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Nové Audi A3 Sportback – s ostřeji řezanými rysy
Pro nejnáročnější zájemce o kompaktní vozy
v roce 1996 Audi vytvořilo s modelem A3 zcela
nový segment prémiových kompaktů. Od té
doby mu v segmentu narostla konkurence, ale
také se prodalo pět milionů těchto vozů. Nyní
přichází do prodeje čtvrtá digitálně aktuální
generace.
Zatímco jinde designéři ostré hrany zaoblují
a vyhlazují, u A3 Sportback se Marc Lichte vydal
opačným směrem. S ostrými liniemi a agresivnější
přídí působí nová generace více vzrušujícím
dojmem.
Pětidveřový hatchback (třídveřová verze už
nebude) je v nové generaci s délkou 4343 mm
o 3 cm delší při nezměněném rozvoru náprav
2636 mm. Zavazadlový prostor má objem 380
l, po sklopení zadních sedadel naroste až na
1200 l. Sedan je o 15 cm delší a nabízí o 45 l větší
zavazadlový prostor (425 l), ale u zákazníků v ČR
je o něj minimální zájem.

on Demand). Tento motor se nabízí i ve verzi
s mild-hybridním pohonem pracující s elektrickým
okruhem 48 V. Turbodiesel 2,0 l je k dispozici ve
verzích 30 TDI/85 kW (116 k) a 35 TDI 110 kW (150
k). Brzy je doplní ještě plug-in hybridní pohon ve
dvou verzích 150 nebo 180 kW, verze G-tron na
CNG a varianty s pohonem všech kol quattro
a RS3.
Audi A3 Sportback čtvrté generace opět
vychází z koncernové platformy MQB a vyrábí
se v Ingolstadtu. Jeho základní cena je 652 900
Kč za verzi 30 TFSI.
Více, včetně kompletního ceníku, na str. 10
(jen v pdf verzi)

V nabídce pohonných jednotek jsou aktuálně
dva zážehové a dva vznětové motory, které
doplňuje mild-hybridní systém pohonu. Základem
je zážehový tříválec 30 TFSI 1,0 l/81 kW (110 k).
Čtyřválec 35 TFSI CoD 1,5 l/110 kW (150 k) je
vybaven systémem deaktivace válců (Cylinder
více na
www.autoweek.cz

Nový Opel Mokka – všechno jinak
Do nabitého segmentu malých
městských crossoverů Opel vysílá druhou
generaci modelu Mokka. Nově pojatý
design přídě, označovaný jako Opel Vizor,
integruje mřížku chladiče, světlomety
a logo do jediného modulu ve stylu
modelu Manta první generace. Ten se
stane charakteristickým znakem všech
modelů značky v následujících letech.
Mokka vychází z osvědčené platformy
PSA CMP. Vozy jsou o 12,5 cm kratší než
první generace (415 cm) a přitom mají
obdobný zavazadlový prostor o objemu
350 l. V interiéru je plně digitální kokpit
Opel Pure Panel s displejem 12“ a centrální
10“ displej multimediálního systému.
Elektrický pohon stejně jako u Corsy-e
využívá elektromotor o výkonu 100 kW
(136 k) a s točivým momentem 260 N.m.

Akumulátor s kapacitou 50 kWh umožňuje
dojezd 322 km (WLTP). K dispozici budou
i zážehové a vznětové motory. Nová
elektrická Mokka bude u prodejců značky
počátkem roku 2021, ale objednávat ji
bude možné už koncem léta 2020.

