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Souhrn informací o trhu ojetých vozidel
Společnost Cebia provedla pravidelnou
analýzu trhu ojetých vozidel určených k prodeji
v prvním pololetí roku 2019 s cílem identifikovat
trendy a strukturu tohoto trhu.
V první polovině letošního roku došlo k dalšímu
poklesu počtu dovezených ojetých osobních
automobilů ze zahraničí (meziročně o 2,7 %).
K poklesu došlo poprvé v prvním čtvrtletí letošního
roku, vzhledem k relativně krátké době však z toho
nelze vyvozovat nový trend. Podíl ojetých vozidel
dovezených ze zahraničí, která jsou starší 10 let,
zůstává i nadále stabilní na 51 %.
Pokles dovozu se projevil na skladbě
prodávaných ojetých vozů. Podíl aut s tuzemským
původem se navýšil na 53 %, a to zejména na úkor
vozů dovezených z Německa (19 %, tj. meziroční
pokles o 2 %).
Průměrné stáří prodávaných ojetých vozů se
snížilo na 9 let, což přestavuje meziroční omlazení
o necelý rok, a to především díky větší nabídce
zánovních vozů z operativních leasingů. Průměrné

stáří prodávaných vozů s českým původem bylo
7,5 let, zatímco stáří dovezených vozů bylo 11,4
roku. Průměrné stáří vozového parku v kategorii
osobních automobilů se přitom každým rokem
zvyšuje a ke konci letošního června bylo 14,82
roku. Za posledních sedm let se zvýšilo o zhruba
dva roky.
Nižší průměrné stáří vozů oproti loňským
letům se projevilo na zvýšení podílu aut, která se
prodávala za 300 000 Kč a více. Průměrná cena
za ojeté vozidlo činila 227 900 Kč.
Větší počet mladších a zánovních vozů na trhu
se projevil snížením průměrné hodnoty udávané
na tachometru meziročně ze 157 000 na 154 000
km. Vzhledem k průměrnému stáři prodávaných
vozidel by však měl být reálný počet najetých
kilometrů vyšší. Podle analýz společnosti Cebia
má stočený tachometr zhruba třetina ojetin
určených k prodeji.
Je zarážející, že 99 % inzerátů uvádí, že vozidlo
nebylo havarované. Ve skutečnosti má škodní
událost v průměru 25 % pětiletých aut, v případě
desetiletých aut je to v průměru u 60 %. Může jít
o banální výměnu čelního skla, ale také o velkou
či totální havárii.
Co se týče motorizace, podíl vozů se
vznětovým motorem klesá, nicméně představují
stále většinu prodávaných - 52 % (meziročně -7
%), zatímco podíl aut se zážehovými motory se
zvýšil na 45,4 %.
V letošním roce se prodávalo 53 % vozidel,
u nichž bylo deklarováno, že jsou po prvním
majiteli. Se servisní knížkou se letos prodávaly
zhruba tři čtvrtiny ojetých aut - 74 %.
více na
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Volkswagen T-Roc Cabrio: kompaktní SUV nahoře bez
Nápad, s nímž před rokem přišli učni
SOU strojírenského Škoda Auto ve formě
konceptu Škoda Sunroq, tedy Karoq Cabrio,
realizoval Volkswagen v Osnabrücku. Tam
se bude vyrábět kompaktní crossover
T-Roc s karoserií kabriolet. Představí se na
autosalonu ve Frankfurtu a uvedení na trh
je plánováno na jaro 2020. Prodloužením
rozvoru o 37 mm (délka vzrostla o 34 mm)
mohli konstruktéři částečně kompenzovat
ztrátu místa na zadních sedadlech
související s potřebou vyztužit nosnou
strukturu. Na zavazadlový prostor zůstal
volný objem 284 l. Skládací střecha se
otevírá i zavírá elektricky během 9 sekund
až do rychlosti 30 km/h a funguje také
pomocí dálkového ovládání. Na výběr

budou jen přeplňované zážehové motory:
tříválec 1,0 l/85 kW (115 koní) a čtyřválec
1,5 l/ 110 kW (150 k).

