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Dacia Jogger – solidní auto pro normální motoristy
Značka Dacia se změnila – prošla proměnou
identity včetně nového loga, zcela obměnila
svou modelovou nabídku a vstoupila do světa
elektromobility. Nicméně neopouští principy,
které ji dovedly k úspěchu, protože stále přibývá
těch, kteří potřebují praktické auto, ale nechtějí
za něj utratit zbytečně moc peněz. Z toho vyplývá
třetí pozice Dacia v prodeji soukromníkům v EU
i v ČR.
Kompaktní crossover Jogger používá alianční
platformu CMF-B jako Renaulty Clio a Captur, což
mu zpřístupňuje nejmodernější techniku a vytváří
předpoklady pro nízkou hmotnost 1200 kg.
Přední část je stejná jako u Sandera Stepway,
ale od B sloupku je zcela nová s rozvorem
protaženým až na 2897 mm a délkou 4547 mm.
Dacia tak vstupuje do segmentu C s vozem,
jehož koncept nemá žádného srovnatelného

konkurenta. Základem je pětimístná verze
s možnost získat i sedm sedadel.
J o g g e r p ř i j í žd í s n a b í d ko u d vo u
zážehových litrových tříválců přeplňovaných
turbodmychadlem. Základní TCe 100 Eco-G
umožňuje provoz na LPG a benzin. S nepřímým
vstřikováním má při spalování LPG výkon
74 kW (101 k). Očekává se, že verzi LPG zvolí
60 % kupujících. Jen na benzin pracující TCe 110
s přímým vstřikováním má výkon 81 kW/110 k.
V sedmimístné verzi je objem zavazadlového
prostoru 160 l, což odpovídá čtyřem kabinovým
zavazadlům do letadla. Zadní dvě sedadla
lze snadno vyjmout a získat 607 l, a sklopením
sedadel ve druhé řadě až 1807 l resp. 1819 l
v pětidveřové verzi při délce 2 m a šířce 1 m.
Jogger je tedy koncipován jako všestranné
rodinné auto, nicméně perfektně poslouží i v roli
užitkového vozidla.
Cenová nabídka začíná na 373 500 Kč za
pětimístnou verzi Essential TCe 100 LPG, která
ale bude k dispozici až později. Už je možné
objednat variantu Comfort TCe 100 LPG za 418
500 Kč nebo s motorem TCe 110 za 431 000 Kč.
Sedmimístné verze jsou o 23 000 Kč dražší.
Víc na str. 10 (dostupná po stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

S E-Tense Performance DS testuje elektrickou budoucnost
S prototypem E-Tense Performance
vyvinutým závodním oddělením chce
automobilka DS otestovat budoucnost
elektromobility. Od roku 2025 chce

značka DS Automobiles nabízet pouze
elektromobily.
Unikátní vůz s nosnou skořepinou
z uhlíkových kompozitů pohání dva
elektromotory o celkovém výkonu
600 kW (815 k) – 250 kW pro pohon
předních kol a 350 kW pro zadní kola.
Točivý moment dosahuje na kolech
8000 N.m. Technologie pohonu pochází
z monopostů formule E, díky čemuž
dosahuje maximum rekuperace energie
600 kW. Brzdy se díky tomu mohou používat
jen pro případ kritických situací s potřebou
okamžitého zastavení. Vůz byl vyvinut ve
spolupráci s TotalEnergies a dodavatelem
akumulátorů Sanft. Co z toho se nakonec
přenese do sériové produkce je otázkou.
Design přední částí by ale měl poskytnout
představu o stylistické podobě budoucích
modelů DS.

