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Za volantem Škody Afriq
Skvělý projekt učňovských aut Škoda má již
osmé pokračování – 25 žákyň a žáků proměnilo
rodinné městské SUV Kamiq v atraktivní, plně
funkční vůz pro vytrvalostní soutěže Škoda Afriq.
Jménem se hlásí k původnímu cíli Rallye Dakar
a zároveň k odpovědnosti Škody Auto za aktivity
koncernu Volkswagen v severní Africe.
Při proměně Kamiqu v soutěžní vůz projekt
kromě odborníků z vývojového a designového
oddělení poprvé podpořili i odborníci ze Škoda
Motorsport. Ti dodali mnoho komponent
z nejúspěšnějšího soutěžního vozu kategorie
WRC2 Fabie Rally2 evo. Na Afriqu najdeme
přídavné LED světlomety či rychlouzávěry kapoty
a k tomu přítlačné křídlo na zádi. Stejně jako
u Fabie Rally2 evo byla do střechy integrována
ventilační klapka. V interiéru to jsou skořepinová
sedadla se šestibodovými bezpečnostními pásy,
volant, kompletní přístrojová deska, navigační
systém, intercom či hasicí systém za sedadlem
spolujezdce s tryskami rozprostřenými po celém
interiéru.

na středovém tunelu bez možnosti řazení páčkami
pod volantem. Výkon je dostatečný, aby vozu
poskytl potřebnou dynamiku provázenou patřičně
vydatným zvukovým doprovodem z upraveného
výfukového potrubí. Ten při absenci izolačních
materiálů doprovází i nezbytný doprovodný hluk
od kamínků narážejících do podlahy a podběhů
kol.
Instalace pohonu 4x4 z Octavie do menšího
základu z modelu Kamiq vyžadovala jen zkrácení
hnacího hřídele. Ze sériové Octavie Scout byly
převzaty i podvozkové díly včetně víceprvkové
zadní nápravy, pružin, tlumičů a brzd. Tomu
musela být patřičně uzpůsobena nosná struktura
a podlaha vozu Kamiq.
Délka vozu Škoda Afriq je 4362 mm, šířka
1870 mm a výška 1570 mm, rozvor náprav 2649 mm
a světlá výška 190 mm. Hmotnost vozu je 1350 kg.
Více o pozadí projektu na str. 10 (dostupná po
stažení pdf verze)

Pro přeměnu v soutěžní vůz byl pohon
předních kol modelu Kamiq nahrazen systémem
pohonu všech kol z vozu Octavia Scout 4x4 spolu
s motorem 2,0 TSI/140 kW (190 k). Sedmistupňová
převodovka DSG má standardní ovládání voličem
více na
www.autoweek.cz

Lancia se vrací
Skupina Stellantis oživí značku Lancia.
Ta v poslední době nabízí výhradně
v Itálii pouze malý vůz Ypsilon. Nyní
Lancia zveřejnila desetiletý plán obnovy
značky na evropských trzích. Její nejvyšší
představitel Luca Napolitano pro rok 2024
ohlásil malý vůz (sedan a hatchback)
s elektrickým pohonem o délce kolem 4
m. O dva roky později bude následovat
přibližně 460 cm dlouhé vozidlo jako
nový vrchol nabídky. V roce 2028 by se
jako kompaktní model měla vrátit Delta
jako výkonný hatchback. Lancia se má
stát prémiovou značkou, v roce 2026 mít
všechny modely elektrifikované a od
roku 2028 prodávat jen vozy s elektrickým
pohonem. Deklarovaným cílem je

také vyrábět 50 % povrchů, jichž se lze
dotknout, z materiálů šetrných k životnímu
prostředí. O značku, která chce polovinu
aut prodávat i online, se má mimo Itálii
starat 100 evropských prodejců.

