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Citroën C5 X – sázka na riziko
Citroën se po pěti letech, kdy skončila
výroba C5, vrací do segmentu velkých vozů.
Ve skutečnosti jej ale neopustil, protože C5 se
i nadále vyráběl v Číně. Také jeho nástupce
se i pro Evropu vyrábí v továrně Dongfeng-PSA
v čínském Čcheng-tu (Chengdu).
C5 X je skutečný Citroën s nekonvenční karoserií
poskytující velký vnitřní prostor a mimořádný
komfort. Do konzervativního segmentu velkých
vozů přináší osvěžující inovaci.
Nový velký Citroën přichází s osobitou, obtížně
zařaditelnou karoserií. Automobilka sama ji
označuje jako kombinaci spojující prvky sedanu,
kombi ale i SUV. Na rozdíl od minulosti ovšem
nejde o provokující originalitu, takže ze všeho
nejvíc lze C5 X označit za velký hatchback, jenže
toto označení u Citroënu vnímají jako nedůstojné
pro tak luxusní automobil. Netradiční koncept by
nicméně měl přilákat nové zákazníky, protože
srovnatelný automobil jinde nenajdou.
Platforma EMP2, na níž byl C5 X postaven,
by v případě potřeby umožnila i plně elektrický
pohon, ale ten se (zatím) neplánuje. V nabídce

jsou zážehový tříválec 1,2 l turbo PureTech
130/96 kW, čtyřválec 1,6 l PureTech 180/132 kW
a plug-in hybridní Hybrid 225/165 kW s elektrickým
dojezdem 60 km.
Dlouhý rozvor náprav 2785 mm při délce 4805
mm vytváří dostatek místa a zavazadlový prostor
545 l (u plug-in hybridní verze 485 l) jenž lze zvětšit
až na 1650 l.
Největší předností C5 X je to, co patří k té nejlepší
tradici značky Citroën, tedy vysoce nadstandardní
jízdní komfort, zde přitom za přijatelnou cenu.
Komfortní podvozek s odpružením s progresivními
hydraulickými dorazy patří do standardní výbavy.
Verze s plug-in hybridním pohonem je vybavena
aktivním podvozkem Advanced Comfort, který
se v závislosti na jízdním režimu (Comfort, Hybrid,
Electric nebo Sport) odpovídajícím způsobem
přizpůsobí chování odpružení.
Na český trh by C5 X měl být uveden v květnu,
ale už nyní je možné jej u prodejců objednávat
s akční cenou začínající na 750 000 Kč.
Více vč. ceníku a technických dat na str. 10
(dostupná po stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

Honda představila nový Civic e:HEV
Honda představila nový Civic e:HEV,
už 11. generaci kompaktního modelu
přicházející na trh po 50 letech úspěšné
produkce tohoto modelu. Hondy Civic se
od uvedení první generace v roce 1972
prodalo více než 27,5 milionů kusů. Do
Evropy přijde od podzimu 2022.
Díky o 35 mm delšímu rozvoru náprav
je interiér prostornější a pohodlnější, ale
zlepšila se také jízdní dynamika a směrová
stabilita. Hybridní technologie Honda
e:HEV je standardem. Kombinuje nový
akumulátor a dva kompaktní elektromotory
s nově vyvinutým 2,0 l zážehovým
motorem pracujícím s Atkinsonovým
cyklem. Poskytuje maximální výkon
135 kW a maximální točivý moment

315 N.m. Nejnovější inovace přispívají
k dosažení tepelné účinnosti 41 %, což
je jedna z nejvyšších hodnot u sériově
vyráběných silničních vozidel.

Suzuki Vitara Strong hybrid
Suzuki zahajuje prodej nového plně
hybridního pohonu v modelu Vitara.
Novinka nahrazuje stávající provedení
1,4 BoosterJet Hybrid s automatickou
převodovkou. Hybridní pohon Suzuki
je tvořen zážehovým čtyřválcem 1,5

DualJet s výkonem 75 kW, elektrickým
motor-generátorem MGU o výkonu
24,5 kW, samočinnou převodovkou
a akumulátorem, který je spolu s invertorem
pod podlahou zavazadlového prostoru.
Největší výkon systému je 85 kW (115 k).
V elektrickém režimu dokáže MGU
pohánět vůz samostatně, v hybridním
režimu pomáhá spalovacímu motoru při
zrychlování a při jízdě ustálenou rychlostí
nebo zpomalování slouží jako generátor
pro dobíjení akumulátoru.
Vitara Strong hybrid vstupuje na český trh
s cenou od 615 900 Kč, verze s pohonem
všech kol AllGrip Select začíná na
679 900 Kč. Ceny nově zahrnují záruku na
5 let/150 000 km. Dosud nabízený motor
1,4 BoosterJet s mild hybridním pohonem
zůstává v prodeji s přímo řazenou
převodovkou.