Honda HR-V e:HEV k prvním zákazníkům
Honda oznámila, že její model HR-V e:HEV se
dostává do prodejen jejích autorizovaných
prodejců a k prvním zákazníků. Honda
HR-V e:HEV se začíná prodávat s cenou od
699 900 Kč. Pohání ji motor 1,5 i-MMD/79
kW (107 k) a elektromotor 96 kW (131 k)
přes převodovku e-CVT. Společně se
zahájením prodeje modelu HR-V e:HEV
Honda uvádí také akční nabídku, v níž
zákazník obdrží k nově zakoupenému
vozu sadu příslušenství Obscura Black
se zvýhodněním až 20 000 Kč. K nákupu
vozu je také možné využit zvýhodněné
financování s Hondou Financial Services.

více na
www.autoweek.cz

Porsche ČR upevňuje postavení na českém trhu
Společnost Porsche Česká republika, největší
importér nových osobních a užitkových vozidel
do České republiky, vykázala v uplynulém roce
28 324 registrací vozů značek Volkswagen,
Audi, Seat, Volkswagen Užitkové vozy a Cupra
a dosáhla obrat 21,9 miliardy Kč (+13,7 %).
V porovnání s rokem 2020 se počet registrovaných
nových vozů zvýšil o 9,8 %, zatímco celkový trh
v roce 2021 zaznamenal meziroční nárůst jen
o 2,9 %. Společnost Porsche Česká republika si
tak upevnila postavení na českém trhu a zvýšila
svůj tržní podíl o 0,8 % z 11,7 % na 12,5 %.
„S výsledky roku 2021 jsme spokojeni, i když
víme, že mohly být výrazně lepší. Zásadně je
ovlivnily dopady pandemie covid-19, ať už přímo
během lockdownu, či následně nedostatkem
výrobních kvót u našich automobilek kvůli
nedostatku polovodičových součástek,“ říká
jednatel Porsche Česká republika Jan Hurt.
Pilířem dealerské sítě jsou poprodejní služby,
které se zasloužily o růst výkonu společnosti.
V celkové obchodní bilanci divize After Sales
přinesl rok 2021 historicky první překročení obratu
2 miliardy Kč z prodeje originálních dílů. I když
na tom mělo podíl zvyšování cen, rozhodující byl

růst počtu. Úspěšný byl i program Das WeltAuto
s meziročním růstem o 11 % na 16 884 prodaných
ojetých vozů.
Značka Volkswagen Užitkové vozy vykázala
pokles objemu prodeje protože neměla
k dispozici dost vozů z výroby. Naopak rekordní
růst se podařilo dosáhnout značce Seat.
„D í k y uvedení větš í ho m nož st ví
elektrifikovaných modelů se koncernu
Volkswagen podařilo s rezervou splnit limity
CO2. Bohužel v České republice je přes veškerou
snahu značek sdružených ve
Svazu dovozců automobilů
elektromobilita stále okrajovou
záležitostí a čeká nás na tomto
poli ještě hodně práce. Bez
státní podpory zůstane podíl
nízkoemisních vozidel na našem
trhu mizivý,“ uvedl Jan Hurt.
Společnost Porsche Česká
republika vstoupila do roku
2022 se 164 zaměstnanci. Prodej
zastupovaných značek zajišťuje
62 smluvních partnerů, servis 99
partnerů. Značkový program
prodeje prověřených ojetých vozů
Das WeltAuto má 48 partnerů.

více na
www.autoweek.cz

Úspěšný rok pro prodej ojetin u skupiny Emil Frey
Programy Emil Frey Select, Peugeot
Vyzkoušené vozy, Citroën Select, Opel
Vyzkoušené vozy a DS Certified realizovaly
v loňském roce 4001 prodaných ojetých
vozů, což představuje meziroční nárůst
o 4 %. Krok dopředu zaznamenal
i klíčový nástroj skupiny Emil Frey v ČR

pro prodej a výkup ojetých vozů,
internetová platforma Autosphere.cz.
V současné době se v rámci značek,
které skupina Emil Frey v ČR zastupuje,
aktivně věnuje prodeji ojetých vozů přes
sto autorizovaných prodejců. Aktuální
nabídku těchto prodejců, sdruženou
na webu autosphere.cz, tvoří 2600
vozidel, přičemž všechna splňují přísné
podmínky pro zařazení do programů,
mimo jiné i minimálně rok plnohodnotné
záruky. Autorizovaní koncesionáři značek
Peugeot, Citroën, Opel a DS mohou
díky servisnímu zázemí s nejmodernějším
diagnostickým vybavením garantovat
bezvadný
technický
stav
vozidla
a poskytnout tak zákazníkům jistotu
a bezstarostné používání vozu.

