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Renault Arkana jde novou cestou
Nový model Arkana u Renaultu doplňuje
stávající kompaktní modelové řady Mégane,
Kadjar a Scénic. Jde o první SUV s profilem kupé
ve velkoobjemové produkci na evropském trhu.
Až na vyšší stavbu ale působí dojmem, že jde
o logické pokračování dlouhodobého vývoje
modelové řady Mégane reagující na současné
požadavky zákazníků.
Arkana sice nese stejné jméno a má podobný
profil jako vůz uvedený v roce 2019 v Rusku,
ale zatímco tam vychází z platformy B0 jako
SUV Duster, pro evropské trhy využívá alianční
platformu CMF-B jako poslední generace modelů
Clio a Captur. U Arkany má ovšem jiné nastavení
podvozku, především je odlišná charakteristika
zadní nápravy. Renault Arkana pro evropské trhy
se vyrábí v továrně v Busanu v Jižní Koreji spolu
s vozem XM3 od Renault Samsung Motors.
Profil vozu spojuje charakteristické prvky SUV,
jako jsou velká kola 17“ nebo 18“, světlá výška
200 mm a ochranný kryt podvozku, s tvary
kupé s výrazným spoilerem. Světlomety Full LED
jsou standardem vpředu i vzadu. Arkana je
dlouhá 4568 mm při rozvoru náprav 2720 mm

a výšce 1571 mm. Průměr otáčení činí 11,2 m.
I při elegantním profilu se šikmou střechou nabízí
nadstandardní místo i na zadních sedadlech.
Zavazadlový prostor má velký objem 513 l, u verze
Full Hybrid 480 l.
Po modelech Clio, Captur a Mégane
i Arkana dostala plně hybridní systém E-Tech.
Je identický s modelem Clio. E-Tech Hybrid 145
k kombinuje zážehový čtyřválec 1,6 l/69 kW
(94 k) s elektromotorem/36 kW (49 k) a startér/
generátorem HSG/15 kW (20 k). Arkana E-Tech
Hybrid disponuje největším výkonem systému
107 kW.
Mild-hybridní verze používá přeplňovaný
zážehový čtyřválec s přímým vstřikováním 1,3 TCe
doplněný o startér/generátor a Li-Ion akumulátor
12 V. V současné době je nabízen ve verzi TCe
140, která má největší výkon 103 kW.
Akční ceny začínají u verze Zen TCe 140 EDC
na 620 000 Kč, u hybridní verze E-Tech Hybrid
145 od 640 000 Kč, vždy standardně s pětiletou
zárukou.
Více, vč. ceníku a technických dat. na str. 10
(dostupná po stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

V úterý Škoda představí nový model Fabia
Digitální
světová
premiéra
čtvrté
generace modelu Fabia začne v úterý
4. května v 19:00 hodin. Čistě digitální
světová premiéra se uskuteční v Centru
současného umění DOX v Praze. Fanoušci
se budou moci volně pohybovat po
virtuálním pavilonu a dozví se detaily
o modelu Fabia. Až do zahájení přenosu
budou na adrese skoda-virtual-event.com
průběžně zpřístupňovány nové oblasti
virtuálního pavilonu. Během prohlídky
se hosté setkají se členy představenstva
společnosti Škoda Auto, např. s předsedou
představenstva Thomasem Schäferem,
členem
představenstva
za
oblast

prodeje a marketingu Martinem Jahnem
a s odborníky z týmu Škoda Design pod
vedením Olivera Stefaniho. Světová
premiéra bude vysílána také na platformě
Škoda Storyboard a na sociálních sítích
automobilky Youtube a Facebook.