Volkswagen Arteon – modernizace přidala Shooting Brake
Volkswagen uvedl v roce 2017
model Arteon jako ukázku svého pojetí
automobilu kategorie Gran turismo
postavenou s využitím modulární platformy
MQB. Nyní přichází s modernizací, i když
vzhledové změny jsou decentní, protože ty

stále nejsou potřeba. Poprvé ale přichází
s karoserií sportovního kombi Shooting
Brake se zavazadlovým prostorem 595 l,
což je o 2 l víc než fastback. Na výběr jsou
zážehové motory 1,5 TSI/110 kW (150 k),
2,0 TSI/140 kW (190 k) nebo 206 kW (280 k)
a nový vznětový 2.0 TDI Evo/110 kW (150 k)
nebo 147 kW (200 k). Plug-in hybridní pohon
eHybrid používá motor 1.4 TSI/115 kW (157
k) v kombinaci s elektromotorem o 85 kW.
Poskytuje systémový výkon 160 kW (218 k).
Akumulátor s kapacitou 13 kWh umožňuje
dojezd s elektrickým pohonem 54 km.
Nejvýkonnější verze Arteon R s motorem
2,0 TSI/235 kW (320 k) má pohon všech
kol 4Motion, snížený sportovní podvozek
o 20 mm a systém R-Performance Torque
Vectoring.

více na
www.autoweek.cz

Skupina PSA představila své elektrododávky
Ředitel oddělení užitkových vozidel PSA Xavier
Peugeot prostřednictvím videokonference
představil první z řady elektricky poháněných
vozidel Opel Vivaro-e, Peugeot e-Expert
a Citroën ë-Jumpy ve formě dodávek a osobních
vozů pro dopravu osob. Příjem objednávek na
užitkové verze bude zahájen v červenci a na
osobní v září. První vozidla k zákazníkům doputují
do konce roku.
PSA nepřichází s jedinou dodávkou, ale se
všemi verzemi jako u vozidel se spalovacími
motory včetně tří délek a kompletní nabídky
karoserií. PSA dokonce vyjednává i s nástavbáři,
takže budou i chladírenské nebo mrazící,
velkokapacitní a další nástavby. Osobní modely
budou k dispozici ve třech variantách. Vozidla
plní požadavek maximální výšky 1,9 m. Největší
objem nákladového prostoru je 6,6 m3, největší
využitelná délka 4026 mm, užitečná hmotnost
až 1275 kg, tedy jen o 115 kg méně než u verze
s turbodieselem, a možnost táhnout přívěs do
hmotnosti 1000 kg.
Pohonná jednotka je jako u osobních vozů
s výkonem 100 kW (136 k) a točivým momentem
260 N.m. PSA nabízí volbu ze dvou kapacit
akumulátorů – s 50 kWh pro dojezd 230 km (podle
WLTP) a 75 kWh pro dojezd 330 km. Vychází
z průzkumů, které ukazují, že 83 % uživatelů

dodávek střední velikosti ujede nejvýš 200 km
za den a 44 % nikdy nepřekročí denní nájezd
300 km. Přesto PSA očekává, že 70 % zákazníků
bude volit verzi 75 kWh.
Cílové skupiny představují firmy i soukromníci,
pro něž je automobil pracovním nástrojem, jako
jsou provozovatelé dodávkových služeb „last
mile“ a řemeslníci, nebo společnosti zdůrazňující
svůj ekologický charakter. PSA předpokládá,
že elektricky poháněné verze budou během
prvního roku představovat 5 %, ale během
pěti let tento podíl vzroste na 15 % z celkového
objemu prodeje.
Předností elektricky poháněných dodávek
a shuttlů jsou nízké provozní náklady dané nejen
cenou elektřiny, ale také o 30 % nižšími servisními
náklady a možností jízd v centrech měst bez
omezení. Aby se udržela zůstatková hodnota,
bude PSA zabezpečovat certifikaci aktuální
kapacity akumulátoru. Na ten se poskytuje záruka
8 let/160 000 km pro udržení kapacity 70 %.

