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Porota zvolila ﬁnalisty ankety AutoBest 2021
Finalisty ceny AutoBest Best Buy Car of
Europe 2021 jsou Citroën C4, Dacia Sandero,
Honda Jazz, Peugeot 2008, Seat Leon, Škoda
Octavia a Toyota Yaris. Tyto vozy budou soutěžit
o cenu Best Buy Car of Europe in 2021. Porota
AutoBest, složená z 31 členů zastupujících 31 zemí,
v nadcházejících týdnech uskuteční závěrečné
hodnocení a bude hlasovat. Vítěz bude oznámen
v polovině prosince.
„V Evropě a na celém světě žijeme ve
výjimečné době. Čelíme jedné z největších krizí
v oblasti veřejného zdraví v tomto století. Jsme
svědky toho, jak moc ovlivňuje automobilový
průmysl v Evropě. Jako motoristická média jsme
také velmi těžce zasaženi a sledujeme kolik lidí
čelí extrémním obtížím. Navzdory tomu jsme se
rozhodli zůstat věrní naší tradici a vyhlásit ﬁnalisty
naší ankety tak, jako každý rok v posledních 20
letech. Rekordní počet sedmi ﬁnalistů dokládá,
že automobilový průmysl připravil skvělé nové
modely, které si účast ve ﬁnále zaslouží,“ řekl
zakladatel a předseda AutoBest Dan Vardie.
Ve dnech 4. a 5. listopadu se členové
evropské poroty AutoBest zúčastní závěrečného
testu v rakouském Teesdorfu. „V porotě AutoBest

pečlivě sledujeme situaci kolem pandemie.
Zdraví členů poroty a našich hostů z oboru je
pro nás zásadní. Hygienické podmínky během
závěrečného testu budou proto velmi přísné
v souladu s místními a vnitrostátními orgány
v Rakousku. Uspořádáme také tiskovou konferenci
se zástupci výrobců vozů ve finále a jejich
vrcholnými manažery vystupujícími tentokrát
online,“ uvedl spoluzakladatel a prezident poroty
AutoBest Ilia Seliktar.
„Všichni výrobci, kteří mají automobil ve
ﬁnále, reagovali na účast v soutěži Best Buy
Car of Europe 2021 velmi pozitivně. To je
odpovědná reakce automobilového průmyslu
a motoristických médií na znamení odolnosti
před Covid-19. Je to také projevem respektu
k zákazníkům, čtenářům a divákům, kteří strádají
během této pandemie,“ dodal Dan Vardie.
Organizace AutoBest byla založena v roce 2001
s inovativním konceptem Nejlepšího auta ke koupi
dostupného na evropském trhu. Aby se automobil
stal vítězem, musí představovat tu nejlepší nabídku
pro většinu evropských zákazníků. Porota při
rozhodování o vítězi používá transparentní
hlasovací systém s maticí 13 vážených kritérií.

více na
www.autoweek.cz

Škoda Enyaq iV 60 v předprodeji za 1 059 900 Kč
V České republice byl zahájen předprodej
základní
varianty
elektrického
SUV
Škoda Enyaq iV 60. Zákazníci jej mohou
objednávat za 1 059 900 Kč včetně DPH.
Trakční elektromotor na zadní nápravě má
výkon 132 kW. Se základním akumulátorem
62 kWh má podle metodiky WLTP dojezd

390 km. Již dříve byl zahájen předprodej
varianty iV 80 za 1 189 900 Kč. Enyaq iV 60
má v základní specifikaci Loft jako součást
standardní výbavy parkovací senzory,
parkovací kameru, rozpoznání únavy
řidiče, asistent udržování jízdního pruhu,
rozpoznávání dopravních značek, volbu
jízdních režimů či rozpoznání rukou na
volantu. O pohodlí se starají klimatizace,
vyhřívaný volant a vyhřívaná přední
sedadla. Zákazníci dostanou i 19“ litá kola
Proteus, LED přední světlomety a bezklíčový
přístup Kessy.
Modelová řada Enyaq iV se ještě rozroste
odalšídvěvariantysdruhýmelektromotorem
na přední nápravě a pohonem všech kol.