První pohon všech kol pro Volkswagen ID
První sportovní verze Volkswagenu
řady ID model ID.4 GTX v podstatě
představuje GTI budoucnosti, ale také má
jako první model značky postavený na
modulární platformě MEB pohon všech
kol se dvěma elektromotory. Představitelé
Volkswagenu ovšem při velkolepém

představení této novinky o sportovních
vlastnostech nebo vyšší výkonnosti
nemluvili. Místo toho kladl důraz na
design, vybavení, prostornost, konektivitu
a možnosti nabíjení výkonem až 125 kW.
ID.4 GTX přidává druhý elektromotor
na přední nápravě. To přináší výrazné
navýšení výkonu na celkových 220 kW
(299 k). Přední motor se aktivuje pouze
volbou jízdního režimu nebo v případě
ztráty záběrových schopností zadních kol.
Za normálních podmínek je preferován
motor vzadu. Akumulátor z vrcholného
ID.4, tedy s kapacitou 77 kWh, poskytuje
dojezd 480 km v cyklu WLTP.

Krátce
Kvůli nedostatku čipů bude Peugeot dodávat model 308 opět s analogovým
tachometrem.
Cadillac do roku 2030 ukončí výrobu automobilů se spalovacími motory.
Honda chce ukončit výrobu aut se spalovacími motory do roku 2040, do roku 2030
jejich podíl sníží na 40 %.
více na
www.autoweek.cz

Emisní normy musí být
ekologicky i ekonomicky udržitelné
Zpráva o pozicí Sdružení automobilového
průmyslu k připravovaným emisním normám
Euro 7/VII.
Evropská komise plánuje ještě letos představit
nové emisní normy Euro 7/VII, které od roku
2025 nahradí stávající. Ačkoliv v dubnu došlo
k jistému zmírnění původních návrhů, požadavky
zůstávají nadále velmi přísné. Jejich splnění v tak
krátkém čase bude extrémní ekonomickou zátěží
a v konečném důsledku může i působit proti úsilí
o snížení ekologické zátěže z dopravy. Sdružení
automobilového průmyslu vidí v návrzích stále
velká rizika.
„Automobilový průmysl je pod obrovským
tlakem regulací a technologického vývoje.
Zároveň jsou ﬁrmy vlivem pandemie koronaviru
výrazně oslabené. Současně platné limity
škodlivin v rámci Euro 6/VI i emise CO2 přitom
již dnes výrazně zasahují do modelové nabídky
automobilek. Jakkoliv autoprůmysl bere svou
zodpovědnost vůči životnímu prostředí vážně,
případné drastické zpřísňování podmínek v tak
krátké době je pro evropské páteřní průmyslové
odvětví nerealistické,“ říká výkonný ředitel
Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl.
„Nové emisní požadavky by měly být
proveditelné a kontrolovatelné. Vyvinout v tak
krátké době nová technická řešení k dosažení

takto nastavených limitních hodnot není
technicky možné anebo by to bylo za enormní
cenu, která by neodpovídala přínosu. K dosažení
klimaticky neutrální mobility je třeba vzít v úvahu
také ostatní možná řešení. Vedle elektromobility
také syntetická paliva pro spalovací motory
a pracovat na jejich vylepšování,“ říká
reprezentant skupiny Bosch v ČR Milan Šlachta.
Celý proces implementace nových norem
nakonec nemusí nutně přinést pozitivní přínos pro
životní prostředí. Dle výstupů studie AERIS Europe,
zveřejněných na webu Sdružení evropských
výrobců automobilů ACEA, by jejich přínos byl
jen omezený.
„Na silnicích se nepohybují pouze nová
vozidla. Průměrné stáří osobních aut v EU je 11 let,
v ČR víc než 15 let. Pakliže by EU od roku 2025 de
facto zakázala prodej nových aut se spalovacími
motory, lze očekávat, že trh se zachová přesně
opačně. Největší riziko je pro malé vozy, u nichž
reálně hrozí ukončení prodeje v EU, což způsobí,
že se vozidla stanou nedostupná pro určitou
skupinu lidí. Řada uživatelů tak prodlouží
používání stávajících vozidel se spalovacím
motorem. Elektromobily jsou zatím pro většinu lidí
nedostupné. V důsledku by tak po evropských
silnicích mohla déle jezdit stále starší, a tedy
méně ekologická vozidla,“ dodává Petzl.
více na
www.autoweek.cz