Volkswagen už má špičkovou verzi T-Roc R
Ve Wolfsburgu odhalili technické údaje
špičkové verze malého SUV T-Roc R, který
už lze objednávat u prodejců. Malé SUV ve
vrcholné verzi pohání zážehový čtyřválec
2,0 TSI, který poskytuje 221 kW (300 k) a točivý
moment 400 N.m. T-Roc R je standardně
vybaven
kombinací
sedmistupňové
dvouspojkové převodovky DSG a pohonu
všech kol 4Motion. Podvozek může být
vybaven aktivním systémem Dynamic
Chassis Control (DCC). Za 4,8 s T-Roc R
zrychlí z 0 na 100 km/h a jeho maximální
rychlost je elektronicky omezena na 250
km/h. Sportovně vyladěný podvozek
s 18“ příp. 19“ litými koly a 17“ brzdovým
systémem je zárukou agilního ovládání.
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Světové premiéry Opelu na autosalonu IAA 2019
Na mezinárodním autosalonu IAA ve
Frankfurtu nad Mohanem (12. až 22. září 2019)
Opel představí řadu novinek, které demonstrují
snahu automobilky o ekologicky šetrnou
mobilitu. Světovou premiéru budou mít Corsa
nové generace poprvé i v plně elektrické verzi
Corsa-e, Grandland X Hybrid jako vrchol rodiny
SUV značky, nová generace vanu Zafira Life
a modernizovaná nejefektivnější Astra.
Nová Corsa je modernější, dynamičtější
a efektivnější než její předchůdci. Velmi úsporné
zážehové a vznětové motory pokrývají výkonové
pásmo od 55 kW (75 k) do 96 kW (130 k). Šestá
generace bude poprvé k dispozici i v elektrické
verzi Corsa-e s elektromotorem o výkonu 100
kW (136 k) a s akumulátory o kapacitě 50 kWh
umožňujícími dojezd až 330 km (podle WLTP).
Pohotovostní hmotnost je u nejlehčí Corsy
pod hranicí 1000 kg. Technickou specialitu
představují adaptivní světlomety IntelliLux LED
Matrix, které Opel jako vůbec první nabízí
v segmentu malých automobilů. K dalším
inovacím patří asistenční systém pro ochranu

boků Flank Guard s ultrazvukovými senzory,
panoramatická couvací kamera se záběrem
180° nebo parkovací asistent.
Další premiéra – Grandland X Hybrid4
s pohonem všech kol – kombinuje pohon
turbodmychadlem přeplňovaným benzinovým
čtyřválcem o objemu 1,6 l a dvou elektromotorů.
Systémový výkon vozu činí 221 kW (300 k).
Předběžná spotřeba paliva podle NEDC 1,6
l/100 km (36 g CO2/km).
Třetí novinkou je modernizovaný Opel Astra.
Vynikající aerodynamika a nově vyvinuté motory
i převodovky z něj dělají nejefektivnější model
řady Astra v celé historii. Proti předchozí verzi se
emise CO2 snížily až o 21 %: Astra hatchback
1,2 Direct Injection Turbo/96 kW (130 k) má
kombinovanou spotřebu podle NEDC 4,3 až
4,4 l/100 km (99 - 101 g CO2/km).
Premiéru si odbude i nová Zafira Life. Přichází
ve třech délkách karoserie, má mimořádně
variabilní kabinu pro až 9 cestujících a je
vybavena špičkovými komfortními i asistenčními
systémy.
více na
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Super hybrid pro Cayenne
Alternativní systémy pohonu získávají
u Porsche na dynamice, takže také
nejvýkonnější Cayenne už má ve verzích
Cayenne Turbo S E-Hybrid a Cayenne
Turbo S E-Hybrid Coupé plug-in hybridní

pohon. Luxusní SUV s ním má výkon systému
500 kW (680 k). Zrychlení je u tohoto 2,5 t
těžkého vozu nejvyšší prioritou. Jakmile se
k čtyřlitrovému motoru V8 bi-turbo připojí
elektromotor za 3,8 s dosáhne rychlost 100
km/h a maximem je rychlost 295 km/h.
Maximální rychlostí sice nemůžete jezdit
téměř nikde, ale pro vozidla, která vzbuzují
takové emoce, se nacházejí zákazníci po
celém světě - bez ohledu na rychlostní
limity. Ti mohou ujet na elektrický pohon
až 43 km. Plug-in hybridní Cayenne
mají standardně adaptivní tříkomorové
vzduchové pérování vč. systému aktivně
řízeného odpružení PASM (Porsche Active
Suspension Management) a k dispozici je
řízení kol zadní nápravy.

