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Volkswagen uvádí na trh nový vrcholný model 
Arteon s velkými ambicemi. Nový model je víc než 
jen nová generace sedanu s profilem čtyřdveřového 
kupé CC (původně Passat CC). Ve skutečnosti 
zaujímá postavení největšího modelu, tedy i jako 
náhrada za exkluzivní sedan Phaeton, jehož výroba 
skončila před rokem. Přichází v podobě, která se 
plně osvědčila u Škody 
Superb, tedy s karoserií 
liftback - poprvé použité 
u značky Volkswagen.

Volkswagen potřebuje 
posílit své hospodářské 
výsledky prodejem aut s 
vyšší mírou zisku. Proto 
kromě rozšiřování nabídky 
SUV přichází s modelem, 
který je alternativou k Audi 
A5 Sportback, ale s delším 
rozvorem. Arteon osloví 
zákazníky atraktivním 
designem, který plně těží z možností nabízených 
použitím LED světlometů, ale i mimořádnou 
prostorností se zavazadlovým prostorem o objemu 
563 l (Superb má při stejném rozvoru i délce 625 l), 
po sklopení zadních sedadel 1557 l. 

Volkswagen Arteon vychází z modulární platformy 
MQB (tedy s motorem napříč). V interiéru najdeme 
obdobné uspořádání jako v Passatu, ale s mnoha 
exkluzivnějšími doplňky. 

Volkswagen uvádí jako standardní výbavu pohon 
všech kol 4Motion, nicméně zvolit samozřejmě lze 
i verze s pohonem jen předních kol. Pro pohon 
Arteonu byly použity jen čtyřválce - zážehový 
2,0 TSI/206 kW (280 k) a turbodiesely 2,0 TDI/110 
kW (150 k) a 2,0 BiTDI/176 kW (240 k). K těm se 
časem přidají zážehové 1,5 TSI Evo/110 kW (150 k) 

a 2,0 TSI/140 kW (190 k) s 
turbodieselem 2,0 TDI/140 
kW (190 k). Turbodiesely 
jsou vybaveny systémem 
SCR používající kapalinu 
AdBlue.

Arteon se vyrábí v Emdenu. 
Cena základní verze 2,0 
TDI začíná na hodnotě 1 
007 900 Kč. Největší zájem 
se ale očekává o obě vyšší 
výbavy - luxusně laděnou 
Elegance a sportovní 
R-Line. Do budoucna by se 

nabídka měla dále rozšířit o více válců pod kapotou 
i karosářskou verzí Shooting-Break. Hybridní pohon 
údajně není v plánu.

Kompletní data a ceník najdete na str. 10 (po 
stažení pdf verze)

více na
www.autoweek.cz
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Představení Jaguaru E-Pace se blíží
Kompaktní model E Pace se připojí k dalším SUV značky Jaguar - většímu F Pace a 
konceptu I- Pace s plně elektrickým pohonem, který se připravuje k sériové výrobě od 
roku 2018. Jaguar s ním chce navázat na úspěch modelu F-Pace, který v loňském roce 
pomohl navýšit prodej vozů značky o 83 %. E-Pace bude vycházet ze stejné platformy 
jako sedan XE. Bude standardně vybaven 
systémem inteligentního pohonu všech kol s 
vektorováním točivého momentu, který přebírá 
od sportovních m modelů, a řadou zážehových 
a vznětových dvoulitrových čtyřválců Ingenium 
doplněných o třílitrové šestiválce. Vyrábět 
se bude, stejně jako připravovaný I-Pace, 
v Rakousku ve Štýrském Hradci v továrně 
Magna Steyr. Světová premiéra proběhne 13. 
července 2017 a předběžná cena vč. DPH 
začíná na 966 669 Kč.
více na www.autoweek.cz

