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V průběhu prvních devíti měsíců letošního 
roku bylo zákazníkům dodáno rekordních  
939 100 automobilů se značnou Škoda, což 
odpovídá meziročnímu nárůstu o 7,8 %. Také  
u tržeb dosáhla společnost Škoda Auto nejlepšího 
výsledku ve své dosavadní historii: 12,6 miliardy 
eur představuje nárůst o 2,1 % oproti stejnému 
období loňského roku. Provozní výsledek ve výši 
1,1 miliardy eur za první tři čtvrtletí se i nadále 
pohyboval na vysoké úrovni, byl však ovlivněn 
vysokými výdaji na nové modely, elektromobilu 
a rostoucími personálními náklady, takže poklesl 
o 10,2 %.

Klaus-Dieter Schürmann, člen představenstva 
Škoda Auto zodpovědný za oblast financí  
a IT, uvedl: „Škoda Auto je úspěšná společnost 
s trvale udržitelnou ziskovostí. Přísnější předpisy 
týkající se emisí a CO2 představují velkou výzvu  
pro celý automobilový průmysl. Potřebné finanční 
výdaje na nové produkty, elektromobilitu a další 
technologie budoucnosti se logicky odrážejí  

v současných výsledcích stejně jako negativní 
efekty směnných kurzů. Kromě toho vzrostly také 
personální náklady v důsledku nové kolektivní 
smlouvy, která vstoupila v platnost v dubnu 
letošního roku.“

Generální ředitel společnosti Škoda Bernhard 
Maier má ovšem velký problém, který mu 
mnozí ředitelé automobilek mohou jen závidět: 
značka je tak úspěšná, že výrobní kapacity  
v jejích závodech nejsou dostatečné - využití 
výrobních kapacit činí 119 %. „V současné době 
poptávka po našich vozech výrazně převyšuje 
naše výrobní kapacity a naše oddělení prodeje 
uvádí do roku 2019 dalších 200 000 kusů,“ uvedl 
pro Automobilwoche. 

Rostoucí zájem o vozy Škoda proto nutí 
koncernové vedení ve Wolfsburgu hledat 
řešení. Šéf odborů VW Bernd Osterloh navrhl, 
aby se přesunula výroba modelu Superb 
nebo některého z SUV z Kvasin do Emdenu,  
kde se vyrábí Volkswagen Passat využívající 
stejnou platformu jako Superb. V Emdenu 
musel být kvůli poklesu zájmu o Passat zaveden 
režim tzv. Kurzarbeit. Němečtí odboráři se proto 
obávají propouštění pokud se situace nezlepší. 

Vedení Škoda Auto se tomu brání, protože výroba 
v Německu je příliš drahá. Z dlouhodobého 
hlediska by tím utrpěla ziskovost značky,  
pro kterou je klíčový princip nabídky dobré 
hodnoty za dobrou cenu. Škoda Auto 
přechodně lakuje karoserie modelu Fabia  
v Německu a využívá továrnu v Osnabrücku 
pro montáž modelu Karoq. Představitelé Škoda 
Auto by raději hledali nové výrobní kapacity 
 v jihovýchodní Evropě. více na

www.autoweek.cz
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Dostupný elektromobil Renault K-ZE
Extrémně laciný Renault Kwid s cenou odpovídající 100 000 Kč už tři roky úspěšně dobývá 
indický trh. Několikrát se přitom objevily úvahy o tom, že by jej Renault mohl nabídnout 
 i v Evropě, jenže jeho nosná struktura nemá šanci splnit evropské bezpečnostní standardy. 
Nyní se zdá, že bychom se tohoto maličkého crossoveru mohli přece jen dočkat,  
ovšem nikoliv se zážehovým tříválcem, ale s elektromotorem. Renault 3800 mm dlouhý 
crossover radikálně přestavěl na jednoduchý a cenově dostupný elektromobil. 
V Paříži předvedl jeho 
předprodukční verzi  
s dojezdem 250 km (podle 
staré metodiky NEDC). 
Sériový Renault K-ZE se začne 
vyrábět příští rok nejprve  
v Číně. Tam alianční partner 
Renaultu Nissan vytvořil 
s čínskou automobilkou 
Dongfeng Motor Group 
společnost e-GT New Energy 
Automotive pro výrobu 
dostupných elektromobilů 
pro Čínu.
více na www.autoweek.cz