více na
www.autoweek.cz

Tančící Musk předal první Tesly z německé továrny
Hlasitá hudba hrála, když prvních 30 zákazníků
s rodinami v neony prosvětleném tunelu
poprvé uvidělo svá nová auta Tesla Model Y
Performance za 63 990 eur vyrobená v nově
otevírané továrně v Grünheide u Berlína. Za jejich
jásotu rozradostněný ředitel Tesly Musk poněkud
přihlouple tančil.
Inaugurace evropského centra americké
automobilky se zúčastnil i německý kancléř
Olaf Scholz v doprovodu spolkového ministra
hospodářství Roberta Habecka a braniborského
premiéra Dietmara Woidkeho. Kancléř Scholz
chválil továrnu jako budoucnost německého
automobilového průmyslu. S investicí 5 miliard
eur jde o největší průmyslový projekt na území
bývalé NDR.
Musk doufal, že výroba bude v továrně
zahájena už před osmi měsíci, ale zpoždění
v licencích a spory ohledně dopadu na životní
prostředí vše zdržely. V porovnání s problémy
jiných továren v Německu ale šlo jen o krátký
odklad. Tesla zatím dodávala evropským
zákazníkům vozy ze Šanghaje.
Zatímco do továrny proudily davy mladých
příznivců Elona Muska, novináři z renomovaných
médií, včetně televizí, museli zůstat naštvaně
před branami závodu. Neméně nazlobení byli
i představitelé německého průmyslu. Proces
výstavby totiž značně urychlila intenzivní

podpora ze strany spolkové i zemské vlády.
„Německé průmyslové podniky by také chtěly
mít takovou podporu pro každý schvalovací
proces,“ řekl prezident Federace německého
průmyslu Siegfried Russwurm. Naopak se
nenaplnily obav y z masov ých protestů
„zelených“ aktivistů, kterých se dostavilo
jen pár.
Podle ekologů není zabezpečeno zásobování
továrny vodou. Ředitel Zelené ligy Braniborska
Michael Ganschow kritizoval rozhodnutí správního
soudu, že v jejich žalobě rozhodl „v rozporu se
všemi vědeckými poznatky o zásobování pitnou
vodou“. Tesla údajně snížila spotřebu vody na
2,2 m3 na vozidlo – Škoda Auto vykazuje 1,7 m3
na vůz a Toyota v Kolíně jen 1 m3.
Tesla zatím přijala 3500 z očekávaných
12 000 zaměstnanců. Při plné kapacitě má
továrna v roce 2025 vyrábět 500 000 vozů ročně.
JPMorgan předpovídá, že letos se zde vyrobí
54 000 vozů a v roce 2023 280 000 aut. Tesla bude
v Německu vyrábět i akumulátory.
Odborová organizace IG Metall uvítala
spuštění továrny, ale pokud jde o pracovní
podmínky, podle její manažerky Birgit Dietzeová
Tesla ve srovnání s ostatními německými
závody notně zaostává. Podle ní by měla spolu
s vysokými ekologickými standardy přijmout také
vysoké sociální podmínky.
více na
www.autoweek.cz

Maserati Grecale mělo světovou premiéru
Grecale je název druhého SUV výrobce
sportovních vozů Maserati. Má délku
485 cm a rozvor 290 cm. Bude se vyrábět
v závodě Cassino. Při zahájení výroby
jsou k dispozici tři verze: čtyřválce s mild
hybridním systémem GT/221 kW (300 k)
a Modena/243 kW (330 k) a jako vrcholná
verze Trofeo s V6 3,0 l/390 kW (530 k). O rok
později bude následovat plně elektrická
verze Grecale Folgore. Při uvedení na trh
je Grecale k dispozici také v sérii Prima
Launch Edition, omezené speciální sérii
s exkluzivními doplňky. Maserati rovněž
pro nové SUV Grecale spouští program
individualizace
nazvaný
Maserati
Fuoriserie. Červený prach planety Mars

a jeho oxidované horniny poskytují impuls
pro speciální edici Grecale Mission from
Mars.