Volvo do elektromobility vyšle Polestar
Automobilka Volvo Cars, vlastněná 
čínským holdingem Geely, oznámila, že 
se její pobočka Polestar, zaměřená dosud 
na vývoj vysoce výkonných vozů, stane 
novou samostatnou fungující společností, 
která se bude věnovat výkonným vozidlům 
s plně elektrickým pohonem. Na místo 
výkonného ředitele společnosti Polestar 
nastoupí Thomas Ingenlath (53), který 
dosud byl ve Volvo Cars viceprezidentem 

pro design. Nástupcem Ingenlatha  v roli šéfa designu bude Robin Page.
Volvo se chce se značkou Polestar, dosud zaujímající roli jako AMG u Mercedesu-
Benz nebo M u BMW, postavit společnosti Tesla Motors a novým značkám jako jsou i u 
automobilky BMW a EQ u Daimleru. Volvo Cars se společností Polestar Performance 
spolupracuje od roku 1996, od června 2015 je jejím 100% majitelem. 
více na www.autoweek.cz

Krátce
- EU připravuje zrušení dovozních cel na automobilové díly vyráběné v Japonsku.
- Dalším německým městem zvažujícím zákaz vjezdu starších aut se vznětovými motory 
je Mnichov.
- VW Group rozšiřuje spolupráci s automobilkou GAZ Olega Děripasky vyrábějící vozy 
Volkswagen a Škoda.
- Generální ředitel Apple Tim Cook potvrdil, že jeho společnost pracuje na vývoji 
software pro autonomní automobily.
- Zelení v Německu chtějí prosadit úplný zákaz výroby spalovacích motorů do roku 
2030 a místo toho chtějí podporovat použití jízdních kol.
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Od roku 2014 učni Středního odborného učiliště 
strojírenského Škoda Auto každý rok navrhují a 
vyrábějí vlastní vůz. V roce 2014 šlo o dvoumístnou 
otevřenou verzi vozu Škoda Citigo, v roce 2015 
Pickup na bázi vozu Škoda Fabia a v roce 2016 kupé 
vycházející z vozu Škoda Rapid Spaceback. Čtvrtý 
žákovský automobil z Mladé Boleslavi je 
plážové vozítko vycházející z modelu Citigo 
ale poháněné elektromotorem o 60 kW (82 
k). Nový žákovský automobil je kompletně 
provozuschopná buggy se solárním 
panelem, chytrou televizí, lednicí a mobilní 
diskotékou. 

Skupina 22 učňů ve věku 17 a 18 let z 
celkových 900 učňů devíti oborů, kteří se učí 
na Středním odborném učilišti strojírenském 
Škoda Auto, dostala od října 2015 příležitost 
vyzkoušet si práci na vývoji nového 
automobilu. Mladí technici si rozhodnutí, 
jaký vůz má vzniknout, nechali pořádně projít 
hlavou. „Elektromobilita není jen přechodný trend, je 
to budoucnost. Proto jsme se rozhodli postavit auto 
s elektrickým pohonem,“ vysvětluje jeden z učňů 
Daniel Launa volbu letošního týmu. 

Projekt učňovského auta začal na podzim roku 
2016 prvními výkresy. Od ledna 2017 učni pracovali 
nejen na papíře a v počítači, ale stále více v dílně 
se svářečkou a s nůžkami na plech. Střecha musela 
pryč, boky vozu jsou kompletně přepracovány, 
zavazadlový prostor byl uzavřen víkem. Nejsložitější 

byla výroba individuálních dílů karoserie. Schopnosti 
učňů rostly spolu s jejich úkoly. V praxi poznali, co 
obnáší spolupracovat jako tým, osvojili si technické 
a organizační schopnosti a naučili se, jak vystačit 
se závazným rozpočtem. Ke stavbě vozítka Element 
potřebovali 1500 hodin. 

Stavbou vozu Škoda Element učni naplňují naprosto 
mimořádnou misi. Novou elektrickou buginu 
symbolicky věnovali svému kolegovi Petru Stanislavovi, 
který v roce 2015 patřil k týmu, který postavil Pickup 
na bázi Fabie. V červenci minulého roku měl nehodu 
na motocyklu a od té doby je odkázán na invalidní 
vozík. I přesto chce své nástavbové studium dokončit.