Značka MG se představí při Legendách 2022
Značka MG se v rámci vstupu na trhy
České republiky a Slovenska poprvé
ukázala v Praze na akci Legendy 2022.
Návštěvníci se seznámili s modely MG ZS

a EHS i historickými vozy. MG se prodává
v 10 zemích západní Evropy. Předprodej
pro české i slovenské zákazníky má začít
koncem června.
Malý crossover MG ZS (délka 432 cm, rozvor
258 cm) je obchodně nejúspěšnějším
modelem značky. K pohonu slouží
přeplňovaný tříválec 1,1 l/82 kW (111 k)
nebo čtyřválec 1,5 l/78 kW (106 k). Existuje
také elektrická verze ZS EV s výkonem
115 kW a dojezdem až 440 km. Výrobcem je
SAIC Motor v Čeng-čou v Číně. Kompaktní
SUV (délka 457 cm, rozvor náprav 272 cm)
MG EHS pohání přeplňovaný čtyřválec
1,5 l/119 kW, v plug-in hybridní verzi
s elektrickým dojezdem 52 km se podílí na
celkovém výkonu 190 kW. Vyrábí jej SAIC
Motor v čínském Ningde.

více na
www.autoweek.cz

Nový Peugeot 308 SW v prodeji
Pět měsíců po hatchbacku uvádí Peugeot
na trh i novou generaci kompaktního kombi
308 SW. Stejně jako hatchback je tento model
jedním z nejatraktivnějších ve svém segmentu
a dobře vybavený pro nejrozmanitější požadavky
každodenního života.
Nová generace Peugeotu 308 už jako
kompaktní hatchback dokázala hned po svém
uvedení na trh zaujmout zákazníky, přičemž
23 % z nich volí plug-in hybridní verzi. Nový
Peugeot 308 SW směřuje do segmentu, který
navzdory náporu kompaktních SUV zůstává
v Evropě dlouhodobě stabilní se silnou poptávkou
a podílem na trhu dlouhodobě 17-18 %. Zatímco
hatchback, který kupují především soukromí
zákazníci, se na celkovém prodeji této modelové
řady podílí 65 % proti 35 % verze 308 SW, ovšem
v České republice je tento poměr prakticky
přesně opačný. Model 308 je velmi oblíbený
u firemní klientely a leasingových společností –
podíl B2B prodeje představuje asi 60 %, přičemž
u kombi to je více než 70 %. Jeho silnou stránkou
je dlouhodobě vysoká zůstatková hodnota.
Peugeot 308 SW kromě atraktivního designu
a výtečných jízdních vlastností se sportovní
charakteristikou nabízí kompletní ﬂexibilitu při

výběru typu pohonu, aby co nejlépe vyhovoval
potřebám zákazníků. Základem jsou zážehové
motory 1,2 PureTech 110 (81 kW) a 1,2 PureTech
130 (96 kW) a vznětový 1,5 BlueHDi 130 (96 kW).
Plug-in hybrid je připraven ve dvou verzích Hybrid
180 e-EAT8 s maximálním výkonem systému
133 kW a Hybrid 225 e-EAT8 se 165 kW. Čistě
elektrický dojezd mají 60 resp. 59 km. Během roku
2023 nabídku u obou karosářských variant modelu
308 rozšíří i plně elektricky poháněné verze.
Cenová nabídka začíná na 555 000 Kč
za verzi Active Pack 1,2 PureTech 110 MAN6,
u plug-in hybridní verze od 890 000 Kč za Active
Pack Hybrid +80 e-EAT8. Vyrábí se, stejně jako
hatchback ve francouzské továrně v Mylhúzách.
Více vč. ceníku na str. 11 (dostupná po stažení
pdf verze)

více na
www.autoweek.cz

Renault Scénic Vision: pohled do budoucnosti
Renault představil prototyp poháněný
palivovými články na vodík ukazující
jak bude vypadat nová generace
legendárního
kompaktního
modelu.
Pro koncept byla vyvinuta zcela nová

