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Škoda Superb iV – plug in hybrid z Kvasin
Škoda Superb iV je prvním vozem značky
s (částečně) elektrifikovaným pohonem. Přichází
do prodeje jako liftback i kombi ve všech úrovních
výbavy. Jízda s čistě elektrickým pohonem na
vzdálenost 62 km umožní uživatelům pohyb
v bezemisních zónách a parkování zdarma.
Verze Superb iV s plug in hybridním pohonem
by měla představovat asi 20 % z celkového
objemu prodeje tohoto modelu, přičemž většinu
si pořídí fleetoví zákazníci, představující 82 % ze
všech kupujících modelu Superb. Vzhledově
se odlišuje jen jiným předním nárazníkem. Od
modernizované verze Superbu se liší i použitím
modernějšího infotainmentu 3. generace.

Superb iV umožňuje použití tří způsobů
pohonu. V čistě elektrickém režimu ujede až 62
km (podle WLTP). V hybridním režimu spolupracují
elektrický a zážehový motor. V tradičním režimu,
když je vybitý akumulátor, pracuje jen zážehový
čtyřválec 1,4 l TSI. Pro rozjezd se ale vždy využívá
elektrický pohon spojený s generátorem zvuku.
Čtyřválec 1,4 l TSI má výkon 115 kW (156 k)
a elektromotor, uložený v převodovce DQ400,
disponuje 85 kW (115 k). Celý systém při jejich
spolupráci poskytuje maximální výkon 160 kW (218
k). Motor 1,4 TSI se šestistupňovou převodovkou
DSG v rámci koncernu VW najdeme už jen
v hybridních verzích.
Lithio-ionový akumulátor, instalovaný
v zadní části podlahy vozu, má kapacitu 13
kWh. U liftbacku se kvůli uložení akumulátoru
zavazadlový zmenšuje z 625 na 485 l, u Combi
je objem 510 l. Řidič se nemusí obávat krátkého
dojezdu – ten je celkově 850 km, byť se nádrž na
benzin zmenšila na 50 l.
Základní cena s výbavou Ambition je pro
liftback 881 900 Kč, kombi je o 30 000 Kč dražší.
Více na str. 10 (dostupná po stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

Kamiq a Scala na CNG do prodeje
Vozy Škoda Kamiq G-Tec a Scala
G-Tec s ekologickými a úspornými motory
uzpůsobenými k provozu na zemní
plyn, představené v září na autosalonu
IAA 2019 ve Frankfurtu, už je možné
rezervovat v oficiálním konfigurátoru.
U autorizovaných prodejců Škoda budou
vozy k dispozici v prvním čtvrtletí. Nové
varianty s motorem na CNG o výkonu 66
kW (90 k) přicházejí ve výbavovém stupni
Style s cenami 462 900 Kč pro kompaktní
hatchback Scala G-Tec a 475 900 Kč
pro městské SUV Kamiq G-Tec. Příplatek
za variantu G-Tec tedy činí 30 000 Kč.
Součástí standardní výbavy jsou např.
Bi-LED přední světlomety s funkcí

adaptivního svícení a přisvěcováním
při odbočování, TOP LED zadní světla
s animovaným ukazatelem směru jízdy
či automatická dvouzónová klimatizace
Climatronic.

První elektrické vozy z Turecka
Konsorcium
TOGG
(Türkiye'nin
Otomobili Girişim Grubu) za osobní
přítomnosti presidenta Recepa Tayyipa
Erdogana představilo první elektricky
poháněné
automobily
pocházející
z Turecka. Platforma vozidla i platforma
pro konektivitu jsou dílem konstruktérů