Více o Škodě Element na str. 11 (jen v pdf verzi)

více na
www.autoweek.cz
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Amazon chce prodávat auta
Globální gigant internetového prodeje Amazon svým působením likviduje jedno 
odvětví kamenných obchodů za druhým. V mnoha zemích mizí prodejny knih a tradiční 
prodejny s obavami hledí na svou budoucnost, protože zákazníci rádi ušetří a nechtějí 
stát ve frontách. Dokonce i v případě, že zavítají do prodejny, tak si v telefonu nebo 
tabletu srovnávají ceny s tím, co nabízejí internetové obchody, především Amazon. 
Jeff Bezos začínal s prodejem knih, které jsou relativně levné a snadno se balí. Jeho 
nejnovějším cílem je obchod s automobily. Amazon už 
prodej aut přes internet vloni vyzkoušel v Itálii se třemi 
modely Fiat. Koncept byl vyhodnocen jako úspěšný, takže 
se připravuje jeho rozšíření do Velké Británie. Zákazníci sice 
chtějí o novém autě vědět předem mnoho informací, ale 
i v tomto ohledu má Amazon výhodu - průzkumy ukazují, 
že jím poskytovaným informacím kupující věří víc než 
informacím od výrobců, kamenných obchodů a dokonce 
i tomu, co najdou s pomocí Googlu.
více na www.autoweek.cz

Alza zahájila prodej vozů Tesla
Internetový prodejce Alza rozšířil svou 
nabídku v oblasti elektromobility, když 
od dosud prodávaných elektrokol a 
elektrických koloběžek skočil rovnou 
k luxusním automobilům značky Tesla. 
V nabídce jsou dva vozy Tesla - sedan 
Model S 75D za 2 999 999 Kč vč. DPH a 
SUV Model X 100D za 3 499 999 Kč vč. DPH. 

Oba jsou k vidění v prodejně Alzy v Praze Holešovicích. Alza uvádí, že jako první nabízí 
autonomní řízení Autopilot, jenže použití tohoto asistenčního systému k autonomní 
jízdě nedovoluje výrobce ani legislativa. V nabídce je uvedena záruka na automobil 
4 roky (resp. 80 000 km) a na baterie v délce 8 let, ale chybí informace o tom, kdo 
bude zajišťovat servis a opravy. Nabídka Alzy je koncipována tak, že by se v ní měly 
objevit i elektromobily nižší a střední cenové kategorie.
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 25. týdne na www.autoweek.cz:
Nové hybridní svítidlo Philips CBH51 do motorového prostoru 
Clim Spray a Clim Pur se vrací do nabídky značky Valeo
Ministr Havlíček jednal v Mladé Boleslavi
TPCA rozdala peníze z grantu, zazářily zelené projekty
Nákladní doprava směřuje k jízdě v konvojích
Konference o Silničním balíčku 
Nový autokar MAN Lion 's Coach



Také Kia chce těžit z rostoucího zájmu o malá měst-
ská SUV (tedy CUV). Připravila menší model než je 
úspěšná kompaktní Sportage. Pro značku Kia půjde 
o klíčový model, protože podle její prognózy bude 
v roce 2020 každé desáté auto prodané v Evropě 
patřit do tohoto segmentu, který postupně objemem 
prodeje předstihne kompaktní SUV.
Pětidveřová Kia Stonic je do značné míry zvýšenou 
verzí modelu Rio (světlá výška je 180 mm). Na pohled 
působí dojmem vozu 
vhodného pro jízdu 
v terénu, ale ve sku-
tečnosti jde o crosso-
ver určený především 
pro městský provoz. Na 
rozdíl od příbuzného 
vozu Hyundai Kona se 
nebude nabízet s poho-
nem všech kol, protože 
v tomto segmentu o něj 
kupující nemají zájem. Místo toho pro jízdu mimo 
zpevněné cesty standardně nabídne stabilizační sys-
tém VSM (Vehicle Stability Management) s funkcí 
vektorování točivého momentu schopnou přibrzdit 
protáčející se kolo a přesměrovat točivý moment na 
druhou stranu.
V rámci nadstandardní výbavy budou k dispozici 
i systémy na podporu řízení pod označením DRiVE 