O starší ojeté elektromobily není zájem
Zatímco nová elektricky poháněná auta
jsou stále žádanější, starší elektromobily
v Německu zůstávají bez zájmu stát.
Jak ukazuje barometr společnosti DAT,
kupující mají zájem o nová elektricky
poháněná vozidla, zatímco těm starším
se vyhýbají: 69 % dotazovaných je pro
koupi nového elektromobilu a 30 % by
akceptovalo mladé ojeté vozidlo, které
není starší než 12 měsíců, ale jen 7 % by si
koupilo starší elektromobil. Postoj zájemců
o elektromobily je formován hlavně
cenou a technickým pokrokem. Roli hraje
i nedostatek znalostí o dotacích, protože
56 % dotazovaných nevědělo, že státní

podpora se vztahuje také nákup mladých
ojetých vozidel. Dalších 30 % si myslí, že
doba nabíjení je u starších elektromobilů
příliš dlouhá. Zastaralá technologie
akumulátorů z hlediska dojezdu resp.
kapacity je pro 29 % zájemců důvodem
proti koupi ojetého elektromobilu.

Ojetý elektromobil – co je důležité
Německý autoklub ADAC se podíval
na co je třeba dávat největší pozor při
nákupu ojetého elektromobilu. Je to zcela
jasné: především na akumulátor, protože
jde o nejdražší část celého vozidla.
Rozhodující je, jakým způsobem chcete
elektromobil používat. Dojezd se průběžně
snižuje v závislosti na počtu absolvovaných
nabíjecích cyklů a stáří akumulátoru. Také
je třeba počítat
s rezervou až
30 % v závislosti
na
způsobu
jízdy, venkovní
teplotě a použití
vytápění nebo

klimatizace. V extrémních případech
se může udávaný dojezd 200 km podle
NEDC zmenšit na 100 „skutečných“ km.
Nezbytná je delší zkušební jízda
s plně nabitým vozem. Příslušný styl jízdy
– sportovní nebo úsporný – poskytuje
realistické informace: pokud byla na
50 km vyčerpána polovina kapacity
akumulátoru, lze s plně nabitým
akumulátorem očekávat ujetí jen asi 100
km i když je na displeji dojezd 130 km
nebo víc. Jelikož je trakční akumulátor
nejdražší a současně nejvíc na ztrátu
parametrů náchylná část elektromobilu,
požadujte od prodávajícího servisní knížku
a protokoly o návštěvách servisu.

Krátce
Výrobce elektroniky Xiaomi, jehož produktová řada sahá od smartphonů po
robotické vysavače, chce také uvést na trh auto.
Nástupcem Bernda Osterloha v čele odborů VW se stala dcera italských imigrantů
Daniela Cavallová.
více na
www.autoweek.cz

Ioniq 5 má české ceny
Nové elektricky poháněný vůz skupiny
Hyundai Ioniq 5 se bude na českém trhu
dodávat se dvěma verzemi akumulátoru
– ve variantě ECO s kapacitou 58 kWh
a variantě Power s kapacitou 73 kWh.
Podpora rychlého nabíjení výkonem přes

200 kW v kompatibilních DC stanicích
je standardem. Ioniq 5 je díky ní možné
nabít na 80 % kapacity akumulátoru za
18 minut. Cena začíná na 1 099 990 Kč.
Za příplatek 100 000 Kč lze získat pohon
všech kol s pohonnou jednotkou
o výkonu 225 kW. Součástí nabídky jsou
Hyundai Benefity jako pětiletá záruka,
8 let asistenční služby, záruka 8 let/
160 000 km na akumulátor a další. Zákazníci,
kteří se Ioniq 5 pořídí v roce 2021, získají
možnost nabíjet jej ve vysokorychlostních
stanicích Ionity se zvýhodněnou sazbou
7,70 Kč za kWh po dobu jednoho roku.