Ford Puma ST: crossover jako hot-hatch
Ford rozšiřuje modelovou řadu malých
SUV o nejvýkonnější variantu Puma ST
s parametry nabroušeného hatchbacku.
Výkonnější verzi zážehového motoru
1,5 l EcoBoost o výkonu 147 kW (200 k)
doplňuje speciálně upravený podvozek.
Puma ST je navíc jediným vozidlem ve
svém segmentu, které je za příplatek
k dispozici s mechanickým samosvorným
diferenciálem LSD od společnosti Quaife.
Objednávat Pumu ST bude možné od

poloviny října. První zákazníci se svých
vozů dočkají před koncem roku 2020.

Krátce
Velká Británie se připravuje na Brexit bez dohody a buduje deset celnic pro kamiony z EU.
Finanční šéf BMW Nicolas Peter odhadl ztráty automobilového průmyslu z Brexitu na
10 až 11 miliard eur.
Výrobce nákladních aut Volvo ve Švédsku ukončil veškerá omezení pracovní doby
a nepožaduje už žádnou státní pomoc.
Mitsubishi po 11 letech ukončilo výrobu modelu i-MiEV, prvního velkosériově
vyráběného elektromobilu a držitele ocenění EcoBest 2009.
více na
www.autoweek.cz

Luca de Meo ohlásil vstup Renaultu
do bezemisní budoucnosti
Nový generální ředitel Renault Group Luca de
Meo při zahájení akce Renault eWays představil
dva nové klíčové modely s elektrickým pohonem
Renault MéganE eVision a Dacia Spring.
Pod vedením generálního ředitele Luky de
Mea si ztrátám čelící skupina Renault klade za cíl
zaměřit se na nejziskovější modely a orientovat
se na elektricky poháněná vozidla. Renault
chce rovněž přestavět své dodavatelské řetězce
a výrobu tak, aby se do roku 2050 stal uhlíkově
plně neutrálním. Pokud jde o cíle EU v oblasti
klimatu, de Meo uvedl: „Podporujeme cíl EU snížit
do roku 2030 emise nejméně o 50 % a do roku
2050 už nevypouštět žádné emise CO2.“
Renault bude nejen významně snižovat emise
vozidel, ale také změní svůj přístup v oblasti
nákupu a výroby. Mimo jiné plánuje přeměnit
svůj závod v Tanger v Alžírsku na závod s nulovými
emisemi a největší francouzský závod ve Flinsu
integrovat do plně regenerativního hospodářství.
Renault nastoupí i novou cestu ve využití
akumulátorů ze starších elektromobilů, protože
díky desetiletému prodeji už má v provozu 350

000 vozidel s elektrickým pohonem a tedy
i největší zkušenosti.
Luca de Meo zároveň oznámil, že na rozdíl
od některých jiných výrobců Renault letos splní
cíle EU v oblasti emisí CO2 a nebude platit
žádné penále. Významnou pomocí při tom
bude nově uváděná rodina vozidel s hybridním
pohonem E-Tec. Současně prohlásil, že již v roce
2022 budou mít všechny nové modely Renault
elektrické nebo hybridní verze a v roce 2025
budou představovat 50 % prodeje.
Luca De Meo a ředitel prodeje a marketingu
Denis le Vot poté představili dva nové modely,
které budou mít zásadní význam v rozšiřování
elektromobility – Renault MéganE eVision
a Dacia Spring Electric. V roce 2021, devět let po
představení modelu Zoe, otevře novou kapitolu své
elektrické historie uvedením prvního modelu na
platformě pro elektrický pohon CMF-EV společně
vyvinuté společnostmi Renault, Nissan a Mitsubishi.
Více o obou nových elektromobilech na str.
10 (dostupné po stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