WISE, jako jsou systém nouzového brzdění AEB s 
rozpoznáváním chodců a prediktivní varování před 
čelní srážkou FCA.
Nabídka zážehových motorů zahrnuje tříválec s 
turbodmychadlem Kappa 1,0 TGI 88 kW (120 k) a 
nepřeplňované čtyřválce Gamma 1,25 l/62 kW (84 
k) a 1,4 l/73 kW (84 k). K tomu se přidá turbodiesel 
řady U 1,6 CRDi/81 kW (110 k).
Vůz s délkou 414 cm a rozvorem 258 cm (jako Rio) 

má objem zavazadlového 
prostoru 352 l resp. 1155 l po 
sklopení zadních sedadel. 
Modelu Rio se podobá i 
tradičně řešená přístrojová 
deska s klasickými ovladači 
a tlačítky. Chytrý telefon lze 
propojit s vozem prostřed-
nictvím platforem Android 
Auto nebo Apple CarPlay, 
které jsou součástí základ-

ní výbavy a ovládají se prostřednictvím dotykového 
displeje infotainmentu.
Veřejnosti se Kia Stonic představí v září na autosa-
lonu ve Frankfurtu. Prodej začne v říjnu a vyrábět se 
bude, stejně jako Rio, v Jižní Koreji v závodě Sohari. 

Kia Stonic - malý dravec do velkoměsta

více na
www.autoweek.cz
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Walter de Silva bude pracovat pro Číňany
Bývalý šéfdesignér Volkswagen Group Walter de Silva nastoupil do společnosti EDAG 
Group s odpovědností za oddělení vývoje, designu a marketingové strategie. V rámci 
prvního projektu bude mít za úkol navrhnout design řady elektromobilů pro velkou 
čínskou společnost. EDAG zatím tuto společnost nespecifikoval, ale jeho zákazníkem 
je čínská automobilka ArcFox, specializovaná na výrobu elektromobilů a patřící do 
skupiny BAIC. De Silva (na fotografii vlevo s vedením EDAG Group) bude řídit studia 
EDAG v Barceloně, kde pracuje 560 vývojářů.
De Silvu v roce 1999 přivedl k VW 
Group Ferdinand Piech od Fiat 
Group, kde mj. navrhl Alfu Romeo 
156. Nastoupil u Seatu a v roce 2002 
se stal šéfdesignérem Audi, kde se 
sblížil s Martinem Winterkornem. Ten 
jej v roce 2007 po svém přechodu 
do vedení koncernu VW vzal sebou 
do Wolfsburgu. Po Winterkornově 
rezignaci v důsledku Dieselgate 
koncem roku 2015 skončil i De Silva.
více na www.autoweek.cz

MBtech rozšiřuje v Plzni 
výrobu prototypů
Největší engineeringová 
společnost v České 
republice MBtech v Plzni 
kvůli zvýšené poptávce 
po špičkových českých 
technických řešeních zvětší 
na téměř dvojnásobek 
výrobu prototypových dílů. 
MBtech je dodavatelem 
řešení pro přední 
automobilky včetně 
BMW nebo Daimleru. K 

současným třem prototypovým halám v Plzni - Skvrňanech přibudou dvě nové. Cílem 
přístavby je získat prostor pro rozšíření výroby prototypových nástrojů a plastových 
dílů velkých rozměrů. Společnost MBtech proto bude hledat zejména špičkové 
montéry, svářeče, nástrojaře, konstruktéry a projektové vedoucí. Nové haly vyrostou 
na pozemcích společnosti západně od stávajících budov. MBtech hodlá do stavby 
investovat 45 milionů Kč a v nových prostorách by se mělo začít pracovat v květnu 
2018. 
 více na www.autoweek.cz



