik. Nárůst hodnoty
o 60 % za posledních pět let podle Gálika zaznamenaly
například vozy jako Tatra 603 nebo Škoda Rapid. V
České republice je velmi žádaným zbožím i Škoda 1000
MB, roste zájem i o legendární Fiaty 126, Volhy nebo
Lady. Díky rostoucí oblibě sběratelství automobilů
tak mohou zhodnocení nabídnout i modely, které
byly ještě před pár lety běžně k vidění v ulicích.
„Historická auta jsou v posledních letech jakožto
alternativní investice stále atraktivnější. Experty na
umění jsou dokonce vyhodnocována jako jedna z
nejvýnosnějších a nejméně kolísavých alternativních
investic,“ přibližuje Gálik.
Největší potenciál zhodnocení mají v současnosti
takzvané youngtimery čili auta do zhruba 30 let
stáří, která se mnohdy dají pořídit i do 100 000
korun. Přesně předpovídat, která budou nabývat na

hodnotě, je podle Gálika možné, ovšem vyžaduje
to jistou dávku znalosti trhu a technické expertízy.
„Obecně ale lze říct, že dříve nebo později budou
zajímavé jakékoliv vozy s minimálním nájezdem a v
původním zachovalém stavu,“ vysvětluje.
Přesto při pořizování automobilu pro investiční účely
musí mít kupující na paměti, že nejde o krátkodobou
záležitost. „Automobil je investice jako každá jiná,
její hodnota může růst, ale zároveň třeba klesnout
na polovinu. Nesmíme také zapomínat na náklady na
skladování a údržbu, jež hodnotu průběžně snižují,“
upozorňuje na možná rizika ekonom společnosti
Partners Martin Mašát.
Stanislav Gálik, ředitel inovačního centra AuresLab
v AAA Auto, vybral několik kandidátů, které už na
hodnotě určitě klesat nebudou, spíše přesně naopak:
Polski Fiat 126p (výroba: 1973–2000, pořizovací cena:
od 70 000 Kč, odhadovaná tržní cena za 5 let: 120 000
- 150 000 Kč), Wartburg 353 (1966 - 1988, od 70 000
Kč, za 5 let: 150 000 Kč), Lada 1200 (1970 - 1983, 70
000 Kč, za 5 let: 150 - 200 000 Kč), Škoda 120 L (1976 1979, od 80 000 Kč, za 5 let: 150 000 Kč), Škoda Rapid
(1984–1990, od 120 000 Kč, za 5 let: 250 000 Kč), Tatra
2-603 II (1968–1975, od 700 000 Kč, za 5 let: 1 milion
Kč).
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Barum slaví 70 let
Přesně před 70 lety bylo zaregistrováno typické logo
s okřídleným B na začátku. Značka vznikla spojením
názvů podniků Baťa, Kudrnáč-Rubena a Matador/
Mitas. Původně se jednalo o obchodní organizaci,
která měla zajišťovat distribuci a prodej pneumatik
v Československu. Po druhé světové válce muselo
ministerstvo dopravy reagovat na velice špatný
stav silnic a pneumatik, které motoristé používali.
Výsledkem byla v roce 1947 dohoda o vytvoření nové
obchodní organizace, jež zastřeší distribuci a prodej
pneumatik.
Značka Barum navazuje na téměř 90letou tradici
výroby pneumatik ve Zlíně a jeho okolí. Vzhledem
k významu Baťových závodů se společnost Baťa
stala po válce i prvním majitelem značky Barum.
Baťovy závody ale byly záhy přejmenovány na Svit
a gumárenská výroba byla následně vyčleněna do
podniku Rudý říjen. Za socialismu se do výrobního
programu postupně zavedly bezdušové a později
také radiální pláště. Přelomovým modelem se stala
pneumatika OR 37 z roku 1987 pro Škodu Favorit.
V roce 1989 musel Barum pro zachování své

existence nalézt silného partnera. Toho našel v
koncernu Continental AG. Smlouva o joint-venture
byla podepsána 21. 12. 1992 a v platnost vstoupila
1. 3. 1993. Vznikla tak společnost Barum Continental
s.r.o. (dnes Continental Barum s.r.o.) a značka Barum
se stala součástí koncernu Continental AG.
Spojení s globálním hráčem umožnilo značce Barum
další rozvoj a výrazný nárůst objemu prodeje.
Dnes prodává výborné pláště za skvělou cenu.
Důkazem je to, že Barum je dnes v Evropě druhou
nejprodávanější koncernovou značkou hned za
prémiovým Continentalem a zároveň nejoblíbenějšími
pneumatikami mezi českými řidiči. V České republice
používá pláště Barum 18,1 % vozidel.
K 70. narozeninám si Barum na podzim tohoto toku
nadělí dárek, zbrusu novou zimní pneumatiku Polaris
5. Portfolio značky kromě ní tvoří v kategorii osobních
plášťů letní Bravuris 3 HM, Brillantis 2, Bravuris
4x4, Bravuris 2, zimní Polaris 3 a modely Vanis 2 a
SnoVanis 2 (zimní) pro lehká užitková vozidla. Barum
vyrábí i nákladní pláště a pneumatiky pro manipulační
techniku.
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Trh ojetých vozidel za první čtvrtletí 2018
Společnost Cebia provedla pravidelnou analýzu
vývoje trhu ojetých vozidel za první čtvrtletí 2018,
jejímž cílem je analýza struktury a identifikace trendů
trhů s ojetými vozidly.
Během prvních třech měsíců letošního roku výrazně
rostl počet dovážených ojetých vozidel. Ačkoli růst
dovozů ojetin přetrvává již od roku 2015, až do
letošního roku tempo růstu postupně sláblo. Letos
naopak výrazně zrychlilo. Zatímco loni byl ve stejném
období meziroční nárůst jen 4 %, tento rok se podle
statistiky Svazu dovozců automobilů (SDA) dovozy
navýšily o 10,9 %. Podle aktuálních dat SDA se navíc
zvyšuje podíl dovezených aut, která jsou starší 15
let. Lze také očekávat, že Českou republiku mohou
zaplavit ojeté diesely z Německa. V Česku je totiž
stále poptávka zejména po ojetých autech na naftu v prvním čtvrtletí tvořily 61,5 % prodeje.
Vzhledem k rostoucímu trendu dovozů ojetin ze
zahraničí meziročně výrazně klesl podíl aut českého
původu ze 76 % na 67 %. V případě dovážených vozidel
převažují opět auta z Německa a Itálie. V případě
Německa však došlo ke zvýšení podílu na trhu z 14
na 17 %. Podle zjištění Cebie část vozidel, která mají
prodejcem deklarovaný původ v Německu, pochází
ve skutečnosti z jiné země, a to především ze zemí