Porsche Taycan do výroby
Čtyřmístné kupé Taycan 
má pohon všech kol dvojicí 
trakčních elektromotorů  
s výkonem 440 kW s využitím 
rozdělení točivého 
momentu mezi jednotlivá 
kola systémem Porsche 
Torque Vectoring. Jeho 
výroba v Zuffenhausenu 
začne během roku 2019 
a uvedení do prodeje  
se plánuje na rok 2020. 
Při výrobě modelu Taycan 

se Porsche odklání od tradičního principu montážní linky. Porsche jako první použije 
tzv. flexibilní linku, proces nepřetržité sériové výroby s transportními systémy bez řidičů, 
který spojí výhody klasické montážní linky s flexibilitou variabilní montáže.
Akumulátory o kapacitě 90 kWh by měly umožnit dojezd přes 500 km (podle NEDC). 
Taycan používá stejnosměrný systém pracující s napětím 800 V, což přináší možnost 
nabít akumulátory za čtyři minuty takovým množstvím energie, které postačuje k ujetí 
vzdálenosti 100 km (podle NEDC). 
více na www.autoweek.cz



Automobilka Hyundai Motor Manufacturing 
Czech (HMMC) si připomenula 10. výročí 
zahájení sériové výroby. V sobotu 3. listopadu 
2018 uplynulo 10 let od chvíle, když z montážní 
linky sjel první bílý Hyundai i30. Za 10 let  
už bylo vyrobeno celkem 2 835 000 automobilů. 
Zamířily k zákazníkům v 66 zemích světa, nejvíce 
do evropských zemí. Auta z Nošovic ale jezdí 
i v Austrálii, Mexiku, v JAR nebo v Saúdské 
Arábii. Na domácím českém trhu se prodalo 
3,5 % výroby, 96,5 % se exportovalo. 

Výrobní takt je v závodě HMMC 66 aut  
za hodinu. Pří výrobě v třísměnném režimu  
se za 24 hodin vyrobí téměř 1500 aut. Výrobní 
plán pro rok 2018 byl stanoven na 340 000 aut. 

V HMMC se vyrábějí i převodovky. Za 10 let 
jich bylo celkem vyrobeno 3 969 000, z nichž 
1 754 000 bylo použito při výrobě aut Hyundai 
v Nošovicích a zbylých 2 215 000 převodovek 
bylo exportováno. 

V závodě zaměstnáno 3300 lidí, především 
z Moravskoslezského kraje. Průměrný 
hrubý měsíční příjem zaměstnanců HMMC  
(bez 40 korejských manažerů, kteří jsou placeni 
mateřskou firmou HMC) byl loni 39 921 Kč, 
v dělnických profesích 36 839 Kč. Průměr  

v Moravskoslezském kraji byl 26 015 Kč. Za deset 
let společnost na mzdách svým zaměstnancům 
vyplatila 9,9 miliardy Kč.

Automobilku Hyundai do ČR následovalo 
dalších 15 korejských firem, které tady založily 
své české dceřiné společnosti. Tyto firmy 
zaměstnávají dalších 8700 lidí. Nošovická 
automobilka Hyundai je i významným plátcem 
daní do státního rozpočtu. V loňském roce  
se umístila platbou 2,28 miliardy Kč na sedmém 
místě mezi plátci daně z příjmu právnických 
osob. 