Maserati se do roku 2030 stane elektromobilní
Italský výrobce luxusních a sportovních
vozů Maserati, patřící do skupiny Stellantis,
bude do roku 2025 první luxusní značkou,
která nabídne kompletní řadu elektricky

poháněných modelů, a v roce 2030
chce prodávat pouze čistě elektrická
vozidla a žádné spalovací motory. Prvním
elektromobilem bude v roce 2023 nová
generace kupé GranTurismo, které se
vyrábí v závodě Mirafiori. Také odvozené
GranCabrio bude elektrické. Oba modely
se budou zpočátku ještě nabízet i se
spalovacími motory. Také nové kompaktní
SUV Grecale, bude od roku 2023 rovněž ve
verzi s akumulátory. Do poloviny dekády
budou všechny Maserati dostupné v plně
elektrické verzi včetně supersportovního
MC20, nové generace sportovního sedanu
Quattroporte a velkého SUV Levante.
Střední sedan Ghibli má skončit. Elektricky
poháněné verze se budou jmenovat
Folgore (Blesk).

více na
www.autoweek.cz

Prodrive Hunter může na silnici silnice
Závodní monstrum, s nímž Sebastien
Loeb dojel v letošní Rallye Dakaru na druhém
místě, bylo homologováno pro běžný
provoz – za pořizovací cenu 1,48 milionu

eur bez DPH. Není proto překvapující, že
s ním Prodrive v současné době objíždí
Blízký východ aby právě zde získal přízeň
svých budoucích majitelů. Prodrive Hunter
byl od počátku speciálně navržený
s ohledem na budoucí homologaci jeho
civilní verze. Jeho závodní verze BRX T1+
byla poté při Rallye Dakar svěřena týmu
Bahrain Raid Xtreme. Monstrum pohání
motor V6 3,5 l biturbo poskytující výkon
440 kW (600 k) a točivý moment 700 N.m.
„Pouštní hypercar“ má pohon všech
kol, je schopen jet až 300 km/h a z 0 na
100 km/h zrychlí za méně než 4 s.

Na trhu práce stále převažuje optimismus
Společnost ManpowerGroup ČR zveřejnila
výsledky průzkumu ManpowerGroup
Index trhu práce pro druhé čtvrtletí roku
2022. Zaměstnavatelé hlásí pro druhé
čtvrtletí 2022 silné náborové plány:
33 % zaměstnavatelů očekává nárůst
počtu zaměstnanců, 21 % předpovídá
jejich snížení a 40 % zaměstnavatelů
nepředpokládá žádné změny. Na základě
těchto údajů vykazuje index trhu práce
pro první čtvrtletí 2022 hodnotu +12 %.
„Trhu práce stále dominuje potřeba firem
nabírat nové lidi, tedy pozitivní náborový
trend započatý koncem minulého roku.
Nová realita přináší firmám ale i vysokou
míru nejistoty, což se odráží v počínajících
přesunech na trhu práce. Mnoho lidí
bude muset měnit zaměstnavatele

nebo dokonce profesi, a tedy výrazně
poroste význam rekvalifikací. Situaci na
trhu práce také ovlivní množství uprchlíků
před válkou, mezi kterými převládají ženy,“
řekla Jaroslava Rezlerová, generální
ředitelka
ManpowerGroup
Česká
republika.

Další témata 12. týdne na autoweek.cz
Evropské automobilky hledají náhradní zdroje autodílů
Akutní ohrožení dopravců naftovou krizí
EU hledá náhradu za dovoz paliv z Ruska

Valeo zlepšuje kvalitu vzduchu uvnitř vozidel
Podle studie společnosti Frost & Sullivan
56 % spotřebitelů v Evropě v roce 2021
chtělo antivirový systém úpravy vzduchu
v kabinách vozidel. Produkty Valeo chrání

před všemi druhy znečišťujících látek,
choroboplodných zárodků, alergenů,
částic a virů. Valeo vyvinulo inovativní řešení
i k ochraně uživatelů veřejné dopravy.
Valeo UV Purifier je nejvýkonnější vzduchový
sterilizační systém pro autobusy. Eliminuje
více než 95 % virů, včetně koronaviru
způsobujícího Covid-19, a všech bakterií
nebo plísní přítomných ve vzduchu ve
vozidlech s cestujícími. Jeho účinnost proti
SARS CoV 2 byla vědecky prokázána.
Čistič vzduchu Valeo byl navržen tak,
aby byl kompatibilní s autobusy všech
typů a velikostí – klimatizovaných i nikoliv,
nových i jezdících už déle.

