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Dlouho očekávaná novinka značky Škoda, první 
velké SUV Kodiaq, má za sebou velkolepou 
světovou premiéru, která se odehrála ve městě, 
jehož symbolem je medvěd - v Berlíně. Nové velké 
SUV značky Škoda poprvé vyjelo na veřejnost v 
berlínském kulturním centru Kraftwerk za účasti 800 
hostů ze 31 zemí celého světa. Kromě účastníků akce 
přímo v místě sledovaly světovou premiéru tisíce 
dalších diváků formou livestreamu na internetu.

Nejvyšší představitel značky Škoda Bernhard 
Maier zdůraznil, že Kodiaq je vybaven tak, aby 
zajistil optimální bezpečnost a komfortní jízdu s 
nejmodernějšími technologiemi, které inteligentně 
pečují o cestující. Současně opět slíbil, že značka 
Škoda už brzy uvede na trh i vozy s plug-in hybridním 
a plně elektrickým pohonem, stejně jako se bude ve 
vozech značky stále více využívat digitální technika. 

„Škoda krok za krokem rozšiřuje svou modelovou 
nabídku. Nyní se otevírá nová kapitola vstupem do 
zcela nového segmentu. Kodiaqem začíná velká 
ofenziva značky Škoda v segmentu SUV,“ řekl Maier. 
V závěru jeho vystoupení zaujalo poděkování nejen 
všem spolupracovníkům, kteří se na vzniku vozu 
podíleli, ale také dodavatelům.

„S vozem Škoda Kodiaq se vydáváme objevovat nové 
světy. S naším prvním velkým SUV dobýváme pro 
značku nový segment a s ním i nové trhy a skupiny 
zákazníků,“ vysvětluje předseda představenstva 
společnosti Škoda Auto Bernhard Maier.

Během večera kromě členů představenstva 
společnosti Škoda Auto vystoupili i dva mimořádní 
hosté. Vítěz Tour de France z roku 1987 Stephen 
Roche se v závěru letošní Tour stal prvním řidičem, 
který za volantem Kodiaqu jel na veřejnosti, takže 
se mohl podělit o své zážitky za volantem tohoto 
vozu.

Poté byla na pódium pozvána starostka města 
Kodiac na Aljašce Pat Bransonová, pro niž to byla 
první návštěva Berlína v životě. Pat Bransonová se 
podílela na propagační akci, během níž bylo město 
Kodiac na jeden den přejmenováno na Kodiaq. 
Vtipný film o této unikátní události rozhodně stojí 
za vidění a byl také promítnut hostům v Kraftwerku. 
Pat Bransonová řekla, že Kodiaq bude vypadat 
skvěle všude na všech cestách, zvláště ve městě a 
na ostrově Kodiac. Potvrzení, že se Škoda Kodiaq 
opravdu vydá i na severoamerické trhy jsme se ale 
pro tentokrát od Bernharda Meiera nedočkali.

Světová premiéra Škody Kodiaq 
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Kodiaq je postaven na modulární platformě koncernu 
Volkswagen MQB, kde hraje velkou roli odlehčená 
konstrukce. Maximální tuhost nosné struktury 
karoserie zajišťuje rozsáhlé využití vysokopevnostních 
ocelí. Se základním motorem 1,4 TSI a pohonem 
předních kol činí pohotovostní hmotnost 1452 kg, u 
motoru 1,4 TSI s pohonem 4×4 1540 kg.

Škoda Kodiaq může táhnout přívěs o celkové 
hmotnosti až 2,5 t. Novinkou v nabídce je asistent pro 
couvání s přívěsem Tow Assist a vylepšená funkce 
zadních parkovacích senzorů.

Celková délka činí 4697 mm a rozvor 2791 mm. Kodiaq 
je tedy jen o 4 cm delší než Octavia, v rámci segmentu 
SUV však nabízí nadprůměrně velký interiér. Zadní 
asymetricky dělená sedadla lze sklápět, standardně 
jsou posuvná v podélném směru až o 180 mm a sklon 
opěradla je individuálně nastavitelný. Na přání může 
mít vůz další dvě sedadla ve třetí řadě. S objemem 720 
až 2065 l (při sklopení zadních sedadel) nabízí Škoda 
Kodiaq největší zavazadlový prostor ve své třídě. 
Součástí volitelné výbavy jsou elektricky ovládané 
páté dveře, které lze otevírat a zavírat pohybem nohy 
pod nárazníkem nebo tlačítkem v interiéru.