Na počátku projektu dostala korejská společnost 
Hyundai Motor Company, která byla investorem 
projektu, investiční pobídky v celkové výši  
5 miliard Kč. Tyto pobídky byly propláceny vždy 
zpětně - až po proinvestování příslušné částky 
ze strany investora. Pobídky činily 15 % celkové 
investice, která do zahájení výroby činila  
přes 33 miliardy Kč. O tom, že investiční pobídky 
byly v případě HMMC jednoznačně pozitivním 
krokem, svědčí skutečnost, že za 10 let výroby 
společnost odvedla na daních a odvodech 
na zdravotní a sociální pojištění 12,6 miliardy 
korun a každý rok platí další miliardy. 

více na
www.autoweek.cz
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Také BASF sází na elektromobilitu
Společnost BASF podporuje agendu EU v otázce akumulace energie. Navazuje proto 
strategickou spolupráci se společností Nornickel aby uspokojila rostoucí poptávku 
po materiálech pro akumulátory. První z plánované sítě závodů na výrobu materiálů 
pro akumulátory BASF vybuduje ve finském městečku Harjavalta v blízkosti niklové  
a kobaltové rafinérie, kterou vlastní společnost Norilsk Nickel (Nornickel). Nový závod 
využije energii z místních obnovitelných zdrojů, mezi něž se řadí voda, vítr a biomasa. 
Zahájení plného provozu 
se předpokládá na konci 
roku 2020. Zajistí dodávku 
materiálů pro 300 000 
elektromobilů ročně.
„Pokud by evropské 
firmy do elektromobility 
neinvestovaly, promarnily 
by podobnou příležitost, jako nabízely v 80. letech počítače, v 90. letech internet  
a v minulém desetiletí solárními panely,“ zdůrazňuje jednatel BASF spol. s r.o. Filip Dvořák. 
více na www.autoweek.cz

Racing Expo a Glasurit Classic Expo
Ve dnech 9. až 11. listopadu se na výstavišti 
PVA Expo Praha v Letňanech uskuteční  
2. ročník přehlídky Racing Expo a první 
veletrh historických vozidel Glasurit Classic 
Expo.
Druhý ročník přehlídky Racing Expo je 
znovu zaměřen na oblast závodní techniky 
na dvou i čtyřech kolech. K vidění bude 

více než stovka exponátů. Po celou dobu konání obou akcí se budou konat besedy  
a autogramiády se špičkovými osobnostmi tuzemského motorsportu Tomášem Engem, 
Josefem Králem, Adamem Lackem, Lukášem Peškem, Jaroslavem Hoškem, Robertem 
Šenkýřem, Petrem Fulínem, Václavem Fejfarem a mnoha dalšími. Pro návštěvníky 
budou k dispozici dráha s RC modely, profesionální závodní simulátor nebo si mohou 
vyzkoušet jízdu v motokáře.
Mezi více než sto historickými vozidly, jimž je vyhrazeno Glasurit Classic Expo, dominuje 
rozsáhlá kolekce automobilů Porsche, shromážděná při příležitosti 70. výročí značky. 
Doplní je prezentace, mapující textem a obrazem století automobilismu v našich 
zemích. 
Vyvrcholením doprovodného programu bude v neděli 11. 11. v 11 hodin a 11 minut 
oficiální křest knihy věnované 70. výročí Zlaté přilby za přítomnosti všech žijících 
domácích vítězů tohoto závodu.
Ceny vstupenek (platí pro obě výstavy) začínají na 150 Kč.  
Více na www.racingexpo.cz a www.classicexpo.cz



Počet a objem škod nadále roste, takže se pojistné 
začíná navyšovat. Nejvyšší nárůst pojistného 
nastává u nejvíce rizikových klientů, kteří již  
v minulosti působili opakovaně škody. Některé 
skupiny vozidel (např. velké flotily zejména 
nákladních automobilů a tahačů provozovaných 
v zahraničí a vozidla leasingových společností) 
generují výrazné ztráty v celkovém úhrnu  
přes 1,1 miliardy Kč. Statistiky ukazují, že řidiči 
působící opakovaně škody platí na pojistném  
1,7 miliardy Kč, ale jimi způsobená škoda 
pojišťovny přijde na 2,05 miliardy Kč.