500 vozů Kodiaq pro Policii ČR
Škoda Auto vyhrála výběrové řízení na
přestavbu civilních vozů Kodiaq 2,0 TSI 4x4
pro policejní účely, které dodala ministerstvu
vnitra dle rámcové kupní smlouvy z roku
2020. Smlouva se týká 3300 vozů Škoda,
z nichž 1853 připadá na modelovou řadu
Kodiaq. Nyní byly zahájeny práce na
úpravách 500 z nich. Dodání všech hotových
vozidel zadavateli proběhne ve druhé
polovině června letošního roku. Jedná se
o samostatný tendr na přestavbu civilních
vozidel, která jsou v majetku ministerstva
vnitra a pocházejí z loni uzavřené rámcové
smlouvy na dodávku vozů v běžném
provedení.

Vozidla budou osazena majáky na střechu,
přípravou pro radiostanici a vybranými
položkami ze sortimentu Škoda Originálního
příslušenství. Součástí přestavby budou
rovněž polepy.

Další témata 17. týdne na autoweek.cz
Automobilky požadují řešení zpoplatnění dálnic v EU
Češi dýchají nejčistší vzduch za poslední roky
Úspěšnost vymáhání nesplácených pohledávek klesá
Vyhlášení vítězů Peugeot Rally Cupu 2020 a novinky pro rok 2021
více na
www.autoweek.cz

Kontrolujte tlak v pneumatikách
Pravidelná
kontrola
tlaku
v pneumatikách pomáhá k bezpečné
jízdě. Optimální tlak navíc zabraňuje zvýšení
opotřebení, a proto může poskytnout delší
cykly výměny pneumatik. To šetří peníze
a pomáhá životnímu prostředí. Správný

tlak v pneumatikách také snižuje spotřebu
paliva a tím i emise oxidu uhličitého.
S kompresory OSRAM lze snadno a rychle
tlak
v
pneumatikách
zkontrolovat
a případně jej upravit. Kompresory jsou
užitečné, lehké a mají kompaktní rozměry.
Jsou napájeny z 12 V zásuvky ve vozidle
a mají přes 3 m dlouhý integrovaný
napájecí kabel a ﬂexibilní vzduchovou
hadici. Tlak se zobrazuje v jednotkách
bar, kPA a PSI. Kompresory OSRAM nejsou
určeny výhradně jen pro pneumatiky
automobilů. S přiloženou sadou adaptéru
můžete
nafouknout
i
pneumatiky
motocyklu, kola, kočárku, nafukovací
člun, míče, matrace, hračky do vody atd.

Nové značení pneumatik
Od 1. května vstoupilo v platnost nové
evropské klasifikační štítky pneumatik.
Cílem nových štítků je pomoci kupujícím
porovnávat mezi sebou různé pneumatiky
a vést je k nákupu bezpečnějších
a ekologicky šetrnějších produktů. Nové
štítky jsou povinné u pneumatik vyrobených
po dubnu 2021.
Celoroční, letní a nehrotované zimní
pneumatiky pro osobní vozidla, SUV
a užitková vozidla prodávané v EU
získaly klasifikační štítky v roce 2012. Štítky
obsahovaly informace o valivém odporu,
přilnavosti za mokra a vnější hlučnosti.
Nyní musí obsahovat také informaci
o přilnavosti na ledu a sněhu. Zároveň
byly překlasifikovány předchozí třídy

a přidán QR kód, který odkazuje k rozsáhlé
evropské databázi. Nařízení se nyní rozšiřuje
i na pneumatiky pro nákladní vozidla
a autobusy. Tyto pneumatiky nebudou mít
symbol přilnavosti na ledu.
více na
www.autoservismagazin.cz