Novinkou je pro značku systém Area View: díky 
širokoúhlým objektivům kamer na přídi a zádi vozu 
a ve zpětných zrcátcích se na monitoru zobrazuje 
několik různých pohledů na okolí vozu včetně 
virtuálního pohledu z ptačí perspektivy, což ulehčuje 
řízení v nepřehledných situacích nebo terénu.

Na vrcholu nabídky infotainmentu a konektivity je 
Škoda Connect, umožňující využívání asistenčních 
služeb a vzdálený přístup k vozu. Služba Infotainment 
Online zajišťuje navigaci a informace v reálném čase. 
Care Connect slouží k vzdálenému přístupu k vozu 
a asistenčním službám. Nejdůležitější funkcí služeb 
Care Connect je nouzové volání (eCall).

Nabídku motorů pro uvedení modelu Škoda Kodiaq 
na trh tvoří dva motory TDI a tři TSI, všechny mají 
turbodmychadlo, přímé vstřikování paliva a jsou 
vybaveny systémem Start-Stop, rekuperací brzdné 
energie a výkonným tepelným managementem.

Technická data všech verzí najdete na str. 10 (po 
stažení jako pdf)

Škoda Kodiaq se představuje
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Citroën naznačuje styl velkého auta
Koncept Citroën Cxperience ukazuje, 
jak by mohl vypadat budoucí velký 
vůz značky, nahrazující stárnoucí, 
nepříliš dobře prodejný sedan C5. 
Studie s plug-in hybridní pohonnou 
jednotkou se zážehovým motorem 
bude představena na autosalonu 
v Paříži koncem září. Citroën v 
tomto fastbacku představí novou 
technologii Advanced Comfort, 
která nahradí hydropneumatické 
pérování uvedené s modelem Citroën DS v polovině 50. let a od té doby charakterizující 
všechny vrcholné modely značky. Cxperience je dlouhý 4850 mm a je velmi nízký 
- jen 1370 mm, což jde proti současnému trendu, kdy kupující velkých aut dávají 
přednost vysokým crossoverům a SUV. V interiéru je široká 19“ obrazovka, která může 
být rozdělena na tři části, o něž se podělí řidič a cestující. K systémům vozu mohou být 
připojeny telefony a tablety, pomocí nichž lze ovládat i různé systémy ve voze, jako 
například větrání a klimatizaci.
více na www.autoweek.cz

Modernizovaný Hyundai i10 
Městské miniauto Hyundai i10, 
vítěz ankety AutoBest 2014, 
přichází v oživené podobě 
s přídavnými světlomety v 
rallyovém stylu. Hlavní novinkou 
je mutlimediální a navigační 
systém se 7“ dotykovým 
displejem. Navigace TomTom 
zahrnuje i službu Live, 
poskytující dopravní a další 
informace v reálném čase. V 
bezpečnostní výbavě přibyla 
výstraha před opuštěním 
jízdního pruhu a varování před 

čelním nárazem s automatickým brzděním. V nabídce jsou i nadále nepřeplňované 
zážehové čtyřválce - 1,0 l/48,5 kW (66 k), který může být i ve verzi na LPG, a 1,25 l/68 
kW (87 k). Vylepšený Hyundai i10 se představí koncem září na autosalonu v Paříži, 
prodej má začít již v listopadu.
více na www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz
http://www.autoweek.cz


První taxi bez řidiče jezdí v Singapuru
V Singapuru začaly první testovací jízdy plně autonomních taxíků pro zákazníky v ulicích 
města. Projekt připravila firma nuTonomy z Massachusetts. Na základě poznatků ze 
zkušebního provozu šesti elektromobilů Mitsubishi i-MiEV a Renault zoe by měla být 
tato služba v plném rozsahu se stovkou robo-taxi pro veřejnost uvedena v roce 2018. 

