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Zelená dohoda motorem pro zotavení
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der
Leyenová slíbila, že evropská Zelená dohoda
bude středobodem plánu obnovy EU. Přitom
přišla s pozoruhodnou myšlenkou – snížit zatížení
klimatu emisemi CO2 přechodem na výrobu
nízkouhlíkových ocelí!
„Když se nyní chystáme pomalu vracet do
práce a investovat miliardy eur do obnovy našeho
hospodářství, neměli bychom upadat do starých
znečišťujících návyků. Místo toho bychom se měli
od této pandemie lépe odrazit a použít evropskou
Zelenou dohodu jako náš motor pro zotavení,“
uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von
den Leyenová.
„Svou společnost a naši planetu můžeme
učinit zdravější investováním do obnovitelných
zdrojů energie, řízením čistých aut, renovací našich
domů a zvýšením jejich energetické účinnosti.
Také nákupem udržitelných potravin, opětovným
použitím materiálů místo jejich vyhazování nebo
výrobou nízkouhlíkové oceli. To je podstata
evropské Zelené dohody,“ prohlásila vystudovaná
lékařka von den Leyenová, jíž bylo prokázáno, že
polovina její doktorské práce byla plagiát. Výroba

nízkouhlíkových ocelí za účelem snížení zatížení
klimatu je opravdu pozoruhodná myšlenka...
Von der Leyenová zopakovala podobné
prohlášení německé kancléřky Angely Merkelové,
která na zasedání ministrů energetiky zemí
EU řekla: „S evropskou ekologickou dohodou
Evropská komise ukázala cestu vpřed. Proto
vítám prozatímní cíl snížení emisí skleníkových
plynů v EU do roku 2030 o 50 nebo 55 % ve
srovnání s rokem 1990. Proběhne složitá debata
o přidělování ﬁnančních prostředků. Je však
důležité, aby programy obnovy měly vždy na
paměti klima. Neměli bychom podporovat nic
co škodí klimatu, ale investovat do klimatických
technologií.“
Kancléřka Angela Merkelová trvá na tom,
že evropská Zelená dohoda musí být hybnou
silou plánu evropské hospodářské obnovy. Podle
ní je čas „prokázat naši pevnost, protože klima
nesmí být vyloučeno z ekonomických pobídek,
které se v současné době sestavují.“ Vyzvala
rovněž k rozšíření systému EU pro obchodování
s emisními kredity (EU ETS) na nová odvětví –
vytápění a dopravu.
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Audi A6 Avant také jako plug-in hybrid
Audi
rozšiřuje
svůj
sortiment
elektrifikovaných modelů. Také kombi
Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro je nyní
k dispozici jako plug-in hybrid. Technické
specifikace jsou téměř stejné jako sedanu
A6, což znamená, že pohonná jednotka,

sestávající ze zážehového čtyřválce 2,0
TFSI/185 kW a elektromotoru o výkonu 105
kW, poskytuje největší systémový výkon
270 kW (367 k) a točivý moment 500 N.m.
Audi uvádí dojezd na čistě elektrický
pohon až 51 km v cyklu WLTP, spotřebu
benzinu podle NEDC 1,9 až 2,1 l/100 km
a elektrické energie 17,6 až 18,1 kWh/100
km.
Rozsáhlá sériová výbava zahrnuje sadu
S line, digitální panel přístrojů Audi virtual
cockpit, světlomety Matrix LED, sportovní
podvozek a sportovní sedadla. Základní
cena byla stanovena na 1 942 900 Kč.

Nový Mercedes-Benz GLB v prodeji
Nové prémiové kompaktní SUV
Mercedes-Benz GLB přišlo na český
trh. Nejdostupnější verze GLB 180 d
s turbodieselem o výkonu 85 kW (116 k)
je za 911 130 Kč. Pěti – nebo sedmimístný
kompaktní vůz (délka 4634 mm, rozvor
náprav 2829 mm) je postaven na
platformě s pohonem předních nebo
všech kol 4Matic. Mercedes-Benz GLB je
mj. vybaven palubním systémem MBUX
s hlasovým ovládáním funkcí v češtině
a řadou bezpečnostních systémů, jako
je například asistent prevence kolize
Active Brake Assist. V nabídce motorů
jsou řadové čtyřválce 2,0 l, a to vznětové
o výkonech 85 až 140 kW (116 až 190 k)

a zážehové s výkony 100 až 165 kW (136
až 224 k). Vrchol nabídky představuje
sportovní varianta Mercedes-AMG GLB
35 4Matic se zážehovým čtyřválcem
2,0 l/225 kW (306 k).

