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Ford i u nás sází na SUV
Na akci, nazvané Ford SUV den, jsme
měli možnost seznámit se na silnici i v terénu
s kompletní řadou vozů SUV, kterou Ford v České
republice nabízí, tedy s modely EcoSport, Kuga
a poprvé v ČR i s modernizovaným Edge
MY2019.
Pro malé SUV EcoSport Ford přichází s prodejní
akcí snižující ceny všech verzí o 20 000 Kč, takže
cenová nabídka začíná na 379 900 Kč za verze
s motorem o výkonu 74 kW (100 k) i 92 kW (125 k).
Kompaktní Kuga je spolu Focusem
nejdůležitějším modelem evropského Fordu.
Po sedmi letech je na konci životního cyklu,
nicméně její prodej stále roste. Nyní český Ford
přichází s mimořádně atraktivní nabídkou - cena
pro bohatě vybavenou verzi Titanium s motorem
2,0 TDCi/110 kW (150 k) a pohonem předních
nebo všech kol začíná na 599 900 Kč.
Edge je velké SUV ze severoamerické
produkce. Na český trh bylo uvedeno v září
2016. Jeho výrazně modernizovaná verze je
vzhledově víc ve shodě s ostatními modely
značky. Pohonnou jednotkou je turbodiesel
2,0 EcoBlue BiTurbo/175 kW (238 k) v kombinaci
s pohonem všech kol. Nová osmistupňová
převodovka
s
měničem
má
ovládání
otočným voličem eShifter, což vytvořilo prostor
pro indukční dobíjení mobilních telefonů.
Novinkou je použití Full LED světlometů jako

základní výbavy, za příplatek se nabízejí
adaptabilní světlomety s funkcí vykrývání
LED Matrix. Od září se, stejně jako u dalších
modelů, přidá Ford Pass Connect s vestavěným
modemem 4G.
Nabídka variant se zúžila na dvě - sportovní ST
Line, představující asi 35 % prodeje, a komfortní
Vignale, kterou volí 65 % kupujících. Zrušena byla
verze Titanium. Ta se od září vrátí spolu s novým
motorem 2,0 TDCi/110 kW (150 k) a automatickou
převodovkou.
Třetí generace modelu Kuga se představí
2. dubna, ale do prodeje přijde až počátkem
roku 2020. V téže době nabídku rozšíří ještě nový
malý crossover využívající stejnou platformu
jako Fiesta a zcela nové sedmimístné SUV
větší než Edge (tato charakteristika odpovídá
australskému modelu Everest, postavenému
na základě pick-upu Ranger, stejně jako
připravovanému zcela novému americkému
modelu Bronco).
více na
www.autoweek.cz

Žáci si staví Škodu Kodiaq ve verzi pickup
Skvělý projekt vozu, který navrhují
a staví žáci Středního odborného učiliště
strojírenského Škoda Auto, pokračuje
i letos. Základem šesté studie, vytvářené
29 žáky a 6 žákyněmi ve věku
od 17 do 20 let, bude Kodiaq.
S
odbornou
podporou
zkušených

techniků a zaměstnanců z oblasti
technického vývoje, designu a výroby
promění největší SUV v dynamický
dvoudveřový
pickup.
Novinářům
a veřejnosti bude vůz představen
v
červnu
2019.
Praktický
projekt
žákovského
auta
je
pro
zúčastněné
žáky
vrcholem jejich odborného
vzdělávání. Mají možnost už
během studia prokázat svou
kreativitu a konstruktérský
talent. V rané fázi výuky
navštívili účastníci projektu
oddělení
Škoda
Design
a mohli se tak podívat
do tvůrčí dílny šéfdesignéra
Olivera Stefaniho a jeho týmu.
Pod jeho vedením vytvářeli
první vlastní návrhy nového
žákovského automobilu.