Tesla Model 3 v Moskvě vzplanula po kolizi
Elektromobil Tesla Model 3 začal hořet
po nárazu do zaparkovaného vozu na
moskevské dálnici. Řidič Tesly Alexej
Treťjakov, generální ředitel investiční
společnosti Arikapital, na dotaz, zda
používá systém Autopilot, uvedl, že jel
v režimu asistence řízení, ale stále držel
volant. Jel rychlostí kolem 100 km/h,
což je rychlostní limit, když auto na levé
straně narazilo do stojícího vozu, kterého
si nevšiml. Web ruské státní zpravodajské
agentury RIA zveřejnil video ukazující jízdu
vozu v levém jízdním pruhu Záběr nehody
na státním televizním kanálu Rossija 24
ukázal, že auto na okraji silnice zcela
pohltily plameny a hustý černý dým. Během
několika sekund došlo ke dvěma malým
explozím. Jak ukázaly televizní záběry, po

požáru zůstal z vozidla jen kovový rám.
Všichni cestující stačili z vozidla uniknout.
Řidič Tesly Alexej Treťjakov si při nehodě
zlomil nohu a jeho dvě děti utrpěly pouze
modřiny.

více na
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Escape6 Prague Car Festival přede dveřmi
Výstava Escape6 Prague Car Festival již osm
let představuje to nejlepší nejen z oblasti tuningu
a performance vozidel. Letos na výstavišti PVA
Letňany 31. 8. a 1. 9. nabídne 800 exkluzivních
exponátů vč. zajímavých aut ze zahraničí,
kterých bude okolo 60 %, především z Německa
a Polska.
Hlavní zaměření výstavy je sice na tuning,
ale na své si přijdou také fanoušci závodních
i historických automobilů, superspor tů,
elektromobility a amerických korábů silnic.
Kromě automobilů to budou i expozice
renomovaných zahraničních i domácích firem
s příslušenstvím a doplňky. V rámci výstavy se
uskuteční sraz majitelů supersportů a v neděli
také oficiální sraz vozů Porsche.
Studenti SOU strojírenského Škoda Auto
z Mladé Boleslavi poprvé veřejnosti představí
svou exkluzivní práci při přeměně sériového
vozu ve zcela unikátní automobil. Letos to bude
Mountiaq, působivý pickup na bázi modelu
Škoda Kodiaq, kteří návštěvníci uvidí jako jedni
z prvních u nás. Studenti SPŠ dopravní Masná
zase předvedou postup polepu fólií upraveného
vozu Octavia RS.

Letos se podařilo zaujmout výrazně větší
množství firemních vystavovatelů. Značka
Mercedes předvede své aktivity AMG Driving
Academy a v její expozici se představí tři
zajímavé exponáty. Ve výstavní premiéře v ČR
to bude unikátní AMG GT R Pro.
Další specialitou bude vozidlo Bureko 6x6,
v České republice vyrobený terénní pick-up,
kde jako základ slouží Chevrolet Silverado. Podle
výrobce se jedná o nejdražší u nás vyráběné
auto. V sobotu ve 12 hodin proběhne premiéra
privátního projektu Škoda RSJ 300 na bázi Škody
110 R. V expozici projektu Tuning bezpečně!
bude k vidění upravený vůz Volkswagen Caddy.
Od prvního ročníku výstavy je partnerem
pořádající agentury M-S-P společnost Escape6.
Největší dovozce dílů pro tuning a sportovní
úpravy do ČR obsadí celou jednu halu kde
předvede i vlastní showcary a velkolepou
audiovizuální show s lasery. Během výstavy
ukáže kompletní proměnu standardního vozu
Ford Focus II v tuningový speciál.
Otevírací doba: sobota 31. 8. od 10 do 18
hodin, neděle od 10 do 16 hodin.
více na
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Protest proti Volkswagenu
Skupina aktivistů v úterý ve Wolfsburgu
zastavila vlak se 200 nově vyrobenými
vozy. Vlak se pohyboval na mostě přes
Mittellandkanal po vlečce z továrny,
takže veřejný železniční provoz na tratích
tím nebyl ovlivněn. Skupina H-Block VW,
bojující za ochranu
životního prostředí, chtěla
alespoň zpomalit výrobu
ve Volkswagenu. Proto se
rozhodla zastavit vlak mezi
závodem VW a stanicí ve
Fallerslebenu a několik
účastníků se připoutalo