Porsche ČR staví vzdělávací centrum
Společnost Porsche Česká republika, největší
importér nových osobních a užitkových vozidel
do České republiky, zahájila výstavbu nového
vzdělávacího centra v rozvojové oblasti určené
pro vědu a výzkum v obci Zlatníky-Hodkovice
v okrese Praha Západ. Moderní multifunkční
objekt Vzdělávacího centra Porsche Česká
republika představuje významnou investici ve
výši 156 milionů Kč.
Vzdělávací centrum vytvoří zázemí pro
školení v oblasti produktů a technologií, ale
také pro různá setkání a konference. Bude sloužit
především ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců
prodejní a servisní sítě značek Volkswagen, Audi,
Seat, Volkswagen Užitkové vozy, Cupra, programu
prodeje ojetých vozů Das WeltAuto a projektu
řešení nabíjecí infrastruktury Moon. Středisko
bude určeno pro prodejce a servisní partnery.
Ti zaměstnávají 1100 mechaniků, mechatroniků,
autolakýrníků a dalších specialistů. V centru
bude možné školit i obchodníky či pracovníky
administrativy.
„Položením základního kamene udělali další
významný krok k vybudování našeho nového
vzdělávacího centra. Odborné znalosti a know-

how jsou v oblastech prodeje a servisu pro
spokojenost zákazníků klíčové a v budoucnosti
jejich význam ještě poroste. Proto jsme se rozhodli
uskutečnit naši největší investici na českém trhu
a vybudovat moderní vzdělávací středisko, z jehož
činnosti budou mít prospěch všichni zákazníci
námi zastupovaných značek. Naši školitelé zde
budou předávat nejnovější informace ze světa
automobilové techniky také učitelům českých
odborných škol, hasičům, pracovníkům pojišťoven
a dalším zájemcům,“ říká jednatel Porsche Česká
republika Franz Pommer.
Jedna z pěti učeben pro technická školení
bude speciálně vybavena pro výuku karosářů,
včetně rovnání a sváření materiálů používaných
v nejmodernějších konstrukcích vozidel. Další
tři učebny budou sloužit pro netechnická
školení a jedna bude vyhrazena pro přípravu
multimediálního obsahu a on-line vysílání.
Dvoupodlažní budova je koncipována tak, aby
v budoucnu bylo možné její rozšíření o další patro.
Téměř celou plochu střech pokryje fotovoltaická
elektrárna. Získaná elektrická energie bude
využívána nejen pro potřeby objektu, ale
i k nabíjení elektromobilů.
více na
www.autoweek.cz
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Renault Arkana
jde novou cestou

Volkswagen představil
plán klimaticky
neutrální mobility

Obchod
s emisemi
a přílišný tlak na
elektromobilitu

Městský
elektromobil
s dojezdem
1000 km
Zajímavosti z oblasti
prodeje ojetých
vozidel

Renault Arkana jde novou cestou
Renault rozšiřuje svou nabídku v segmentu
kompaktních vozů o originální crossover Arkana.
V těchto dnech začal prodej tohoto modelu na
českém trhu.
Interiér je ve shodě se současnými modely
značky. Multimediální systém používá v základní
výbavě displej 7“ doplněný o mechanické
ovladače základních funkcí, ale častější volbou
bude systém Easy Link s displejem 7“ nebo
9,3“ s integrovanou navigací. Přístrojový štít je
tvořený 10,2“ displejem, ovšem v současné
době se vzhledem k nedostatku mikroprocesorů
dodává displej 7“, a tomu je i uzpůsobena cena.
K ovládání funkcí vozu je také zde používán už
osvědčený systém MultiSense.
Mild-hybridní technologie 12 V zlepšuje funkci
Stop & Start, zajišťuje rekuperaci energie při
zpomalení a pomáhá motoru ve fázích největší
spotřeby energie, tj. při rozjezdu a při akceleraci. To
umožňuje snížit spotřebu paliva až o 8 % a zajišťuje
větší plynulost při
opětném rozjezdu
a komfor tněj ší
řízení. Mild-hybridní
varianta 1,3 TCe
s výkonem 118 kW