Úspěšný rok carsharingu HoppyGo
Počet uživatelů carsharingové platformy
HoppyGo od Škoda Auto DigiLab
v loňském roce vzrostl ve srovnání s rokem
2020 téměř o 50 %. Do konce roku 2021
se v ní zaregistrovalo 150 000 uživatelů.
V
České
republice
zaznamenala
platforma
pro
sdílení
automobilů
systémem peer-to-peer (P2P) 26 000
registrací. V reakci na rostoucí popularitu
byla služba HoppyGo spuštěna také
v Polsku (15 000 registrovaných uživatelů)
a na Slovensku (6300 registrovaných
uživatelů). Počet dní zarezervovaných
prostřednictvím HoppyGo na uživatele
ve srovnání s předchozím rokem vzrostl
o 33 % a zvýšila se i průměrná délka
pronájmu ze 4,2 na současných 4,7 dne.
Platformě se podařilo téměř zdvojnásobit
prodej v České republice.

Nové funkce v aplikaci usnadňují
pronájem a používání elektromobilů.
Jejich majitelé mohou sledovat stav
akumulátoru, zbývající dojezd a dobu
dobíjení a zobrazit si vyúčtování energie.
Platforma nabízí i možnost zkušební jízdy,
takže její uživatelé si mohli vyzkoušet jízdu
ve voze Enyaq iV.

více na
www.autoweek.cz

Elektriﬁkovaný crossover Alfa Romeo Tonale
Společnost Stellantis představila prémiový
kompaktní crossover Alfa Romeo Tonale slibující
start do nové éry slavné italské značky. Jako
první v automobilovém průmyslu nabídne
digitální certifikát NFT.
Alfa Romeo je značka hrdá na svou historii
a design novinky se hlásí k odkazu slavných
modelů minulosti, ale je moderní, vizuálně
zdůrazňující výkonnost. Tonale je sice první
novinkou ve výrobním programu značky po
vzniku skupiny Stellantis, nicméně vychází
z platformy Fiat Chrysler Small Wide. Délka vozu
je 453 cm a rozvor náprav je 264 cm.
Základní verzí je mild-hybrid se systémem
48 V a zážehovým čtyřválcem FireFly 1,5 l.
Nezvykle výkonný motor/generátor umožní
i krátké pojezdy na čistě elektrický pohon.
Na výběr budou verze 96 kW (130 k) a 118
kW (160 k). Vrcholem nabídky bude Plugin Hybrid Q4 se čtyřválcem MultiAir 1,3
l/132 kW (180 k) a elektromotorem 90 kW
(122 k) na zadní nápravě zajišťujícím pohon
všech kol. Systém má největší výkon 202 kW
(275 k). Akumulátor 15,5 kWh umožní dojezd 60 km.

Alfa Romeo nabídne také turbodiesel MultiJet
1,6 l/96 kW (130 k)
Nový infotainment kombinuje digitální
přístrojový panel 12,3“ s centrálním dotykovým
displejem 10,25“. Uživatelům Tonale nabídne
vestavěné funkce hlasového asistentu Amazon
Alexa. Majitelé si budou moci vybrat svůj vůz
jako místo doručení, takže toto auto chce být
užitečné i když se nepohybuje.
Tonale bude první automobil na světě
s digitálním certifikátem NFT na bází blockchainu.
Ten se neustále doplňuje, aby zaznamenal
používání vozidla během celého životního cyklu
a tím garantoval jeho zůstatkovou hodnotu.
Od dubna bude možné objednávat
zaváděcí verzi Edizione Speciale. Alfa Romeo
Tonale bude mít premiéru 4. června. Spolu s ní
značka uvede nový proces objednávek pro online prodej. Tonale se bude vyrábět v Pomiglianu
u Neapole.
Šéf Alfy Jean-Philippe Imparato slíbil nový
model každý rok až do roku 2026 včetně menšího
SUV, jehož výroba se plánuje v Polsku. Počínaje
rokem 2027 budou mít všechny elektrický pohon.
více na
www.autoweek.cz