TOGG, také design byl navržen vlastním
týmem, v němž působí i legendární Murat
Günak, ve spolupráci s Pininfarinou.
Konsorcium založily Anadolu Group,
BMC, Kok Group, Turkcell a Zorlu Holding.
Se státní podporou staví v Burse závod,
kde bude zaměstnáno 4300 lidí. Vyrábět
se bude pět modelů – kompaktní SUV,
sedan, hatchback a MPV a malé SUV.
C-SUV přijde na trh v roce 2022 s volbou
ze dvou velikostí akumulátorů pro dojezd
300 km nebo 500 km. V základní verzi
bude jeden elektromotor s výkonem 147
kW (200 k) pohánět zadní kola, výkonnější
verze získá dva elektromotory s celkovým
výkonem 295 kW (400 k) a pohon všech
kol. Plánovaná produkce je 175 000
vozidel ročně.

více na
www.autoweek.cz

Nový Forester dostal hybridní pohon e-Boxer
V pořadí již pátá generace SUV Forester
přichází na evropské trhy vybavená hybridním
pohonem e - B oxer kom bi nova ným se
sofistikovaným pohonem všech kol Symmetrical
AWD.
Forester od své premiéry v roce 1997 patří
mezi globálně nejprodávanější modely značky
Subaru. Zákazníci si je oblíbili především pro jejich
vysokou spolehlivost, vyspělou techniku pohonu
a skvělou ovladatelnost na silnici i v terénu.
Do dnešních dnů se jich prodaly takřka čtyři
miliony, které se mohou pochlubit nadčasovým
designem a maximální bezpečností.
Pátá generace Foresteru je postavena na
nové podvozkové platformě SGP (Subaru Global
Platform), kterou výrobce použil už u modelu XV
e-Boxer. Globální platforma SGP je navržena tak,
aby nabídla vysokou tuhost karoserie a podvozku
ve prospěch bezpečnosti, lepší ovladatelnosti
a komfortu.
Vůz s minimální světlou výškou 220 mm
a propracovaným systémem permanentního
pohonu všech kol S ymmetrical AWD

bezproblémově zvládá jízdu i v extrémně těžkém
terénu. Součástí sériové výbavy nového Foresteru
e-Boxer je terénní režim X-Mode, který při jízdě
na nezpevněných kluzkých komunikacích
zajišťuje vozu optimální trakci sladěním činnosti
pohonné jednotky, převodovky, brzd a pohonu
4x4. Režim X-Mode rovněž nabízí nastavení
pro jízdu na sněhu a štěrku (Snow/Dirt) nebo
v hlubokém sněhu a v blátě (Deep Snow/Mud)
a v součinnosti se systémem Hill Descent Control
automaticky udržuje stálou rychlost při jízdě ze
svahu.
Hybridní pohon e - Boxer kombinuje
plochý zážehový čtyřválec 2,0 l/110 kW (150
k) a elektromotor 12,3 kW integrovaný do
převodovky Lineartronic typu CVT. Při rozjezdu
nebo v nízké rychlosti lze využívat elektrický režim
přibližně do rychlosti 40 km/h na vzdálenost
necelých 2 km.
Doporučené ceny začínají na 900 000 Kč
včetně DPH za verzi 2,0i-L ES Active MHEV
Lineartronic.
Více na str. 11 (dostupná po stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

Čínský majitel přidá k londýnským taxi i dodávky
Od roku 2014 čínský holding Geely
investoval do společnosti London Electric
Vehicle (LEVC, dříve London Taxi) více než
půl miliardy liber. Ta vyrábí originální taxíky
TX Taxi, těžící z více než 70 let zkušeností
z provozu těchto jedinečných vozidel.
Uchovaly si veškeré své tradiční přednosti
a k tomu přidávají plně elektrický pohon
s prodlouženým dojezdem e-City, kde
malý spalovací motor pouze pohání
generátor elektrické energie. Od zahájení
výroby v lednu 2018 jich už bylo dodáno
2500.
Na autosalonu ve Frankfurtu společnost
LEVC v rámci zajímavé přehlídky New
Mobility
World
vystavila
elektrický
minibus TX Shuttle s luxusní kabinou
pro šest cestujících. Dalším krokem je
lehké užitkové vozidlo LCV postavené
na základě převzatém z TX Taxi – kolem
60 % komponent je shodných, ale LCV
bude levnější. Má dojezd 120 km na

čistě elektrický pohon, s prodlužovačem
dojezdu 607 km.
Od roku 2022 bude moderní továrna
Ansty u Coventry ročně vyrábět 20 000
vozidel, přičemž 70 % z nich bude směřovat
na export. V současné době zůstává 90 %
produkce na britských ostrovech.