Range Rover Velar jako plug-in hybrid
Range Rover Velar prošel rozsáhlou
aktualizací.
Jako
ostatní
modely
značky Land Rover v modelovém roce
2021 dostane i plug-in hybridní nebo
mild hybridní verze. Nový Velar P400e

zvládne na čistě elektrický pohon až 61
km a spotřebu benzinu 2,3 l/100 km. To
mu umožňuje kombinace zážehového
čtyřválce a elektromotoru se systémovým
výkonem 297 kW (404 k) a lithio-ionový
akumulátor s kapacitou 17,1 kWh. Pod
kapotou Velaru se navíc poprvé objevují
i třílitrové řadové šestiválce z rodiny
Ingenium se 48 V mildhybridní technikou
(MHEV) – turbodiesel D300/221 kW (300 k)
a zážehový P400/294 kW (400 k). Uvedení
na trh je plánováno na začátek roku 2021.
Cena začíná na 1 615 350 Kč.

Ford Mustang Mach-E GT se představuje
President Ford Europe Stuart Rowley
v Hamburku na akci Ford Go Electric
představil elektricky poháněný crossover
Mustang Mach-E GT. Bude mít výkon 342
kW (465 k) a točivý moment 830 N.m,
který nejvýkonnější verzi s pomocí pohonu
všech kol zajistí sprint z 0 na 100 km/h za
3,7 s. Pokud bude mít majitel Mustangu
Mach-E zákaznický účet FordPass, měl by
v Evropě najít energii u 155 000 nabíjecích
stanic včetně 400 vysokovýkonných stanic
Ionity. Stuart Rowley k tomu řekl: „Díky
našim aktivitám v oblasti nabíjení si kupující
Mustangu Mach-E mohou bezstarostně

užívat své zážitky z jízdy, protože vědí, že si
mohou v Evropě kdykoli rychle a snadno
dobít akumulátor.“
Prodej Mustangu Mach-E bude v České
republice zahájen v červenci 2021.

Další témata 42. týdne na autoweek.cz
Projekt pražské bioplynové stanice
Celoroční pneumatiky Pirelli All Season
Velký závod na výrobu vodíku u hranic ČR
Miliarda pro autobusové dopravce
Bosch a Daimler testují autonomní parkování
Papež František dostal vodíkový papamobil z Toyoty Mirai
více na
www.autoweek.cz

PSA skončí s prodejem miniaut z TPCA
Skupina PSA již dříve odsouhlasila prodej
svého podílu ve společném podniku s Toyotou
TPCA, který v České republice vyrábí vozy
Peugeot 108 a Citroen C1. Nyní podle agentury
Reuters padlo rozhodnutí o zastavení prodeje
těchto miniautomobilů se zážehovými motory
protože PSA v rámci strategické revize výrobního
programu před fúzí s Fiat Chrysler opouštějí tento
nerentabilní segment.
Evropský trh s městskými minivozy se již několik
let zmenšuje. Jeho podíl podle údajů IHS Markit
vloni klesl na 7,4 % z 10,9 % v roce 2010, zatímco
ziskovější vozidla v segmentu B si udržela svůj podíl
30 %. Automobilky přezkoumávají výrobu vozidel
se spalovacími motory kvůli nákladným systémům
filtrování výfukových plynů aby splňovaly přísnější
zákony o emisích. Tím rostou náklady, takže
výrobu miniaut je těžké ekonomicky udržet.
Emisní limity tak paradoxně vedou k tomu, že
jsou z výroby vyřazovány nejúspornější modely
nejméně zatěžující životní prostředí.
V rámci snahy o dosažení ziskovost již PSA
v rámci restrukturalizace německé značky Opel