Představujeme nový Motul 300V
Motul 300V, který byl uveden na trh v roce
1971, kdy byl prvním vyrobeným 100%
syntetickým mazivem. Byl vyvinut, aby
pomohl závodním týmům dosáhnout
maximální výkon a spolehlivost jejich
motorů. Během následujících desetiletí byl
olej Motul 300V neustále zdokonalován
a stále pomáhá vítězit v nejrůznějších
vrcholných disciplínách motoristického
sportu od 24 hodin Le Mans přes MotoGP
až po rallye. Nyní Motul uvádí na trh
novou produktovou řadu 300V s nejnovější
technologií
Ester
Core.
Umožňuje
dosahovat maximální výkon motoru bez
kompromisů ve spolehlivosti. Byl navržen
tak, aby zajistil optimální průtok oleje
při vysokých i nízkých teplotách, a aby
poskytoval ochranu proti opotřebení,

poklesu tlaku oleje a oxidaci. Jedním
z jeho výjimečných rysů je „polarita“,
která umožňuje, aby olejový film přilnul ke
kovovým částem motoru, čímž se sníží tření
a poskytne lepší ochranu proti opotřebení.
Motul 300V splňuje požadavky moderních
motorů – je kompatibilní se systémy
následné úpravy výfukových plynů, jako
jsou filtry pevných částic, i s biopalivy.

více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Luxur Media najala on-line specialistu
Luxur Media SK, vydavatel odborných
B2B magazínů Transport a Logistika CZ
a Transport a Logistika SK a provozovatel
doprovodných webů najala specialistu
na on-line webportály a sociální sítě.
Jiří Krupička přichází do Luxur Media
z vydavatelství A11, kde byl šéfredaktorem
webu Transport Journal. Bude zodpovídat
za weby i sociální sítě v Česku i na
Slovensku.
„Jiří Krupička bude mít na starosti
strategické řízení obou webů i sociálních sítí
Facebook, Instagram i Twitter, obsahově
se bude starat o české prostředí,” říká
jednatel vydavatelství Luxur Media SK Mgr.
Viliam Bujna. Na Slovensku se o obsah
budou starat Romana Kebísková a Martin
Miksa, který se už prosadil videotesty
novinek na trhu nákladních vozidel.

„Našim klientům v Česku i na Slovensku
chceme nabídnout dosud nevídané
propojení tištěných magazínů s on-line
prostředím,” doplňuje Michal Štengl,
šéfredaktor magazínu Transport a Logistika
CZ a spolumajitel vydavatelství Luxur
Media SK.

více na
www.automakers.cz
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Citroën C5 X –
sázka na riziko

EU denně
v autech spálí
ekvivalent
15 milionů
bochníků chleba

Daňové úlevy
z pohonných hmot
pomáhají jen bohatým

V Německu
jezdí třetina
elektromobilů
na uhlí
„Když jedeš sám,
jedeš s Putinem!“

Citroën C5 X – sázka na riziko
V porovnání s atraktivním vnějším designem je
interiér poměrně střídmý s důrazem především na
kvalitu zpracování detailů namísto dekorací. Na
dnešní zvyklosti zůstává digitální přístrojový panel
poměrně skromný, protože větší důraz je kladen
na nový velkoplošný head-up displej s rozšířenou
realitou a barevným zobrazením, jehož nastavení
do zorného pole pomocí ovládače vnějších
zpětných zrcátek je příkladem jednoduchého
a vtipného řešení.
Se skromným uspořádání přístrojové desky
kontrastuje velký dotykový displej multimediálního
systému ve formě tabletu. Základní multimediální
systém Play Plus využívá 10“ displej, stejně jako
vyšší verze se systémem MyCitroën Drive Plus.
Ve vrcholné podobě najdeme obrovský 12“
displej s novým, rychle pracujícím a přehledně
uspořádaným rozhraním. Systém těží ze vzdálených

aktualizací, osobního asistentu a konektivity
Android a Carplay. Jak je u Stellantisu obvyklé,
také Citroën ulehčil řidiči život ponecháním
mechanických ovládacích prvků pro řízení teploty
a ventilace.
C5 X přináší široká a měkká sedadla Advanced
Comfort, vpředu i s možností získat masážní funkci
pro pohodlnější cestování na dlouhé vzdálenosti.
Velm i dobrá je 36 0 °
kamera parkovacího asistentu
s vysokým rozlišením, která
je vzhledem k omezenému
výhledu dozadu naprosto
nezbytná.
více na
www.autoweek.cz