ke kolejím. Akce byla namířena proti
automobilovému průmyslu, který je podle
protestujících odpovědný za klimatickou
krizi. Na výrobu v hlavním závodě VW zatím
akce neměla žádný vliv.
Vo l k s wa g e n u ve d l , ž e n a b í z í
environmentálním organizacím možnost
dialogu o možnostech, ale vždy byl
odmítnut. Ochrana životního prostředí
a dekarbonizace dopravy je podle VW
hlavním tématem strategie koncernu. Proto
investuje 30 miliard eur do elektromobility
a do roku 2030 mají minimálně 40 %
produkce představovat elektromobily.

Připravují se protesty proti autosalonu ve Frankfurtu
Automobilová doprava je trnem
v oku mnoha ekologických aktivistů.
Několik ekologických organizací ohlásilo
demonstrace spojené s autosalonem
IAA ve Frankfurtu. Asociace německého
automobilového průmyslu VDA protestujícím
nabídla přednášky a diskusní setkání.
Některé organizace naznačily, že jsou
ochotny zahájit dialog v rámci plánované
hromadné demonstrace v první sobotu
autosalonu (14. září) pokud bude diskuse
zpřístupněna široké veřejnosti.
Podle jiných ale přednášky nepřinesou
žádné konkrétní návrhy na rychlé změny
směrem k ekologickému a k lidem

ohleduplnému provozu. „Nemluvíme
s původci klimatické krize! Auta musí
v našich městech uvolnit místo pro tramvaje,
cyklisty a chodce, což znamená, že se
automobilový průmysl musí zmenšit,“
prohlásil mluvčí aliance „Sand in gear“ (Písek
v soukolí), která pro první neděli (15. září)
vyhlásila blokádu autosalonu s tím, že bude
při svých protestech porušovat pravidla.

Krátce

Daimleru hrozí pokuta ve výši 1 miliardy eur za podvádění při měření emisí.
ADAC se společností Sixt připravují možnost půjčení auta na tři měsíce až rok s cenou
od 239 eur (6170 Kč).
Soud v Braunschweigu obvinil Volkswagen z prodeje 6700 předsériových aut
neodpovídajících homologaci podle KBA.
Britská vláda pro případ Brexitu bez dohody připravuje záchranný fond pro firmy, zejména
pro automobilový průmysl.
Právníci NHTSA vyzvali Teslu, aby přestala tvrdit, že její Model 3 poskytuje nejlepší ochranu
cestujících ze všech vozů, které absolvovaly její crash testy.