více na
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Oživení pro Cupru Ateca
Bezprostředně po aktualizaci modelu
Ateca mateřské značky Seat představila
také sportovní značka Cupra výsledky
osvěžovací kůry své verze tohoto
kompaktního SUV pro náročné. Cupra
Ateca byla prvním modelem představeným
samostatnou značkou vysokovýkonných

vozů. V roce 2019 Cupra Ateca získala
prodejem více než 10 000 vozů 15% podíl
mezi všemi verzemi. Přeplňovaný zážehový
motor TSI 2,0 l/220 kW (300 k) pohání přes
sedmistupňovou převodovku DSG všechna
kola systémem 4Drive. V základním vybavení
jsou sportovní sedadla, nový informační
a zábavní systém s 9,2“ displejem, 19“ litá
kola a dynamické řízením adaptivních
tlumičů DCC. Za příplatek jsou připraveny
větší možnosti individualizace, nový volant
Cupra nebo výfukový systém Akrapovič.
Cupra Ateca byla navržena a vyvinuta
v Barceloně a bude se vyrábět v Kvasinách
v České republice.

Změní CityQ Car-eBike podobu aut budoucnosti?
Vzhledem k tomu, že města ve svých
centrech stále více omezují automobilový
provoz,
roste
potřeba
přechodu
k cyklistice. S pandemií Covid-19 se
navíc ukázala potřeba mít alternativu
k přeplněné veřejné dopravě. Jenže
překážkou pro cyklistiku jsou špatné
počasí
a
nedostatečná
přepravní
kapacita. CityQ Car-eBike nabízí dosud
nejpropracovanější řešení. Se čtyřmi koly
vypadá jako miniauto. Je to elektrokolo
chránící cestující před nepřízní počasí,
disponující úložným prostorem a sedátky
pro dopravu dvou dětí. Má pedály, ale
mechanické převody nahrazuje software.
Uživatel jej ovládá prostřednictvím mobilní
aplikace. Se šířkou 87 cm, délkou 222 cm,

hmotností 70 kg, největším výkonem dvojice
elektromotorů 250 W a největší rychlostí 25
km/h je ve shodě s evropskými předpisy
pro elektrokola. Dvojici akumulátorů lze
nabíjet doma pro dojezd 70 až 100 km.
CityQ se vyvíjel ve spolupráci
s partnery a odborníky z automobilového,
cyklistického a IT průmyslu. Do konce roku
2020 mají být dodána pilotní vozidla.

Další témata 26. týdne na autoweek.cz
Nové klimatické cíle EU jsou obtížně proveditelné
Autobusoví dopravci v pasti
Škoda Auto vyrobila třímiliontý motor řady EA211
Free2Move alternativou k nákupu automobilu
E.ON otevírá další rychlodobíjecí stanice

více na
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Octavia rozšiřuje nabídku motorů a výbav
Nabídku verzí vozu Škoda Octavia rozšiřují
nový motor 1,0 TSI Evo s výkonem 81 kW (110 k)
a základní provedení Active s bohatou výbavou.
Akční model 125 let, zaměřený na soukromou
klientelu, přináší cenové zvýhodnění až 37 000
Kč proti Active, takže cena začíná od 456 900 Kč.
Pod kapotou nové generace modelu Octavia
má premiéru zážehový tříválec 1,0 TSI Evo/81 kW
přeplňovaný turbodmychadlem s proměnlivou
geometrií rozváděcích lopatek a vybavený
filtrem pevných částic GPF. Pracuje v Millerově
spalovacím cyklu, v němž se sací ventily zavírají
až v průběhu kompresního zdvihu pístu ve válci,
čímž je z válce vytlačována část nasátého
vzduchu. Kompresní poměr tak zůstává stejný,
ale expanzní se zvyšuje na 12,5:1. Díky tomu je
maximální točivý moment k dispozici v nižších
otáčkách. Přímé vstřikování pracuje s tlakem 35
MPa (350 bar). Spotřeba paliva je jen 4,6-4,7 l/100
km v kombinovaném cyklu a přitom disponuje
maximem točivého momentu 200 N.m, takže
vůz zrychlí z 0 na 100 km/h za 10,8 s a dosáhne
maximální rychlosti 208 km/h.