Oproti trendu z minulých let, kdy průměrné 
pojistné v povinném ručení prakticky nerostlo, 
se letos očekává, že za celý trh dosáhne  
2869 korun, což odpovídá 3,4% růstu oproti 
loňskému roku. U nově uzavíraných smluv to je 
v případě fyzických osob o 5,3 % na průměrnou 
částku 3069 Kč a u firem o 0,9 % na 3939 Kč.

Petr Jedlička, pojistný matematik České 
kanceláře pojistitelů, říká: „Nejvyšší nárůst je 
u nejvíce rizikových klientů, kteří již v minulosti 

způsobili škody nebo opakovaně POV neplatili. 
Statistiky ukazují, že kdo někdy způsobil škodu, tak 
ji působí opakovaně dál. Další rizikovou skupinou 
s růstem sazby jsou mladí řidiči do 30 let. Růst 
zaznamenáváme v průměru o více než 200 Kč, 
zatímco navýšení u klientů bez opakovaných 
minulých škod je většinou v nižším rozsahu.“

Do budoucna budou vedle tradičních 
segmentačních kritérií, jako je věk, bydliště 
pojistníka, bonus a malus, způsob využití vozidla, 
objem a výkon motoru nebo škodní historie, 
nastupovat kritéria nová. V budoucnu budou 
pojišťovny pro určení rizikovosti klienta využívat 
informace o nájezdu kilometrů, frekvenci 
přestupků, data z telematických systémů  
i vybavenost vozů asistenčními systémy. 

Vývoj průměrné majetkové škody vykazuje trvale 
rostoucí trend. Výše průměrné škody překračuje 
hodnotu 42 000 Kč, zatímco v roce 2011 to bylo 
24 000 Kč. Hlavní důvody jsou navyšující se cena 
práce v servisech, rostoucí ceny náhradních 
dílů a nákladnější opravy vozidel, která mají 

dražší systémy. Na výrazně 
navýšeném odškodnění 
za nemajetkové újmy má 
stabilně vliv nový občanský 
zákoník z roku 2014, nároky 
rostou také například  
v souvislosti s vyššími 
cenami lékařské péče.

Po zrušení příspěvku 
nepojištěných začal 
rychlý růst počtu 
nepojištěných vozidel  
a také škod způsobených 
nepojištěnými vozidly. 
Toto opatření vrátilo stav 
před rok 2012. Od 1. ledna 
2018 došlo k opětovnému 
zavedení příspěvku 
nepojištěných, a tedy  
i ke spravedlivému 
financování nepojištěných 
škod nepojištěnými 
motoristy.

více na
www.autoweek.cz

Povinné ručení - vývoj v roce 2018



Vodík míří do Ostravy
Moravskoslezský kraj jako první uvedl vodíkový pohon na železnici. Nyní jej chce 
vyzkoušet v autobusech. Ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava a ČSAD Havířov 
plánuje výstavbu plnicí stanice na vodík v terminálu Hranečník. Pokud vše půjde  
bez problémů, mohla by se začít stavět příští rok. Výstavba potrvá rok a půl a vyjde 
na 60 až 80 milionů korun. Kraj chce využít podporu ministerstva životního prostředí. 
Počítá se s tím, že DPO A ČSAD Havířov by zkušebně provozovaly dohromady  
až osm autobusů na vodík. „Do konce roku 2020 nechceme mít mezi autobusy jediný  
s dieselovým motorem,“ prohlašuje ředitel DPO 
Daniel Morys. Na Hranečníku byla nedávno uvedena  
do provozu druhá plnicí stanice na stlačený zemní 
plyn (CNG) a další se staví nedaleko. 
Zatím jediná plnicí stanice na vodík v tuzemsku  
(v současné době mimo provoz) je v Neratovicích. 
Během roku 2019 by měly být uvedeny do provozu 
další dvě - jedna v Praze a druhá v Litvínově.
více na www.autoweek.cz