platforma s trakčním elektromotorem
vzadu. Elektrický pohon o výkonu
160 kW (218 k) pochází z Megane E-Tech
100% elektrický. Nádrž na 2,5 kg vodíku je
umístěna pod přední kapotou. Palivový
článek je pod podlahou za akumulátorem
a doplňuje akumulátor, který může
mít poloviční hmotnost, a prodlužuje
dojezd na 800 km. Vůz s délkou 440 cm
je reálnou ukázkou budoucího nástupce
modelu Scénic. „Studie odpovídá
z 90 % produkčnímu modelu,“ uvedl
mluvčí značky při jeho prezentaci v Paříži.
Renault uvedl, že se koncept Scénic Vision
s pohonem pomocí palivových článků
nepromění do sériové podoby dřív než
v letech 2030-2032. Verze s akumulátorem
ale přijde na trh už v roce 2024.

Pro rychlé dobíjení chybějí transformátory
Pro další rozšíření elektromobilů je potřeba
budovat více veřejných dobíjecích
stanic. Největší překážkou rozvoje nabíjecí
infrastruktury rychlonabíjecích stanic se stále
víc stávají potřebné trafostanice. Dodací
lhůty jsou podle informací německých
médií aktuálně minimálně jeden rok od
nové zakázky. Někteří provozovatelé
dokonce uvádějí čekací dobu 14 měsíců.
V minulosti se dodávaly do 20 týdnů.
Jako důvod výrobci uvádějí velkou
poptávku po důležitých komponentách,
nízkou dostupnost měděných vodičů
a nedostatky v zásobování v mnoha
průmyslových odvětvích. Kvůli loňským
povodním v Německu bylo také zapotřebí
mnoho transformátorů k obnově tamní
infrastruktury. Dlouhé dodací lhůty jsou
dány i tím, že každý provozovatel sítě
má jiné technické požadavky, takže se

transformátory vlastně vyrábějí na zakázku.
Provozovatelé dobíjecí infrastruktury musí
každou stavbu navrhnout individuálně
a koordinovat ji s provozovatelem sítě.

více na
www.autoweek.cz

Dilema elektromobilů
Většina elektromobilů je těžká. Jejich
akumulátory jsou velkým převáženým nákladem.
Proto automobilky hledají všechny dostupné
prostředky, aby kolem nich postavily vylehčená
auta, protože současná technologie nenabízí
takovou hustotu energie, která by elektromobilům
umožnila zachovat dojezd a výkon požadovaný
spotřebiteli s akumulátory s přijatelnou hmotností.
Magazín Consumer Reports zmapoval dojezd
současných elektromobilů, přičemž na vrcholu
je Lucid Air Grand Touring s 830 km při kapacitě
akumulátoru 112 kWh. Nejbližším konkurentem
je Tesla Model S se 100 kWh a dojezdem
650 km. GMC Hummer EV s výkonem 735 kW
(1000 k) ujede „jen“ 530 km, ale má pohotovostní
hmotnost 4110 kg, přičemž třetina z toho –
1326 kg – je v samotném akumulátoru s kapacitou

210 kWh. Přitom ani Lucid není lehká váha – má
hmotnost 2390 kg.
Generální ředitel skupiny Stellantis Carlos
Tavares říká: „Problém souvisí s nedostatečnými
rezervami potřebných zdrojů – k výrobě větších
aut je zapotřebí více surovin. Takže musíme auta
odlehčit, aby spotřebovávala méně energie.
Lehčí elektromobily nebudou vozit tak velké
a těžké akumulátory a budou mít kratší dobu
nabíjení.“
Zřejmým řešením je snížení hmotnosti vozidla
pomocí lehkých materiálů, jako jsou uhlíková
vlákna nebo hliník. Nelze ale očekávat, že se
automobilový průmysl bude nutně ubírat tímto
směrem. Důležitou roli bude hrát cena.
Ř e d i te l v ý z k u m u s p o l e č n o s t i L u x
Research Anthony Schiavo říká, že bychom
elektromobily neměli posuzovat podle starých
environmentálních měřítek: „Je zřejmé, že více
než čtyřtunový Hummer není udržitelný. Je to ale
elektromobil bez znečištění z výfuku. Výměna
akumulátorů, kterou navrhoval nyní již neexistující
projekt Better Place, by se mohla vrátit. V Číně
se uplatňuje prostřednictvím společnosti Nio.
Očekávám, že zaznamenáme další projekty
výměny, zvláště pokud se jedna značka
elektromobilů stane dominantní a u akumulátorů
dojde k určité standardizaci.“
více na
www.autoweek.cz