ukončila výrobu jejích dvou menších modelů
Adam a Karl.
PSA a FCA chtějí v prvním čtvrtletí příštího
roku dokončit fúzi a vytvořit novou společnost
s názvem Stellantis. Ta bude čtvrtým největším
výrobcem automobilů na světě. Fúze rozší ří
dostupné možnosti. Fiat nemá v úmyslu opustit
své nejprodávanější minivozy Panda a 500. Oba
již mají hybridní verze a 500 je k dispozici také
v plně elektrické verzi.
PSA rovněž zvažovala elektrifikaci jako
možnost pro svá městská mini, ale nakonec od
tohoto plánu upustila, protože jejich výroba by
byla ztrátová. Nyní studuje několik alternativ,
včetně levnějších elektromobilů ve stylu Citroënu
Ami, který se montuje v Maroku, nebo vozů
vycházejících z modelů segmentu B, který
zahrnuje úspěšné modely Peugeot 208 a Opel
Corsa.
Toyota bude v TPCA v Kolíně od příštího roku
vyrábět rovněž model Yaris. O nástupci Toyoty
Aygo zatím nebylo rozhodnuto.

více na
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Levné pneumatiky mohou být životu nebezpečné
O celoroční pneumatiky v regionech
s malým výskytem sněhu roste zájem. To
objevili i dodavatelé nízkonákladových
pneumatik z Dálného východu. Odborníci
odhadují jejich tržní podíl v maloobchodu
na více než 20 %. Expertní organizace KÜS
porovnala šest nejběžnějších celoročních
pneumatik v rozměru 205/55 R16 z asijské
produkce se standardní evropskou
pneumatikou. Výsledky pneumatik se

značkami Apollo, Ovation, Imperial,
Superia, Blacklion a Berlin nejsou moc
příznivé. Při prudkém brzdění na mokré
vozovce rychlostí 80 km/h má nejhorší
z nich brzdnou dráhu o 10 m delší (41,6
m) než referenční pneumatika (31,7 m).
Zatímco vůz s referenčními pneumatikami
se po 32 m zastaví, vozidlo s levnými
pneumatikami se stále ještě řítí rychlostí
39 km/h. Při aquaplaningu v rychlosti 80
km/h referenční pneumatika udržuje směr
a neztrácí kontakt, ale levné pneumatiky
se vznášejí na vrstvě vody a vůz nelze
udržovat v přímém směru. Podobně
špatně se chovají i při testu ovladatelnosti
na mokru – nevedou v zatáčkách a nemají
téměř žádnou trakci.

Padělky ložisek jsou spojena s riziky
Společnost NSK se jako přední výrobce
prémiových ložisek zaměřuje na odstranění
problému padělků, který může vést
k bezpečnostním rizikům, snižuje spolehlivost
strojů a zvyšuje celkové náklady. Snaha
uspět v konkurenci a zvyšovat zisk často vede
k rozhodování jen na základě pořizovací
ceny a ignorování dalších faktorů, jako jsou
celkové náklady a spolehlivost. Ovšem
akční nákupy za neodolatelnou cenu
často vyjdou velmi draho. Mnozí nákupčí si
neuvědomují rizika spojená s touto strategií.
Ačkoliv je jejich cena nižší, ve skutečnosti
mohou být celkové náklady, plynoucí
z použití nekvalitního padělku, výrazně vyšší.
Tyto padělky nízké kvality v provozu častěji