Základní úroveň výbavy Active se vzhledově
neliší od vyšších verzí. Standardem je tempomat
s omezovačem rychlosti, Front Assist, asistent
udržování jízdního pruhu či asistent rozpoznání
únavy, klimatizace, elektrické ovládání oken
i vnějších zpětných, výškově nastavitelné
sedadlo řidiče, spouštění motoru tlačítkem,
dálkové ovládání centrálního zamykání atd. Na
přístrojové desce je infotainment Swing s 8,25“
displejem a funkcí SmartLink. Octavia Active
s motorem 1,0 TSI Evo/81 kW se prodává za 493
900 Kč, s motory 1,5 TSI/110 kW (150 k) a 2,0 TDI
Evo/85 kW (110 k) za 539 900 Kč, ceny Combi
jsou o 40 000 Kč vyšší.
Pro soukromé zákazníky je připraven akční
model 125 let. Ten kopíruje specifikaci Active
a přidává k ní cenové zvýhodnění až 37 000
Kč zahrnující mj. full LED přední světlomety,
DAB+, Bluetooth či služby Care Connect na
tři roky. Základní cena se dostává na 456
900 Kč pro liftback a 496 900 Kč za kombi.
V mezigeneračním srovnání nabízí přidanou
standardní výbavu, která dosahuje 64 000 Kč.

více na
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Prognóza prodeje automobilů v EU
S ohledem na velkou hospodářskou
krizi, s níž se automobilový průmysl potýká
v důsledku pandemie Covid-19, Evropská
asociace výrobců automobilů ACEA
radikálně revidovala svou prognózu pro
registrace osobních automobilů pro rok
2020 na pokles o 25 %. To znamená, že
očekává pokles prodeje v Evropské unii
o více než 3 miliony z 12,8 milionu v roce
2019 na 9,6 milionu vozidel.
„ACEA trvá na tom, že tento dramatický
scénář může být zmírněn rychlými
a energickými opatřeními ze strany
EU a vlád členských států. Vzhledem
k bezprecedentnímu kolapsu prodeje
jsou naléhavě nutné nákupní pobídky

a „šrotovné“, aby se vytvořila potřebná
poptávka po nových automobilech.
V zájmu našeho průmyslu a širšího
hospodářství EU požadujeme nezbytnou
politickou a ekonomickou podporu, a to
jak na úrovni EU, tak na úrovni členských
států, abychom v nadcházejících měsících
omezili škody na produkci a zaměstnanosti,“
uvedl generální ředitel ACEA Eric-Mark
Huitema.

Vedení VW očekává závažné dopady koronaviru
Koronavirová krize zanechala své stopy
také na koncernu VW. Výrobní linky několik
týdnů stály a v mnoha případech se prodej
propadl o dvě třetiny. Navzdory tomu
se Volkswagen snaží vyrovnat s dlouho
předem ohlášenou elektrickou ofenzivou.
Generální ředitel VW Herbert Diess je podle

informací magazínu Automobilwoche
znepokojen vývojem. Obává se, že krize
způsobí podnikání velké problémy až
do roku 2022. „Virus není fenoménem
omezeným na rok 2020. V příštích dvou
nebo třech letech očekávám jeho vážné
důsledky. V historii se jen málokdy velká
průmyslová skupina dokázala adaptovat
na radikálně změněnou situaci na trhu
a kompletní změnu svého základního
produktu v nejkratším možném čase.
Volkswagen to dokáže. Má pro to správnou
podstatu a strategii,“ prohlásil Diess na
interním setkání vedení.