Šedá barva nadále nabírá na popularitě
Standox prezentoval 69. výroční zprávu
společnosti Axalta týkající se oblíbenosti
automobilových barev Global Automotive
Color Popularity Report. Průzkumem
trhu bylo zjištěno, že celosvětově se
na prvním místě stále drží bílá barva
s 35 %, dále následují černá a šedá s 19 %.

Oproti minulému období si šedá polepšila
o 4 %. Nejvíce vozidel s bílou karoserií bylo
vyrobeno v Asii. Oblíbenost bílé dosáhla
dlouhodobého maxima 39 % v roce
2017 a od té doby v několika zemích
zaznamenává pokles. V loňském roce
celosvětově ztratila 3 %. Přitom k největšímu
poklesu došlo v Číně, a to o 7 %.
Evropa je jediný kontinent, kde šedá
barva přeskočila bílou, a to o 4 % a již třetím
rokem se drží na přední příčce oblíbenosti
s 27 %. Bílá se umístila na druhém místě
s 23 % a na třetím místě se s 22 % umístila
černá, která vede hlavně v segmentu
luxusních vozidel. V porovnání s rokem
2020 si u Evropanů v oblíbenosti polepšila
modrá, která stoupla o 1 % na 11 %
a předčila tak stříbrnou o 3 %.

Nokian Tyres Green Step směřuje k udržitelnější jízdě
Koncepční pneumatika Nokian Tyres Green
Step je příkladem udržitelných inovací
díky konstrukci, která využívá z 93 % buď
recyklované nebo obnovitelné materiály.
Posouvá tak společnost blíž k cíli používat
do roku 2030 v pneumatikách Nokian
Tyres 50 % všech surovin recyklovaných
nebo obnovitelných. Green Step je zimní
pneumatika. Některé materiály v ní použité
jsou už známé z různých předchozích
modelů pneumatik Nokian Tyres.
Kaučuk v pneumatice je přírodní a používají
se obnovitelné oleje, jako je řepkový.
Obnovitelné oleje jsou v pneumatikách

Nokian Tyres běžné, protože společnost jako
vůbec první výrobce pneumatik na světě
přestala již v roce 2005 používat vysoce
aromatické oleje. Většina změkčovadel,
pryskyřice a pomocných látek pochází
z obnovitelných zdrojů. Oxid křemičitý
z popela z rýžových slupek navíc funguje
jako hlavní výplň běhounu a bočnic a ke
zpevnění
pneumatiky
se používá obnovitelné
kordové
vlákno.
Téměř každá součást
pneumatiky obsahuje také
recyklované materiály.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Škoda VŠ: Wojnara střídá v radě
Maren Gräfová
Předsedkyní Správní rady Škoda Auto
Vysoké školy byla zvolena Maren Gräfová,
členka představenstva Škoda Auto za
oblast Lidé a kultura. Stala se tak první
ženou, která v jejím nejvyšším kontrolním
orgánu zasedla. Maren Gräfová působí
v koncernu Volkswagen od roku 1999 na
různých pozicích – nejprve v oddělení
právních záležitostí, následně v oblasti
řízení lidských zdrojů. Tři roky působila
v Číně ve společnosti FAW-Volkswagen
jako vedoucí rozvoje managementu.
Po návratu do Wolfsburgu převzala
pozici vedoucí rozvoje managementu
v oblastech výroby a logistiky, výroby
komponent a elektromobility, poté pozici
vedoucí HR vrcholového managementu
koncernu Volkswagen. Od března 2021
se stala první ženou v představenstvu
společnosti Škoda Auto.
Na pozici vystřídala Bohdana Wojnara,
který funkci vykonával od roku 2013. Po
dobu jeho předsednictví prošla škola
zásadním rozvojem – výrazně rozšířila
portfolio svých studijních programů,
otevřela novou pobočku v Praze, získala
prestižní mezinárodní akreditaci ACBSP
či zahájila výuku v programu duálního
vzdělávání. „Těším se na další setkávání
se studenty a pedagogy v rámci výuky,“
komentuje Bohdan Wojnar, který bude ve
škole nadále působit jako hostující lektor.