selhávají, a to vede ke zvýšení nákladů
na údržbu a prodloužení odstávek. Tyto
náklady většinou výrazně převýší sumu,
která se při nákupu ušetřila. Pirátští výrobci
používají nekvalitní materiály a nevhodné
výrobní technologie na zastaralých strojích.
S ložisky se nevhodně zachází a nakonec
jsou zabalena do krabiček, které se
podobají balení originálního výrobce, aby
byl zamaskován jejich původ.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personalia z
Hyundai předává vedení představiteli třetí generace
Euisun Chung (49) byl povýšen na předsedu
skupiny Hyundai Motor Group. Byl zvolen
jednomyslným rozhodnutím představenstev tří
klíčových společností skupiny – Hyundai Motor,
Kia Motors a výrobce dílů Hyundai Mobis.
Chung je nejnovějším reprezentantem třetí
generace přebírající jeden z jihokorejských
rodinných konglomerátů (chaebolů), kterým
se od 50. let připisuje zásluha za to, že válkou
zasaženou zemi s vydatnou podporou vojenské
diktatury vymanily z chudoby a učinily ji
průmyslovým gigantem.
Zatímco načasování změny je překvapující,
změna samotná není nečekaná, protože už
dlouho kolují zvěsti o špatném zdravotním
stavu Chungova otce. Dosavadní předseda
koncernu Mong-Koo Chung (82) byl v červenci
hospitalizován se střevními problémy. MongKoo Chung převzal řízení skupiny v roce 2000
a přeměnil tuto společnost, kdysi vysmívanou
pro špatnou kvalitu vozidel, ve značku
respektovanou pro uvádění nových technických
řešení a připojením automobilky Kia Motors ve
světovou automobilku číslo 5. Mong-Koo Chung

se na začátku letošního roku vzdal svého místa
ve vedení Hyundai Motor poté, co v posledních
letech ustoupil z řízení klíčových operací, zatímco
Euisun Chung zastával od roku 2018 stále
viditelnější vedoucí roli.
Předání vedoucí funkce zajišťuje pro druhý
největší jihokorejský průmyslový konglomerát
obchodní stabilitu. Dosavadní výkonný
místopředseda skupiny Euisun Chung (podle
jiné transkripce Chung Eui-sun) stál v čele snahy
společnosti Hyundai Motor Group zaměřit se
na elektromobily a vozidla s palivovými články
na vodík. Také se mu připisuje zásluha za
zajištění obratu ve společnosti Kia Motors tím,
že angažoval bývalého designéra Audi Petera
Schreyera, a v roce 2015 uvedl na trh luxusní
značku Genesis.
Euisun Chung ovšem nemá významný
podí l ve s polečnosti Hyundai Mobi s,
pobočce považované za klíčovou ke kontrole
skupiny. Očekává se proto, že obnoví tlak na
restrukturalizaci vlastnictví, aby upevnil svůj vliv
poté, co se jeho předchozí pokus v roce 2018
setkal s opozicí ze strany akcionářů.

více na
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Porsche závodící
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Daňoví
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Renault
MéganE eVision

Výhled aftermarketu
v době po Covid-19

Situace na trhu
ojetých aut

Renault MéganE eVision
Koncept kompaktního elektromobilu
MéganE eVision má karoserii hatchback,
což je nejvíce vyhledávaná podoba
osobních aut v Evropě. Sériová podoba
bude představena v roce 2021, ale
navzdory futuristickému vzhledu se má

z 95 % shodovat s nyní představeným
konceptem. Cílem je vytvořit základ řady
modelů podobně jako model Mégane
při svém představení v roce 1995. Od
té doby se jej prodalo přes 7 milionů
vozů. Produkční model ovšem nebude
náhradou současného Mégane, který byl
právě uveden na trh. Vyrábět se bude od
roku 2021 ve Francii a má být ziskovější než
je malý elektromobil Zoe.
Koncept narušuje standardní schémata
využívání prostoru - s délkou jen 4210 mm
je o 140 mm kratší než současný Mégane
ač má o 40 mm delší rozvor náprav 2700
mm. Trakční elektromotor má výkon 160
kW (217 k). Ultratenký akumulátor má
kapacitu 60 kWh a umožní dojezd 450 km
podle WLTP.