Elektrobusy EKOVA Electron jezdí v Ostravě
Elektrobusy EKOVA Electron s ultrarychlým 
nabíjením opportunity charging, prvním svého 
druhu v České republice, už vozí cestující. Dva 
elektrobusy byly po úspěšných testovacích 
jízdách předány Dopravnímu podniku Ostrava, 
který je nasazuje na lince od svinovských 
mostů do klimkovických sanatorií a zpět. Vždy  
po návratu do Svinova se elektrobus dobíjí 
u nové stanice. Nabíjení, které umožní  

až hodinovou jízdu, trvá 5 minut. Při nabíjení se pantograf spouští z pylonu do ližin  
ve střeše elektrobusu, protože nabíjecí konzole tvoří součást pevné infrastruktury stanice 
a nikoli vozidla.  Dodavatelem technologie první stanice pro ultrarychlé nabíjení v ČR 
je nizozemská společnost Heliox. Nízkopodlažní elektrobus pojme až 86 cestujících. 
více na www.autoweek.cz

 
Krátce
- Ford se nezúčastní ani autosalonu v Ženevě, protože prý nemá nic nového k vystavení.
- Jaguar Land Rover ve snaze přiblížit se dodavatelům z východní Evropy otevřel 
technické středisko v Maďarsku.
- V Rakousku chtějí snížit rychlost aut se spalovacími motory na 100 km/h, zatímco 
elektromobily budou jezdit 130 km/h.
- Také čínská automobilka Rudá vlajka (Hongqi) bude spolupracovat se společností 
Baidu na vývoji autonomních vozidel.
- Pod vlivem hospodářské války mezi USA a Čínou německé koncerny orientované  
na export přehodnocují své prognózy.



Personalia z

Na oslavě 20 let Auto Palace Butovice 
zavzpomínal na staré časy matador českého 
trhu, bývalý šéf skupiny Jindřich Nevrla. Před 
revolucí působil v Motokovu jako manažer  
pro export automobilů na zahraniční trhy. Firma 
ho v rámci této práce vyslala mimo jiné jako 
svého zástupce do Austrálie nebo Norska. 

Po revoluci najal Nevrlu do svých služeb majitel 
mezinárodní skupiny AutoBinck Rolf Lauret jako 
manažera pro dovoz značky Mazda. „Uvažoval 
jsem tehdy i o vlastním byznysu, ale neměl jsem 
k dispozici dvě miliardy provozního kapitálu, 

které jsou nutné pro rozjezd takového byznysu. 
Mé angažmá v Autobincku považuji nicméně  
za šťastné, firmu jsem vedl dlouhá léta jako 
vlastní podnik,“ řekl nám Nevrla.

Auto Palace Praha pod jeho taktovkou v roce 
1991 uvedla na československý trh značku 
Mazda. O dva roky později došlo k rozdělení 
Československa a vybudování druhé společnosti 
na slovenském trhu - Auto Palace Slovakia.  
V roce 1996 se přidala dceřiná firma  
Business Lease.

„Na konci devadesátých let jsme 
měli také zastoupení pro značku 
SsangYong, se kterou jsme obsadili 
čtvrtinu tehdejšího trhu SUV,“ 
vzpomínal Jindřich Nevrla. V roce 2001  
do portfolia přibylo zastoupení 
Hyundai. „Jeho ztráty v souvislosti 
s rozhodnutím koncernu Hyundai 
postavit v Česku fabriku dodnes 
litujeme. Stejně jako skutečnosti, 
že jsme v devadesátých létech 
prodělali 80 milionů korun  
na změnách měnových kursů,“ zmínil 
Nevrla.

AutoPalace nyní do Česka dováží 
Mitsubishi a je prodejcem řady 
dalších značek. Jde o výše zmíněné 
Mazdy a Hyundaie, od léta 2001 byla  
na Spořilově rozšířena nabídka  
o značku Ford. S pohlcením 
Summit Auto přibyl Nissan. 
Jindřich Nevrla skončil  
s kariérou výkonného 
manažera v roce 2011. „Zatím 
neodcházím do krematoria,  
ale na golfové hřiště,“ prozradil tehdy. 
A stále to platí!