Volkswagen předvedl novou generaci mode-
lu Polo - delší a širší než je ta současná, s nejnově-
jšími asistenčními systémy a slibující víc digitálních 
vymožeností než jakýkoliv konkurent v segmentu 
malých aut. Polo se za 42 let existence stalo jednou z 
nejúspěšnějších modelových řad s prodejem více než 
14 milionů vozů, při započtení všech variant dokonce 
více než 16 milionů. 

Za první čtyři měsíce tomuto segmentu v Evropě vládl 
Renault Clio s prodejem 115 431 vozů před Fordem 
Fiesta se 109 241 vozy a Polem se 107 948 vozy. Přes 
přesun zájmu od malých hatchbacků k malým cross-
overům a malé ziskovosti těchto vozů jde v Evropě o 
velmi významný segment z hlediska objemu prodeje. 
Nicméně i Volkswagen připravuje malý crossover na 
bázi nového Pola, který se představí už v příštím roce.
Pro Polo budou připraveny i nejnovější elektronické 
systémy dosud nabízené jen u Golfu a Passatu, jako 
jsou asistent při vybočení z jízdního pruhu s detek-
cí vozů v mrtvém úhlu, výstraha před nebezpečím 
zezadu, parkovací asistent a dokonce i adaptivní 
tempomat ACC aktivní až do 210 km/h. Polo je navíc 

prvním modelem značky vybaveným novou gener-
ací aktivního displeje usnadňujícího ovládání. Displej 
informačního systému může mít rozměr 6,5“ nebo 
8,0“.
Nové Polo bylo vytvořeno s využitím malé varianty 
platformy MQB A0 jako nová generace Seatu Ibiza. 
Je o 81 mm delší (4053 mm) než stávající model a 
rozvor náprav se prodloužil o 94 mm na 2564 mm. 
Je také o 69 mm širší. Výsledkem je zvětšení zavaza-
dlového prostoru na 351 l (dosud 280 l).
Na výběr budou tříválce 1,0 l, nový motor 1,5 TSI 
evo, dvoulitr a dvě verze turbodieselu 1,6 l (u Pola 
představují vznětové motory 15 % objemu prodeje) 
vybaveného pro snížení emisí NOx systémem SCR. 
Poprvé bude v nabídce i varianta s pohonem na CNG 
s novým motorem 1,0 TGI/66 kW (90 k).
Volkswagen Polo bude k dispozici jen s pětidveřovou 
karoserií, protože o třídveřové verze je minimální zá-
jem. Polo se veřejnosti oficiálně představí v září na 
autosalonu IAA ve Frankfurtu a krátce poté by se 
měly vozy objevit i u prodejců. Vyrábět se bude ve 
španělské Pamploně.

Nové Polo - víc než Minigolf

více na
www.autoweek.cz
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V nabídce výbav pro manažerské GT Volkswagen 
Arteon jsou tři úrovně infotainmentu - dvě s disple-
jem 8“ a tlačítky a vrcholná Discover Pro s dotyk-
ovým displejem 9,2“ 
a možností ovládání 
gesty. Služby konek-
tivity Car-Net nabíze-
jí kromě informačních 
služeb Guide&Inform 
a propojení s chytrými 
telefony App-Connect 
i novou službu Securi-
ty&Service vybavenou 
integrovanou SIM kar-
tou pro možnost ko-
munikace se službami 
Volkswagenu případně 
volání o pomoc pomocí 
tlačítka SOS. Všechna 
volání jsou zadarmo a i 
v zahraničí spojují s operátory mluvícími česky.
Arteon má LED světlomety tvořené vpředu hlavními 
světlomety doplněnými světelným asistentem, ne-
boli světlomety pro špatné počasí, které nahrazují 
světlomety do mlhy. Světlomety mají i funkci dynam-
ického nasvěcování zatáček, která reaguje v předsti-
hu na základě údajů navigace.