DHL: Rázlová povede
automobilový sektor i transport
DHL
Supply
Chain
jmenovala
Kateřinu Rázlovou do funkce ředitelky
automobilové divize a transportu
v České republice. Kateřina Rázlová
vede automobilovou divizi již od roku
2009. Nově bude kromě logistických
a transportních služeb pro automobilový
průmysl zodpovídat i za dopravu
v segmentu spotřebního zboží. Tato
organizační změna se dotkla také
manažera transportu Ľubomíra Sasaráka.
Propojením obou ﬂotil je zodpovědný za
chod vozového parku s více než stovkou
vlastních nákladních vozidel a stovkou
smluvních vozidel, jejichž počet se mění
v závislosti na sezóně.
více na
www.automakers.cz
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Víc než jen rodinné auto
Dacia uvádí zcela nový model oslovující
většinové zákazníky hledající normální praktické
auto se spalovacím motorem. Jogger je robustní
auto poskytující přemíru prostornosti s možnostmi
rozmanitého využití.
Nabídka informačních systémů vychází
z reálných potřeb zákazníků. Průzkum ukazuje,
že 84 % kupujících používá chytrý telefon.
Proto základní nabídka Media Control přichází
s chytrým držákem a využívá displej telefonu
a aplikace, které jsou neustále aktualizované.
Dacia předpokládá, že toto její vlastní řešení zvolí
asi 20 % kupujících. Střední verze Media Display
umožňuje zobrazení informací z chytrého telefonu

na 8“ displeji. Očekává se, že k tomuto systému
se přikloní asi 60 % zákazníků. Vrcholným řešením
je systém Media Nav se stejným dotykovým
displejem a zabudovanou navigací. Toto relativně
dražší řešení je v nabídce proto, že jej požaduje
i poměrně velký počet zákazníků Dacie. Nechybí
zde ani kamera na zádi usnadňující couvání.
Užitečný detail ukrývají střešní ližiny, které jsou
modulární a lze je snadno přestavit z podélného
do příčného směru.
V roce 2023 nabídku rozšíří full-hybridní verze
s automatickou převodovkou Hybrid HEV 140
s motorem 1,6 l a dvěma elektromotory.
Jogger se vyrábí v Rumunsku v Pitesti.
Potřebná výrobní kapacita se spolu s bestsellerem
Dusterem bude zvyšovat případným přesunem
části produkce modelu Sandero do Maroka.

více na
www.autoweek.cz

Odpor proti elektromobilům
Vítejte u dopravního zpravodaje Euractiv
s nejnovějším souhrnem zpráv o mobilitě z celé
Evropy od Seana Gouldinga Carrolla.
Revoluce vyvolávají chaos. Revoluce
elektrických vozidel není výjimkou. Evropa sází
na elektromobily aby snížila emise ze silniční
dopravy, které, navzdory všemu úsilí, stále rostou.
EU zašla tak daleko, že navrhla od roku 2035
zákaz prodeje vozů se spalovacími motory.
Tváří v tvář spoustě obav využil Brusel svůj
balíček klimatických zákonů Fit for 55, předložený
v červenci 2021, aby uzákonil mnohé reagující na
dlouhodobou kritiku elektrických vozidel. Obávají
se řidiči obávají, že elektrická vozidla mají
špatný dojezd? Nařízení o infrastruktuře zajistí,
že nabíjecích stanic bude dostatek. Znepokojují
spotřebitele příběhy o porušování lidských
práv při těžbě surovin potřebných k výrobě
akumulátorů pro elektromobily? Nařízení EU zajistí,
že Evropa bude mít nejvíce eticky vyráběné
akumulátory. Existuje obava, že zvýšené daně
z vozidel se spalovacími motory nejvíce postihnou
ty nejchudší? Sociální fond poskytne peníze na
odškodnění těch nejzranitelnějších.
Ale jak se elektrická vozidla dostávají pod
zvýšený dohled odborníků a průmyslu, vynořují
se nové kritiky. Björn Lomborg, dánský statistik
a známý kritik klimatologické vědy, v příspěvku
pro britský Daily Mail zpochybnil, zda lze
elektromobily považovat za nástupce aut se
vznětovými motory s odkazem na předchozí
snahu EU získat vozidla s nižšími emisemi CO2
přechodem na používání nafty místo benzinu,