Nevrla vzpomínal na své začátky v Auto Palace
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Nové malé SUV Volkswagen 
T-Cross bylo současně představeno  
v Amsterdamu, Šanghaji a Sao Paulu. 
Tři podoby modelu T-Cross ukazují 
rozdílné strategie pro jednotlivé části 
světa. Při shodě celkové koncepce 
vozu se liší nejen prvky výbavy,  
ale i designem. V Číně bude mít  
i pohon všech kol. 

Volkswagen předpokládá, že zájem 
o malé crossovery a SUV se během 
deseti let celosvětově zdvojnásobí. 
Proto do tohoto perspektivního 
segmentu přichází po modelu 
Seat Arona i s modelem T-Cross.  
Oba vznikly na platformě  MQB-A0, 
stejně jako připravovaný malý crossover 
se značkou Škoda. S délkou 4110 mm  
je T-Cross o 28 mm kratší než Seat Arona 
ale o 57 mm delší než Polo. 

V Číně přichází i s pohonem všech 
kol, o který v tomto segmentu  
v Evropě není zájem. To neznamená, 
 že Volkswagen pro T-Cross i Evropanům 
časem nenabídne verzi 4Motion,  
ale nyní potřebuje prohnat 
schvalovacím procesem prodejně 
důležitější varianty.

Zatímco v Evropě je T-Cross orientován 
na mladší klientelu, v Číně dostal 
konvenčnější příď v podstatě 
převzatou z Tiguanu. Čínský T-Cross 
navíc dostal i nezbytné chromované 
ozdoby. Latinskoamerická verze má 
stejný design jako evropská, ale působí 
skromněji. Podobně odlišné jsou  
i podoby interiéru. V Číně i Brazílii T-Cross 
přebírá volant i celkové uspořádání 
přístrojové desky z Pola. Evropská verze 
působí mnohem moderněji.

více na
www.autoweek.cz

Různé podoby pro T-Cross
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Automobilka Volvo Cars je prvním výrobcem 
automobilů, kterému se podařilo navázat úzkou 
spolupráci se společností Baidu za účelem vývoje 
autonomně řízených vozidel přizpůsobených 
požadavkům čínského trhu. Baidu provozuje 
největší čínský internetový vyhledávač,  
ale také vyvíjí otevřenou platformu pro autonomní 
vozidla Apollo, kterou už využívá k výrobě plně 
autonomních minibusů Apollong. Volvo Cars 
je součástí čínského koncernu Zhejiang Geely 
Holding Group.

Na základě dané smlouvy sloučí společnosti 
Volvo Cars a Baidu své zdroje, aby mohly přistoupit 
k přípravě výroby plně elektrických vozidel  
s automatickým řízením. Na základě partnerství 
budou mít obě společnosti možnost vyvíjet 
a prodávat autonomní vozidla potenciálním 
čínským zákazníkům. 

Baidu do společného projektu přispěje 
svou platformou autonomního řízení Apollo. 

Automobilka Volvo poskytne své odborné znalosti 
a vyspělé technologie z oblasti automobilového 
průmyslu.

Na základě současných předpovědí se Čína 
v následující dekádě se vší pravděpodobností 
stane největším samostatným světovým trhem 
pro obchodování s autonomně řízenými vozidly. 
Společnost IHS Markit, zabývající se průzkumem 
trhu, letos předpověděla, že z celkového 
předpokládaného globálního objemu  
33 milionů autonomně řízených vozidel 
prodaných do roku 2040 bude přibližně  
14,5 milionů vozů, tedy 45 %, prodáno v Číně.

„V Číně v současné době probíhá intenzivní 
vývoj technologií autonomního řízení, v rámci 
něhož hraje společnost Baidu vedoucí roli. Jedná  
se o trh, který nám nabízí obrovskou příležitost 
stát se předním dodavatelem flotil autonomně 
řízených vozidel,“ uvedl prezident a generální 
ředitel společnosti Volvo Cars Håkan Samuelsson.