V rámci zkušebního provozu sedí na místě 
řidiče inženýr, který kontroluje správnou 
činnost všech systémů a je připraven 
zasáhnout, pokud by to bylo potřeba. 
Podobné projekty se ve spolupráci s 
různými automobilkami zkoušejí i jinde po 
světě, projekt nuTonomy v Singapuru je 
ale první, který vozidla dává k dispozici 
zákazníkům.
více na www.autoweek.cz

Rusové předvedli autonomní mikrobus
Konsorcium ruských organizací pod 
hlavičkou státem financovaného 
výzkumného ústav NAMI na autosalonu 
v Moskvě předvedlo elektromotory 
poháněný autonomně řízený mikrobus 
NAMI Shuttle. Dalšími členy konsorcia jsou 
i výrobce nákladních automobilů Kamaz a 
společnost Jandex, poskytující internetový 
vyhledávač, v Rusku porážející i Google. 
Jandex se zabývá i umělou inteligencí, 
počítačovým zobrazováním a hlasovým 
ovládáním. Vyvinul také aplikaci, která umožňuje vyhledávat trasu k určenému cíli. Na 
vozidle jsou dvě videokamery a stereokamera Mobileye. NAMI Shuttle poskytuje místo 
pro šest sedících a šest stojících osob. Minibus pohání elektromotor o výkonu 20 kW (27 
k). Je dlouhý 4,6 m, vysoký 2,45 m a na jedno nabití ujede 200 km. Výzkumníci z ústavu 
NAMI chtějí dostat zkušební prototyp do městských ulic v roce 2017. 
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 35. týdne na www.autoweek.cz:
Nejnovější Pirelli P Zero pro extrémní výkony
Interiér Škody Kodiaq
Avia bude vyrábět auta v Přelouči
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Kia Optima bude od října 2016 na českém trhu nově k 
dispozici i s karoserií kombi Sportswagon, ve sportovní 
verzi GT a designové edici GT Line. 
Kia Optima Sportswagon je první kombi Kia střední 
třídy na českém trhu. Má zavazadlový prostor o 
solidním objemu 552 l a vznětový čtyřválec 1,7 CRDi 
o výkonu 104 kW (141 k). 
Všechny verze Sportswagonu mají cenu o 30 000 
Kč vyšší než sedan. Kia Optima Sportswagon ve 
výbavě Exclusive za cenu od 764 980 Kč vč. DPH má v 
základní výbavě mj. denní svícení LED, klimatizaci, 7“ 
integrovanou GPS navigaci, zadní parkovací kameru, 
tempomat, parkovací asistent, bezklíčový vstup Smart 
Key, vyhřívaná přední sedadla i věnec volantu atd. 
Optima Sportswagon je vozem orientovaným také 
na firemní zákazníky v ČR. Základní nabídku proto 
doplňuje specifikace Business Line. Za cenu od 669 980 
Kč vč. DPH nabízí mj. vyhřívaná a elektricky ovládaná 
zpětná zrcátka, denní svícení LED, 16“ hliníková kola, 
klimatizaci, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, 
7“ integrovanou GPS navigaci s parkovací kamerou a 
tempomat.

Zároveň s modelem Optima Sportswagon Kia uvádí 
i designovou edici GT Line a sportovní verzi Optima 
GT. Kia Optima GT má dynamičtější vzhled, zážehový 
motor 2,0 T-GDI o výkonu 180 k (245 k) a upravený 
podvozek se sníženou světlou výškou o 10 mm na 
125 mm.
V posledním čtvrtletí roku 2016 se na českém trhu 
objeví také Kia Optima Plug-in Hybrid. Proti základní 
verzi má pozměněnou aerodynamiku a další úpravy 
s cílem zvýšit dojezd na elektřinu a snížit spotřebu 
benzinu. Optima Plug-in Hybrid představuje atraktivní 
nabídku pro firemní i soukromé zákazníky s nízkými 
provozními náklady.
Elektromotor o výkonu 50 kW, napájený lithio-ion-
polymerovým akumulátorem o kapacitě 9,8 kWh, 
umožňuje dojezd až 54 km na elektřinu. Zážehový 
čtyřválec Kia 2,0 GDI má výkon 115 kW (156 k). 
Nový přístrojový panel před řidičem zobrazuje klíčové 
informace o hnacím ústrojí a podrobnosti o jízdním 
stylu s doporučením jak snížit spotřebu. Na českém 
trhu je Kia Optima Plug-in Hybrid k dispozici s nejvyšší 
úrovní výbavy Premium za 1 149 980 Kč vč. DPH. 