Tatra zkouší nemožné: získat 500 nových zaměstnanců
Společnosti Tatra Trucks roste objem
zakázek a zároveň řada klíčových
zaměstnanců už je v důchodovém
věku.
Proto
se
rozhodla
spustit
náborovou
kampaň
„Tatra
hledá
500 zaměstnanců“. Polovina nových
zaměstnanců mají být kvalifikovaní
obráběči
kovů,
automechanici,
lakýrníci, elektromechanici, konstruktéři
a programátoři. Druhou polovinu by
měli tvořit nekvalifikovaní zaměstnanci
na
pozice
ve
výrobě i logistice.
K
náborové
kampani
se
přidávají
také
další společnosti

z areálu Tatry Tawesco, Tatra Metalurgie
a Tatra Defence Vehicle. „Hledáme
elektrotechniky,
elektromechaniky,
elektro-konstruktéry i programátory, což
jsou na českém pracovním trhu velmi
vzácné profese,“ upozorňuje HR ředitelka
Tatry Natálie Linhartová. Tatra věří, že
dokáže zaměstnance získat nejen díky
mzdě a benefitům, ale i atraktivní práci.
„Vyrábíme finální výrobek s vysokou
přidanou hodnotou. Naši zaměstnanci
nestojí u pásu. Mají pestrou práci a naučí
se více profesí. Pro někoho je atraktivní
i možnost práce v zahraničí. Mimo jiné
podporujeme i muzea a renovujeme
historická vozidla,“ shrnuje výhody práce
pro Tatru Linhartová.

Klimatizace v elektrifikovaných vozidlech
Čím více nových elektrifikovaných vozidel
bude jezdit po našich silnicích, tím více
jich přijede do servisu k údržbě nebo
opravě klimatizace. Schopnost opravovat
je bude zásadní pro úspěšný rozvoj
podnikání servisů. U většiny aut s hybridní
a elektrickým pohonem je tepelný systém
řešen tepelným čerpadlem. Tento systém
udržuje také teplotu elektromotoru
vozidla, akumulátoru a elektroniky na
správné úrovni. Proto musí být plně funkční
i pro správnou funkci ostatních systémů.
Mnoho částí systému klimatizace je
vysokonapěťových a vyžaduje speciální
bezpečnostní postupy. Proto je nezbytné
prostudovat
bezpečnostní
pokyny

výrobce. Stejně jako se může objevit
porucha v klasickém okruhu klimatizace,
tak může dojít k poruchám i v tepelných
čerpadlech. Pokud se tyto problémy
rychle neřeší, vedou k nižšímu výkonu
systému nebo jeho celkovému selhání.
Originální dokumentace vozidla je klíčem
k servisu těchto vozů. Informace o systému
usnadní celý proces a umožní provádět
správně jakoukoli diagnostickou práci.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Český Ford mění generálního ředitele
Šéf Fordu pro Maďarsko a Českou republiku
Attila Szabó přešel na jinou pozici a oba zmíněné
importy bude od 1. června řídit nová manažerka.
Szabó převzal řízení aktivit společnosti Ford
v Maďarsku a České republice na začátku roku
2019.
Attila Szabó
Poprvé se připojil k maďarskému týmu Fordu
v roce 2001. Od roku 2003 zastával různé obchodní
pozice. Mimo jiné pracoval jako manažer
ﬂeetového prodeje pro Ford Maďarsko i evropské
trhy přímého prodeje a jako ředitel prodeje
Ford Maďarsko a Ford Slovinsko. V letech 2009
až 2016 působil jako manažer marketingového
oddělení společnosti Ford of Europe. Jako člen
týmu pro cenotvorbu značky Ford v Evropě
působil v regionální kanceláři v maďarském
Szentendre a řídil v rámci společnosti Ford jeden
z největších týmů pro cenotvorbu obsluhující
všechny evropské trhy. V letech 2016-2019 byl
generálním ředitelem společnosti Ford Rumunsko,
od roku 2019 generálním ředitelem prodejních
organizací Ford v Maďarsku a České republice.
Szabó ve Varšavě nahradí Piotra Pawlaka ve
funkci generálního ředitele Ford Polsko.