Spolupráce Volvo Cars a Baidu



České autoparky se v celkových tendencích 
přibližují fleetům v západoevropských zemích, 
ale v řadě konkrétních parametrů je u nás 
situace odlišná. Ukazují to výsledky pravidelného 
průzkumu Fleet Barometer 2018 společnosti 
Arval, který probíhal ve 12 evropských zemích.

Oproti předchozímu roku se zkrátila doba,  
po kterou si firmy ponechávají auta ve fleetu. 
Zatímco loni to bylo 6 let, v poslední vlně průzkumu 
už průměrná doba provozování vozidla byla 
jen 5,7 roku. K nejrychlejší obměně dochází  
ve velkých firmách s fleetem o 50 a více vozech, 
které si v evropském průměru ponechávají 
automobily 4,8 roku a v ČR dokonce jen 4,7 roku.

V oblasti užívání alternativních paliv a pohonů 
v zahraničí alespoň jednu z uvedených 
technologií využívá 23 % dotazovaných firem,  
v České republice ovšem jenom 6 %. Alternativní 
pohony nejméně využívají malé firmy  
s autoparky do deseti vozidel. V ČR má takové 
auto pouze 1 % z nich, v zahraničí 12 %. Firmy 
s autoparky přesahujícími 50 vozidel využívají 
alespoň jeden alternativní pohon v ČR ve 28 

% případů, v ostatních evropských zemích  
ale v 53 %. Nejčastěji využívanými alternativními 
pohony jsou v zahraničí hybridy a elektromobily, 
v ČR vozy na CNG.

Průzkum potvrdil, že v České republice, na rozdíl 
od zahraničí, patří mezi velmi oblíbené způsoby 
financování vozového parku přímý nákup 
automobilů, který využívá 53 % společností. 
Operativní leasing využívá jen 16 % českých 
firem, což je meziročně o 2 % více. V zahraničí 
je operativní leasing využíván ve větší míře - 
u 28 % firem. Přímý nákup vozů preferuje 39 % 
zahraničních firem. 

Monitorování spotřeby paliva, chování řidiče, 
polohy vozidla apod. u pohybujících se vozidel 
využívá v České republice 27 % firem oproti  
19 % v ostatních zemích. Jako hlavní důvody 
pro zavedení telematiky respondenti u nás 
uvádějí optimalizaci tras (73 %) a snížení nákladů  
na vozový park (71 %). V zahraničí je 
nejdůležitějším faktorem pro zavedení telematiky 
lokalizace vozidel (74 %), kterou v ČR uvedlo  
66 % dotázaných.

Průzkum ukázal,  
že společnosti zavádějí 
různá alternativní 
řešení pro mobilitu, 
kterými optimalizují 
počet aut a jejich 
využití. Z loňského 
výzkumu vyplynulo, 
že sdílení aut u nás 
využívalo 28 % procent 
společností, zatímco 
letos 32 %. Podobně 
využití spolujízdy 
vzrostlo z 36 %  
na 41 %. V jiných zemích 
sdílí automobily  
18 % firem a spolujízdu 
uplatňuje 23 % firem.

Fleet Barometer 2018

více na
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U příležitosti 100. výročí vzniku Československa 
se v neděli 28. října na pražské Evropské třídě 
konala největší slavnostní přehlídka ozbrojených 
a záchranářských složek České republiky  
za poslední roky. Před veřejností defilovalo více 
než 4300 příslušníků armády, záchranného 
systému, policie i celní správy a přes 200 kusů 
techniky. Nejpočetněji byla zastoupena technika 
na podvozcích Tatra.