více na
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Zbraslav-Jíloviště jde správnou cestou
Pořadatelé tradiční jízdy pravidelnosti do vrchu Zbraslav-Jíloviště Veteran Car Club 
Praha před rokem zvolili pro tuto populární akci nový směr. Namísto masové akce, 
jíž se účastnil kde kdo, vsadili na kvalitu. Nově 
se mohou akce zúčastnit jen vozidla vyrobená 
do roku 1939 a vozy kategorie závodní. Kromě 
sobotní jízdy pravidelnosti se nově v neděli jezdí 
i na společný výlet až do Dobříše. Změny akci 
rozhodně prospěly, o čemž se mohli přesvědčit i 
návštěvníci letošního již 49. ročníku. Do Zbraslavi 
opět stojí za to jezdit se podívat.
 více na  www.autoweek.cz

Volkswagen v USA odepisuje další miliardu
Volkswagen se nakonec dohodl se svými 652 
severoamerickými prodejci na odškodnění 
ztrát, které utrpěli v důsledku řešení problémů 
vyvolaných prodejem automobilů s motory 
2,0 TDI vybavených softwarem, které jim 
zajišťovalo splnění emisí NOx jen při měření a 
nikoliv na silnici. Tito prodejci jsou také nuceni 
věnovat čas a prostor odkupování vozidel s 

motory 2,0 TDI. Podle neoficiálních informací Volkswagen jim vyplatí kompenzace ve 
výši celkem 1,2 miliardy dolarů. 
Volkswagen má jen dva měsíce na to, aby vyřešil problém s 85 000 vozy VW, Porsche 
a Audi s motory V6 3,0 TDI. Volkswagen už v červnu ohlásil technické řešení, jenže to 
v červenci organizace pro ochranu ovzduší EPA a CARB odmítly jako nedostatečné 
a v mnoha ohledech zcela nevyhovující. Soudce Charles Breyer požaduje, aby 
automobily, produkující nadměrné množství jedovatých emisí NOx, co nejrychleji zmizely 
z amerických silnic. Evropské orgány se problémem nadměrných emisí jedovatých 
oxidů dusíku u motorů V6 3,0 TDI nezabývají a k řešení tohoto problému u čtyřválcových 
TDI stačí úprava softwaru, která je pro majitele dotčených vozů dobrovolná.
více na www.autoweek.cz

Krátce
- Daimler připravuje nejméně šest nových automobilů s elektrickým pohonem.
- Volkswagen svolává 30 000 vozů Touran, Caddy a Passat z let 2006 až 2010 k výměně 
nádrže na CNG.
- Uber bude v Londýně používat elektromobily Nissan a čínské BYD.
- Japonští vyšetřovatelé znovu navštívili vedení Mitsubishi Motors v Nagoji v souvislosti s 
falšováním údajů o spotřebě.
- Bývalý šéf Bentleye Wolfgang Schreiber žaluje Volkswagen o stovky milionů eur za 
podíl na vývoji dvouspojkové převodovky.
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Personalia z

Nový management pro žďárský Žďas
Čínská CEFC dokončila převzetí 
strojírenského podniku Žďas ve Žďáru 
nad Sázavou s 2500 zaměstnanci. 
Zároveň získala dceřinou firmu TS Plzeň 
a majoritu ve Žďas SGS se sídlem v 
Německu. Ve Žďasu a jeho dceřiné firmě 
se stane předsedkyní představenstva 
Marcela Hrdá. Předsedou dozorčí rady 
bude v obou podnicích nově Jiang 
Bingsi, výkonný ředitel CEFC Group. 
Převzetí Žďasu spadá do investiční 
strategie CEFC v Evropě, v níž je jednou 
ze stěžejních oblastí průmysl. V tiskové 
zprávě to uvedl ředitel komunikace 
CEFC Group (Europe) Company Pavel 
Bednář.