Mezi asistenčními systémy je novinkou Předvídavý 
adaptivní tempomat ACC, který opět ve spoluprá-
ci s navigací a kamerou systému pro sledování do-

pravních značek reaguje 
předvídavě podle profi-
lu silnice i dopravního 
značení. Po případném 
nutném zpomalení vrací 
předem nastavenou ry-
chlost.
Další novinkou je Auto-
matická pomoc v nouzi 
(Emergency Assist) se 
dvěma radary na zádi. 
V případě, že řidič ner-
eaguje (například při 
zdravotním problému), 
samočinně odbočí do 
pravého jízdního pruhu 
a vůz zastaví. Ve spo-

lupráci se Systémem preventivní ochrany cestujících 
hlídá i dění za vozem a v případě, že se blíží jiné auto 
příliš velkou rychlostí a hrozí náraz zezadu, spustí 
výstražné blikače.

Volkswagen Arteon - ceny a data
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Škoda Element, navržená a vyrobená 22 učni Středního 
odborného učiliště strojírenského Škoda Auto, vychází 
z vozu Škoda Citigo. Dvoumístná plážová bugina má 
délku 3597 mm a šířku 1641 mm. Nemá střechu ani 
boční dveře. Světlá výška narostla o 60 mm. Díky 
modifikované otevřené karoserii jde o zcela svébytný 
automobil s novým uspořádáním.
Na předním i zadním nárazníku jsou stříbrné 
ochranné prvky. Vůz jezdí na 16“ kolech z lehkých 
slitin Scorpius. Vysoko vyříznuté lemy blatníků 
dostaly černé plastové ochranné prvky, na které 
navazují tmavé prahy. Nastupuje se přes boční prahy 
zdobené profilovaným hliníkovým plechem rovnou 
do anatomických sportovních sedadel. Zadní svítilny 
jsou vybaveny LED-prvky.
Černá sedadla, potažená kombinací kůže a Alcantary 

se žlutým lemováním a žlutými ozdobnými švy, 
pocházejí z Octavie RS, ale nesou vyšívaný nápis 
Škoda Akademie. Lakovaný pás přístrojové desky září 
žlutou metalízou, volant a řadicí páka jsou potaženy 
černou kůží se zlatými prvky.
Navigační systém Navigon je v držáku nad ovládací 
jednotkou klimatizace. Tam, kde jsou u vozu Citigo 
zadní sedadla, mladí technici namontovali solární 
panel a chytrou televizi, kterou lze propojit přes 
Bluetooth s chytrým telefonem. Televize je umístěna 
ve víku zavazadlového prostoru zdobeném hliníkem, 
na němž je solární panel mezi dvěma matně černými 
ochrannými oblouky. Díky dvěma reproduktorům 
vpředu a dvěma v zavazadlovém prostoru se Element 
může proměnit v mobilní plážovou diskotéku o 
akustickém výkonu 400 W. Do zavazadlového 

prostoru žáci zabudovali lednici, která 
je napojená na přídavný akumulátor a 
zásobovaná energií ze solárního panelu.
O pohon se stará elektromotor o výkonu 
60 kW (82 PS) s největším točivým 
momentem 210 N.m. Element zrychluje 
z 0 na 100 km/h za 13 s a dosahuje 
maximální rychlost 130 km/h. Lithio-
ionový akumulátor, integrovaný v zadní 
části vozu, má kapacitu 18,7 kWh a 
dojezd je až 160 km.