Další témata 26. týdne na autoweek.cz
V Česku vzniká pod záštitou CzechInvestu unikátní projekt na podporu
mobility budoucnosti
Broker Consulting POVIndex: Uvolňují se omezení i ceny povinného ručení
Českou republiku čeká potřebná modernizace taxi zákona
Ročně se prodává až 70 000 ojetin s falešným původem
více na
www.autoweek.cz

Nový jednatel
pro slovenskou Škodu

Nová obchodní ředitelka
Renault Trucks v ČR
V návaznosti na aktuální dění na trhu
nákladních vozidel a měnící se potřeby
zákazníků v rámci jejich každodenního
podnikání, zavádí Renault Trucks ČR
novou obchodní organizaci nových
a ojetých vozidel. S účinností od 1. června
2020 byla do nově vytvořené funkce
obchodní ředitelky pro nová a ojetá
vozidla Renault Trucks v České republice
jmenována Romana Apltauerová.
Bude řídit obchodní politiku, zodpovídat
za prodej nových a ojetých vozidel
a celkového dopravního řešení značky
Renault Trucks v České republice. Současně
se zaměří na rozvoj značky a zvýšení
tržního podílu. Doposud zastávala funkci
ředitelky ojetých vozidel Renault Trucks
pro Českou republiku a Slovensko. Její
profesní kariéra je poslední dvě dekády
úzce spjata s Renault Trucks, kde působila
na různých manažerských pozicích, a to
v ČR, Rusku nebo Francii.

Ze společnosti Škoda Auto Slovensko
po čtyřech letech odešel jednatel firmy
Marek Růžička. Přesouvá se na novou
pozici do Mladé Boleslavi. V Bratislavě
ho na začátku června nahradil Jaroslav
Hercog, který převezme odpovědnost
za prodejní, marketingové a poprodejní
služby. Má více než 20leté zkušenosti
s prací pro značku Škoda. V poslední
dekádě byl regionálním ředitelem pro
prodej ve střední a východní Evropě.

více na
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Krátce
Automobilky Volkswagen, Opel a Renault začaly na německém trhu nabízet
soukromým zákazníkům výrazné slevy.
Korejská automobilka SsangYong po odchodu indického partnera Mahindra opět
hledá potenciálního kupce.
Volkswagen předal 150 zaměstnancům elektromobily ID.3 k testům v běžném
provozu před zahájením dodávek zákazníkům.
Čína hodlá ve snaze pomoci automobilkám dočasně uvolnit kvóty pro prodej
elektromobilů a zmírnit předpisy pro vozy s hybridním pohonem.
Šéf Renault Group Jean-Dominique Senard, že francouzská automobilka nechce
žádat o zmírnění cílů EU týkajících se emisí CO2.

více na
www.autoweek.cz

AutoTablet.cz vychází každý týden jako výběr nejdůležitějších témat
z www.autoweek.cz.
Redakce:
Ing. Vladimír Rybecký (vladimir.rybecky@gmail.com)
Ing. Antonín Matějka (amatejka@autoweek.cz)
RNDr. Ivana Rybecká (rybecka@volny.cz)

Partner organizace:

Technické zpracování:
Anna Rybecká, DiS. (anna.rybecka@seznam.cz)
Luděk Šipla
Tento newsletter nelze považovat za obchodní sdělení ve smyslu ust. § 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
UPOZORNĚNÍ
Redakce AutoTablet.cz nevyužívá žádné osobní údaje těch, kteří mají objednaný
odběr magazínu (e-letteru). Redakce AutoTablet.cz nemá k dispozici žádné
údaje o odběratelích kromě e-mailové adresy. Tyto e-mailové adresy se nijak dále
nezpracovávají, nevyužívají a neposkytují třetím stranám.
Odběr magazínu AutoTablet.cz je kdykoliv možné zrušit na
https://www.autoweek.cz/cs-news_letter
Odběr lze rovněž zrušit na základě žádosti zaslané na
vladimir.rybecky@gmail.com
Po zrušení odběru redakce nemá dotyčnou e-mailovou adresu dále k dispozici.