Nová energie pro smart
Společnost Daimler před časem
oznámila, že značka smart zcela přejde
na elektrický pohon a jako první výrobce
automobilů na světě zcela zruší motory
s vnitřním spalováním. Smart už od roku
2007 nabízí možnost zcela elektrického
pohonu. Modernizovaný smart EQ dostal
vyzrálejší vzhled a pohání jej výhradně
elektromotory s akumulátory. Smart EQ
pohání trakční elektromotor o výkonu 60
kW. Základní cena verzí smart EQ fortwo
kupé i forfour je 591 690 Kč.

více na
www.autoweek.cz

Mobilní roboti budou nabíjet elektromobily zcela autonomně
Divize Volkswagen Group Components
představila
vizionářský
pohled
do
budoucnosti, v níž skončí hledání

nabíjecích stanic pro elektromobily. Tento
úkol přebírá mobilní nabíjecí robot, který
zcela autonomně dojede k elektromobilu
a přiveze k němu mobilní akumulátor, který
sám připojí i oddělí – celý proces nabíjení
probíhá bez zásahu člověka. Mobilní
akumulátor zůstává s vozidlem po celou
dobu nabíjení, zatímco robot se mezitím
stará o jiná vozidla. Každé parkovací místo
se tak může stát místem pro dobíjení.
Datum uvedení nabíjecího robota na trh
zatím nebylo stanoveno.

Francie zdaní velká SUV
Nový zákon, odhlasovaný na konci
roku parlamentem ve Francii, přinese
v roce 2020 tvrdé sankce na úkor
kupujících velkých SUV s vysokou mírou
emisí CO2 (přesná specifikace zatím
nebyla stanovena). Stávající zdanění
ve výši 12 500 eur (320 000 Kč) vzroste
na hodnotu 20 000 eur (510 000 Kč). Ve
Francii poptávka po SUV roste – v prvních
11 měsících roku 2019 představovala
přes 30 % z celkového prodeje nových
aut. Francouzské ministerstvo financí si
od této sankce slibuje roční příjem ve výši
kolem 50 milionů eur (1,3 miliardy korun).
Přitom Francie současně sníží podporu

prodeje vozidel s elektrickým pohonem.
V roce 2020 bude poskytována dotace
ve výši 6000 eur (153 000 korun) na nákup
elektromobilu s cenou do 45 000 eur (1,15
milionu korun), ale v letech 2021 a 2022
bude snížena. Francouzi vloni za dotace
elektromobility zaplatili 550 milionů eur.

Krátce

Volkswagen vytvořil novou organizační jednotku pro 2500 specialistů na vývoj softwaru.
Tesla na konci roku zahájila v Šanghaji výrobu Modelu 3.
Zakladatel Uberu Travis Kalanick opustil představenstvo společnosti, jejíhož vedení se
vzdal už v roce 2017.
Volkswagen uvedl, že je o dva roky v předstihu se zaváděním programu elektromobility,
takže první milion elektromobilů vyrobí už v roce 2023.
Organizace pro bezpečnost na dálnicích NHTSA řeší už 13. případ, kdy systém Autopilot
vozu Tesla v USA způsobil nehodu se smrtelnými následky.
více na
www.autoweek.cz

FCA Airflow Vision Concept pro CES
Koncern FCA na veletrhu spotřební
elektroniky CES 2020 v Las Vegas
předvede nejnovější technologie spojené
s elektrifikací, uživatelským zážitkem
a konektivitou s připomínkou historie
společnosti. Vše dohromady bude
propojeno v konceptu prémiového
vozidla
Airflow
Vision.
Koncept
představuje novou generaci prémiové
dopravy a uživatelských zážitků (UX
– User Experience) pro zákazníky žijící
stále v pohybu (on-the-go) a toužící po
prvotřídních zážitcích z cestování ale
zároveň požadující používání techniky
v klidném prostředí. Interiér je navržen

tak, aby poskytoval podmanivý zážitek
pomocí vícevrstvé grafiky s vysokým
kontrastem a promyšlenými detaily. Díky
rozměrům a rovné podlahové plošině
z vozu Chrysler Pacifica PHEV poskytuje
interiér velký prostor pro všechny cestující.