Andrea Laky
Od 1. června převezme Andrea Laky vedoucí
funkci pro maďarský a český trh. Do oddělení
prodeje a marketingu společnosti Ford nastoupila
v roce 1994, kde pracovala na různých pozicích
a postupně stoupala po žebříčku. Jedenáct let,
v letech 2005-2015, zastávala pozici generální
ředitelky společnosti Ford Maďarsko, a to jako
nejmladší a zároveň jediná generální ředitelka
v rámci evropské organizace společnosti Ford.
V roce 2009 se svým týmem poprvé dosáhla
vedoucí pozice na maďarském trhu značky Ford.
Za to, stejně jako za další obchodní úspěchy,
získala v roce 2013 jako vůbec první žena
prestižní ocenění Manažer roku od Národní
asociace manažerů. Od roku 2015 pracuje na
pozici ředitelky prodejních operací a manažerky
provozních systémů NSC, která je zodpovědná
za provozní systémy národních organizací Ford
of Europe, a zároveň je výkonnou ředitelkou
prodejních operací, což jí umožňuje sbírat
nové zkušenosti a pomáhat s provozem všech
národních trhů Ford v Evropě.
více na
www.automakers.cz
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Cena vs. náklady
na létání

Všestranně
prospěšný projekt

Nový Peugeot
308 SW v prodeji

Snížení provozu
pomocí… pruhů
pro cyklisty?

Všestranně prospěšný projekt
Od školního roku 2013/2014
žáci a žá k yně S třed ní ho
odborného učiliště Škoda Auto
každý rok navrhují a staví auto
svých snů. První byla dvoumístná
verze Citigo CitiJet, v roce 2015
následoval pick-up FunStar na
bázi Fabie, pak kupé Atero,
založené na Rapidu Spaceback,
elek trická buggy Element
vycházející z Citigo, v roce 2018
krásný kabriolet Sunroq odvozený
z modelu Karoq, následoval plně
funkční pick-up Mountiaq na bázi
Kodiaqu, který by nepochybně
byl i veleúspěšný na trhu,
a naposledy před dvěma roky
spider Slavia vytvořený z modelu
Scala.
Při stavbě nejnovějšího vysněného vozu Afriq
odpracovali za čtyři měsíce 2000 pracovních
hodin.
Na první pohled se v porovnání s předchozími
učňovskými vozy může zdát, že zde není tolik
změn. Ale to je dáno tím, že se nemuselo radikálně
zasahovat do nosné struktury karoserie modelu