Daňové úlevy z pohonných hmot
pomáhají jen bohatým
Ceny pohonných hmot se vyšplhaly na
historické maximum. Aby vlády uklidnily řidiče,
14 z 27 členských států EU na to zareagovalo
snížením daní z pohonných hmot. I když tento
přístup působí efektně, organizace Transport
& Environment konstatuje, že se tím vytváří
zvrácená ekologická pobídka a přináší to
nespravedlivé sociální důsledky, protože bohatí
spotřebují mnohem víc pohonných hmot než
chudí a ropné společnosti upravují své ceny tak,
aby ze snížení daní měly také podíl.
Analýza T&E zjistila, že sní žení daně
z pohonných hmot bude letos evropské daňové
poplatníky stát 9 miliard eur. Tato částka se může
dále zvyšovat pokud více členských států oznámí
podobná opatření nebo pokud budou dočasná
snížení prodloužena. Přitom nejbohatší motoristé
dostanou v průměru osmkrát víc veřejných
peněz než ti nejchudší. Vlády by proto měly
místo toho zavést dovozní clo na ruskou ropu
aby získaly příjmy na podporu nízkopříjmovým
domácnostem a posí lily energetickou
bezpečnost.
Automobilový analytik společnosti T&E Griﬀin
Carpenter k tomu řekl: „Vlády EU tvrdí, že stojí na
straně Ukrajiny, ale místo zdanění ruské ropy její
prodej dotují 9 miliardami eur z peněz daňových
poplatníků. Existují lepší způsoby, jak mohou vlády

lidem pomoci. Právě teď bychom mohli uvalit clo
na dovoz ruské ropy. Namísto dotování bohatých
řidičů aut polykajících benzin nebo naftu by
hotovostní podpora mohla být rozdělována
spravedlivěji rodinám, které ji skutečně potřebují.“
Podle analýzy T&E 10 % nejbohatších řidičů
dostane snížením daně z pohonných hmot
osmkrát víc než ti nejchudší, protože spotřebují
mnohem víc paliva. Bohatší motoristé jezdí víc,
často sami a s většími, více znečišťujícími vozidly.
Například snížení spotřební daně z paliva o 15
centů během šesti měsíců ulehčí účtu řidiče
BMW X5 o 300 eur ve srovnání s 85 eury u řidiče
Citroënu C3. A lidé, kteří jezdí veřejnou dopravou,
nedostávají nic.
Dosud nebyla v EU přijata žádná opatření
ke snížení poptávky po ropě. Vlády se zaměřují
pouze na snižování daní z pohonných hmot.
Přitom země EU by letos mohly získat 27 miliard
eur z dovozního cla ve výši 25 dolarů za barel ruské
ropy. Griﬀin Carpenter řekl: „Nejjednodušší způsob,
jak se vyhnout vysokým cenám ropy, je umožnit
lidem jezdit méně. Vlády by měly dočasně snížit
ceny za veřejnou dopravu. Pokud chtějí vlády
pomoci nízkopříjmovým domácnostem závislým
na autech, měly by snížit daně z příjmu, zvýšit
příspěvky na mobilitu nebo jednoduše vydávat
hotovostní šeky těm, kteří to potřebují.“

více na
www.autoweek.cz

EU denně v autech spálí ekvivalent
15 milionů bochníků chleba
Organizace Transport & Environment
upozorňuje, že evropská biopalivová lobby
prosazuje zvýšení spalování plodin navzdory
kolapsu dodávek klíčových obilovin z Ukrajiny
a Ruska a hrozící globální potravinové krizi. Nová
studie T&E ukazuje, že Evropa každý den promění
10 000 tun pšenice, což je ekvivalent 15 milionů
bochníků chleba, na etanol pro biopaliva
použitá v automobilech. T&E na základě této
analýzy vyzývá k zastavení spalování pšenice
a dalších potravinářských plodin v biopalivech
a označuje tlak biopalivové lobby na zvýšení
produkce biopaliv v době akutního globálního
nedostatku potravin za nemorální.
Manažer T&E pro biopaliva Maik Marahrens
říká: „Každý rok spálíme miliony tun pšenice
a dalších životně důležitých obilovin abychom
jimi poháněli auta. To je vzhledem k celosvětové
potravinové krizi nepřijatelné. Vlády musí
urychleně zastavit spalování potravinářských
plodin v autech.“
Odstranění pšenice z evropských biopaliv
by podle T&E vykompenzovalo víc než 20 %
zablokovaných dodávek ukrajinské pšenice
na globální trh. V zemích, jako je Egypt, který
dováží přes 60 % pšenice z Ruska a Ukrajiny, by
tyto dodatečné dodávky na trh zachraňovaly
životy. Skupina nevládních organizací proto