Caddy získá na dynamice
Volkswagen užitkové vozy vyvíjí novou
generaci modelu Caddy. Kompaktní
dodávkový automobil, populární i pro
svou praktickou osobní verzi, se promění

ve velmi sportovní a dynamický nástroj
pro rodinu, sportovní aktivity i řemeslníky.
Ukazují to první náčrty vozu, který se
představí v únoru 2020. Náčrty skříňové
dodávky ukazují nový směr vývoje
designu: všechno by mělo být jiné,
ale zůstane zachován velký objem
nákladového prostoru a variabilita. Kresby
naznačují mírně skloněnou linii střechy
s velkými bočními plochami. Užitková
verze předvádí některá nápadná řešení
jako štíhlá LED světla vzadu. Osobní verze
i užitkové varianty se představí na začátku
roku 2020.

Další témata 52. a 1. týdne na autoweek.cz
VW ID.3 se potýká s „masivními problémy se softwarem“
První „jaderná“ rychlodobíjecí stanice v ČR
Majitelé elektromobilů platí nejnižší povinné ručení
Obměna vozového parku jednou za šest let
S elektrickým pohonem ve sněhu
Budoucnost individuální dopravy je v diverzifikaci
Majitelé elektromobilů platí nejnižší povinné ručení

více na
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Personalia z
Rok 2019: ze hry vypadla řada dovozců aut
Svaz dovozců automobilů letos zažil, po
relativně klidném roce 2018, řadu překvapivých
manažerských změn. V oboru skončila řada jeho
klasiků. Importy dvou významných značek zcela
zanikly a přešly pod lokální dealerské skupiny. Z
předloňské i loňské titulní strany Automakers tak
zmizela řada tváří.
Manažerské změny ve Fordu, Hyundaii a Suzuki
Rok 2019 začal dobrovolným odchodem
dlouholetého generálního ředitele české FMC
Jana Laube. V průběhu roku pak z Fordu odešla
řada dalších manažerů společnosti.
Import nyní řídí v rámci nové
středoevropské struktury Maďar
Attila Szabó. Konec zimy byl pak
osudný řediteli Hyundai Motor Czech
Vladimíru Vošickému. Nový korejský
prezident firmy Alex Kim ho v březnu
nahradil Martinem Saitzem. Změnu
na nejvyšší pozici následovaly i
personální obměny v marketingu a
dalších postech. Novinku ohlásila
také Suzuki ČR, ze které odešel
dlouholetý ředitel Václav Lula.

Přechod Opelu a Nissanu do dealerských skupin
V lednu odešel ze scény ředitel Opelu SCEE
Pavel Šilha, následoval ho obchodní ředitel Andrej
Barčák. Český import přešel postupně v průběhu
roku 2019 pod Emil Frey Group. Značku nyní šéfuje
z pozice country manažera Josef Šopík. Léto pak
přineslo konsolidaci Nissanu SCEE, pražský import
přešel do izraelské dealerské skupiny. Jeho šéf
Vlastimil Čepička z firmy odešel v září, společnost
je nyní řízena ze středoevropské centrály. V Praze
letos zastává pozici country manažera Jaroslav
Balik.