Dacia Spring electric
Skupina Renault se značkou Dacia
proměnila automobilové trhy. S modely
Logan a Duster přinesla dvě velké revoluce
a s oběma dosáhla obrovský prodejní
úspěch. Prodáno už bylo 6,8 milionu Dacií
ve 44 zemích. Nyní Dacia slibuje novou
revoluci i v elektromobilitě. Dacia Spring
Electric má být nejen nejdostupnějším
elektricky
poháněným
automobilem
v Evropě, ale také skutečným autem
pro všechny jako dostupná alternativa
k vozidlům se spalovacími motory.
Robustní vůz ve stylu SUV je určen
především pro městský provoz. Proto mu
stačí akumulátor s kapacitou 28,6 kWh,
dojezd 225 km podle WLTP a elektromotor
o výkonu 33 kW (44 k). Vůz dlouhý jen 3734
mm má rozvor náprav 2423 mm. Současně
s osobní verzí byla představena i užitková
varianta Spring Cargo pro městské
rozvážkové služby s nákladovým prostorem
o objemu 800 l a nosností 325 kg.

Dacia Spring Electric vstoupí na trhy
počátkem roku 2021 nejprve v rámci
carsharingu Zity. Prodej začne v létě a první
dodávky zákazníkům by měly přijít před
koncem roku 2021.
více na
www.autoweek.cz

Výhled aftermarketu v době po Covid-19
Agentura Frost & Sullivan tvrdí, že péče o zdraví
bude spolu s digitalizací klíčem ke zmírnění
dopadu nemoci Covid-19 na aftermarket.
Pokles najetých kilometrů (v Evropě se letos
předpokládá pokles o 10 až 15 %) a menší
požadavky na dopravu se nepříznivě projeví
na poptávce především u pneumatik a dílů pro
údržbu. Služby sdílené mobility, které se jevily jako
potenciální zdroj příjmů, jsou utlumeny vzhledem
k obavám jejich klientů ze sdílení prostoru s jinými
lidmi.
Nové zdroje poptávky na aftermarketu by
měly vzejít z potřeby bezpečnosti a péče o zdraví
zákazníků. Do roku 2025 se podle Frost & Sullivan
vytvoří tržní příležitosti pro bezkontaktní dodávky
dílů a služeb v hodnotě 75 miliard dolarů.
„Očekáváme, že zvýšené povědomí
o významu sociálního distancování a lepší osobní
hygieny přimějí aftermarket k digitalizaci, protože

zákazníci upřednostňují bezkontaktní poskytování
služeb a snižují počet vstupů do provozoven.
Otevírá se nový segment péče o zdraví v autech,
který vypadá slibně i po bezprostředním
odeznění krize. Je tu prostor pro to, aby se
současná nepříznivá situace změnila ve výhodu
pokud budou příslušné investice směřovány do
digitalizace obchodních modelů. Elektronický
maloobchod s díly a příslušenstvím a služby na
vyžádání se mohou stát budoucími příležitostmi
v jinak neutěšeném obchodním prostředí,“
předpovídá Anuj Monga ze společnosti Frost
& Sullivan.
Očekává se, že globální výkon aftermarketu po
odeznění nemoci Covid-19 dočasně poklesne. Po
odeznění rizik by však společnosti působící v tomto
sektoru měly využít příležitosti k růstu tím, že:
– investují do elektronického obchodování
(eCommerce) v maloobchodu s náhradními díly
a příslušenstvím
– vytvoří platformy pro digitální maloobchod
s opravami a údržbou vozidel
– nabídnou služby na vyžádání, jako jsou
dodávky pohonných hmot, výměny oleje, servis
pneumatik, údržba a čištění
– nabídnou produkty jako jsou vzduchové
filtry do kabin, dezinfekční prostředky do vozidel,
osobní ochranné prostředky řidiče a dokonce
i řešení zaměřená na dezinfekci v dílnách
a bezpečnost mechaniků a techniků.
více na
www.autoweek.cz