(160 k) se začne prodávat letos během čtvrtého
čtvrtletí.
Asistenční systémy aktivní pomoci řidiče ADAS
jsou zahrnuty v rámci Easy Drive s vrcholem
v podobě autonomního řízení úrovně 2 Easy Pilot
fungujícího v rozsahu rychlostí od 0 do 170 km/h.
Základní v ýbava Zen zahrnuje mj.
multimediální systém Easy Link 7“, světlomety
Full LED, systém aktivního nouzového brzdění,
výstrahu pro nebezpečnou vzdálenost, výstrahu
při opuštění jízdního pruhu s aktivní korekcí,
tempomat, otevírání vozu hands-free kartou,
klimatizaci, parkovací senzory vpředu i vzadu,
kameru na zádi, elektricky ovládaná zrcátka
a 17“ kola. Vrcholná výbava RS Line přidává
i mnoho designových doplňků.
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Volkswagen představil plán klimaticky neutrální mobility
Volkswagen na konferenci Way to Zero upřesnil
komplexní plán dekarbonizace společnosti aby
měl nejpozději do roku 2050 klimaticky neutrální
bilanci. Cílem je kompletní elektrifikace nových
vozů. Do roku 2030 se budou elektromobily podílet
na celkovém počtu prodaných vozů Volkswagen
v Evropě nejméně 70 %, což představuje víc než
milion vozidel. V Severní Americe a Číně mají mít
elektromobily podíl nejméně 50 %.
„Volkswagen je synonymem trvale udržitelné
elektromobility pro všechny. Vydali jsme se na
cestu k nulovým emisím Way to Zero a důsledně
stavíme životní prostředí jako středobod našeho
konání. K dekarbonizaci přistupujeme komplexně:
od výroby přes používání až po recyklaci. Jako
první výrobce automobilů podporujeme i výrobu
elektrické energie z obnovitelných zdrojů,“ řekl
předseda představenstva značky Volkswagen
Ralf Brandstätter.
Zásadním faktorem pro elektromobilitu
s neutrální bilancí emisí CO2 je nabíjení elektrickou
energií vyráběnou ze 100 % z obnovitelných
zdrojů. Volkswagen jako první výrobce
automobilů podporuje přímo výstavbu elektráren
využívajících obnovitelné zdroje. Smlouvy na
první projekty již byly uzavřeny s energetickým
koncernem RWE. Volkswagen v Německu

podporuje výstavbu solární elektrárny s celkovou
kapacitou 170 GWh ročně. Ta bude od konce
roku 2021 v provozu v Meklenbursku. Její realizace
se obejde zcela bez státních subvencí. Do roku
2025 mají všechny projekty dohromady vyrábět
7 TWh ekologické elektrické energie navíc.
Volkswagen také urychluje dekarbonizaci
výroby. Již dnes všechny evropské závody značky
odebírají 100 % elektrické energie z obnovitelných
zdrojů. Od roku 2030 budou všechny výrobní závody
na celém světě s výjimkou Číny spotřebovávat
elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. Také
v dodavatelských řetězcích budou minimalizovány
všechny zdroje emisí CO2. Dílčím cílem je snížit
emise CO2 na jeden vůz v Evropě o 40 % do roku
2030 oproti výchozí situaci z roku 2018.
Další úspory emisí CO2 přinese recyklace
akumulátorů, z níž se bude využívat více než
90 % surovin. Divize Volkswagen Group
Components již spustila první recyklační provoz
v Salzgitteru.
„Je jasné, že samotný Volkswagen zajistit
dekarbonizaci mobility nedokáže. K tomu je
zapotřebí společné úsilí politické a hospodářské
sféry i celé společnosti spolu s inovativními
nápady a odvážnými investicemi,“ uzavřel
Brandstätter.
více na
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Městský elektromobil s dojezdem 1000 km
Jeden z největších výrobců elektromobilů na
světě BYD na autosalonu v Šanghaji představil
malý městský hatchback EA1 údajně schopný
ujet na jedno nabití 1000 km.
Čínský gigant z Šen-čenu, řadící se mezi
největší výrobce elektromobilů na světě i mezi
největší producenty akumulátorů, se pochlubil
nejen působivými prodejními a hospodářskými
výsledky. BYD v Šanghaji vystavuje především
několik verzí městského hatchbacku s elektrickým
pohonem EA1. Dosud zveřejněné informace
tento vůz činí jedním z nejzajímavějších exponátů.
Průlomová platforma BYD e-Platform 3.0
umožňuje umístění článků do celé konstrukce
vozu v rámci systému Cell-to-Pack (CTP), tj. bez
modulů integrovaných přímo do nosné struktury,
což nejen uvolňuje prostor, ale také poskytuje větší
tuhost konstrukce a lepší bezpečnost v případě
nehody. BYD zdůrazňuje, že nová platforma nejen
v dosud nevídané míře integruje a standardizuje
klíčové komponenty, ale také vytváří zcela
novou strukturu karoserie, digitální a elektrickou
architekturu a vylepšený operační systém vozidla.
BYD v EA1 také využívá novou architekturu
800 V. Vyšší napětí přináší vyšší výkonnost
a možnost rychlejšího dobíjení, ale také mnoho