Kamiq. Změnily se ale blatníky a podběhy, složitá
byla instalace přístrojové desky a především
zabudování ochranného rámu z Fabie Rally2.
Vzhledem k odlišným rozměrům se musel upravit
i tento rám.
Nejsložitější ale byly úpravy nezbytné pro
instalaci pohonu všech kol převzatého z Octavie
Scout. Ve skutečnosti tak proměna modelu
Kamiq v Afriq byla nejkomplikovanější ze všech
dosavadních žákovských vozů.
Další setkání se žákovským autem snů
a především se zástupci jeho tvůrců opět
ukázalo význam tohoto projektu. Žákyně a žáci
si v jeho rámci nejen rozšiřují své technické
znalosti a dovednosti. Především se ale učí
komunikovat, a to nejprve mezi sebou, při
počátečních návrzích, a poté i s pracovníky
oddělení designu, vývoje a v tomto případě
i Motorsportu, přičemž komunikaci musejí
zvládat dvoujazyčně. V rámci projektu se
dokonce setkávají i se členy představenstva.
Díky tomu po roce práce, v případě Afriqu to
kvůli pandemickým omezením bylo po dvou
letech, dokáží s nadšením skvělým způsobem
prezentovat výsledek své práce.
více na
www.autoweek.cz

Nový Peugeot 308 SW v prodeji
Rozvor nového kombi Peugeot 308 SW je s 273
cm o 55 mm delší oproti hatchbacku. Díky tomu
se zvětšil prostor pro cestující vzadu a vůz získal
stabilnější vzhled. S délkou 464 cm je 308 SW
o 21 cm delší než „normální“ 308. To se projevuje
i v rozměrech zavazadlového prostoru, jehož
objem je 608 l s dvoupolohovou podlahou Flex
Floor, po sklopení zadních sedadel naroste až
na 1634 l. U plug-in hybridní verze jsou hodnoty
o něco menší s objemem 548 l resp. 1574 l. Zadní
sedadla lze sklopit i přímo ze zavazadlového
prostoru pomocí ovládacích prvků na bocích.
Neodmyslitelnou součástí vozů Peugeot je
uspořádání interiéru Peugeot i-Cockpit. Jeho
nejnovější generace má opět malý volant,
vyvýšený 10“ digitální přístrojový panel s 3D
zobrazováním a inovativní 10“ středový dotykový
HD displej s novým systémem Peugeot i-Connect
Advanced s bezdrátovým zobrazením telefonu
Mirror Screen. Plně konfigurovatelné přepínače
i-toggles nahrazují tradiční ovladače. Aktualizaci
softwaru na dálku OTA (Over the Air) nelze spustit
za jízdy, ale může probíhat i v uzamčeném voze.

Tak jako hatchback 308 SW nabízí moderní
asistenční systémy ADAS, jako jsou asistent
mrtvého úhlu s prodlouženým dosahem 75 m
nebo parkovací asistent s 360° výhledem na
okolí pomocí čtveřice kamer.
Plug-in hybridní pohon používá zážehový
motor 1,6 PureTech 150 (110 kW, 250 N.m) nebo
1,6 PureTech 180 (132 kW, 250 N.m). V obou
případech spolupracuje s elektromotorem
s výkonem 81 kW a točivým momentem 320 N.m
napájeným akumulátorem s kapacitou 12,4 kWh.

více na
www.autoweek.cz

Cena vs. náklady na létání
Vítejte u dopravního zpravodaje Euractiv
s nejnovějším souhrnem zpráv o mobilitě z celé
Evropy od Seana Gouldinga Carrolla.
Zákonodárci v Evropském parlamentu
hlasovali o několika položkách, které budou
mít zásadní dopad na budoucnost dopravy
v Evropě. Jeden spis se týkal povolenek na
uhlík v letectví. Parlamentní výbor pro životní
prostředí schválil návrh, aby letecké společnosti
za znečišťování platily víc. V současnosti je více
než polovina emisí z letecké dopravy pokryta
povolenkami zdarma. Nepřekvapuje, že se
letecký průmysl brání. „Vyřazování bezplatných
povolenek do roku 2025, ještě předtím, než budou
široce dostupné dekarbonizační technologie,
jako jsou udržitelná letecká paliva, cestování jen
prodraží,“ uvedla skupina zastupující evropské
aerolinky A4E. Nevládní organizace návrh uvítaly.
„Toto hlasování znamená zásadní změnu směru
abychom zajistili, že platí znečišťovatelé a ne
naše planeta,“ řekl Jo Dardenne z organizace
Transport & Environment.
Velmi jemné částice z oděru brzdových
destiček budou poprvé zahrnuty pod nařízení
EU, které má omezit podíl vozidel na znečištění
ovzduší a snížit vysokou úroveň toxických částic
v městských oblastech.
Převážná většina zákonodárců ve výborech
pro životní prostředí a zaměstnanost Evropského
parlamentu hlasovala pro zřízení fondu na pomoc
nejzranitelnějším v Evropě během přechodu
k čistému životnímu prostředí. Fond sociálního
klimatu vezme část peněz z poplatků za emise