Klikněte zde a stáhněte si AutoTablet ve formě pdf, získáte ještě:

Nové Audi A3
Sportback –
hatchback pro
náročné
Litá i kovaná kola
a příslušenství
z Dolních Jirčan

Německé
předsednictví
EU: šance
na posílení
elektromobility

Tři graﬁky
Ferrari 250 GTO
v limitované sérii
Dopad epidemie
Covid-19 na
obchodní činnost

Nové Audi A3 Sportback – hatchback pro náročné
Ve zcela nově řešeném interiéru je přístrojová
deska s plně digitálním přístrojovým panelem
Audi virtual cockpit důsledně zaměřena na
řidiče. Vývojáři Audi zde našli velmi dobrou
kombinaci mezi digitálním a analogovým světem.
Pomocí 10,1“ (ve verzi Plus 12,3“) centrálního
dotykového displeje s jasnou grafikou ve stylu
moderního mobilního telefonu se vše ovládá
jednoduše a logicky, takže není potřeba nejprve
projít manuálem. Jsou zde i klasické ovladače
a tlačítka, která lze využít například pro rychlé
a snadné ovládání klimatizačního systému, který
má i vlastní malý displej. Pro příznivce hi-tech je
připraveno i ovládání hlasem nebo ručně psaným
písmem na displeji.
Infosystém vychází z modulární platformy MIB3.
K dispozici jsou služby Audi connect s rychlým
připojením k internetu LTE Advanced a integrovaný
hotspot WLAN s na tři roky předplacenou SIM
kartou. Technickými zajímavostmi jsou Audi
Connect key, umožňující odemykání, zamykání
a spuštění motoru chytrým telefonem se systémem
Android, a osobní asistent Amazon Alexa.

Čtyřprvková zadní náprava je k dispozici pouze
pro motory s výkony od 110 kW. Pro verzi S-Line
standardně a pro ostatní za příplatek se dodává
sportovní podvozek a k dispozici je i adaptivní
podvozek. Výsledkem je, že A3 Sportback je
na silnici sportovně agilní s přesným ovládáním
a výtečnou jízdní dynamikou.

více na
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Litá i kovaná kola a příslušenství z Dolních Jirčan
Společnost Mako Car působí na českém
trhu už 25 let. V současné době prodává kolem
ročně 15 000 exkluzivních kol renomovaných
značek, nejvíc italské GMP, všechna s příslušnou
homologací a schválením ministerstvem dopravy.
Italská hliníková kola GMP sázejí především
na elegantní design, vysokou kvalitu zpracování
a bezpečnost. Design kol GMP částečně
napodobuje značková kola automobilek
včetně středových krytek, ovšem s vlastním
patentovaným vzorem a příslušnou certifikací
německou zkušebnou TÜV.
Litá kola německé značky Tomason jsou
určena především pro legální tuning. S precizním
zpracováním a originálním vzhledem přinášejí
maximální efekt za rozumnou cenu. Vyrábějí
se v rozsahu velikostí od 17“ až do 22“ v deseti
barevných odstínech.
Kovaná kola americké značky Vossen patří
k nejexkluzivnějším. Vynikají nejvyšší pevností,
čemuž odpovídá i jejich cena. Luxusní kola se
vyrábějí na zakázku na Floridě v USA. V základní
nabídce je okolo sta designů ve velikostech od
19“ do 24“ ve 48 barevných mutacích s různými
typy povrchu.
Novinkou v nabídce Mako Caru jsou
hliníková litá a kovaná kola tchajwanského
výrobce Concaver, jejichž parametry potvrzuje
homologace TÜV. V nabídce jsou v rozměrech
od 19“ do 22“.