technických komplikací, takže jej automobilky
zatím moc nevyužívají. Jednou z výjimek je
Porsche Taycan. Vysoké napětí umožňuje využít
akumulátor Blade Battery LFP, tedy lithium-železofosfátový nepoužívající v katodě kobalt.
Akumulátor LFP, pracující s napětím 800 V,
umožňuje vozu EA1 ujet téměř 1000 km (přesně to
je 965 km), ovšem čínské automobilky neuvádějí
údaje podle standardu WLTP, ale NEDC. Reálná
tedy bude hodnota mezi 640 až 725 km. I tak
malý hatchback dosáhne mimořádný dojezd.
Ten navíc podtrhuje schopnost akumulátoru získat
při nabíjení za 5 minut energii pro ujetí 145 km.
Platforma BYD e-Platform 3.0 je otevřená i pro
použití u dalších výrobců. BYD rovněž používá
vlastní operační systém, umožňující aktualizaci
na dálku a opět plně otevřený jiným vývojářům.
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Zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel
Souhrn informací o trhu ojetých vozidel za
první letošní čtvrtletí – Cebia Summary 1/2021.
V letošním roce došlo na trhu ojetých aut
k mimořádné situaci. Zatímco se v posledních
letech průměrné stáří nabízených ojetých vozů
prodlužovalo, letos došlo k jeho snížení o půl
roku: loni se prodávaly vozy s průměrným stářím
9,5 roku, letos kleslo na 8,9 roku. Paradoxně za
to může pandemie koronaviru. Čím déle trvají
protipandemická opatření, tím více přibývá lidí,
kteří se rozhodli nevyměňovat stávající vozidlo za
mladší, případně vyčkávají s jeho prodejem na
otevření autobazarů. Vliv mělo také snížení počtu
dovezených ojetých osobních vozů meziročně
o 7,5 % na 34 277 kusů.
„Pokud bychom srovnali letošní počet
dovezených osobních ojetých aut se stavem
před dvěma lety, došli bychom k poklesu o 18 %,“
říká ředitel společnosti Cebia Martin Pajer. Vozy
se zahraničním původem se prodávají v průměru
starší než tuzemské vozy a stáří těch, které se
k nám nově dovážejí, navíc stále roste. Zatímco
před rokem byly dovezené vozy staré v průměru
10,2 roku, letos jejich průměrné stáří činilo
10,6 roku. Rostl především podíl vozů starších 15 let.
Loni jich bylo 19,84 %, letos se jejich podíl vyšplhal na
22,03 %. Podíl aut s tuzemským původem zůstal
51 %.