uhlíku z budov a silniční dopravy a použije
je ke snížení zátěže pro chudé domácnosti.
Peníze by částečně šly na investice do zelené
dopravy a infrastruktury pro cyklisty. Zatímco
návrh na zřízení sociálního klimatického fondu se
v Evropském parlamentu těší široké podpoře, ne
všechny země EU jsou jím tak nadšené. Fiskálně
konzervativní země, jako jsou Nizozemsko a Finsko,
s ním vyjádřily nesouhlas na základě obav ze
znovuotevření již schváleného dlouhodobého
rozpočtu.
Nevládní organizace InﬂuenceMap tvrdí, že
pouze dva z 12 předních výrobců automobilů
plánují do roku 2030 vyrobit dostatek elektrických
vozidel, aby zůstali v souladu s klimatickými
cíli Pařížské dohody. Celosvětově by více než
polovina všech nových vozidel v roce 2029
musela být elektrická, aby sektor splnil cíl
omezit globální oteplování na 1,5 °C. „Téměř
všem výrobcům automobilů se nedaří držet krok
s přechodem na nulové emise. Ti, kteří nejvíce
zaostávají, jsou přitom také nejvíc negativní
pokud jde o prosazování politiky v oblasti klimatu,“
řekl manažer InﬂuenceMap Ben Youriev. Podle
něho to jsou hlavně Toyota, Honda a Nissan ale
i Hyundai, Ford a Renault, tedy vesměs aktivní
průkopníci alternativních systémů pohonu!
Podle InﬂuenceMap je jediný „čistý hráč“ Tesla,
vyrábějící pouze elektricky poháněná osobní
a nákladní auta. (Ve skutečnosti Tesla dosud
žádné nákladní auto nevyrobila). Jediný další,
kdo údajně skutečně směřuje k produkci čistých
aut, má být Mercedes…
více na
www.autoweek.cz

Snížení provozu pomocí… pruhů pro cyklisty?
Jak upozorňuje Sean Gouldina Carroll ve
zpravodaji Euractiv urbanistické plánování
často postrádá logiku. Logickou odpovědí na
potřebu odlehčení dopravy je přidělení většího
prostoru autům. Někdo by si myslel, že přidání
dalšího pruhu nebo dvou na dálnici by mělo
zmírnit problémy. Města s největším prostorem
pro auta však mívají také nejvíc potíží s dopravou
– dobrým příkladem je Los Angeles.
Ve skutečnosti čím více zatraktivníte řízení,
tím více lidí má tendenci řídit. V důsledku
toho je přínos nového jízdního pruhu pouze
dočasný – noví řidiči tuto výhodu brzy vymažou
a dopravní zácpy se vrátí na původní úroveň.
Tento jev, známý jako „indukovaná poptávka“
předpokládá, že jediným způsobem, jak řešit
problémy s provozem, je snížit počet aut na
silnicích. Vyvolaná poptávka se nedávno objevila
ve zprávách díky šéfovi Tesly a potenciálnímu
kupci Twitteru Elonu Muskovi. Nejbohatší muž