více na
www.automakers.cz
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Novým presidentem evropské asociace automobilek ACEA se od ledna stal šéf FCA
Mike Manley.
Americký kongres odmítl rozšířit program dotací na elektromobily nad limit 200 000
aut na výrobce, což postihne Teslu a GM.
Před měsícem se vedení Nissanu ujal triumvirát Makoto Uchida, Ashwani Gupta a Jun
Seki, jenže nyní Seki ohlásil odchod po 30 letech u firmy.
Společný podnik Ionity má už v Evropě 200 rychlodobíjecích parků pro elektromobily.
Zákazníkem společného vývoje motorů Geely a Volva se má stát Daimler, v němž má
Geely téměř 10% podíl.
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Kvalitu ovzduší
v ČR ovlivňují
domácí
a zahraniční
zdroje
Hlasový asistent Škoda
Laura získal ocenění
SmartBest 2019

Velký útěk
Carlose Ghosna
mnohým
zamotal hlavu

Všechny úrovně
výbavy

Nové Subaru
Forester e-Boxer

Všechny úrovně výbavy
Škoda nenabízí plug in hybrid Superb iV
jako speciální verzi v jediné úrovni výbavy, ale
kombinuje jej s oběma verzemi karoserie a se
všemi čtyřmi základními úrovněmi výbavy.
Standardem jsou mj. i dvouzónová klimatizace
Climatronic nebo všechny světlomety s LED, hlavní
LED Matrix.
Zákazník získá i standardně dodávaný
adaptivní podvozek DCC s režimy Comfort,
Normal a Sport nebo navigační systém Amundsen
B s 8“ displejem. Díky standardně zabudované
kartě eSIM včetně datového balíčku je Superb
iV vždy online. Nabízí tak dopravní informace
v reálném čase a aplikace infotainmentu, které
lze zdarma stahovat po dobu tří let.
Pokud přednosti hybridního pohonu využíváte
k hospodárné jízdě, pak máte spoustu informací

o spotřebě energie, stavu nabití akumulátoru
a využití brzdné energie k rekuperaci. V městském
provozu je elektrický režim perfektní, přičemž
o většinu zpomalení se stará elektromotor
fungující jako generátor. K plnému uplatnění
elektrického pohonu musíte před každou jízdou
nabít akumulátor – za 3,5 hodiny z wallboxu 3,6 kW
nebo přes klasickou domácí zásuvku za 6 hodin.
Pokud dáte přednost dynamické jízdě, můžete
maximální výkon probudit k životu tlačítkem
volbou režimu Sport. Pak Superb iV zrychlí z 0
na 100 km/h za 7,7 s, ale pro maximální rychlost
224 km/h v Evropě moc uplatnění nenajdete.
Rekuperací při zpomalování se sice akumulátor
dobíjí, ale nikoliv natolik, aby to stačilo na plně
elektrický provoz.

více na
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Nové Subaru Forester e-Boxer
Forester se v yznačuje mimořádnými
schopnostmi, mezi něž patří vynikající jízdní
vlastnosti a stabilita, schopnost předcházet
nebezpečným situacím, citlivější řízení, výjimečně
nízké vibrace a vysoký jízdní komfort. Zdokonalený
režim X-Mode nově disponuje dvěma vylepšenými
režimy posilujícími terénní schopnosti, díky nimž se
dokáže přizpůsobit vlivům nepříznivého počasí
a podmínkám na silnici.

Detection (SRVD), brzdění před překážkou při
couvání, boční kamera Side View Monitor a systém
sledování chování řidiče Driver Monitoring System.
Specialita Subaru na rozpoznávání obličeje
současně umožní nastavit pozici sedadla, vnější
zpětná zrcátka nebo klimatizaci podle preferencí
konkrétního řidiče.