zatímco přehlížela škodlivé látky znečišťující
ovzduší. Lomborg tvrdí, že hmotnost akumulátoru
znamená, že elektrická vozidla jsou mnohem
těžší, což zvýší počet smrtelných nehod na
silnicích (vozidlo se spalovacím motorem vás
při sražení jen zmrzačí) a dodatečná hmotnost
poškodí životní prostředí větším množstvím částic
uvolňovaných z pneumatik v důsledku tření.
Odborníci tato tvrzení odmítli jako nesmyslná
a poukázali na to, že akumulátory jsou stále
lehčí a zatímco částice na silnicích jsou
vážným problémem, celkové emise z vozidel
se spalovacími motory a s elektromobily nejsou
srovnatelné.
Životní náklady rostou v celé EU a vlády
se snaží udržet ceny na uzdě. V Polsku mělo
jedno opatření, přijaté ke zmírnění této zátěže,
nezamýšlený následek. Polská vláda v reakci
na inﬂaci snížila DPH na benzin a naftu. To
vedlo k tomu, že do země proudí „benzinoví
turisté“ zejména ze Slovenska, České republiky
a Německa. Přicházejí zprávy, že lovci výhodných
nabídek plní kanystry palivem za sníženou cenu,
aby si je přivezli domů. Již několik polských
čerpacích stanic zaznamenalo nedostatek
pohonných hmot v důsledku přeshraničních
nákupů.
Zakladatel Amazonu a nedávný vesmírný
turista Jeﬀ Bezos má problém, do něhož se mohou
dostat skutečně jen megaboháči – jeho nově
postavená superjachta je příliš velká na to, aby
se vešla pod rotterdamský most Koningshaven
Bridge, takže zůstala v doku. Co má dělat jeden
z nejbohatších mužů světa tváří v tvář staleté
evropské architektuře? Jak uvádí Business Insider,
jedním z projednávaných plánů je demontovat
most, aby superjachta mohla projet, a poté
jej znovu postavit. Podle starosty Rotterdamu
Ahmeda Aboutaleba účet za to bude muset
zaplatit Bezos. Vzhledem k tomu, že loď stála
500 milionů dolarů, si to Bezos může dovolit. Není
divu, že obyvatelé Rotterdamu nejsou nadšeni
představou, že jejich most bude rozebrán, aby
se vyhovělo miliardáři.
více na
www.autoweek.cz

Nařízení o akumulátorech vstoupí
v platnost o šest měsíců dřív
V rozhovoru pro Euractiv europoslanec Pascal
Canfin hovořil o návrzích Evropského parlamentu
na zlepšení regulace akumulátorů a opatřeních
k urychlení přechodu k plné elektrické mobilitě
v EU. Jde o první zákon na světě, který stanoví
environmentální kritéria pro vstup akumulátorů
na trh. Europoslanci do nařízení nově zahrnuli
i baterie pro elektrická kola a skútry. Shodli
se také na povinnosti společností zajistit, aby
dodavatelský řetězec respektoval lidská práva
a životní prostředí.
Vstup v platnost se urychlí o šest měsíců. Od 1.
ledna 2027 budou přijímány pouze akumulátory,
které splňují minimální environmentální standardy,
namísto 1. července 2027. Pokud to v Evropské
radě a Parlamentu půjde dobře, mělo by být
nařízení o akumulátorech přijato v roce 2022.
To dá evropskému průmyslu čtyři roky na rozvoj
gigatováren a umožní dovozcům připravit se na
nový standard.
Zpráva o strategických materiálech
předložená francouzské vládě zdůrazňuje, že do
roku 2030 nebude Evropa schopna produkovat
víc než 30 % svých potřeb strategických
nerostných surovin pro akumulátory. Pro zajištění
udržitelnosti je proto podle Canfina prvotním
krokem recyklace a druhým diverzifikace
dodávek, aby EU byla méně závislá na Číně. Třetí
krok spočívá v tom, že si budeme nerosty sami