Sandra Plachá v českém Mercedesu
Novou šéfkou marketingu a 
produktové komunikace osobních 
vozů se stala Sandra Plachá. Ta je 
v automotivní komunitě známá už z 
Fiatu ČR, kde působila od roku 2011. 
V italské automobilce zastávala post 
marketingového a produktového 
manažera pro český a slovenský trh. 
Mezi roky 2009 až 2011 pracovala v 
leasingové společnosti SPEED LEASE. 
Od Italů přestoupila v zimě 2015 do 
Kia Motors Czech. Tam vydržela do 
letošního dubna, kdy se po sloučení 
jejího oddělení s jinou částí firmy 
rozhodla od Korejců odejít. Plachá 
vystudovala Univerzitu Jana Amose 
Komenského v Praze a Vysokou školu 
finanční a správní v Praze. Ve volném 
čase se věnuje cestování po Evropě 
a sportu všeho druhu.
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Nabídku motorů pro uvedení modelu Škoda Kodiaq 
na trh tvoří dva motory TDI a tři TSI s výkony od 92 
kW (125 k) do 140 kW (190 k). Všechny mají turbod-
mychadlo, přímé vstřikování paliva a jsou vybaveny 
systémem Start-Stop, rekuperací brzdné energie a 
výkonným tepelným managementem.
Zážehový motor 1,4 TSI má ve výkonnější verzi 110 
kW (150 k) systém deaktivace válců ACT (Active Cyl-
inder Technology). Motory 2,0 TDI o výkonu 140 kW 
(190 k) a 2,0 TSI o výkonu 132 kW (180 k) jsou kom-
binovány s novou sedmirychlostní převodovkou DSG, 
která má ve voze značky Škoda premiéru, a pohonem 
všech kol. Tato kombinace je ve voze značky Škoda 
novinkou. 
Na přání lze získat volbu jízdního profilu Driving Mode 
Select. Ta řidiči umožňuje zvolit, zda bude motor, 
převodovka DSG, posilovač řízení, klimatizace a další 
systémy pracovat v režimu Normal, Eco, Sport nebo 
Individual. Verze s pohonem 4×4 nabízí navíc i režim 
Snow, který je určen pro jízdu po silnici a nemá žád-
né rychlostní omezení. Režim Snow upraví fungování 

systémů ABS, ASR, ACC (je-li jimi vůz vybaven), řídicí 
jednotky motoru a elektronické řízení lamelové spo-
jky pro pohon všech kol na zasněžené vozovce.
Dalším prvkem volitelné výbavy je adaptivní pod-
vozek DCC (Dynamic Chassis Control) spojený s vol-
bou jízdního profilu Driving Mode Select. Zde ele-
ktrické ventily přizpůsobují práci tlumičů konkrétní 
situaci. Ve spojení s Driving Mode Select se systém 
přizpůsobí řidičově stylu jízdy a zajistí bezpečnou 
jízdu na silnici. DCC umožňuje nastavení režimů 
Comfort, Normal nebo Sport.
Stisknutím tlačítka se volí režim Offroad (pro verze 
4×4 volitelně v kombinaci s volbou jízdního profilu 
Driving Mode Select). Zde se funkce podvozku, řídicí 
jednotky motoru a brzd přizpůsobí drsnému terénu. 
Jedná se přitom zejména o rozjezdy, udržování 
trakce a brzdění. V režimu Offroad pomůže asist-
ent pro sjíždění svahů bezpečně zdolat terénní ner-
ovnosti úpravou funkce brzd.
Ceny budou zveřejněny při zahájení autosalonu v 
Paříži 29. 9. 2016