více na
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Personalia z
Personální změny
ve společnosti Porsche
Inter Auto CZ
Společnost Porsche Inter Auto CZ,
největší prodejce vozů značek koncernu
Volkswagen Group, importér automobilů
Porsche a obchodní zastoupení značek
Bentley a Lamborghini v České republice,
informuje o personálních změnách.
Bc. Martin Hnyk se
stává od 1. 8. 2019
novým Marketing
& Public Relations
manažerem. Spolu
s marketingem zároveň
povede PR společnosti
Porsche Inter Auto CZ.
Hnyk získal zkušenosti
v oblasti marketingu
ve společnosti CarTec
Group, kde byl zodpovědný za marketing
značky BMW v pobočce CarTec Praha
a za marketing značky Rolls-Royce.
V roce 2018 nastoupil do společnosti
Porsche Inter Auto CZ do pobočky
Porsche Praha - Smíchov do oddělení
marketingu. Martin Hnyk vystudoval
podnikání a administrativu na Provozně
ekonomické fakultě České zemědělské
univerzity v Praze.
Mgr. Zuzana Joklová od 1. 8. 2019
převezme oblast marketingu pobočky
Porsche Praha - Smíchov, kde bude
zodpovědná za marketing značek
Bentley, Lamborghini, Audi, VW
a Škoda. Zuzana Joklová vystudovala
germanistiku a rusistiku na Filozofické
fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Ve společnosti Porsche Inter Auto CZ
pracuje od roku 2016.

Kia Motors Slovakia navštívila
prezidentka Čaputová
V rámci své návštěvy žilinského regionu
navštívila prezidentka Slovenské republiky
Zuzana Čaputová výrobní závod Kia
Motors Slovakia. Byl to úplně první závod,
který ve svém funkčním období navštívila.
Setkala se s nejvyšším vedením společnosti
a prohlédla si výrobní prostory karosárny
a montovny. Mimo jiného se seznámila
s výrobou nového modelu XCeed, která
začala jen několik dní před její návštěvou.
Paní prezidentka v krátkém proslovu
pro novináře na konci své návštěvy Kia
Motors Slovakia vyzdvihla profesionalitu
a kvalitu zaměstnanců továrny: „Jedním
z největších problémů v tomto regionu je
infrastruktura, která není dobudovaná. Je
to výzva, kterou je nutné naplnit. Víme,
že Velká Británie je jedním z největších
exportních trhů pro naše automobilky.
Jakmile dojde k Brexitu bez dohody, tak
to s největší pravděpodobností bude
mít dopad také na náš automobilový
průmysl.“

více na
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Asistenční systémy mohou snižovat
bezpečnost v dopravě
Výzkumníci z Filosofické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci a Ústavu teorie informace
a automatizace Akademie věd ČR mapovali,
jaký pozitivní, případně negativní dopad mají
asistenční systémy na dopravní bezpečnost.
Výzkumný projekt ADAS, zaměřený na dopad
moderních asistenčních prvků v automobilech
na řidiče a bezpečnost v dopravě, podpořila
Technologická agentura ČR (TA ČR) 2,34 milionem
korun ze státního rozpočtu.
„Asistenční systémy jsou extrémně rychle
se rozvíjející fenomén, který bude v budoucnu
hrát zásadní roli v užívání automobilů. Takovými
inovacemi se musíme zabývat nejen po stránce
vývojové, ale i po stránce dopadů na člověka,
protože jeho selhání stojí v pozadí až 95 % nehod.
Z tohoto pohledu je státní podpora právě
takovýchto výzkumů velmi důležitá,“ vysvětlil
předseda TA ČR Petr Konvalinka.
Mezi asistenční prvky patří tempomat, systém
varování před čelní srážkou či vyjetím z pruhu,
hlídání slepého úhlu, detekce únavy řidiče,
rozpoznávání a zobrazení dopravních značek
nebo automatická dálková světla, parkovací
asistent a navigace. Tým olomoucké univerzity
vyvinul nástroje pro prevenci i výcvik řidičů,
které jim pomohou asistenční prvky přijmout,