Škoda Octavia Dynamic Plus
Škoda
oživuje
prodej
svého
bestselleru Octavia a Octavia Combi
zvýrazněním
dynamičnosti
vzhledu
novou sadou doplňků Dynamic Plus

posouvajícími je opticky blíž k verzím
RS. Možnost individualizace zahrnuje
černé charakteristické detaily karoserie
a interiér ozvláštňující sportovní sedadla,
multifunkční sportovní volant a černé
obložení stropu. Vedle černých vnějších
zpětných zrcátek, černého rámečku
masky chladiče a ztmavených skel Sunset
nabídne paket Dynamic Plus také přední
spoiler s černým sportovním lemem.
Součástí výbavy je také černý zadní difuzor
a černý spoiler na víku zavazadlového
prostoru karosářské verze liftback. K tomu
se přidává rozšířená nabídka litých kol
17“ a 18“.
Paket Dynamic Plus je k dispozici
s většinou motorizací.
více na
www.autoweek.cz

Dacia představuje limitovanou edici Techroad
Dacia v březnu na ženevském autosalonu
2019 představila limitovanou edici Techroad. Je
dostupná pro modely Duster, Logan a rodinu
vozů Stepway, tedy Sandero, Logan MCV, Lodgy
a Dokker.
Limitovaná série Techroad nese červené
prvky na karoserii, zpětných zrcátkách a prazích
i uvnitř vozidla. V interiéru různé odstíny světle
šedé vytvářejícími kontrast s tlumenou červenou.
Červené kryty středů kol vyzdvihují nová
16“ šedo-stříbrná kola z lehkých slitin (pro Duster
na 17“ kola). Limitovaná edice je vybavena
zadní parkovací kamerou a parkovacími
sensory, automatickou klimatizací. Pro model
Duster série Techroad přidává i bezklíčkové
odemykání a City Plus Pack, obsahující

monitorování slepého úhlu, multiview kamery
a multimediální systém Media Nav Evolution
kompatibilní s Apple CarPlay a Android Auto.
Současně to je i příležitost k uvedení nových
zážehových motorů 1,3 TCe 130 GPF a 1,3 TCe
150 GPF v modelové řadě Duster. Tato nová
generace motorů kombinuje poslední inovace
Aliance, aby splňovala vyšší požadavky
z hlediska spolehlivosti a odolnosti. Nové
zážehové motory jsou u modelu Duster k dispozici
u verzí 4x2, od poloviny roku 2019 i pro verze 4x4.
Nový lehčí hliníkový motorový blok využívá
technické inovace jako například technologii
povlaku vnitřku válců Bore Spray Coating,
umožňující dosáhnout prostřednictvím lepšího
rozvodu tepla lepšího výkonu a zvýšeného
pohodlí řízení. Pro snížení emisí pevných částic
používají nové zážehové motory s přímým
vstřikováním filtr pevných částic (GPF).
Nová
generace
zážehových
motorů
poskytuje ve verzi TCe 130 největší výkon 96 kW
(130 k) při 5000/min a maximální točivý moment
240 N.m při 1500/min. Verze TCe 150 poskytuje
110 kW (150 k) při 5250/min resp. 250 N.m
při 1600/min.
více na
www.autoweek.cz

Elektrifikovaná ofenziva značky Kia
Kia na veletrhu Amper v české
předpremiéře představila model e-Niro
s čistě elektrickým pohonem a dojezdem
až 455 km na jedno nabití akumulátoru.

Je vybavený lithio-ion-polymerovým
akumulátorem s kapacitou 64 kWh.
Na jedno nabití ujede 455 km (podle
WLTP). V městském cyklu WLTP e-Niro
dokáže na jedno nabití urazit až 615 km.
Po skončení veletrhu Amper se flotila
elektrifikovaných vozů Kia vydá na turné
po českých městech v rámci Informačních
dní Schrack Technik a v polovině června
se vydají do Ostravy na veletrh EkoAuto,
který proběhne ve dnech 13. – 15. června
v industriálním areálu Trojhalí Karolina
v centru města.

Seat vyvine platformu pro malé elektromobily
Seat představil svou elektrickou
strategii, která bude do začátku roku 2021
zahrnovat šest elektricky poháněných
a plug-in hybridních modelů. Prvními
dvěma elektricky poháněnými modely
budou elektrická verze Mii a elektromobil
el-Born, který se bude na platformě MEB
vyrábět ve Cvikově. Pro novou generaci
modelu Leon, rozšíření modelové řady
Tarraco a pro modely Cupra Leon
a Formentor se budou nabízet i plug-in
hybridní varianty.
Seat poprvé ve spolupráci se značkou
Volkswagen vyvine novou platformu - menší
verzi platformy MEB pro elektromobily.