Veřejnost mohla spatřit samohybné houfnice 
Dana na podvozku Tatra, těžké vozy Tatra 
Force v provedeních nosič minometů 
Pram s pancéřovanou kabinou, přepravník 
multifunkčních kontejnerů, pojízdné dílny nebo 
přepravní valník, střední nákladní vozy Tatra Tactic 
ve standardní podobě nebo s pancéřovanou 
kabinou a řadu automobilů Tatra T 815 v rozličných 
variantách, jako například nosiče pontonové 

mostní soupravy, 
dělostřeleckého radaru 
Arthur, multifunkčních 
kontejnerů, jako tahače 
těžké techniky, nakladače 
a dozery, cisterny i vozy 
protichemické a radiační 
ochrany nebo zdravotnické 
služby. V záchranářských  
a policejních barvách byly 
k vidění vozy pyrotechnické 
služby, cisternové stříkačky, 
sklápěče a nakladače  
na podvozcích Tatra Force 
a Tatra TerrNo1. Veřejnou 
premiéru si odbyl hasičský 
speciál Tatra Force CZS 
40 Titan s pancéřovanou 
kabinou.  

více na
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Tatry dominovaly slavnostní přehlídce
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Letošní Velká cena Mexika rozhodla o držiteli 
titulu mistra světa F1, ovšem žádné drama 
se nekonalo. Před půl stoletím tomu ale bylo 
jinak. Na závodní sezonu 1968 se vzpomíná 
především kvůli čtyřem tragédiím. Při závodě 
F2 zahynul nejlepší závodník té doby Jim Clark,  
v Indianapolisu smrtelně havaroval Mike 
Spence, při závodě do vrchu Lodovico Scarfiotti  
a při Velké ceně Francie Jo Schlesser. Vážná 
zranění navíc ukončila kariéry Chrise Irwina  
a Willyho Mairesseho.

Formule 1 toho roku prošla proměnou  
- nad vozy se objevila obrovská přítlačná křídla 
a karoserie ozdobily reklamy sponzorů, přičemž 
Lotus svá auta přemaloval do podoby krabičky 
cigaret Gold Leaf. Po premiéře v roce 1967 v roli 
exkluzivního partnera Lotusu Ford dodal motory 
V8 DFV i týmům McLaren a Matra.

Sezona začala očekávanou převahou Lotusů 
49, když na Nový rok Jim Clark získal v JAR 
své poslední vítězství ve F1. Po Clarkově smrti 
pozdvihl morálku týmu Graham Hill prvenstvími 
ve Španělsku a v Monaku. Ve Spa získal 
první vítězství pro vlastní vůz Bruce McLaren. 
Následující tři zmoklé velké ceny přinesly dva 

triumfy Jackieho Stewarta s novým vozem 
Matra (na Nürburgringu se čtyřminutovým 
náskokem!) a jeden pro mladíčka Jackyho Ickxe,  
který získal jediné prvenství pro Ferrari. Mezi tím 
v Brands Hatch vyhrál Joseph Siffert s Lotusem 
soukromého týmu Roba Walkera. Pak obhájce 
titulu Denny Hulme s vozem McLaren vyhrál  
v Monze a v Kanadě. V USA Stewart dosáhl třetí 
prvenství, což z něj dělalo největšího favorita, 
byť si Hill druhým místem udržel bodové vedení.

Kvůli olympiádě se Velká cena Mexika posunula 
na pozdější termín, takže sezona 1968 byla 
jednou z nejdelších v historii, protože začala  
1. ledna a skončila 3. listopadu. V Mexiku zprvu 
vedl Siffert. Stewart se po startu zezadu v 5. kole 
probojoval do vedení, ovšem Hill a Hulme jeli 
hned za ním. Hulmeho sen o obhajobě titulu  
se rozplynul, když se na jeho McLarenu utrhl 
tlumič. Pak Stewartovi začal v pravých zatáčkách 
kvůli poruše palivového čerpadla vynechávat 
motor, takže si devětatřicetiletý Graham Hill dojel  
pro vítězství a tím i titul mistra světa. 

Další zajímavosti z motoristického sportu na: 
https://www.autodrom-most.cz/cz/media-2/
blog/

Velké finále v Mexiku
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