Škoda Kodiaq pod kapotou
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Bývalý nejvyšší šéf Volkswagen Group Ferdinand Piech 
se v rámci interního šetření koncernu Volkswagen 
poprvé vyslovil k aféře Dieselgate. 
Ferdinand Piech při interním šetření advokátní 
kanceláře Jones Day uvedl, že se už v březnu 2015 
neúspěšně ptal Martina Winterkorna na řešení 
problému s emisemi, který nastal ve Spojených 
státech na základě šetření americké Agentury pro 
životní prostředí EPA. Piech tvrdí, že Winterkorn při 
jednání po loňském autosalonu v Ženevě odmítl jeho 
dotazy s tím, že má vše pod kontrolou.
Piechovo odhalení přináší nové světlo na roztržku mezi 
ním a Winterkornem, která nastala v dubnu 2015. Piech 
jako předseda dozorčí rady VW Group tehdy zcela 
nečekaně veřejně vyzval svého bývalého chráněnce 
k odchodu z pozice koncernového šéfa a vyloučil 
možnost, že by se Winterkorn stal jeho nástupcem v 
roli předsedy dozorčí rady. Následovala dvoutýdenní 
bitva o moc ve vedení Volkswagenu, kterou s pomocí 
odborů a dolnosaských politiků vyhrál Winterkorn. 
V důsledku toho byl Piech přinucen opustit dozorčí 
radu VW Group.
Piech nikdy své vystoupení proti Winterkornovi 
nevysvětlil. Pouze uvedl, že v něj ztratil důvěru v 
důsledku jeho špatné strategie v USA a neschopnosti 
uvést na trh nízkorozpočtové auto.

V září 2015 americké autority v čele s EPA obvinily VW 
Group, že cíleně podvádí při měření emisí. Winterkorn, 
kterému měl být o několik dní později prodloužen 
kontrakt, musel jménem Volkswagenu přiznat, že 
obvinění z USA jsou pravdivá a krátce na to rezignoval. 
Nové vedení VW Group pověřilo advokátní kancelář 
Jones Day, aby vyšetřila, co k této aféře vedlo.
Podle dosud dostupných informací Piech s 
Winterkornem na jaře 2015 nemluvili konkrétně 
o softwaru, který manipulaci při měření emisí 
umožňoval. Z Piechova vyjádření také nevyplývá, že 
by Winterkorn byl už tehdy informován o podvádění 
při měření emisí NOx v USA.
Dokumenty prokazují, že Winterkorn dlouhodobě 
ignoroval varovné signály předcházející aféru. Vedení 
Volkswagenu už v roce 2014 dostalo dvě memoranda, 
informující jej o nesrovnalostech, zjištěných při 
měření emisí ve Spojených státech. Winterkorn byl 
také přítomen jednání, kde se v létě 2015 toto téma 
probíralo. 
To jsou zcela zásadní tvrzení, protože kromě mnoha 
dalších nákladů VW Group čelí i obvinění ze strany 
investorů. Ti tvrdí, že utajením zásadních informací jim 
vedení VW Group způsobilo mnohamiliardové ztráty 
při následném propadu hodnoty akcií koncernu. 

Ferdinand Piech zpochybnil přístup Martina Winterkorna
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Význam stáří pneumatik

Někteří řidiči odmítají kupovat jiné než letošní pneumatiky, 
protože jsou přesvědčeni, že ty, které byly vyrobeny loni 
nebo předloni, už nejsou použitelné. Může na tom být 
něco pravdy? 
Datum doporučené spotřeby by v případě pneumatik 
nemělo žádný smysl. Jejich životnost totiž ovlivňují 
podmínky, kterým byly vystaveny při skladování, do té 
míry, že by ani nebylo možné nějakou konkrétní dobu 
jejich použitelnosti oficiálně stanovit. 
Evropská technická organizace pro pneumatiky a ráfky 
ETRTO ve své oficiální publikaci nestanovuje žádnou 
konkrétní časovou lhůtu, do níž je nutné pneumatiky 
prodat. Zaměřuje se především na zásady správného 
skladování. Podobně se k tomu staví i Evropský svaz 
výrobců pneumatik a zpracovatelů pryže ETRMA, 
který je hlavním mluvčím výrobců pneumatik v Evropě. 
Použitelnost nových pneumatik je podle něj v průběhu 
času závislá hlavně na tom, jak byly skladovány, například 
v jaké poloze, za jaké teploty a při jaké vlhkosti vzduchu. 
Protože se tyto podmínky mohou velice lišit, není možné 
přesnou dobu životnosti stanovit již při výrobě.