Krátce
Toyota prodala po celém světě už 15 milionů aut s hybridním pohonem.
Ve Francii se v dubnu prodej aut meziročně propadl o 89 % z loňských 188 000
na 20 997 vozů.
Navzdory všem problémům a propadu prodeje VW Group měla za první čtvrtletí
zisk 481 milionů eur.
Luc Donckerwolke opouští vedení designu koncernu Hyundai aby se věnoval
rodině v Bavorsku.
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Evropské automobilky restartují výrobu
Na rozdíl od Itálie a Španělska evropské země
výrobu automobilů nezakázaly. Automobilky ji
zastavily samy poté, co úřady omezily volný
pohyb lidí a nařídily uzavření prodejních míst,
čímž omezily poptávku. Výrobu následně
přerušila i většina dodavatelů. Zastavení výroby
požadovaly i odborové organizace. Naprostou
výjimkou v celé Evropě zůstala Tatra Trucks, která
výrobu nákladních vozidel v Kopřivnici nepřerušila,
pouze zavedla přísná hygienická opatření.
Nyní mnohé země, včetně České republiky
a Německa, povzbuzeny poklesem šíření epidemie
umožnily opětovné otevření maloobchodních
prodejen automobilů při dodržen přísných pravidel
distancování a hygieny. Současně se uvolňují
i omezení pohybu. Na to automobilky reagují
postupným znovuzahajováním výroby. Změnily
pracovní postupy tak, aby umožnily přísnější
hygienu a intervaly očisty, jakož i velkorysejší
rozestupy mezi pracovníky. Linky se zpomalily,
produktivita je nižší a snižuje se počet pracovních
směn. V současné době ale nikdo nedokáže
odhadovat jaká a zda vůbec bude po nových
automobilech poptávka.

Jako první v Evropě částečně obnovila
výrobu Kia ve slovenském závodě u Žiliny,
a to už 6. dubna. Ovšem po několika dnech
produkci opět přerušila a znovu byla částečně
spuštěna během minulého týdne. Minulý týden
částečně obnovily výrobu Hyundai v Nošovicích,
Volkswagen v Bratislavě a Cvikově a Volvo Cars
v továrně Torslanda.
Od pondělí 27. dubna se rozeběhla výroba
v mnoha dalších továrnách, včetně všech
tří výrobních závodů společnosti Škoda Auto
v České republice a největšího evropského
výrobního závodu na produkci automobilů,
továrny Volkswagenu ve Wolfsburgu.
Ne vše ale jde hladce. Když Renault oznámil
přípravu otevření závodu ve Flinsu na západ od
Paříže, odborový svaz vyzval zaměstnance, aby
se do práce nevraceli před 11. květnem, protože
vzhledem k situaci v zemi je to stále příliš riskantní
pro jejich zdraví. Také v USA vedení odborové
organizace United Auto Workers tvrdí, že otevřít
továrny počátkem května je předčasné a příliš
riskantní.

více na
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V Mladé Boleslavi se už montují i akumulátory
V pondělí 27. dubna obnovila
společnost Škoda Auto výrobu ve svých
závodech v České republice. V hlavním

výrobním závodě automobilky v Mladé
Boleslavi se znovu podle plánu rozběhla
také
montáž
vysokonapěťových
trakčních
akumulátorů
pro
plugin-hybridní
koncernové
modely.
Vysokonapěťové trakční akumulátory
ze závodu v Mladé Boleslavi se od
září 2019 montují do modelů s plugin-hybridním pohonem koncernových
značek Audi, Seat a Volkswagen,
vycházejících z modulární platformy
(MQB). V Kvasinách se montují také do
modelu Škoda Superb iV.