vyzvala vlády, aby okamžitě zastavily používání
potravinářských plodin jako paliva.
Mezi evropskou biopalivovou lobby,
reprezentovanou organizacemi ePure a European
Biodiesel Board, se množí požadavky, aby byla
ruská ropa nahrazena biopalivy vyrobenými
z plodin, jako jsou pšenice, kukuřice, ječmen,
slunečnice, řepka a další rostlinné oleje. Navrhují
to navzdory prudce rostoucím cenám potravin.
Ukrajina a Rusko společně poskytují asi čtvrtinu
celosvětově obchodované pšenice a ječmene,
15 % kukuřice a přes 60 % slunečnicového oleje.
I kdyby Evropa zdvojnásobila množství
zemědělské půdy, kterou věnuje biopalivům,
což odpovídá 10 % zemědělské půdy EU pro
pěstování plodin, nahradilo by to jen 7 % dovozu
ropy z Ruska. K nahrazení veškeré ruské ropy
biopalivy by byly zapotřebí nejméně dvě třetiny
zemědělské půdy.
Maik Marahrens uzavřel zprávu konstatováním:
„Průmysl biopaliv stupňuje své lobbistické úsilí aby
prosadil víc obilnin, jako jsou pšenice a kukuřice,
které by nahradily ruskou ropu. Tím cynicky
využívá obavy lidí z cen pohonných hmot a staví
svůj zisk nad produkci potravin. To je v době, kdy
si miliony lidí na celém světě nemohou dovolit
ani bochník chleba, nemorální.“
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„Když jedeš sám, jedeš s Putinem!“
Dopravní zpravodaj Euractiv
– nejnovější zprávy o mobilitě
z Evropy od Seana Gouldinga
Carrolla.
Pí še se rok 1943. Dobře
oblečený muž pozorně řídí
kabriolet a netuší, že vedle něj
sedí přízrak. Průsvitná postava
na sedadle spolujezdce není
duch, ale německý vůdce. Nad
podivnou dvojicí je text: „Když
jedeš SÁM, jedeš s Hitlerem!“
Slavný propagandistický plakát,
vytvořený americkou vládou
během druhé světové války, aby
povzbudil Američany k šetření
benzinu, získal nový život.
Motoristé v EU jsou opět
vyzýváni, aby méně jezdili,
používali veřejnou dopravu
a snížili rychlost. Snahy odstavit EU
od ruské ropy (která představuje
přibližně 27 % dodávek EU) se
zintenzivňují. Podobně jako na
plakátu z roku 1943 vlády povzbuzují obyčejné
občany, aby změnili své chování.
V Německu znovu ožily diskuse zda by
na dálnicích nemělo být zavedeno omezení
rychlosti. Dálnice je pro Němce víc než pouhá
silnice. Je spojena s automobilovým průmyslem
a pojmem osobní svobody. Ale rostoucí dopady
války němečtí Zelení využili aby znovu prosadili
zavedení omezení rychlosti, což podle nich sníží
spotřebu paliva a ochrání klima. Navzdory odporu
je ovšem věda nepopiratelná: pomalejší jízda
výrazně snižuje odpor vzduchu a tím spotřebu.
Snížení rychlosti na dálnicích ze 120 km/h na 100
km/h by mohlo ušetřit 15 % pohonných hmot.
Hromadné propuštění 800 námořníků ze
strany P&O Ferries vyvolalo podle očekávání
pobouření. Byli propuštěno s okamžitou platností
prostřednictvím předem nahraného hovoru
prostřednictvím aplikace Zoom. Primárně britské