Elektrická buggy Škoda Element
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Elektromobilita - vedoucí roli hraje Čína

Zatímco prodej nových elektromobilů v Číně se v 
roce 2016 zdvojnásobil na více než 350 000 vozidel 
a posouvá se i směrem k prémiovým segmentům, 
německý trh elektromobilů roste příliš pomalu, takže 
němečtí výrobci nemohou splnit cíle EU týkající 
se flotilových emisí. Vyplývá to z analýzy Index 
elektromobility 2017 společností Roland Berger 
a FKA (Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen 
Aachen). Index porovnává relativní postavení sedmi 
automobilových zemí Německa, Francie, Itálie, USA, 
Japonska, Číny a Jižní Koreje v oblasti elektrické 
mobility.

Analýza ukazuje, že Německo ztratilo své dosavadní 
vedoucí postavení v žebříčku zaměřeném na 
technologie, protože ho předstihla Francie. Důvodem 
je orientace německých 
automobilek na plug-in 
hybridní technologie, které 
mají menší dojezd na čistě 
elektrický pohon.
Čína se poprvé umístila 
celkově v čele, protože je 
nejlepší z hlediska průmyslu 
a trhu. Vzestup Číny je dán 
státní podporou financování a 
zjednodušením schvalovacích 
procesů. Na čínském 
trhu navíc působí mnoho 
technologických start-upů 
s dostatečným kapitálem 
pro vstup do prémiového 
segmentu. Čína také těží z 

toho, že výrobci zde mohou vyrábět elektromobily 
ve skutečně velkém množství, protože produkce 
elektromobilů je více než trojnásobná v porovnání se 
Spojenými státy. Přitom více než 90 % těchto vozidel 
dostává lithio-ionové akumulátory z vlastní produkce.
Také ve Francii je, navzdory nižšímu objemu prodeje, 
větší podíl elektrických vozidel na trhu než v Německu. 
Tam se v roce 2016 prodalo jen 28 000 plug-in 
hybridů a vozidel s čistě elektrickým pohonem, což 
představuje pouhých 0,8 % celkového trhu.
V Číně vláda jen v roce 2015 vynaložila na rozvoj 
e-mobility více než miliardu eur. Vzhledem k 

pokusům o zneužití těchto 
dotací a podvodům se vloni 
tato podpora snížila o 20 
%. I nadále ale v Číně platí 
ambiciózní plán dosáhnout 
do roku 2025 podíl prodeje 
elektromobilů na celkovém 
počtu prodaných nových aut 
15-20 % a do roku 2030 tento 
podíl zvýšit na 40-50 %.
Rostoucí počet dynamických 
start-upů na čínském trhu 
staví evropské automobilky 
před nutnost mnohem 
rychleji reagovat, aby jim 
neujel vlak. Podle společnosti 

Roland Berger již tradiční životní cyklus automobilů 
v délce sedmi let už nestačí současné poptávce. 
Automobilky by měly reagovat rychleji a inovativněji. 
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Čína má deset let náskok!

Generální ředitel BMW China Olaf Kastner tvrdí, že 
by evropské automobilky měly studovat čínský trh, 
protože ten je o celou dekádu napřed s ohledem na 
hlavní trendy digitalizace a konektivity.
Podle Olafa Kastnera mladá generace Číňanů využívá 
čínskou sociální síť WeChat prakticky ke všem 
službám - od komunikace s přáteli až po platby za 
parkování. Nákup služeb prostřednictvím mobilních 
služeb už přesahuje polovinu z celkového objemu 
elektronického obchodování. WeChat vytvořil čínský 
provozovatel mobilních služeb Tencent v roce 2011 
jako vlastní sociální síť, kterou rozšířil i o obchodní a 
komunikační služby. V Číně má 938 milionů aktivních 
uživatelů, přičemž údajně polovina z nich denně tráví 
90 minut při jejím využívání!
Mnohem rychleji než v Evropě se rovněž vyvíjí 
přechod od vlastnění k využívání. Služba sdílení 
vozidel, spolujízdy, taxi, minibusů a dalších služeb 
DiDi organizuje přes 20 milionů jízd denně placených 
bezhotovostně prostřednictvím služeb WeChat nebo 
AliPay největšího internetového obchodu světa 
Alibaba. Služby DiDi využívá okolo 400 milionů lidí 