K dispozici je i 8“ displej s navigací a nejnovější
infotainment. Konektivita je kompatibilní s Apple
CarPlay a Android Auto.
Nejnovější generace Foresteru je i bezpečnější.
Disponuje novými bezpečnostními systémy.
Součástí standardní výbavy je asistenční systém
EyeSight, jehož hlavním prvkem je dvojice kamer
monitorující prostor před vozem. Při rozpoznání
potenciálního rizika kolize systém řidiče varuje
a v krizových situacích je připraven také aktivním
zásahem brzd zabránit kolizi, případně zmenšit
její následky. Systém EyeSight je připraven rovněž
upozornit řidiče na nechtěné vyjetí z jízdního pruhu
a v této situaci mu pomoci aktivním zásahem do
řízení se v něm udržet.
Mezi další bezpečnostní systémy patří funkce
udržení v jízdním pruhu Lane Keep Asisst (LKA),
detekce vozidel vzadu Subaru Rear Vehicle

více na
www.autoweek.cz

Velký útěk Carlose Ghosna mnohým zamotal hlavu
Zatím poněkud tajuplný způsob, jakým se
Carlosu Ghosnovi podařilo uniknout z internace
v přísně strážené soukromé rezidenci a posléze
z Japonska a přes Turecko doputovat do
Libanonu, se nepochybně časem stane
námětem filmového thrilleru. Už nyní ale je jasné,
že Carlos Ghosn na svobodě je nepochybně
to poslední, co právě nyní francouzská vláda
potřebovala.
Jeho útěk staví Francii do velmi složité situace
s ohledem na nutnost řešit vztahy v alianci
Renault Nissan. Jeho vystoupení před novináři,
ohlášeného na 8. leden, se proto obávají v Tokiu
i Paříži. Předseda představenstva Renaultu
Jean-Dominique Senard pro The Wall Street
Journal, zveřejněném pět dní před Ghosnovým
útěkem, prohlásil, že záchrana aliance je pro
Renault otázkou přežití.
Donedávna nejrespek tovanější muž
světového automobilového průmyslu byl
v listopadu 2018 zadržen v Japonsku a obviněn
z nelegálních finančních machinací, využívání
peněz společnosti Nissan k soukromým účelům
a klamání úřadů s ohledem na přiznávaný
příjem. V Tokiu v internaci čekal na soudní

přelíčení, které bylo naposledy odloženo až
na duben 2021.
Ghosn řídil Nissan i Renault po většinu ze
dvou desítek let jejich partnerství. Jeho pád ale
odhalil nedostatky ve vedení Nissanu a vynesl
na povrch dlouhodobé napětí mezi oběma
partnery. Mezi tím došlo k radikálním personálním
změnám ve vedení obou společností.
Ghosn ve svém e-mailovém prohlášení, které
následovalo po jeho útěku, uvedl, že odmítl
být „zadržován jako rukojmí zmanipulovaného
japonského soudního systému, kde se vina
obviněného předpokládá předem a jsou
popírána základní lidská práva.“
„Domnívala jsem se, že Francie je zemí, která
hájí presumpci neviny. Všichni náhle zapomněli
na vše, co Carlos udělal pro francouzskou
ekonomiku a pro Renault. Žádáme jen
dodržování lidských práv a práva na obhajobu,
na spravedlivý a rychlý soud,“ prohlásila v říjnu
Carole Ghosnová pro Journal du Dimanche.
Navzdory jejím výzvám se francouzští vládní
úředníci obávali učinit jakékoli kroky, které by
mohly Japonce rozzlobit. Ghosnovi nebylo po
celou dobu internace dovoleno se s ní setkat.
více na
www.autoweek.cz

Hlasový asistent Škoda Laura získal
ocenění SmartBest 2019
CDO společnosti Škoda Auto Andre Wehner
hovoří o výhodách digitální hlasové asistentky
Laury. Laura už rozumí 15 jazykům. Je k dispozici
v modelech Scala, Kamiq, Superb iV a v nové
generaci modelu Octavia. Rozšířené hlasové
ovládání se aktivuje slovním spojením „Okay,
Lauro!“. V češtině, angličtině, němčině,
francouzštině, italštině a španělštině rozumí
i plynule proneseným celým větám, takže řidič
nemusí používat pevně stanovené povely.
Proč Škoda sází na digitální hlasový asistent?
„Od zákazníků víme, že ovládání funkcí
přirozenou řečí je stále důležitější. Proto
jsme zavedli digitální asistentku Lauru, která
zákazníkům pomáhá s překonáváním složitostí
každodenního života. Laura je doplněním našich
Simply Clever prvků v našich vozech, které nyní
doplňují i prvky digitální.“
V čem spočívá výhoda digitální hlasové
asistentky Laura?
„Laura nabízí vyšší komfort. Jako skutečná
průvodkyně podporuje řidiče na cestách,