Opel Vivaro-e: první elektrická dodávka německé značky
Vivaro-e je první elektricky poháněný
užitkový vůz Opel, ale také jeden z prvních
automobilů s akumulátory v segmentu
středně
velkých
užitkových
vozidel
v Evropě. Na trh bude uveden začátkem
června, i když první dodávky lze zřejmě
očekávat až počátkem roku 2021. Opel
samozřejmě využívá své spojení se skupinou
PSA a možnosti vyplývající z modulární
platformy EMP2. Trakční elektromotor má
výkon 100 kW (136 k) a točivý moment
260 N.m. Užitečné zatížení 1275 kg je jen
o 130 kg méně než u Vivara s dvoulitrovým
turbodieselem (1405 kg). Budoucí zákazníci
budou moci s tímto vozidlem utáhnout

přívěs o hmotnosti 1 t. Nabízet se budou
dvě úrovně kapacity akumulátorů: 50 kWh
s dojezdem 230 km a 75 kWh s dojezdem
330 km. Vivaro-e se bude, stejně jako
Vivaro se spalovacími motory, dodávat se
třemi délkami rozvoru náprav a s různými
karoseriemi.

Krátce
Lawrence Stroll se stal výkonným předsedou společnosti Aston Martin Lagonda.
Nástupce Citroënu C4 Cactus bude mít plně elektrický pohon.
Budoucí kompaktní SUV Renault s elektrickým pohonem má nahradit i model Mégane.
Audi opouští projekt verze modelu A8 s autonomním řízením úrovně 3, umožňující
nedotýkat se volantu.
více na
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Bosch čeká pokles výroby automobilů o 20 %
Po již slabším roce 2019 se společnost
Bosch připravuje na rok 2020, který bude kvůli
koronavirové krizi mnohem náročnější. Tržby
společnosti Bosch vloni zůstaly na úrovni 77,7
miliard eur, ale zisk před úroky a zdaněním klesl
o 38 % na 3,3 miliardy eur s mírou zisku sníženou
na 4,2 % ze 7,0 % v předchozím roce. Výdaje
na výzkum a vývoj dosáhly 6,1 miliardy eur.
Marže v divizi mobilních služeb, která zahrnuje
automobilové díly, v loňském roce klesla na 1,9 %,
protože Bosch byl nucen investovat do přechodu
ze spalovacích motorů na elektromobily.
Celkový výhled na rok 2020 je podle
společnosti Bosch neradostný. Už v lednu, ještě
předtím, než se koronavirus proměnil v globální
pandemii, firma varovala, že globální výroba
automobilů již zřejmě dosáhla svého vrcholu
a snížila cíl předběžných celoročních příjmů.

„Připravujeme se na globální recesi, která
bude mít značný dopad na naši vlastní
výkonnost. I když se výroba v Číně znovu zvyšuje
a evropský průmysl se připravuje na vlastní
nový rozběh, musíme se pro rok 2020 jako celek
připravit na globální recesi. Vzhledem k mnoha
nepředstavitelným okolnostem nejsme schopni
udělat přiměřenou předpověď pro celý letošní
rok. Bude zapotřebí maximální úsilí, aby byl
dosažen alespoň vyvážený výsledek,“ říká
finanční ředitel Bosch Stefan Asenkerschbaumer.
Nav zdor y na stupující recesí a boji
s koronavirem se Bosch nehodlá vzdát
inovativního přístupu na ochranu klimatu, byť
jsou možnosti společnosti limitovány. „Nikoliv
boj s koronavirem, ale boj s klimatickou krizí
musí být hlavním tématem roku 2020. Jde jen
o to rozhodnout co musíme udělat hned a co
v dlouhodobém plánu,“ prohlásil Volkmar
Denner.
Bosch přechází k elektrickým pohonům,
nicméně ne všechno bude možné elektrifikovat.
Proto budou potřeba nové syntetické pohonné
hmoty, jejichž použití bude CO2-neutrální.
Především ale je čas na rozvoj vodíkové
ekonomiky. Do roku 2022 Bosch nabídne vlastní
palivové články pro osobní auta i nákladní
vozidla. Do roku 2030 má být osmina nákladních
vozidel poháněna palivovými články na vodík.
Do roku 2030 chce Bosch uvést na trh i malé
zdroje elektrické energie s palivovými články.

více na
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Daimler zastavuje vývoj palivových článků pro auta
Skupina Daimler Group podle zprávy
Süddeutsche Zeitung dočasně zastavuje
vývoj palivových článků pro osobní
automobily a vyrábí poslední z 3000 vozů
modelu GLC F-Cell, který byl uveden na
trh v roce 2018. Jediný vůz s palivovými
články od Mercedesu-Benz nebude mít
nástupce, protože se značka zaměří na
zavádění elektromobilů jen s akumulátory.
Společnost Daimler ovšem připravuje nové
aktivity v rámci vývoje palivových článků

pro nákladní vozidla v rámci nového
společného podniku se společností Volvo
Trucks.