Konkrétní dobu, po kterou lze pneumatiky považovat 
za nové zboží určuje britská norma BS AU 50. Stanovuje 
ji na dobu šesti let od doby výroby, zatímco britský 
Národní svaz distributorů pneumatik NTDA uvádí pět 
let od data výroby. Německá asociace gumárenského 
průmyslu a Německý svaz dealerů pneumatik považují 
pneumatiky za nové, nejsou-li starší pěti let. Dokumenty 
obou těchto organizací ale nestanovují, že po této době 
by se už pneumatiky neměly prodávat nebo že už nejsou 
způsobilé pro provoz. Doporučují nicméně, aby jejich 
stav před prodejem prověřil odborník. 
„Žádné relevantní normy nestanovují výslovné maximální 
stáří nových, nepoužitých pneumatik pro osobní a lehká 
užitková vozidla. Ale je nutné, aby pneumatiky byly 
správně uskladněny. Při nákupu nových pneumatik tedy 
není ani tak nutné si hlídat datum výroby (DOT kód), jako 
spíše to, od koho pneumatiky kupujeme,“ říká manažer 
marketingu společnosti Goodyear Dunlop pro Českou 
republiku, Slovensko a Maďarsko Boris Tománek.   
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Čeští spotřebitelé jsou díky dostupnějším úvěrům 
ochotni investovat do nákupu zánovních vozů. Za 
poslední půlrok se zvýšila průměrná financovaná 
částka o 18,5 %, za pět let o 37,9 %. Vyplynulo to z 
analýzy vývoje cen ojetých vozů a financování skupiny 
AAA Auto mezi lety 2011 a 2016.
Čeští spotřebitelé stále častěji přistupují k výměně 
automobilu a koupi novějšího modelu ojetého vozu. 
Mezi hlavní důvody, proč se rozhodnou pro změnu, lze 
zařadit stáří vozu nebo jeho opotřebování, zejména 
pak příliš vysoký počet najetých kilometrů. 
Zatímco v roce 2011 bylo možné zakoupit ojetou 
Škodu Fabia za 104 323 Kč, dnes si běžný český 
zákazník může pořídit stejný typ vozu za 95 231 
Kč. Obdobné tendence, kdy během posledních let 
poklesla prodejní cena v průměru o 5000 až 10 000 
Kč, můžeme podle analýzy vývoje cen ojetých vozů a 
financování skupiny AAA Auto mezi lety 2011 a 2016 
pozorovat rovněž u automobilů jako jsou Ford Focus, 
Renault Clio, Renault Laguna, Škoda Felicia a dalších. 
Snížení prodejní ceny téměř o 50 % se objevuje u 
ojetých vozů jako jsou Peugeot 206 a Volkswagen 
Polo, u automobilů Peugeot 307, Hyundai i30 či Škoda 
Roomster se cena snížila téměř o 25 %.

Průměrná prodejní cena naopak stoupá u vozů typu 
Škoda Octavia, Ford Mondeo či Škoda Superb, a to z 
toho důvodu, že si čeští zákazníci stále častěji vybírají 
novější automobily s lepší výbavou a přitom jsou 
ochotni sáhnout hlouběji do peněženky. Primárními 
parametry, které jsou mezi zákazníky v současnosti 
nejžádanější, jsou velikost a bezpečnost ojetých 
automobilů a od toho se odvíjí jejich výběr a cena 
vozu. 
Podle údajů největšího prodejce ojetých automobilů 
AAA Auto se za posledních šest měsíců zvedla 
průměrná cena vozu k financování o 16,7 % na 210 
000 Kč, což je o 31,3 % více než před pěti lety. Přitom 
akontace tvoří průměrně necelých 24 %.
„V posledních šesti měsících se zvýšil o 7 % zájem 
především o vozy s cenou 200 000 až 400 000 
korun oproti roku 2015. V případě zánovních vozů, 
které prodáváme pod značkou Mototechna, využívá 
financování o 30 % více zákazníků než loni. V AAA 
Auto mohou kupující vybírat z nabídky financování od 
čtyř největších společností v České republice,“ uvedla 
generální ředitelka AAA Auto Karolína Topolová.