lépe pochopit jejich funkčnost a v konečném
důsledku zabrání přeceňování jejich možností,
nebezpečnému přenášení odpovědnosti na
„stroj“ a snížení pozornosti při řízení.
Výsledky výzkumu lze shrnout do několika
závěrů. „Zjistili jsme, že ani inteligentní systémy
dopravní bezpečnost nemusí zvýšit. Proč?
Odpověď nabízí hned dvě teorie. Teorie
kompenzace rizika hovoří o tom, že řidiči při jízdě
počítají s určitou mírou rizika. Pokud je zavedeno
nějaké bezpečnostní opatření, může se stát, že
se řidiči přizpůsobí a začnou se podvědomě
chovat více rizikově. Typickým příkladem je
ABS,“ vysvětluje vedoucí projektu Matúš Šucha
z Univerzity Palackého v Olomouci.
Podle Geralda Wilda, který je autorem Teorie
homeostázy rizika, má každý člověk vrozenou
stabilní hladinu přijatelného rizika. Pokud se míra
přijatelného rizika v některé oblasti života jedince
změní, má tendenci chovat se tak, aby opět
nastolil rovnováhu.
„Informace poskytované inteligentními
systémy mohou ovlivnit pozornost, která nám
umožňuje získávat informace z vnějšího prostředí
a správně na ně reagovat. Příliš mnoho informací
z inteligentních systémů odvádí řidiče od řízení,“
dodal vedoucí projektu.

více na
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Škoda Auto vzdělává zaměstnance
v oblasti elektromobility
Škoda Auto systematick y připravuje
své zaměstnance, žáky odborného učiliště
i pracovní k y dodavatelsk ých firem na
požadavky elektromobility. Podniková Škoda
Akademie už proškolila 12 000 zaměstnanců.
K tomu je nutno připočíst rekvalifikaci zhruba
1450 zaměstnanců dodavatelských firem a 700
žáků středního odborného učiliště.
Člen představenstva společnosti Škoda Auto
za oblast řízení lidských zdrojů Bohdan Wojnar
říká: „Zavedení elektromobility přináší změny
ve všech oblastech podniku. To klade nové
nároky na naše kvaliﬁ kační a rekvaliﬁ kační
programy. Díky nejmodernějším technologiím
a vzdělanému personálu, ochotnému učit se
novým věcem, jsme připraveni na budoucí
požadavky v oblasti elektromobility“.
Už v roce 2016 zahájilo Střední odborné
učiliště Škoda speciální kurzy elektromobility
pro automechatronik y, autoelek trikáře
a autotroniky. Od roku 2017 všichni žáci absolvují
školení na téma elektromobilita uzpůsobená
přesně příslušným učebním oborům.
Pro vyučené zaměstnance společnost
Škoda Auto připravila třístupňový kvalifikační

program. Tréninky 1. stupně se konají výhradně
v učebnách. Jsou určené pro zaměstnance,
kteří na pracovišti v budoucnu budou pracovat
s vysokonapěťovými komponenty – například
pro logistiky nebo zaměstnance výroby. Také
2. stupeň probíhá bez přímé výuky u vozidla.
Cí lovou skupinou jsou specialisté, jako
autoklempíři nebo lakýrníci, kteří budou moci
pracovat na elektromobilech.
Školení 3. stupně se konají v laboratoři
elektromobility a zahrnují řadu praktických kroků
u reálného vozu. Tento stupeň kvalifikace je
určen pro studenty a zaměstnance elektrooborů, kteří budou pracovat i na systémech
automobilů. Obsahem školení je vyhledávání
a opravy defektů v kabelových svazcích
i na vysokonapěťových komponentech
elektromobilu. Jako rozší ření tohoto stupně
školí společnost Škoda Auto i specialisty na
diagnostiku vysokonapěťových trakčních
akumulátorů.
Na podzim 2019 začne v Mladé Boleslavi
sériová výroba vysokonapěťových akumulátorů
pro plug-in hybridy koncernu Volkswagen na
bázi modulární platformy MQB.
více na
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Škoda Auto během léta zmodernizovala výrobu
Společnost Škoda Auto využila letní období
pro modernizaci a rozší ření provozů. Během
celozávodní dovolené byly provedeny všechny
nezbytné úkony, které nelze zajistit za plného
provozu.
Nové roboty se budou podílet na výrobě
elektromobilů a stávající výrobní linky doznaly
přestavbu v souvislosti s příchodem nejnovější
generace motorů řady EA211 Evo. Pokračuje
také budování infrastruktury nezbytné pro
provoz elektromobilů
Nejvíce změn proběhlo ve výrobním
závodě v Mladé Boleslavi. Modernizace
a rozšíření kapacit se dotklo svařovny, lakovny
a montáže vozů. Započalo se s instalací nových
svařovacích robotů, které budou zajišťovat
výrobu připravovaného elektromobilu, jehož
premiéra je naplánovaná na rok 2020.
Rozsáhlé úpravy ve výrobě se týkají také
přechodu na novou generaci motorů řady
EA211 Evo, které se vyznačují modernější
konstrukcí. Mají napří klad v ysokotlaké
vstřikování, efektivnější systém přeplňování
a chlazení a nové řídicí jednotky. Montáž tohoto
pokročilého pohonného ústrojí včetně spojení
s převodovkou vyžaduje odlišné postupy.
V červenci byla v Mladé Boleslavi zahájena
výroba nového městského SUV Škoda Kamiq.
Klíčovou událostí bylo pro závod v Kvasinách
zahájení výroby modernizovaného modelu
Škoda Superb.