při plánování jízdy doma nebo při návštěvě
webových stránek automobilky. Ve voze mohou
řidiči ovládat telefon, navigaci a infotainment
pomocí hlasu. Mohou tedy nechat ruce na
volantu a s vozem komunikovat. Doma mohou
zákazníci pomocí svých chytrých domácích
asistentů, jako jsou Alexa nebo Google Home,
získávat informace o aktuálním stavu vozu,
například o stavu paliva v nádrži, stavu baterie
nebo aktuální pozici vozu. Současně je možno
posílat informace také do vozu, například doma
zjištěnou adresu přímo do navigace.“
V jakých oblastech bude tato technologie
ještě využita?
„Laura například bude nastavovat některé
funkce vozu a bude ještě pružněji reagovat
na celé věty. Myslitelné jsou navíc i aplikace
rozšířeného hlasového ovládání i mimo vozidlo,
v jiných oblastech, vztahujících se ke značce
Škoda, například v mobilních a webových
aplikacích a online-konﬁgurátoru.“
více na
www.autoweek.cz

Kvalitu ovzduší v ČR ovlivňují
domácí a zahraniční zdroje
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo
výsledky podrobné analýzy příčin znečištění
ovzduší zpracované v rámci aktualizace Programů
zlepšování kvality ovzduší (PZKO). Analýzu připravil
Český hydrometeorologický ústav. Zároveň se
MŽP ohrazuje proti dezinformacím o marginálním
podílu na znečištění ze strany českého průmyslu,
které se dostaly do médií (ihned.cz a idnes.cz).
Z výsledků analýzy jednoznačně vyplývá, že na
kvalitu ovzduší mají v celostátním měřítku největší
vliv nejen domácnosti a doprava, ale v některých
lokalitách jsou významné také průmyslové zdroje.
Za polovinu (případně více v závislosti na
území) znečištění v oblastech s překročeným
imisním limitem jsou zodpovědné české zdroje.
Významnou roli tu hraje vytápění domácnosti
a silniční doprava, lokálně také průmyslové
zdroje. Co se týče emisí primárních částic PM,
podílí se vytápění českých domácností na úrovni
znečištění ovzduší částicemi PM10 a PM2,5 20–70
%, u benzo[a]pyrenu se jedná o 40–80 %.
Doprava se emisemi primárních částic podílí
na ročních průměrech koncentrací PM10 a PM2,5

cca z 20 % (v Praze a Brně nicméně až kolem
60–70 %), na koncentrace benzo[a]pyrenu má
doprava významný vliv pouze v Praze a Brně, do
výše 10–30 %.
V případě průmyslových zdrojů byl zhodnocen
zvlášť vliv vykazovaných emisí (tj. vypouštěné do
ovzduší výduchy a komíny) a fugitivních emisí
(tj. emise nevykazované, uvolňované především
při únicích z výrobních hal a skládek materiálů
a paliv vč. manipulací s nimi). Vykazované
emise primárních částic z průmyslu se podílí
na znečištění ovzduší částicemi PM10 a PM2,5
z 20–30 %, přičemž tento vliv se projevuje
pouze v průmyslových lokalitách. Vliv průmyslu
na znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem byl
identifikován jako zanedbatelný s výjimkou
koksoven.
K analýze příčin znečištění ovzduší byl poprvé
použit rozptylový model CAMx, který zohledňuje
přeměnu látek v atmosféře. Model pracuje jak
s českými emisemi, tak s emisemi ze zahraničních
zdrojů. Dle výsledku modelování se zahraniční
zdroje podílí na znečištění v ČR cca 50 %.
více na
www.autoweek.cz