osobních vozů 155 000 km. Meziročně se průměrný
počet ujetých kilometrů vrátil na svoji úroveň. Oproti
stavu ke konci loňského roku však došlo k poklesu
o 7000 km, což lze přisoudit snížení průměrného
stáří prodávaných aut během posledních měsíců.
Letos došlo k navýšení průměrné ceny o 2 % na
234 000 Kč. Na růst cen má vliv nejen nižší stáří
vozidel, ale také zmenšení nabídky vozů.
Vzhledem k uzavření prodejních míst po celé
první čtvrtletí a prodeji vozidel pouze v online
režimu se průměrná doba prodeje opět navýšila
na 118 dní. Už loni se po uzavření prodejních míst
v polovině března meziročně prodloužila z 85 na
97 dní, letos tedy stoupla o dalších 21 dní.
Z hlediska paliva stále převažovaly vozy na
naftu (54 %) nad auty na benzin (43 %). Vozidla
po prvním majiteli tvořila 56 % nabídky. Podíl vozů,
u nichž prodejce uváděl, že nebyla havarovaná,
činil 99,45 %. Je tedy zřejmé, že zatajování nehod
stále patří mezi velmi časté způsoby prodejců
jak oklamat zákazníka a na autě více vydělat.

V prvním čtvrtletí letošního roku byla průměrná
hodnota na tachometrech prodávaných ojetých
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Obchod s emisemi a přílišný tlak na elektromobilitu
Týdenní dávka nejnovějších zpráv o mobilitě
z celé Evropy od Seana Gouldinga Carrolla
z Euractiv.
Exekutiva EU naznačila, že požadavek na
používání udržitelných paliv pro motory letadel se
bude vztahovat na všechny lety odlétající z letišť
EU ať letí kamkoliv. Komise bude vyžadovat, aby
palivo na letištích EU obsahovalo určité procento
udržitelné složky. Pak jej budou všechna letadla
tankovat bez ohledu na to kam směřují.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von
der Leyenová oznámila, že systém EU pro
obchodování s emisemi bude rozšířen o dopravu
a budovy. „Umožníme obchodování s emisemi
nejen pro výrobu energií a průmysl, ale také pro
dopravu a pro budovy. Uhlík musí mít svoji cenu,
protože příroda už tuto cenu nemůže platit," řekla
von der Leyenová.
Ti, kteří stojí za tímto rozhodnutím, si bezpochyby
uvědomují související rizika. Zdražení dopravy
může vyvolat vážný odpor – protesty Žlutých vest,
které otřásaly Francií v roce 2018, byly reakcí na
zvýšení cen benzinu o 0,10 eura. Dokonce i šéf
EU v oblasti klimatu Frans Timmermans řekl, že je
proti přidání silniční dopravy, protože zvýšení cen
pohonných hmot může ublížit chudým. Proto se

očekává, že bude vytvořen nový systém s jinou
cenu CO2 pro dopravu a budovy.
Bosch si myslí, že se EU příliš zaměřuje na
elektricky poháněná vozidla. Obvinil EU, že
je upřednostňuje před jinými řešeními, která
by mohla přispět k ekologické dopravě, jako
jsou syntetická paliva. Bosch tvrdí, že pokrok
v účinnosti spalovacího motoru znamená, že
i s nízkými emisemi uhlíku bude stále hrát svou roli.
„Když Kennedy oznámil cíl dopravit člověka
na Měsíc, nechal na inženýrech, aby rozhodli jak
toho dosáhnout. Evropská komise jde opačným
směrem s politikou, která představuje technický
monopol, by přistání na Měsíci nebylo úspěšné.
Potenciální cesty k opatřením v oblasti klimatu
jsou v současnosti přerušovány,“ uvedl člen
představenstva společnosti Bosch Stefan Hartung.
Zdá se, že se vakcinace konečně stabilizuje,
ale digitální zdravotní průkaz EU stále čelí
problémům. Zatímco země závislé na cestovním
ruchu usilují o jeho rychlé zavedení, severní
státy jsou skeptické. Zůstávají zde klíčové otázky
například zda testy na protilátky skutečně
prokazují imunitu či zásah do soukromí. Letecké
společnosti a letiště vyvíjejí tlak na EU, aby
covidpas začal fungovat co nejdřív.
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