Na jejím základě se budou vyrábět vozy
s délkou kolem 4 m různých značek,
včetně Seatu a Škody. Cílem je vyvinout
cenově dostupné elektromobily s cenou
nižší než 20 000 eur.

Krátce

Bývalý šéfdesignér Škody Auto Jozef Kabáň byl vedením BMW Group jmenován
šéfem designu značky Rolls-Royce.
Volkswagen T-Roc se stal nejprodávanějším SUV v Evropě.
Daimler prodal 50 % akcií značky Smart čínskému Geely Holdingu.
Zatímco Ford opouští ruský trh s osobními auty, Opel se na něj po mnoha letech vrací
s velkými ambicemi.
Volkswagen podepsal smlouvu s Fordem o vývoji a výrobě nástupce pick-upu Amarok.
více na
www.autoweek.cz

Audi Q5, A6, A7 a A8 ve verzích Plug-in-Hybrid
Na ženevském autosalonu Audi představilo
plug-in hybridní varianty modelů A8, A7
Sportback, A6 a Q5 s označením TFSI e. Jejich
dojezd na elektrický pohon je více než 40 km
podle metodiky WLTP. Prodejci Audi začnou
přijímat objednávky na nové modely Plugin-Hybrid v průběhu roku 2019. V závislosti
na modelové řadě budou mít zákazníci
na výběr dvě varianty Plug-in-Hybridu s různou
úrovní výkonu a výbavy: komfortní (50 TFSI e)
a sportovní (55 TFSI e resp. 60 TFSI e v případě
A8) s prvky výbavy S line, tužším nastavením
podvozku a sportovnější charakteristikou
poháněcího ústrojí.
Všechny používají zážehový motor TFSI
s přímým vstřikováním benzinu a přeplňováním
turbodmychadlem,
který
spolupracuje
s
elektromotorem
integrovaným
do
osmistupňové
převodovky
tiptronic.
Elektrickou energii poskytují lithio-ionové
akumulátory
uložené
pod
podlahou
zavazadlového
prostoru.
Mají
kapacitu
14,1 kWh a poskytují napětí 385 V. Výkonová
elektronika přeměňuje stejnosměrný proud

z vysokonapěťových akumulátorů na třífázový
proud pro elektromotor. Při rekuperaci je její
funkce opačná.
Vozy získávají kinetickou energii rekuperací
při brzdění výkonem až 80 kW. Až při potřebě
většího zpomalení se připojuje hydraulická
brzdová soustava, která zabezpečuje zpomalení
větší než 0,4 g.
A8 L 60 TFSI e quattro s prodlouženým rozvorem
má motor 3,0 TFSI. Synchronní elektromotor
s permanentním magnetem je integrován
do osmistupňové převodovky tiptronic. Nejvyšší
výkon hybridní soustavy je 330 kW (449 k)
a maximální točivý moment 700 N.m.
Modely A7 Sportback PHEV, A6 PHEV a SUV
Q5 PHEV používají motor 2,0 TFSI, sedmistupňovou
dvouspojkovou převodovku S tronic a pohon
všech kol quattro ultra. Elektromotor je uložen
ve převodovce. Verze 50 TFSI e poskytuje
nejvyšší výkon hybridní soustavy 220 kW (299 k)
a maximální točivý moment 450 N.m, ve verzi
55 TFSI e je to 270 kW (367 k) a 500 N.m.
více na
www.autoweek.cz

Emil Frey Select slaví rok své existence
Program certifikovaných ojetých vozů
Emil Frey Select slaví své první narozeniny.
Za úvodní rok své existence získal několik
tisíc spokojených zákazníků a nové
provozovny v Praze. Když vstupoval
program certifikovaných ojetých vozů

Emil Frey Select na český trh, představil
své hlavní závazky, jako přinést na trh
ojetých vozů nový kvalitativní standard,
zajistit bezchybnou zákaznickou péči
a zavést úroveň prodeje ojetých vozů
blížící se prostředí nových vozů. Dnes
po ročním působení je patrné, že sliby
dané při zahajování programu byly
splněny. Prodejem 4317 vozů se řadí mezi
největší prodejce ojetých vozů u nás.
„V uplynulém roce jsme hodně investovali
do budoucnosti: otevřeli jsme dvě prodejní
místa, vytvořili kompletní tým prodejců
a techniků a uzavřeli strategické
partnerství se Slavií,“ říká Zdeněk Fořt,
ředitel firmy EF Mobility patřící do skupiny
Emil Frey v ČR.