Prodej kol je doplňkovou aktivitou k prodeji
příslušenství jako rozšiřovacích podložek a šroubů
pod hlavičkou Alutechnik. Rozšiřovací podložky
od Alutechnik mají na českém trhu jako jediné
příslušnou homologaci. Díky aktivitám zakladatele
Mako Caru a Alutechnik Martina Makovičky už je
i v ČR možné tyto podložky zapsat do technického
průkazu vozidla.
Všechny náležitosti spojené s povolením
i zapsáním do příslušných dokumentů, a to
i pro starší nebo individuálně dovezená kola
zařizuje společnost Alutechnik díky přidružené
Technické zkušebně vozidel, jejímž zástupcem
pro schvalování litých kol a podložek je Martin
Makovička.
více na
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Německé předsednictví EU:
šance na posílení elektromobility
Příští měsíc převezme Německo předsednictví
v Radě EU, a to v době, kdy Evropa čelí největší
hospodářské krizi od druhé světové války. Půlroční
předsednictví znamená, že se německá vláda
bude řídit jednáním o fondu obnovy v plánované
výši 750 miliard eur. Německý ředitel skupiny pro
udržitelnou dopravu Transport & Environment Stef
Cornelis v prosazování elektromobility v tom vidí
šanci k posílení německého automobilového
průmyslu.
V přípravě návrhu předsedkyně Komise
Ursula von der Leyenová uvedla, že by oživení EU
mělo být podle zásad evropské Zelené dohody.
Odvětví a infrastruktury, do nichž nyní bude
EU investovat, do značné míry určí, jak bude
evropské hospodářství vypadat v nadcházejících
desetiletích.
Analýza Evropské komise odhaduje, že pro
splnění cíle, aby se Evropa do roku 2050 stala
klimaticky neutrální, je v odvětví dopravy
zapotřebí během následujících 30 let každoročně
investovat přibližně 850 miliard eur!!!
Nedávno zveřejněný německý národní plán
obnovy má jasně zelené zaměření. Investuje do
akumulátorů, nabíjení elektromobilů, železniční
dopravy a energeticky účinných budov.

Německo má zájem na tom, aby se tento národní
plán v nadcházejících měsících stal plánem Nová
generace EU.
Všichni němečtí výrobci automobilů procházejí
přechodem k elektromobilitě. Prodej více
elektricky poháněných automobilů je pro ně
tím nejlepším způsobem, jak splnit dlouhodobé
cíle v oblasti ﬂotilových emisí CO2. Aby toho bylo
dosaženo, je nutné, aby VW, Daimler a BMW
začaly prodávat elektromobily i v jiných členských
státech EU a aby v Evropě vznikla infrastruktura
nabíjecích stanic.
Asi 40 % automobilů vyrobených v Německu,
což jsou asi dva miliony aut ročně, se vyváží do zemí
EU (vč. Velké Británie). Zajištění toho, aby klíčové
trhy, jako jsou Itálie, Španělsko a Francie, mohly
utrácet evropské granty za elektrické nabíjení,
a nikoliv za plynovou infrastrukturu, a směly
poskytovat dotace pouze na elektromobily, tedy
slouží dlouhodobým zájmům Německa, jeho
automobilek a celé jeho ekonomice.
Nová „zelená“ generace EU může položit
základy elektromobility a vytvořit trhy pro
německá elektricky poháněná vozidla, která na
trh vstoupí v nadcházejících letech.

více na
www.autoweek.cz

Dopad epidemie Covid-19 na obchodní činnost
V rámci průzkumu ManpowerGroup Index
trhu práce byly tentokrát přidány dvě doplňující
otázky, zkoumající dopad epidemie Covid-19:
„Jak byla vaše běžná obchodní činnost ovlivněna
epidemií Covid-19?“ a „Kdy očekáváte, že se vaše
ﬁrma vrátí k původní úrovni náborových aktivit?“.
Epidemie Covid-19 negativně ovlivnila činnost
57 % českých firem, z toho 10 % muselo uzavřít
svůj provoz úplně. Naopak 35 % společností
v obchodní aktivitě nezaznamenalo změny
a 3 % si dokonce polepšily. Nejvíce postižené
byly malé podniky do 50 zaměstnanců. Nejvíc
postiženým sektorem je Ubytování a stravování,
kde 53 % firem muselo zavřít úplně a 92 % omezilo
provoz. Nejdůležitější zaměstnavatelský sektor
Zpracovatelský průmysl jen vzácně dospěl
k úplnému uzavření. Vždy probíhala částečná
činnost, vychystávání zakázek a údržba. I tak 30
% zaměstnavatelů v tomto sektoru omezilo provoz
o více než 50 %.
„Sebevíce konzervativní zaměstnavatelé
museli přehodnotit své návyky. Kdo doposud
odmítal nové technologie, status homeoffice, on-line fungování, virtuální setkávání