Investice do lepších ojetých automobilů
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Vytrvalostní závody se po 25 letech vrátily do 
Mexika. Na okruhu s mnoha úzkými zatáčkami bylo 
významným faktorem předjíždění pomalejších jezdců 
o kolo. 
Pátý závod mistrovství světa byl plný dramatických 
událostí s několika žlutými fázemi a dešťovými 
přeháňkami. Žádný z vozů neprošel závodem bez 
problémů. V úvodu na suchu dominovaly vozy 
Audi pronásledované oběma Porsche, zatímco 
Toyoty opět zaostávaly. Audi zpomalily problémy s 
pneumatikami a ložisky kol, což vyneslo do vedení 
Porsche. Přeháňky hodně zamíchaly pořadím. První 
přeprška se podepsala na nehodě Jarvise s Audi.
Na mokru byl nejrychlejší Sarrazin s Toyotou, ale 
stačil už jen vybojovat třetí místo. Zvítězilo Porsche 
obhájců titulu Webbera, Hartleye a Bernharda ač 
muselo absolvovat průjezd boxovou uličkou za přejetí 
čáry vyznačující vjezd do boxů. Ještě 12 minut před 
cílem všem u Porsche zatrnulo, když s minutovým 
náskokem vedoucí Timo Bernhard při nové spršce 
přetáhl zatáčku a zabrzdil jen centimetry před 
bariérou.
V kategorii LMP2 se navzdory nehodě podařilo vyhrát 
týmu RGR Sport s domácím Ricardem Gonzalesem 
o pouhé 2 s před vozem Signatech Alpine, který 
zpomalila kolize se druhým vozem Porsche 919 
Hybrid.

1. Webber/Hartley/Bernhard, Porsche 919 Hybrid 230 
kol LMP1Hy
2. Fässler/Lotterer/ Tréluyer, Audi Sport Joest R18 
e-tron 230 kol LMP1Hy
3. Kobayashi/Sarrazin/Conway, Toyota Gazoo S040 
Hybrid 230 kol LMP1Hy
4. Dumas/Jani/Lieb, Porsche 919 Hybrid 230 kol 
LMP1Hy
5. Tuscher/Kraihamer/Imperatori, Rebellion R-One - 
AER 218 kol LMP1
6. Gonzalez/Albuquerque/Senna, RGR Sport by 
Morand Ligier JS P2 - Nissan 210 kol LMP2
7. Menezes/Lapierre/Richelmi, Signatech Alpine - 
Nissan 210 kol LMP2
8. Derani/Dalziel/Cumming, ESM Ligier JS P2 - Nissan 
207 kol LMP2
9. Leventis/Kane/Watts, Strakka Gibson 015S - Nissan 
207 kol LMP2
10. Gonzalez/Junqueira/Diaz, Greaves Motorsport 
Gibson 015S - Nissan 207 kol LMP2
Velká nadmořská výška v Mexico City je výhodou 
pro přeplňované motory. Přesto se v kategorii GTE 
Aston Martinu podařilo porazit Ferrari s turbomotory 
a dosáhnout první letošní vítězství - s náskokem 
pouhých 0,9 s!
15. Turner/Stanaway, Aston Martin Racing Vantage 
V8 202 kol GTE Pro
16. Bruni/Calado, AF Corse Ferrari 488 GTE 202 kol 
GTE Pro
17. Thiim/Sorensen, Aston Martin Racing Vantage V8 
202 kol GTE Pro
18. Rigon/Bird, AF Corse Ferrari 488 GTE 201 kol GTE 
Pro
19. Franchitti/Priaulx/Tincknell, USA Ford Chip Ganassi 
Team UK Ford GT 201 kol GTE Pro
20. Lietz/Christensen, Dempsey-Proton Porsche 911 
RSR 201 kol GTE Pro

FIA WEC: 6 Hours of Mexico presented by AT&T
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