Ford od roku 2020 uvede mild-hybridy
Ford of Europe připravuje uvedení
modelů Fiesta a Focus s elektrickou sítí
48 V a mild-hybridním pohonem. Oba
budou vybaveny řemenem poháněným
integrovaným motor-generátorem BISG,
který nahradí alternátor. Jeho úkolem je
umožnit rekuperaci energie při brzdění
a její ukládání nabíjením 48 V
lithio-ionového vzduchem chlazeného
akumulátoru. BISG funguje také jako
elektromotor, který uloženou energii
využívá k zajištění zvýšení točivého
momentu přidávaného k tříválci EcoBoost
1,0 l během zrychlování. BISG také
omezuje vliv prodlevy turbodmychadla.
Spotřeba benzinu pro Fiesta mHEV bude
4,9 l/100 km (emise CO2 112 g/km)

a pro Focus mHEV: 4,7 l/100 km (106 g
CO2/km).
Modely Fiesta EcoBoost mHEV a Focus
EcoBoost mHEV budou uvedeny na trh
v příštím roce. Ještě v letošním roce Ford
představí mild-hybridní verze vozů Transit,
Transit Custom a Tourneo Custom.

Další témata 13. týdne na autoweek.cz
Jak mít pod kontrolou daně, poplatky i pokuty?
První mobilní plnicí LNG stanice na Moravě
České kamiony jezdí stále kratší trasy

více na
www.autoweek.cz

Personalia z
Změna organizační struktury nová jmenování jednatelů
V souvislosti se jmenováním Oliviera
Parryho jako člena Představenstva
Skupiny Emil Frey pro oblast Střední
Evropy dochází od 1. dubna ke změně ve
vedení společností C Automobil Import
s.r.o. a P Automobil Import s.r.o. v České
republice.
Novým
jednatelem
společnosti
C Automobil Import je jmenován František
Neuman, který je i nadále ředitelem
společnosti, jejíž hlavní aktivitou je dovoz
vozů značky Citroën do České republiky.
Novým
jednatelem
společnosti
P Automobil Import je jmenován Marco
Venturini (foto). Ten zůstává i ředitelem
společnosti, jejíž hlavní aktivitou je dovoz
vozů značky Peugeot do České republiky.
Oba noví jednatelé mají plnou podporu
jak vedení Skupiny Emil Frey, tak svých
současných spolupracovníků.
Olivier Parry zůstává ředitelem skupiny
Emil Frey v České republice.