Daňoví poplatníci dotují ﬁremní automobily
Zatímco Evropský parlament prosazuje
striktní snižování emisí, vlády členských
zemí dotují prodej firemních automobilů
poháněných spalovacími motory. Upozorňuje
na to environmentální organizace Transport
& Environment (T&E). Podle ní evropští daňoví
poplatníci každoročně zaplatí 32 miliard eur za
subvencování firemních aut využívajících fosilní
paliva. Na čele je Německo se státní podporou
ve výši 12 miliard eur, s odstupem je druhá Velká
Británii s 5,7 miliardy eur.
Šest z deseti nově registrovaných osobních
automobilů v Evropě je firemních, přičemž 96 %
z nich pohání nafta nebo benzin. Vozidla deseti
největších leasingových společností produkují 8
% emisí CO2 z automobilů v EU, protože najíždějí
dvojnásobek kilometrů než soukromá auta. Přitom
podle T&E jsou celkové náklady
na vlastnictví elektromobilu o 9 %
nižší než u vozidla se vznětovým
motorem.

s nulovými emisemi a vlády by měly reformovat
zdanění soukromého využití firemních vozidel,
odečty DPH a odpisy za automobily s motory
na fosilní paliva v korporátních ﬂotilách. EU by
při tom měla hrát významnou roli tím, že podpoří
zavádění nabíjecích míst doma, v práci i na
veřejnosti.
Saul Lopez ze společnosti T&E uvedl: „Proč by
daňoví poplatníci měli dotovat ﬁremní automobily
produkující emise CO2, když je používání elektřiny
levnější? Služební automobily jezdí více, takže
více znečišťují ovzduší. Jsou ideálním prostorem
pro zahájení řešení kritického množství toxických
látek v ovzduší a dopadů silniční dopravy na
klima. Vlády, EU a města by si měly vybrat toto
snadno dostupné řešení, aby do roku 2025 byly
všechny nové ﬁremní vozy elektrické.“

T& E, k te rá s i n e c h a l a
vypracovat studii u společnosti
Dataforce, uvedla, že vlády by
měly směřovat firemní ﬂotily ke
zcela bezemisním vozidlům.
Vzhledem k tomu, že provoz
elektromobilů je levnější a jejich
dojezd se stále prodlužuje, neměly
by podle T&E společnosti dostávat
žádné pobídky k používání
automobilů se spalovacími
motory.
Vlády mají možnost
elektrifikovat tento segment
aby dosáhly pokrok při plnění
vnitrostátních cí lů v oblasti
ochrany klimatu. Rovněž by se tím
začaly generovat elektromobily
pro trh ojetých vozidel. T&E uvedla,
že nejpozději do roku 2025 by
leasingové společnosti měly
poskytovat pouze automobily
více na
www.autoweek.cz

Situace na trhu ojetých aut
Statistický souhrn trhu ojetých vozidel za první
tři čtvrtletí letošního roku Cebia Summary 3/2020
ukazuje, že na trhu ojetin panuje nestabilita.
Důvodem je především menší nabídka v důsledku
nižšího počtu dovezených ojetých aut a menší
ochota majitelů vyměňovat auta za novější.
Ačkoli se už počet dovezených ojetin začal
postupně zvyšovat, do plusových hodnot se
dovozy dostaly až v září. Celkově se letos dovezlo
114 493 ojetých osobních vozů, tedy o 21 490 aut
méně než loni, což představuje meziroční pokles
o 16 %.
Zatímco průměrné stáří letos dovezených
vozidel činilo 10,7 roku, stáří všech prodávaných
ojetin se zahraničním původem, tedy včetně
těch dovezených v minulých letech, dosahovalo
11,5 roku. Výrazně mladší jsou české ojetiny, jejichž
průměrné stáří bylo letos 7,1 roku. Jde často
o vozy z firemních ﬂotil a operativních leasingů.
Těch už však začíná být na trhu nedostatek.
Tento trend by měl i nadále pokračovat. Proto