Zákaz provozu aut na naftu je nepřiměřený
Ústřední asociace německého průmyslu
motorových vozidel ZDK upozorňuje na
skutečnost, že navzdory výrazně menšímu
provozu měřicí stanice v Německu zveřejňují
vysoké hodnoty znečištění vzduchu oxidy
dusíku. Na základě výsledků měření jsou
podle ZDK zákazy provozu motorů na
naftu nepřiměřené. Prezident ZDK Jürgen

Karpinski říká: „Pokud se koncentrace oxidů
dusíku v různých známých hotspotech
trvale nesnižuje, a to i přesto, že provoz je
už několik týdnů výrazně snížený, nafta už
nemůže být obětním beránkem. Ukazuje
to, že další faktory, jako povětrnostní
podmínky a další zdroje emisí, rovněž
ovlivňují koncentraci NOX. Ukazuje se, že
křížová výprava organizace pro ochranu
životního prostředí DUH proti vznětovým
motorům životnímu prostředí nic nepřinesla,
a ta tak ztratila důvěryhodnost a legitimitu
své činnosti. Miliony majitelů vozidel na
naftu a tisíce prodejců byly uvrženy do
zoufalství, protože jejich vozidla ztratila na
hodnotě. Vznětové motory potřebujeme
více než kdy jindy, abychom splnili přísné
cíle pro CO2.“

Krátce
Citroën C5 dostane v roce 2021 následovníka – velký sedan bude vycházet
z konceptu CXperience.
Porsche pro model 911 ve verzích Carrera S a Carrera 4S opět nabídne přímo
řazenou převodovku, a to sedmirychlostní.
Možnost dlouhodobého uzavření Schengenského prostoru a dvoutýdenní karantény
pro příchozí do Velké Británie zpochybňují možnost letních závodů F1.
více na
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Nová podoba cestování
Koncept Aero Sport Lounge představuje
vizi
společnosti
DS
Automobiles
o automobilovém luxusu plném dynamiky.
Byl navržen tak, aby byl schopen jízdy.

Původně se odhalení konceptu plánovalo
pro autosalon v Ženevě, ale po jeho
zrušení bude veřejnosti předveden až po
odvolání nouzového stavu. V interiéru jsou
virtuální displeje. Prvky potřebné k řízení se
promítají na čelní sklo s využitím rozšířené
reality. Loketní opěrka mezi sedadly slouží
jako ovladač reagující na každý pohyb
ruky. DS Aero Sport Lounge má elektrický
pohon generující výkon 500 kW (680 k). Je
napájen akumulátorem o kapacitě 110
kWh umožňujícím dojezd více než 650 km.

Divo ještě exkluzivnější než Chiron
Koncern Volkswagen se nesoustřeďuje
jen na elektromobily. Nový model
z luxusního domu Bugatti se jmenuje
Divo.
Nabídne
zážehový
čtyřmi
turbodmychadly přeplňovaný motor W16
8,0 l o výkonu 1100 kW (1500 k) a točivém
momentu 1600 N.m. Bugatti Divo se
má výrazně odlišit od modelu Chiron
– bude lehčí, obratnější a agilnější, ale
především ještě exkluzivnější. Má být více
zaměřeno na obratnost v zatáčkách,
aniž by tomu bylo obětováno pohodlí
nebo vznešenost. Bugatti vyrobí pouze

40 vozidel za cenu 5 milionů eur. První
návrh vozu byl v Molsheimu představen
majitelům modelu Chiron. Jejich reakce
byla ohromující: všechna plánovaná
vozidla si přímo našla majitele.