Poprodejní servis pro značky
Peugeot, Citroën a DS v ČR
povede Jan Matoušek
Funkci ředitele oddělení náhradních
dílů a poprodejního servisu pro značky
Peugeot, Citroën a DS v České republice
bude od 1. dubna 2019 zastávat
dosavadní Customer & Network Quality
Manager Jan Matoušek. Tuto pozici
mu předává Milan Šalamoun, který
po 27 letech působení u značek skupiny
PSA v ČR končí svoji pracovní kariéru.
Milan Šalamoun (63) se věnoval
značce Peugeot od roku 1992
v rámci importu. V roce 1996 stál
u zrodu oficiálního zastoupení značky
v ČR. Peugeotu zůstal věrný více
než čtvrtstoletí, přičemž v průběhu jeho
kariéry se rozrostly jeho kompetence
i na značky Citroën a DS.
Jan Matoušek (44, foto), který má
stejně jako jeho předchůdce dlouholeté
zkušenosti v rámci značek koncernu
PSA. V automobilovém průmyslu působí
od roku 1996. Věnoval se zejména
oblasti prodeje nových a ojetých vozů.
Ke značce Peugeot v ČR nastoupil
v roce 2004 a prošel různými funkcemi.
Od roku 2017 zastává pozici Customer
&
Network
Quality
Managera
pro značky Peugeot, Citroën a DS.
více na
www.automakers.cz
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Od roku 2022 do nových aut usedne Velký bratr
Na základě dohody mezi představiteli
Evropského parlamentu a Rady ministrů zemí EU
se do nových aut sice budou postupně od roku
2022 povinně instalovány nové bezpečnostní
systémy. Snaha EU zvýšit bezpečnost silniční
dopravy se ovšem i nadále střetává s požadavky
na zachování ochrany osobních údajů
a soukromí. To, co dnes o každém uživateli
vysílá do světa každý mobilní telefon, zatím
auta nebudou smět a systémy nově instalované
na základě požadavků Evropské komise bude
stále ještě možné vypnout a nebudou smět
aktivně zasahovat do řízení. Nové povinné
bezpečnostní prvky budou zaváděny do nových
modelů představených po květnu 2022 jako
doplňkové sady a povinně musejí být ve všech
modelech prodávaných od května 2024.
Nejvíc diskutovaným systémem je Inteligentní
rychlostní asistent ISA, který může automaticky
zabránit tomu, aby vozidlo jelo rychlostí vyšší,
než je povolená rychlost v daném úseku. Asistent
se bude do vozů instalovat, ale řidič bude mít
možnost systém kdykoliv vypnout.

Dalším kontroverzním systémem je alkoholový
zámek, který neumožní spuštění motoru
bez vykonání dechové zkoušky kontrolující
hladinu alkoholu. Návrh zavádí instalaci
přípravy, která montáž alkoholových imobilizérů
v případě potřeby usnadní. V některých zemích
se už systém alkoholového zámku používá
u nákladních automobilů či autobusů, případně
je povinný pro řidiče, kteří v minulosti měli
problémy s požitím alkoholu za volantem.
Také aktivování kamerového systému
sledujícího řidiče, rozpoznávajícího jeho klesající
pozornost a v případě příznaků únavy vysílající
zvukový signál, nebude povinné.
Schváleno bylo použití systému nouzového
brzdění,
signalizace
nouzového
brzdění,
záznamníku údajů o nehodě, kamerového
systému nebo systému pro udržování vozidla
v jízdním pruhu. Návrh přináší i opatření
k předcházení smrtelným nehodám a úrazům
cyklistů a chodců, kam patří například přímý
výhled z kabiny nákladních automobilů
nebo detekce překážek při couvání. Údaje
ze záznamníku údajů mohou být staženy jen
v případě, že dojde k nehodě, a to pouze
příslušnými orgány k analýze údajů o nehodách.
Paradoxní na tom je, že automobilky dnes už
nabízejí telematické systémy, které všechny tyto
údaje přenášejí a zpracovávají v reálném čase.
Návrh nyní ještě musí formálně potvrdit
Evropský parlament a ministři dopravy států EU.
více na
www.autoweek.cz

Dalších 130 milionů na dobíjecí stanice
Ministerstvo dopravy vyhlásilo třetí
výzvu Operačního programu doprava
(OPD) pro zájemce o výstavbu dalších
tuzemských
rychlodobíjecích
stanic
elektromobilů. V rámci programu podpory
infrastruktury pro alternativní paliva je

z evropských prostředků vyčleněno
až 130 miliónů korun. Žádosti lze
předkládat do 31. července 2019.
O podporu se mohou ucházet
žadatelé, kteří na území členských
států EU v současnosti provozují alespoň
10
veřejně
přístupných
dobíjecích
stanic
a kteří předloží komplexní
projekt
na
vybudování
125 rychlodobíjecích stanic
umístěných
rovnoměrně
po celém území České republiky.
Maximální
míra
podpory
ze způsobilých výdajů může
v této výzvě dosáhnout až 70 %.
Na základě hodnotících kritérií,
kterými jsou hospodárnost,
připravenost
a
relevance
projektu, bude z předložených
žádostí vybrán jeden projekt,
který nejlépe naplní tato kritéria.

