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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Proč s přibývajícími roky ubírat 
na kvalitě péče? V našem 
autorizovaném servisu najdete 
kompletní servis pro vozy ŠKODA 
všech věkových kategorií. Máme 
nejmodernější servisní vybavení 
a ovládáme aktuální techno-
logické postupy předepsané 
výrobcem. Pro starší ročníky navíc 
garantujeme dostatek kvalitních 
dílů ze sortimentu ŠKODA 
a pro vozy starší 4 let výhodné 
ceny díky Šekové knížce plné slev.

Horácké autodružstvo
Brněnská 123
674 01  Třebíč  
www.horacke-tr.cz

Kompletní péče 
o vozy ŠKODA všech 
věkových kategorií

KOMPLETNÍ PÉČE 
POD JEDNOU STŘECHOU

Prodej automobilů s alternativním 
pohonem se v Evropské unii v prv-
ním čtvrtletí meziročně zvýšil o 29 
procent na 144.421 vozů. Vyplývá to 
z údajů Evropského sdružení výrob-
ců automobilů (ACEA).

V České republice prodej podle 
těchto údajů vzrostl o více než 150 
procent na 1.374 vozů.

Prodej elektromobilů a hybridních 
vozů dobíjených z elektrické sítě se v 
EU v prvním čtvrtletí více než zdvoj-
násobil na 24.630 vozů. Prodej ostat-
ních hybridních automobilů stoupl o 
více než pětinu a dosáhl 56.704 aut.

Hybridní automobily kombinují 
různé druhy pohonu, nejčastěji ben-
zinový a elektrický.

V České republice se prodej elek-
tromobilů a hybridních vozů dobíje-
ných z elektrické sítě v prvním čtvrt-
letí téměř zčtyřnásobil na 86 vozů 
z 23 před rokem. Prodej ostatních 
hybridních automobilů vzrostl o 80 
procent na 153 vozů.

Prodej aut s pohonem na zemní 
plyn v zemích EU ve čtvrtletí vzros-
tl o 16,5 procenta na více než 63.000 
vozů. V České republice se zvýšil o 
159 procent na 1.135 vozů. -čtk-

Zájem o alternativní pohony 
vozů na českých silnicích roste Čerpací stanice na Vysočině v 

posledním týdnu mírně zvýšily ceny. 
Litr benzinu Natural 95 v průměru 
podražil o 15 haléřů na 33,11 koru-
ny a litr naft y o pět haléřů na 32,75 
koruny. 

Vyplývá to z aktuálních údajů spo-
lečnosti CCS, která ceny pohonných 
hmot sleduje. O něco více než na 
Vysočině za ně motoristé platí jen 
v Plzeňském kraji, Jihomoravském 
kraji a v Praze.

V celé ČR se ceny od minulé-
ho týdne změnily pouze o několik 
haléřů. Natural 95 stál k 27. květ-
nu v průměru 32,79 Kč/l a litr naf-
ty 32,35 Kč. Benzin je nejdražší v 

Plzeňském kraji, kde se litr v průmě-
ru prodává za 33,31 Kč. Naft a stojí 
nejvíc, 32,91 Kč za litr, v Plzeňském 
kraji a v Praze.

Na Vysočině se cena litru naturalu 
zastavila ve třech okresech na úrov-
ni 33,40 Kč, jde o Havlíčkobrodsko, 
Pelhřimovsko a Žďársko. 

Na Jihlavsku a na Třebíčsku je ben-
zin o něco levnější. Ceny naft y pře-
výšily hranici 33 korun zatím jen na 
Žďársku, kde litr stojí 33,13 Kč.

V krajích sousedících s Vysočinou 
jsou pohonné hmoty nejlevnější v 
Pardubickém kraji. Litr benzinu tam 
stojí 32,49 Kč a litr naft y 32,01 Kč. 
 -čtk-

Benzin a nafta podražily

Ubývá osobních aut, která jejich 
majitelé nechávají trvale vyřadit z 
provozu. Vyplývá to alespoň pod-
le zjištění Sdružení automobilo-
vého průmyslu (SAP) roste nao-
pak počet ojetých vozů, které jsou 
odstraněny z evidence kvůli expor-
tu v rámci Česka. 

Podle sdružení navíc také mezi 
dováženými osobními auty roste 
podíl vozů starších než deset let, a 
vozový park tak stárne.

Pokles počtu trvale vyřazených 
osobních vozů je v posledních 
letech patrný v údajích za leden až 
duben i za celý rok. 

Zatímco v roce 2012 bylo za prv-
ní čtyři měsíce roku trvale zrušeno 
47.463 osobních aut, letos za stej-
né období to bylo o 18,7 procenta 
méně. 

Export ojetých vozů přitom 
ve stejném srovnání čísel Sva-
zu dovozců automobilů stoupl o 
téměř 160 procent na letošních 
19.688 aut.

Celkové počty vyřazených vozi-
del jsou podle SAP stále nízké. 
Nejvíce ojetin bylo trvale zrušeno 
a exportováno v roce 2009, celkem 
263.043 osobních a malých užitko-
vých aut. 

Zároveň mezi roky 2008 a 2009 
dosud naposledy klesl průměrný 
věk osobních vozů v Česku, mimo 
jiné kvůli zavedení poplatků za 
registraci a první přeregistraci aut, 
která neplnila emisní normy. Od té 
doby se průměrné stáří osobních 
vozů v Česku zvyšuje až na 14,88 
roku na konci letošního března.

Osobní auta v ČR v průměru stár-
nou podle SAP také kvůli tomu, že 
se trvale zhoršuje věková struktura 
dovážených vozů. 

Ještě v roce 2009 v dovozech 
výrazně převažovala auta stará do 
deseti let, byly jich téměř čtyři 
pětiny. 

Za loňský rok už to bylo jen 56 
procent a za letošní leden až duben 
ještě o procentní bod méně. 

Podíl dovážených aut nad deset 
let tak postupně vzrostl až na 
téměř 45 procent za první čtyři 
měsíce letošního roku.  -kra, čtk-

Ojetin se z registru 
vyřazuje míň