bude počet mladých vozů s českým původem
ještě klesat.
Nižší počet zánovních a mladých vozů vede
k jejich zdražení. Ve třetím čtvrtletí se mladé
ojetiny navíc často vyvážely k prodeji do
zahraničí. Tomu nahrává i slabší kurz koruny, který
na druhou stranu znamená, že se k nám budou
naopak dovážet levnější ojetiny, zpravidla starší
a opravené po havárii.
Průměrná cena se začala zvyšovat. Zatímco
v prvním pololetí klesla meziročně o 7 % na 212
000 Kč, na konci třetího čtvrtletí dosahovala 228
600 Kč, což představuje meziroční zvýšení o 1 %.
„Jarní poptávka, která byla letos utlumená
kvůli koronaviru, se tak přesunula do letních
měsíců, kdy řada lidí nakupovala auto pro
cestu na dovolenou, nebo lidé využili volných
dní k výběru ojetého auta,“ uvedl Martin Pajer,
ředitel společnosti Cebia. Ve třetím čtvrtletí
došlo k oživení poptávky po ojetých autech. To
potvrzuje i největší certifikovaný program Škoda
Plus. „V červenci a srpnu jsme zaznamenali
absolutní prodejní rekordy. Velmi úspěšné bylo
také září, kdy jsme prodali meziročně o 45 % aut
více,“ uvedl Pavel Kašpar za Škoda Plus.

více na
www.autoweek.cz

Porsche závodící na Marsu
Unikátní série uměleckých plakátů, které
spojují slavnou minulost Porsche s dalekou
budoucností je v ýsledkem spolupráce
automobilky a kreativního týmu české fi rmy
Automobilist, která s přesností sebemenších
detailů přenáší nejslavnější momenty z historie
automobilových závodů na plakáty, umělecké
tisky a obrazy.
Nápad na projekt, v němž se kreativci
z Automobilistu odchylují od svých standardních
postupů a oživování historických momentů
doplňují o futuristickou vizi, vznikl v německé
automobilce při příležitosti 50. výročí prvního
vítězství Porsche v závodě 24 hodin Le Mans
v roce 1970. Vítězný 917 K z roku 1970 se stal
předlohou pro první dvojici plakátů. Na přání
automobilky byl přenesen do roku 2056, kdy
je Le Mans městem prosyceným neony, avšak
vytrvalostní závody se zde jezdí dál.
Společným jmenovatelem dvojice plakátů
zachycujících Porsche 356 SL je červený prach.
Brutální podmínky 3000 km dlouhého pouštního
závodu Panamericana 1953 v Mexiku nejsou

nepodobné těm, které by jednou mohly panovat
v roce 2096 při 12. ročníku Závodu na Marsu.
Porsche 911 RS, které v roce 1973 vyhrálo 24 hodin
v Daytoně, by bylo důstojným zástupcem značky
ve 48hodinovém závodě na Měsíci, který by
mohl probíhat na okraji kráteru Giordana Bruna
v roce 2078.
„V Automobilist se pyšníme přesností a pravdivostí
našich uměleckých děl, obzvlášť pokud jde
o historické okamžik a vozy, které se jich účastnily.
Avšak tento projekt s Porsche a trochu bláznivé
nápady se závoděním na Marsu a Měsíci nám
umožnily, abychom ukázali i kreativnější stranu
naší činnosti,“ říká generální ředitel Automobilistu
Pavel Turek.
„Klademe obrovský důraz na detaily. Při práci na
těchto dílech jsme využili informace a fotograﬁe
z NASA. Závod na Marsu jsme umístili do prolákliny
Syrtis Major, která byla vybrána jako potenciální
přistávací místo příští kosmické sondy NASA, a je
tudíž relativně dobře prozkoumaná. Světelné
podmínky na plakátu jsou naprosto realistické,“
říká umělecký šéf Automobilistu Jan Rambousek.
více na
www.autoweek.cz