Ve všech třech lokalitách, ve kterých má
Škoda Auto výrobní závody, pokračuje budování
nezbytné infrastruktury pro elektromobilitu.
V současné době je připraveno více než 450
nabíjecích míst. Celkem jich do roku 2025 bude
vybudováno 7000.
Významnou novinkou v Kvasinách je instalace
tzv. ultrakapacitoru, který slouží k vyrovnávání
výpadků nebo poklesů napětí přicházejících
z distribuční sítě. Po Mladé Boleslavi má i závod
v Kvasinách toto unikátní zařízení, které plní
stejnou funkci jako UPS známé z počítačové
techniky. Ultrakapacitor disponuje výkonem
500 kVA a zálohuje vybraná elektronická
zařízení v celé lakovně. Ultrakapacitor dokáže
odhalit pokles napětí již během 10 ms. Za
dalších 10 ms se zařízení odpojí od napájecí sítě
a ultrakapacitor zajistí dodávku proudu po dobu
krátkodobého poklesu napětí. Poté se zařízení
opět automaticky připojí a ultrakapacitor se
dobije, aby byl opět plně připraven k aktivaci.
V rámci rozvoje automobilky probíhá
postupné navyšování výrobní kapacity,
automatizace a robotizace ve výrobních
úsecích ve všech třech závodech v České
republice v souladu s koncepcí Průmyslu 4.0.
Během celozávodní dovolené bylo ve všech
výrobních halách zrealizováno přibližně 180
projektů, z toho v Mladé Boleslavi 130.

více na
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Grand Prix historických automobilů v polovině
Nový šampionát Grand Prix historických vozidel
má za sebou tři odjeté závody. Po Bugatti GP Zlín
skončí 7. září legendárním závodem Zbraslav Jíloviště.
První ročník šampionátu historických vozidel
se jede v roce, kdy Autoklub ČR slaví 115 let a 90.
výročí klubového domu v Opletalově ulici. Vznik
Grand Prix historických vozidel inicioval Autoklub
ČR a pořadatelé tradičních veteránských soutěží.
Autoklub ČR se ujal role zastřešující organizace
a sportovní autority. Vítěz šampionátu získá
putovní pohár prezidenta Autoklubu ČR.
„Obnovujeme tradici. Autoklub stál
u vzniku a organizoval věhlasných 1000
mil československých i Zbraslav - Jíloviště.
Šampionátem navazujeme na tento odkaz
a zároveň chceme podpořit současné pořadatele
v jejich úsilí,“ uvedl prezident Autoklubu ČR Jan
Šťovíček.
Šampionát je vypsán pro vozidla vyrobená do
roku 1939. Soutěží se v jízdě pravidelnosti. Dosud
se konaly tři podniky - 1000 mil československých,
Brno Revival - Festival rychlosti mezi pavilony
a Bugatti Grand Prix ve Zlíně.
První školní sobotu se pojede mezinárodní
závod historických vozidel do vrchu Zbraslav