Další témata 18. týdne na autoweek.cz
Vývoj pojistného trhu 1. čtvrtletí 2020
POVIndex: Ceny povinného ručení vůči koronaviru imunní
Prodejna Citroën v Českých Budějovicích v novém
Pražská MHD vyráží do boje za lepší klima
více na
www.automakers.cz
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Souhrn informací
o trhu ojetých
vozidel
V rámci obnovy EU
přitvrdí ve snižování
emisí

innogy v ČR
testuje BioCNG

Koronavirová
krize urychlí
nástup on-line
prodeje
Plug-in hybridy
nejsou moc
efektivní

Souhrn informací o trhu ojetých vozidel
Společnost Cebia analyzovala trh ojetých
vozidel za první čtvrtletí 2020 ve statistickém
souhrnu Cebia Summary 1/2020. Situace byla
v prvním čtvrtletí silně ovlivněna koronavirovými
opatřeními.
V březnu došlo k meziročnímu propadu
počtu dovezených ojetých osobních aut o 33
%, což bylo o 5000 vozidel méně než loni.
Celkově v prvním čtvrtletí dovoz osobních ojetin
meziročně poklesl o 11,72 % na 37 045 vozidel.
Podíl vozidel starších 10 let zůstal stabilní 51 %.
Pokles počtu dovezených ojetých aut
se odrazil na podílu obchodovaných aut
s tuzemským původem – ten se meziročně
zvýšil o 3 % na 53 %. Podle analýzy, kterou
Cebia zpracovala na více než 47 000 náhodně
vybraných inzerovaných dovezených ojetých
aut v únoru letošního roku, pochází každé
páté dovezené auto z jiné země, než tvrdí
prodejce, nejčastěji z jihovýchodní, východní
či severovýchodní Evropy ač prodávající tvrdí,
že auto bylo dovezeno z Německa nebo má
tuzemský původ.
Tuzemské ojetiny se prodávají v průměru
o čtyři roky mladší než dovezené (7 let proti 11
rokům), takže na trhu se vyskytovalo více aut
v lepší výbavě a vzrostla také průměrná prodejní
cena, oproti situaci na konci loňského roku
o 5600 Kč na 229 500 Kč, ovšem meziročně jen
o 600 Kč. Uvedená cena nezahrnuje slevy, ke

kterým byli prodejci ochotni přistoupit ve druhé
polovině března, kdy mohli prodávat auta jen
přes internet.
Tuzemské ojetiny se prodávají mladší a tudíž
i vykazují menší kilometrový nájezd – ten se snížil
o 3000 km na 154 000 km. Skutečný průměrný
stav ujetých kilometrů prodávaných vozidel však
bude vyšší, neboť třetina aut vykazuje manipulaci
s tachometrem.
Podíl aut, u nichž je v inzerci uváděno, že
nebyla havarovaná, dosahoval v prvních třech
měsících 99,52 %. Jejich reálný podíl však bude
vzhledem k počtu pojistných případů výrazně
vyšší. V případě pětiletých aut je podle statistik
poškozeno 25 % a v případě desetiletých aut
je po havárii 60 %. Může se jednat o výměnu
nárazníku, ale také o větší havárii. Zatajování
havárií patří mezi nejčastější nekalé praktiky při
prodeji ojetin.
Z pohonných hmot u prodávaných ojetých
aut stále převládá nafta s 54 %. Je zřejmé, že se
situace již stabilizovala a zájem o tyto vozy už
neklesá.
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V rámci obnovy EU přitvrdí ve snižování emisí
Evropský parlament připravuje jednání
o cílech EU v oblasti klimatu do roku 2030. Roste
snaha zpřísnit snížení emisí CO2 do roku 2030 ve
srovnání s rokem 1990 o víc než dohodnutých
40 %. Evropská komise v rámci iniciativy Zelená
dohoda chce snížení o 50 – 55 %. Tento cíl vítá
i německá kancléřka Angela Merkelová. Švédská
sociální demokratka Jytte Gutelandová, která
jménem poslanců Evropského parlamentu vede
jednání o zákoně o klimatu, nyní navrhla snížení
o 65 %.
Environmentální aktivisté tomuto návrhu
tleskají. „Velkou lekcí krize Covid-19 je, že vlády
musí poslouchat vědu a podle toho jednat.
Miliardy, které budou vynaloženy na obnovu po
pandemii koronaviru, umožní opatření EU v oblasti
klimatu realizovat nebo zničit,“ uvedl poradce EU
pro klimatickou politiku, člen hnutí Greenpeace
Sebastian Mang.
Evropská lidová strana EPP, nejsilnější politická
skupina v Evropském parlamentu s největším
zastoupením v Evropské komisi (z ČR jsou její
součástí KDU-ČSL a TOP 09), je připravena podpořit