Dvě miliardy na inovace v dopravě
Vláda schválila tři nové programy, které
nabídnou státní podporu výzkumných
projektů ve výši 15 miliard Kč: Trend (MPO),
Prostředí pro život (MŽP) a Doprava 2020+
(MD). Poskytovatelem a realizátorem
všech tří bude Technologická agentura
České republiky.
Ministerstvo dopravy prostřednictvím
programu Doprava 2020+ hodlá podpořit
výzkumné projekty, které se zaměří
na témata udržitelné dopravy, bezpečné
dopravy
a
dopravní
infrastruktury,
přístupné a interoperabilní dopravy
a také na oblast automatizace,
digitalizace a navigačních a družicových
systémů. Celý program bude realizován
po dobu 7 let mezi roky 2020 a 2026.
Materiál otevírá cestu pro všechny

potenciální žadatele, kteří se zabývají
výzkumnou
činností
v
dopravě.
Pro žadatele jsou v programu Doprava
2020+ připraveny 2 miliardy korun,
které budou poskytnuty v rámci čtyř
samostatných výzev. První z nich bude
vyhlášena v červnu, přičemž podpora
na jeden projekt dosáhne až 50 milionů
korun.

více na
www.autoweek.cz

Kia ukázala nové koncepty SUV
Kia na autosalonu v Soulu 2019 předvedla
trojici konceptů, které předznamenávají
budoucí designové směřování značky a ilustrují
budoucí modelovou strategii značky. Postupně
se rozšiřující nabídka SUV a crossoverů stojí
za dlouhodobým růstem prodejů vozů Kia
po celém světě.

Koncept vytvořilo Evropské návrhářské centrum
Kia ve Frankfurtu. Jde o první čistě elektrický
čtyřdveřový osobní vůz značky spojující prvky
SUV, sportovního sedanu a prostorného
crossoveru. Jako odpověď na posedlost
zvětšováním palubních displejů je zde použito
21 samostatných UHD obrazovek.

Robustní Kia Mohave Masterpiece spojuje
velké terénní SUV s pohonem všech kol
a schopností zdolat libovolný terén s luxusní
high-tech kabinou. V interiéru se uplatňuje
nejnovější architektura značky s horizontálním
uspořádáním přístrojové desky napříč celou
přední částí kabiny. Systém infotainmentu
a konektivity využívá dotykový displej 12,3“.

Na autosalonu v Soulu jsou prezentovány
i nejnovější technické inovace. Systém Kia
R.E.A.D. (Real-time Emotion Adaptive Driving Řízení přizpůsobující se v reálném čase emocím)
při autonomním řízení přizpůsobuje kabinu tím,
že v reálném čase analyzuje emoce řidiče
prostřednictvím rozpoznávání biosignálů na bázi
umělé inteligence. Systém R.E.A.D. se prezentuje
společně s technologií V-Touch, prvním systémem
virtuálního dotykového ovládání gesty na světě.
Používá 3D kameru sledující oči a konečky prstů
uživatele a umožňuje pomocí jednoduchých
gest prstem ovládat různé funkce. Díky tomu
odpadá potřeba tlačítek nebo dotykového
rozhraní. Funkcí systému R.E.A.D. jsou i sedadla
vibrující v reakci na přehrávanou hudbu.

Kia SP Signature ukazuje design a uspořádání
plánovaného malého SUV pro mladé zákazníky.
Je už připravené do sériové výroby a zákazníci
se s ním budou moci seznámit ještě během
roku 2019.
Asijská premiéra vývojové studie plně
elektricky poháněného sportovního sedanu
Imagine by Kia navazuje na jeho nedávnou
světovou premiéru na autosalonu v Ženevě 2019.

více na
www.autoweek.cz

Nehodovost kamionů:
mediální štvanice vs. realita
V posledních měsících se na sociálních sítích
objevují videa vážných přestupků řidičů kamionů,
která jsou následně šířena a komentována
takřka všemi zpravodajskými medii. Je evidentní,
že se jedná o velmi nebezpečné manévry,
které jen díky duchapřítomnosti ostatních řidičů
neskončily nehodou.
Je možné, že zveřejnění těchto videí vyvolá
v budoucnosti u dalších potencionálních
hříšníků větší obezřetnost. Nicméně již nyní je jisté,
že nekorektní zasazení těchto událostí
do kontextu nehodovosti značně ohýbá realitu.
Statistické
údaje
policejního
prezidia
o nehodovosti za roky 2018 a 2017 totiž poskytují
o kamionové dopravě zcela opačný obraz.