-Jíloviště. Dopoledne se uskuteční výstava vozidel
na Zbraslavském náměstí a od 13:00 hodin odtud
odstartují jízdy. První závod se zde uskutečnil již
v roce 1908 a ze Zbraslavi do Jíloviště se jezdilo
až do roku 1931. V roce 1967 závod obnovil
Veteran Car Club Praha, který je dodnes jeho
pořadatelem.
„Závod bereme jako závazek vůči jeho tradici
a každoročně usilujeme o zpestření programu.
Velké poděkování patří starostce Zbraslavi
Zuzaně Vejvodové a starostovi Jíloviště Vladimíru
Dlouhému, všem partnerům a přátelům, členům
Veteran Car Clubu Praha, kteří se na akci podílejí
a bez jejichž pomoci si to neumím představit,“
uvedla ředitelka závodu Zbraslav - Jíloviště
Markéta Profeldová.
Letos poprvé budou mít diváci možnost
prohlédnout si jinak uzavřené prostory Zámku
Zbraslav. V zámecké zahradě proběhne program,
jehož součástí bude i výstava historických jízdních
kol včetně výuky jízdy na vysokém kole Veteran
Bicycle Clubu Zbraslav. Na své si přijdou i milovníci
současných závodních a sportovních aut jako jsou
Škoda Fabia R5, Peugeot 208 R2 nebo Bugatti
Chiron.
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Dobíjení u stojanů ČEZ rostlo dvojnásobně
V prvním pololetí letošního roku odebraly
elektromobily v síti veřejných dobíjecích
stanic Skupiny ČEZ 828 869 kWh elektřiny, což
představuje více než dvojnásobný meziroční růst.
Síť rychlodobíjecích stanic ČEZ se zdvojnásobí
- za podpory Operačního programu Doprava
vznikne dalších 125 stanic.
Skupina ČEZ aktuálně v ČR provozuje
více než 160 veřejných dobíjecích stanic,
z toho je 109 rychlodobíjecích. Infrastruktura
vzniká i díky evropskému grantu z programu
Connecting Europe Facility (CEF) a prostředkům
z Operačního programu Doprava.
Objem elektřiny „načerpané“ u stanic
provozovaných pod značkou ČEZ odpovídá
23 024 plným dobití vozu Volkswagen eGolf
s kapacitou akumulátoru 36 kWh. Zároveň
jde o 111% nárůst oproti stejnému období roku
2018, kdy „dobíječky“ dodaly do akumulátorů
elektrických vozů 391 337 kWh. Elektromobily
v prvním pololetí dobíjely v síti stanic ČEZ v 66
258 případech. Za celý rok 2018 proběhlo na
stanicích sítě celkem 75 584 dobíjecích cyklů,
o rok dříve to bylo 35 902 dobíjení.
„Trendem se stávají častější odběry
o menších objemech. Výrazně přitom roste

podíl využívání rychlodobíjecích stanic, kde
se v 1. pololetí 2019 uskutečnilo téměř 90 %
veškerého objemu dobíjení - 730 996 kWh.
Nejvytíženějšími lokalitami jsou proto místa
vybavená rychlodobíjecími stanicemi, které
díky svému výkonu 50 kW umožňují většině
elektromobilů dobít většinu kapacity baterií
během 20 minut,“ říká manažer útvaru čisté
technologie ČEZ Tomáš Chmelík.
ČEZ začne brzy stavět další desítky
rychlodobíjecích stanic. Elektromobilita ČEZ
uspěla s žádostí o dotační podporu z Operačního
programu Doprava, financovaného z prostředků
EU a spravovaného Ministerstvem dopravy
ČR. Nové stanice vzniknou ve všech krajích
napříč Českou republikou. Celkem 125 dalších
rychlodobíjecích stanic postaví ČEZ za podpory
Evropských strukturálních a investičních fondů
napříč Českou republikou. Projekt výstavby
stanic má rozpočet necelých 129 milionů
korun, z toho dotace pokryje maximálně 60
% způsobilých nákladů projektu, zbytek platí
ČEZ. Všech 125 stanic vznikne během 2,5 roku.
Paralelně bude ČEZ pokračovat ve výstavbě
dalších stanic z vlastních prostředků a z dvojice
grantů evropského programu CEF.
více na
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