posádky byly vyhozeny ve prospěch námořníků,
kteří dostávají pouze 1,80 £ (53 kč) za hodinu.
P&O, kterou vlastní dubajská DP World v čele se
sultánem Ahmedem bin Sulajemem, se brání tím,
že jinak nebude schopna pokračovat v činnosti.
Toto tvrzení rázně odmítly odbory, které poukázaly
na loňský zisk DP World ve výši 1,2 miliardy dolarů.
Množství bioenergie v dopravním sektoru
EU se podle návrhu zákona EU o obnovitelné
energii od poslance Evropského parlamentu
Markuse Piepera zvýší. Je to scénář, který
pravděpodobně pobouří zelené zákonodárce.
Německý europoslanec, odpovědný za
tento spis, navrhl vyšší dílčí cíle pro pokročilá
biopaliva a odstranění omezení pro biopaliva
na rostlinné bázi aby mohl být splněn cíl EU
v oblasti obnovitelné energie. Pieper má v úmyslu
podporovat vyspělá biopaliva a syntetická
paliva.
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V Německu jezdí třetina elektromobilů na uhlí
Německo se stalo vedoucí evropskou zemí
v zavádění elektromobility. Jenže navzdory všem
proklamacím to s rozvojem tzv. obnovitelných
zdrojů elektrické energie nezatěžujících životní
prostředí není žádná sláva.
Výroba elektrické energie z konvenčních
zdrojů se v loňském roce v Německu ve srovnání
s rokem 2020 zvýšila o 11,7 %, takže představovala
57,6 % celkové výroby elektřiny (v roce 2020
to bylo 52,9 %). Naopak dodávky elektrické
energie z obnovitelných zdrojů klesly o 7,6 % na
42,4 % (2020: 47,1 %). Celkem bylo v roce 2021
do sítě dodáno o 2,6 % víc elektrické energie
než v předchozím roce, ale o 3,1 % méně než
v „předcoronavirovém“ roce 2019. Uvádí to
Spolkový statistický úřad Destatis.
V roce 2021 bylo nejdůležitějším zdrojem
energie pro výrobu elektřiny uhlí. Uhelná
energetika zaznamenala se z v ýšením
o 24,9 % také nejvyšší meziroční nárůst. Podíl
uhelné elektřiny na celkovém množství
elektřiny dodávané do sítě činil 30,2 %, zatímco
v předchozím roce to bylo jen 24,8 %. Z toho
60 % pocházelo z hnědého a 40 % z černého uhlí.
Zatímco potřebu hnědého uhlí kryje především
domácí těžba, černé uhlí se dováží, přičemž
50 % podle Destatis přichází z Ruska.
Podíl obnovitelných zdrojů energie na
výrobě elektřiny klesl ze 47,1 % v roce 2020 na

42,4 % v roce 2021. Dodávka elektřiny z větrných
elektráren se výrazně snížila o 13,3 %, což bylo
způsobeno méně větrným jarem. V důsledku
toho elektrická energie z větru tvořila pouze
21,5 % z celkového množství dodávaného do
sítě. Přitom v roce 2020 byla větrná energie
s podílem 25,2 % poprvé nejvýznamnějším
energetickým zdrojem při výrobě elektřiny.
Naproti tomu dodávky elektřiny z fotovoltaiky
klesly v roce 2021 jen mírně o 0,5 % na podíl
8,7 % (2020: 9,0 %).
Podíl zemního plynu na výrobě elektřiny byl
v roce 2021 12,6 % po 13,7 % v předchozím roce. Za
rok 2021 byly dodávka elektřiny ze zemního plynu
o 5,8 % nižší než v předchozím roce. Dodávka
elektřiny z jaderných elektráren se v roce 2021
ve srovnání s rokem 2020 zvýšila o 7,4 % na podíl
12,6 % z celkového množství dodané elektřiny
(2020: 12,1 %). Na konci roku 2021 však byly v rámci
vyřazování jaderné energetiky odstaveny tři ze
šesti provozovaných jaderných elektráren.
Množství elektrické energie dovezené do
Německa se v roce 2021 ve srovnání s rokem
2020 zvýšilo o 7,7 % na desetinu spotřeby. Stejně
jako v předchozích letech byla nejvýznamnějším
dodavatelem elektřiny pro Německo Francie,
i když dovoz odtud klesl ve srovnání s rokem 2020
o 24,7 %. Množství elektřiny vyvezené z Německa
se zvýšilo o 5,0 %, takže Německo vyváželo víc
elektřiny než dováželo.
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