těžit a vyrábět, tedy budeme provozovat těžební
činnost v Evropě. „Nemůžeme chtít elektrifikovat
veškerou mobilitu, nebýt závislí na Číně a sami
nic nevyrábět! Máme evropské normy pro emise
CO2 z automobilů i pro obnovitelné energie.
Proto by bylo logické mít také evropské normy
pro environmentální požadavky na doly,“ říká
Canfin.
Co říká Pascal Canfin na to, že cena elektricky
poháněných vozidel kvůli výrobním nákladům na
akumulátory pravděpodobně poroste? „Pokud
jde o cenu elektromobilů, ta by měla být do roku
2026 na úrovni vozů se spalovacími motory. Počet
elektromobilů roste a cílem je, aby se v roce 2026
staly standardem, překonaly 50 % a v roce 2035
jsme dosáhli 100 % vozů s nulovými emisemi na
trhu,“ tvrdí reprezentant Evropského parlamentu,
absolvent studia politických věd, posléze novinář,
nejprve europoslanec za Zelené a nyní zástupce
Macronovy strany En Marché z frakce Renew
Pascal Canfin.
více na
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EU připravuje přísnější předpisy pro plug-in hybridy
EU re a g u j e n a k r i t i k u ze s t ra ny
environmentálních organizací a plánuje
zpřísnění metodiky měření emisí CO2 u plug-in
hybridů. Revidovaný testovací postup, který by
měl být uplatněn od roku 2025, má zjistit údaje
o skutečné spotřebě paliva naměřené v reálném
světě. V současné době se změna metodiky
měření projednává v pracovní skupině, v níž jsou
zástupci států EU, skupin na ochranu spotřebitelů
a automobilového průmyslu. Rozhodnutí se
očekává do konce roku.

sledovacích programů OFCCM (On-Board
Fuel Consumption Monitoring), jimiž musí být
od loňského roku vybaveny všechny nové
vozy v EU. Petr Dolejší z evropské automobilové
asociace ACEA agentuře Reuters naznačil,
že se může změnit délka ujeté trasy s elektrickým
pohonem. Zařízení OBFMC má za cíl snížit propast
mezi měřením na zkušební stolici a skutečnými
emisemi. Výsledky mají být použity schvalovacími
orgány ke kontrole dodržování limitních
hodnot CO2.

Plug-in hybridní vozy jsou kontroverzní.
Automobilky je propagují, protože jsou schopny
provoz, který nepřesahuje denní nájezd 50 km,
absolvovat na čistě elektrický pohon a jejich
akumulátor se přes noc plně nabije. Podle kritiků
se ale většina z nich externě téměř nenabíjí,
nejezdí lokálně bez emisí, ale používají především
spalovací motor. Přesto vlády mnoha zemí jejich
prodej dotují.

Zejména němečtí výrobci automobilů
v posledních letech uvedli na trh mnoho plugin hybridů, aby u svých velkých luxusních vozů
splnili stále přísnější limity EU pro emise CO2.
Často tyto modely propagují jako nejlepší z obou
světů, protože kombinace spalovacího motoru
a elektrické technologie nabízí větší ﬂexibilitu než
čistě elektricky poháněná vozidla.