jihovýchodní Evropy či zemí bývalého Sovětského
státu.
Dalším trendem prvního čtvrtletí letošního roku je
zvýšení průměrného stáčení najetých kilometrů.
V prvním čtvrtletí letošního roku došlo ke snížení
podílu aut, která mají udávaný stav tachometru mezi
100 000 a 200 000 km, a to z 50 na 47 %. Snížil se
rovněž podíl aut, která najela více než 200 000 km (z
26 na 20 %) a naopak výrazně narostl podíl vozidel s
nájezdem do 100 000 km (z 24 na 33 %). Vzhledem
k tomu, že se nesnížilo průměrné stáří prodaných
vozidel, na čemž má podíl i rostoucí dovoz aut
starších 15 let, je zřejmé, že dochází k razantnějšímu
stáčení tachometrů než v předchozím roce. Vzhledem
k průměrnému stáři prodaných vozidel, které se
letos pohybuje na hranici 10 let, by měl reálný počet
najetých kilometrů přesáhnout zhruba 200 000 km.
Pravděpodobnost stočeného tachometru je vysoká
zejména u aut dovezených ze zahraničí.
Průměrná cena ojetých vozidel se v tomto období
vyšplhala na 204 800 Kč, což představuje meziroční
nárůst o 8,2 %. To, že se zvětšuje skupina zákazníků,
kteří jsou ochotni do koupě ojetiny investovat více
peněz než dříve, nahrává ale nepoctivým prodejcům,
kteří stáčejí tachometry.
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Volkswagen I.D. R Pikes Peak už se testuje
Koncern Volkswagen se hodlá stát vedoucím
výrobcem elektomobilů. Jeho cílem je v roce 2025
vyrábět tři miliony vozidel s elektrickým pohonem
a akumulátory ročně. Proto pracuje na vývoji 50
elektromobilů (některé z nich ponesou i značku Škoda).
První z těchto modelů začne značka Audi vyrábět ještě
letos a první se značkou Volkswagen a označením I.D.
vyjede z továrny ve Cvikově v roce 2019. Jednou z cest,
jak prolomit nedůvěru zákazníků k elektromobilitě je
motoristický sport. Divize Volkswagen Motorsport
proto připravuje speciál s elektrickým pohonem I.D.
R Pikes Peak. Závod Pikes Peak ve státě Colorado se
bude konat 24. června 2018.
Dramaticky
vyhlížející
prototyp
přísně
aerodynamického tvaru s ohromným křídlem na
zádi pohání dva trakční elektromotory o největším
celkovém výkonu 500 kW (680 k). Celkový točivý
moment, dostupný prakticky od nulových otáček,
je 650 N.m. Volkswagen nezveřejnil kapacitu
vysokonapěťových lithio-ionových akumulátorů,
nicméně uvádí, že 20 % elektrické energie potřebné
k absolvování závodu bude generováno rekuperací
při brzdění. Na rozdíl od elektromobilů pro běžný
provoz je zde požadavek kladený na akumulátory

zcela jiný - cílem není maximalizace dojezdu vozidla,
ale dosažení maximálního výkonu na krátké trati. Vůz
zrychluje z 0 na 100 km/h za 2,25 s.
Volkswagen Motorsport před červnovým závodem
Pikes Peak začal intenzivní testování na závodní trati
Alés ve Francii. Za volant vozu usedl trojnásobný vítěz
závodu do oblak v Coloradu Springs a dvojnásobný
vítěz z Le Mans 39letý Romain Dumas, který se právě
v Alés narodil.
Základní technická data
Motor
dva elektrické, 500 kW (680 k), 650 N.m
Převodné ústrojí stálý pohon všech kol s aktivním
rozdělováním točivého momentu
Nosná struktura
monokok z uhlíkového kompozitu s vestavěným
ocelovým ochranným rámem a deformační strukturou
na přídi
Hlavní rozměry
délka 5200 mm, šířka 2350 mm, výška 1200 mm
Rozvor náprav 2850 mm
Minimální hmotnost 1100 kg. vč. řidiče
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