nebo bezkontaktní transakce se musel rychle
přeorientovat. Do on-line prostředí se přesunuly
prodejny, provozovny, restaurace i administrativní
služby,“ řekla generální ředitelka ManpowerGroup
ČR Jaroslava Rezlerová.
V návrat na původní úroveň náborové aktivity
věří 56 % firem, 19 % firem se ale domnívá, že se na
původní úroveň náborů nevrátí nikdy. Z hlediska
návratu k náborové intenzitě před epidemií je
ČR o něco optimističtější, než je globální průměr.
„U dělnických nebo administrativních pozic
si bude moci zaměstnavatel více vybírat, ale
ani vysoká nezaměstnanost nevyřeší problém
nedostatku řemeslníků, techniků, mechaniků,
lékařů nebo programátorů. Nutnost rychlého
tréninku a rekvaliﬁkace velkého množství lidí
bude po epidemii ještě naléhavější. Můj osobní
odhad je, že krize bude trvat asi tři roky. Firmy
teprve nyní začínají vidět, co mohou dělat a jaké
budou mít zakázky, ale až na podzim se ukáží
další dopady. Pracovních příležitostí bude méně
a budou především v profesích s nižší kvaliﬁkací,“
konstatovala Rezlerová.
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Tři graﬁky Ferrari 250 GTO v limitované sérii
T ři historicky nejoblíbenější umělecké
plakáty z dílny Automobilistu, které zobrazují
jeden z nejcennějších vozů světa Ferrari 250
GTO, se znovu po letech objevují v limitované
tisícikusové sérii.
Vůz Ferrari 250 GTO se vyráběl mezi roky 1962
a 1964 pro mistrovství světa značek kategorie
Gran Turismo. O pohon se staral třílitrový V12.
Označení 250 vyjadřovalo objem jednoho válce
v cm3 a GTO značilo Gran Turismo Omologato.
Ač předpis FIA pro kategorii GT v té době
vyžadoval produkci 100 kusů během 12 měsíců,
z Maranella vyjelo jen 36 těchto vozů: 33 první
série z let 1962 – 1963 a tři s upravenou karoserií
druhé série z roku 1964, která se podobala vozu
Ferrari 250 LM, přičemž inovovanou karoserii
v roce 1964 dostaly ještě tři vozy první série.
Ferrari 250 GTO se v době svého vzniku
prodávalo za 18 000 USD (v přepočtu na
dnešní kurz 150 000 USD). Dnes jsou tyto vozy
sběratelskými raritami, jejichž ceny na aukcích
překonávají rekordy nejdražších automobilů

světa – naposledy v červnu 2018, kdy se vůz
z roku 1963 vydražil za 70 USD.
Červený vůz se startovním číslem 19 v závodě
24 hodin Le Mans roku 1962 vyhrál ve třídě GT
a celkově skončil druhý. Za volantem se střídali
Pierre Noblet a majitel vozu Francouz Jean
Guichet. Zelený vůz britského týmu UDT Laystall
se startovním číslem 20 řídili Brit Innes Ireland
a Američan Masten Gregory, ale ti závod
nedokončili. Tento vůz si nechal pořídit Stirling
Moss, ale vzhledem k vážnému zranění do něj
nikdy neusedl. Innes Ireland s ním v témže roce
vyhrál RAC Tourist Trophy.
Modrožlutý vůz se startovním číslem 112
v roce 1964 skončil celkově 9. a druhý v kategorii
GT v závodě Targa Florio na Sicílii. Za volantem
seděli majitel vozu Ulf Norinder a Picko Troberg.
Nová edice vzniká v limitovaném počtu 1000
kusů a cena začíná na 121 USD. Plakáty s čísly 1
až 10, 250 a 1000 budou k prodeji v takzvaném
Collector's Corner s vyšší sběratelskou hodnotou.
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