Pokud by takové nařízení vstoupilo v platnost
v polovině dekády, ovlivnilo by to plány řady
automobilek. Při měření podle metodiky WLTP
jsou plug-in hybridy považovány za velmi čisté
a jako takové pomáhají při hodnocení emisí CO2
vozového parku výrobců.
Údaje o spotřebě paliva a elektřiny v reálném
provozu se již shromažďují prostřednictvím

„Pokud nejsou nabíjeny vypouštějí plug-in
hybridy ve skutečnosti více CO2 než vozidla se
spalovacími motory na fosilní paliva,“ uvedla
ekologická organizace Transport & Environment.
Studie Mezinárodní rady pro čistou dopravu
ICCT, založená na více než 100 000 údajích
o vozidlech, došla k závěru, že spalovací motor
v plug-in hybridech běží dvakrát déle, než kolik
vyžaduje test WLTP.
více na
www.autoweek.cz

Společnost carVertical připravuje nový report
Společnost carVertical, zabývající se
vytvářením registru ojetých vozů, shromažďuje
informace o historii vozidel z různých zdrojů a ty
pak ve svých reportech poskytuje zájemcům
o ojeté vozy.
Podle společnosti carVertical vliv pandemie
způsobené covidem-19 bude pociťován
minimálně do konce roku 2022. Český trh
s ojetými vozy se zotaví z problémů, protože
západní ekonomiky rychle směřují k elektrifikaci
vozového parku a budou se snažit zbavit aut
se spalovacími motory. Na mnoha trzích světa
je výrazný nedostatek ojetých vozů. Vedoucí
komunikace společnosti carVertical Matas Buzelis
k tomu uvedl: „Snížená nabídka ojetých vozů
vede k požadavkům přemrštěných cen. Naše
data ukazují nárůst cen ojetých vozů až o 20 %.
Blížící se jaro může tedy být nejlepší čas pro ty,
kteří chtějí své vozy prodat. Najít za ně náhradu
však může být složitější. Auta kontrolovaná
v České republice mají jeden z nejvyšších podílů
registrovaných nehod v Evropě, přičemž 47,9 %
vozů vykazuje existující záznamy o pojistných
škodách.“
Report o ojetém voze společnosti carVertical
přijde na 449 Kč, při zakoupení dvou je cena
za jeden 289 Kč a při třech to je 259 Kč. Ještě

v letošním roce carVertical uvede novou verzi
svého reportu. Nebude poskytovat jen jednotlivé
záznamy z historie vozidla, ale s využitím umělé
inteligence bude informace propojovat do
logických celků takže vyniknou nestandardní
záležitosti. Zdůrazněny budou nepřirozené
změny ve vývoji a bude se upozorňovat na
chybějící údaje v záznamech, a to vše v kontextu
s realitou daných zemí a ve srovnání s nájezdem
podobných modelů.
V novém reportu se bude rovněž poskytovat
odhad hodnoty vozu na základě situace na
daném trhu, a to jak pro koupi, tak pro prodej.
Zajímavostí bude i nový typ geografických dat
upozorňující na rizika vyplývající z toho, že se
vozidlo v kritické době pohybovalo v oblasti
postižené přírodní katastrofou. Na základě
toho pak bude možné při kontrole vozu hledat
specifické doklady o možném poškození.
Nový typ reportu by měl být vstřícnější pro
uživatele i větší přehledností, takže si uživatel
bude moci vybrat základní přehled nebo
postoupit dál k detailním informacím a datům.
Společnost carVertical, jejíž činnost je
podporována Evropskou unií, vyjednává
s některými velkými prodejci ojetých aut v České
republice o spolupráci s cílem, aby zákazníkům
k nabízenému vozu poskytovali report o jeho
historii a sami nekupovali a posléze nenabízeli
podezřelá vozidla. Nabídka společnosti vychází
z dat získaných ve 26 zemích. V současné době
disponuje 14,7 miliardy datových údajů. Ve svých
aktivitách pracuje s technologií blockchain a při
zpracování dat využívá umělou inteligenci.
Ročně poskytuje více než milion prověření.
více na
www.autoweek.cz