světa není jejím fanouškem a označuje ji za
„jednu z nejvíce iracionálních teorií jakou kdy
slyšel.“
Musk má své vlastní řešení, jak vyřešit dopravní
zácpy – vyvrtat pod městy rozsáhlou síť úzkých
tunelů pro auta a nainstalovat automobilové
výtahy, které řidiče přivedou zpět na povrch (to
není žert!).
Ale není to jen Musk, kdo zpochybňuje
myšlenku, že méně místa pro auta je způsob,
jak se vypořádat s dopravou. V Londýně byla
instalace cyklopruhů široce kritizována s tím,
že povede k dopravnímu chaosu. Nové video
od Guardianu ale zjišťuje, že navzdory tvrzením
vedlo vytvoření cyklostezek ke snížení dopravy.
Tlak na cyklopruhy skutečně vedl k tomu, že
cestování autem se stalo méně atraktivní ve
srovnání s čistšími alternativami. Zda to bude
stačit k přesvědčení Elona Muska se teprve uvidí.
Ale pravděpodobně to ovlivní urbanisty v Evropě.

více na
www.autoweek.cz

Financování: sami sobě odborníkem
Více než třetina Čechů tápe v rozdílech mezi
operativním leasingem a úvěrem na financování
vozu. Vyplývá to z průzkumu společnosti
Volkswagen Financial Services. Jen třetina
respondentů správně identifikovala některé
ze základních atributů operativního leasingu
a úvěru na financování vozu. Navzdory tomu
nadpoloviční většina respondentů hodnotí
svou znalost nástrojů financování v průměru
známkou 2. Přibližně 65 % účastníků průzkumu
si posteskává, že nemá dostatek relevantních
informací o možnostech financování. Každý
desátý si jde sjednat úvěr nebo leasing bez
jakékoliv konzultace. Souvisí to s faktem, že Češi
preferují vyhledávání informací o finančních
produktech na vlastní pěst. Polovina si srovnává
nabídky za pomocí internetu, každý třetí jde pro
radu za rodinou nebo přáteli. Na rady expertů
z oboru spoléhá pouhá pětina respondentů.
„Z průzkumu vyplývá, že budoucí majitelé
nových vozů ve dvou z pěti případů využívají
převážně internetové srovnávače, byť webové
stránky poskytovatelů financování nabízí
více relevantních informací. Například web

Volkswagen Financial Service je navržen
tak, aby všechny potřebné informace byly
jednoduše dostupné a uživatel se k nim dostal
pomocí dvou kliknutí. Druhou možností je zajít
poradit se k autorizovanému prodejci, kde
vyškolení odborníci rádi pomohou najít vhodný
způsob ﬁnancování,“ říká jednatel společnosti
Volkswagen Financial Services Vratislav Strašil.
Lidé se nechtějí vydat z úspor, ale koupě
nového vozidla se zároveň nedá odkládat
věčně. Vliv na nákupní chování Čechů potvrdil
i průzkum, z něhož vyplývá, že aktuální růst cen
přiměl téměř polovinu dotázaných uvažovat
o financování vozu prostřednictvím úvěru nebo
operativního leasingu.
Při srovnávání finančních produk tů
respondenti považují za nejdůležitější výši úrokové
sazby (63 %). Dále jim záleží na výši měsíční splátky
(53 %), době splácení (43 %) nebo výši akontace
(40 %). Proto stále více lidí volí pro financování
nových vozů operativní leasing.
Naopak nejméně důležité jsou pro řidiče
všeobecné obchodní podmínky, nabídka
doprovodných služeb nebo
renomé společnosti, které za
důležité považuje pouze čtvrtina
odpovídajících.
Pro klienty, pro něž je výše
splátky a flexibilita splácení
klíčová, přišel Volkswagen
Financial Services s unikátním
úvěrem Financování Chytře.
Zá sadním rozdí lem oproti
běžnému úvěru je nižší pravidelná
splátka a možnost ﬂexibilní finální
splátky ve výši 20 až 60 % ceny
vozu. Vyšší finální splátka je
kryta cenou automobilu a už
od podpisu smlouvy má klient
garantovanou výkupní cenu
vozu.

více na
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