ve 400 čínských městech a jen ve spolujízdě objem 
jízd převyšuje počet zajišťovaný společností Uber na 
celém světě.
Zatímco představitelé evropských společností mluví 
o potřebě zavádět tento typ služeb, v Číně jsou už 
dávno součástí běžného života. „Vývoj v Číně je o 4-5 
let před Spojenými státy a dalších nejméně pět let 
před Evropou,“ tvrdí Kastner.
Podle Kastnera už tato nová digitální generace 
neuvažuje o individuálních produktech, ale zabývá se 
jen platformami. Svět rozděluje na Přátele a ty ostatní: 
„Oni si firmy zosobňují a dělí je na ty, které vyhovují 
jejich životnímu stylu a na ty, které nejsou Přátelé. 
Pokud vypadnete z jejich okruhu zájmu, pak úplně 
zmizíte z jejich úvah o nákupu.“
Přesto ani tato mladá generace zatím nevyužívá 
mobilní služby při nákupu aut. BMW nabízí sedany 
řady 1 prostřednictvím aplikací pro telefony, na 
internetu a prostřednictvím virtuálního gigaobchodu 
Tmall společnosti Alibaba. Vůz lze koupit on-line, ale 
zákazníci volí jen platbu přes AliPay, zatímco vozy i 
nadále chtějí vidět u prodejce.
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V Praze byly slavnostně představeny nominované 
projekty 9. ročníku prestižní ekologické soutěže 
e.on Energy Globe Awards. Jednomu ze dvou 
nominovaných projektů v každé kategorii může 
kdokoliv až do 30. 
září poslat svůj hlas 
na webu soutěže 
www.energyglobe.
cz a vyhrát auto 
Škoda Citigo G-Tec 
na rok zdarma nebo 
další zajímavé ceny. 
Slavnostní vyhlášení 
vítězů proběhne 9. 
října. 
V kategorii Obec nominovali odborníci jihomoravské 
Šitbořice, které provozují unikátní systém třídění 
odpadu. Proti nim stojí město Hronov, kde se od 
roku 2011 podařilo snížit energetickou náročnost 
modernizací kotelen a osvětlení financovanou z 
budoucích úspor (metoda EPC).
Společnost BSB Prádelny uspěla v kategorii Firma se 
svou ekologickou prádelnou v Olomouci, odebírající 
energii z blízké bioplynové stanice. O nominaci se 
dělí s obchodním řetězcem Lidl, který v pražských 
Průhonicích zprovoznil první energeticky úsporný 
supermarket v České republice.
V kategorii Mládež komisi zaujala studentská 
architektonická soutěž Český ostrovní dům s ambicí 

stavět energeticky soběstačné domy. Druhou 
nominaci získal původně studentský projekt Rekola, 
jenž podporuje veřejné sdílení renovovaných starších 
kol (bikesharing).

V kategorii Kutil 
porota ocenila 
projekt Tomáše 
Nezvala z Plumlova, 
který do soutěže 
přihlásil své digitální 
zařízení BeeSpy 
pro měření různých 
veličin o stavu 
včelstev. Monitoring 
včelí aktivity bude v 

soutěži soupeřit s projektem Recyklovaná móda, za 
nímž stojí studenti Střední uměleckoprůmyslové školy 
v Jihlavě. Z nepotřebného odpadu díky studentům 
vzniká surovina pro nové praktické výrobky. 
V  kategorii Stavba byl nominován ekologický rodinný 
dům šetrně zasazený do činžovního vnitrobloku, 
jehož střechu tvoří mokřadní porost schopný vyčistit 
odpadní vodu na základě přirozených biologických 
procesů a chytře využívá vyprodukovanou energii. 
Jeho konkurentem v soutěži je developerský projekt 
bytových domů z pražských Malešic s názvem Ecocity. 
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