Oproti roku 2017 vloni celková nehodovost
na českých silnicích vzrostla a dokonce stoupl
počet obětí nehod o 63 osob. V kategorii
nákladních vozidel s přívěsem a nákladních
vozidel s návěsem, což jsou bezesporu právě
kritizované kamiony, ovšem počet obětí v jimi
zaviněných nehodách klesl z 31 na 16, tedy téměř
o polovinu. Celkově tak činí tragické nehody,
jejichž viníky jsou řidiči kamionů, pouhých
2,6 %. Řidiči kamionů jsou tedy naopak skupinou,
která šla razantně proti negativnímu trendu vyšší
nehodovosti.
Generální tajemník Sdružení automobilových
dopravců ČESMAD Bohemia Vojtěch Hromíř
tuto situaci komentuje slovy: „Je nepochybné,
že i řidiči kamionů musí zapracovat na dalším
zvýšení bezpečnosti a mnozí mají své rezervy.
Také neočekávám potlesk za to, že počet
usmrcených osob v důsledku nehod zaviněných
řidiči kamionů poklesl téměř o polovinu a činí
tak necelá 3 %. Na druhou stranu považuji
za nepřijatelné, že média tuto skutečnost
ignorují
a
pomocí
několika
excesů
zachycených na kamery předkládají veřejnosti
neobjektivní obraz silniční nákladní dopravy.
Hází do jednoho pytle ony výtečníky s drtivou
většinou ukázněných řidičů kamionů a mohou
tím přispět k dalšímu prohloubení nedostatku
řidičů, který ohrožuje prosperitu tohoto oboru.“
více na
www.autoweek.cz

Vědci požadují omezování mobility
Jestliže země Evropské unie neomezí
dopravu závislou na fosilních palivech, s nejvyšší
pravděpodobností se jim nepodaří snížit emise
dost na to, aby se dokázaly zbrzdit oteplování
klimatu a dosáhnout cílů Pařížské dohody. Ve své
nejčerstvější zprávě to konstatuje Expertní rada
evropských akademií (EASAC), která sdružuje
akademie věd členských zemí EU, Norska
a Švýcarska.
Podle EASAC je třeba neprodleně se
zaměřit na redukci emisí skleníkových plynů
prostřednictvím omezení dopravy využívající
fosilních paliv. Právě doprava totiž způsobuje
24 % veškerých emisí skleníkových plynů v EU,

přičemž téměř 3/4 tohoto podílu má na svědomí
silniční doprava.
Kromě opouštění fosilních paliv, které by
mělo být přiměřeně a viditelně zakotveno
v politice EU, přichází EASAC s řadou dalších
doporučení, jak emise zmírnit. Zpráva evropských
akademií politiky vybízí, aby omezili poptávku
po neefektivní osobní a nákladní dopravě,
po leteckém cestování a nadměrně velkých
automobilech, podporovali nízkoemisní vozidla
a paliva, propagovali ve městech zdravou
chůzi a cyklistiku a investovali do energetické
infrastruktury a kvalitní veřejné dopravy.
Hlavní požadavky EASAC:
- Utlumit poptávku po konvenční
motorizované dopravě a zvrátit politiku,
podle
které
„omezovat
mobilitu
nepřichází v úvahu“.
- Přesunout cestující ze soukromých
automobilů do služeb veřejné dopravy.
- Přesunout nákladní dopravu ze silnic
na železnice nebo plavební cesty.
- Zavést regulace snižující poptávku
zákazníků po nadměrně velkých vozidlech
a nadměrně velkých motorech.
- Snížit průměrné emise všech osobních
automobilů a dodávek.
- Zvýšit tempo penetrace elektrických
vozidel s akumulátory a hybridních vozidel
pro osobní přepravu.
- Bezodkladně zvýšit podíl elektřiny
vyráběné nízkouhlíkovými technologiemi.

více na
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