zvýšený cíl o 50 %, ale není ochotna přijmout větší
snížení bez důkladné analýzy nákladů a přínosů,
stejně jako srovnatelných závazků jiných velkých
znečišťovatelů, jako jsou USA a Čína.
Evropští konzervativci a reformisté ECR (za
ČR ODS) jakož i pravicová uskupení jsou proti
cíli 65 %, zatímco sociální demokraté a levice
jej obecně podporují. Klíčovým hráčem při
utváření konečné pozice Evropského parlamentu
bude liberální frakce Obnovit Evropu (za ČR
je jejím členem hnutí ANO) podporovaná
stranou En Marche francouzského prezidenta
Emmanuela Macrona. Její člen, francouzský
europoslanec Pascal Canfin, který je předsedou
vlivného environmentálního výboru Evropského
parlamentu, věří, že vyhraje cíl 55 %: „Víme, že
v Parlamentu existuje pouze jedna většina, což
znamená snížení emisí skleníkových plynů o 55
%. Další snížení nezíská většinu, protože by nebylo
založeno na vědeckých poznatcích. Překročení
hodnoty 55 % by bylo příliš rychlé a příliš náročné
pro dotčená průmyslová odvětví v zemích jako
je například Polsko.“
více na
www.autoweek.cz

Koronavirová krize urychlí nástup on-line prodeje
Všichni autorizovaní partneři Ford v České
republice znovu otevřeli své showroomy
a dodávky nových vozů se opět rozbíhají. On-line
prodej automobilů ovšem neskončí s ukončením
nouzového stavu. Podle Libora Beneše, Country
Managera českého Fordu, bude mít vrcholící
koronavirová krize u nás i jeden nečekaný
dopad. Urychlí totiž rozvoj on-line prodejů nových
automobilů.
„V době, kdy podle vládního nařízení musely
být zavřeny všechny showroomy, hledali naši
autorizovaní prodejci cesty, jak prodeje nových
aut úplně nezastavit a on-line prodej byl vlastně
jedinou možnou alternativou. Každý prodejce
přitom volil vlastní variantu. V podstatě to
ale vypadalo tak, že si zákazník auto sestavil
a prohlédl na našem konﬁgurátor, nebo rovnou
vybral konkrétní vůz na www.fordskladem.cz,
prodejce mu vůz přistavil až před dům pro
osobní prohlídku, a když vůz splňoval zákazníkovy
představy, došlo k uzavření smlouvy. Teď je
logické, že se naši partneři funkčního systému
nebudou chtít vzdát a že část prodejů bude
nadále probíhat on-line způsobem,“ říká Libor

Beneš, který v české pobočce značky zastupuje
generálního ředitele českého Fordu Attilu Szabo.
Beneš odhaduje, že v podobné situaci bude
i většina dalších značek.
Ford spojuje nástup digitalizace v prodeji
automobilů především se zahájením prodeje
plně elektricky poháněného SUV Mustang
Mach-E. „Lze očekávat, že postupem času se
prodej bude více přesouvat do online prostředí
i u dalších modelů. Přijde doba, kdy nákup
vozidla „z gauče“ bude zcela běžná nákupní
zvyklost, srovnatelná s nákupem např. elektroniky.
Mustang Mach-E ale bude prvním modelem,
u kterého nabídneme skutečný online prodej se
vším všudy, a to už ve druhé polovině letošního
roku. Úplně například odpadne vyjednávání
s prodejcem o ceně vozu. Ta bude stanovena
centrálně. Zákazník si jen vybere ve kterém
dealerství si svůj nový vůz převezme. Také dodací
lhůty budou kratší, protože speciﬁkace modelu
bude v celé Evropě totožná. Konkrétní vůz tak
zákazník dostane z celoevropského skladu,
předpokládáme v řádu několika málo týdnů,“
předpovídá Libor Beneš.
více na
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Plug-in hybridy nejsou moc efektivní
Životní prostředí ani spotřebitelé nemají
z plug-in hybridů moc velký prospěch. K tomuto
závěru v Německu dospěly Společnost pro
životní prostředí a ochranu přírody BUND (Bund
für Umwelt und Naturschutz Deutschland)
a Klub ekologické dopravy VCD (Ökologische
Verkehrsclub). Prověřily spotřebu paliva a tím
i emise CO2 příslušných modelů. Na základě
dosažených výsledků chtějí vyvolat diskusi
o nákupních dotacích a daňových úlevách
pro automobily s plug-in hybridním pohonem.
„Podle výrobců jsou tato vozidla čistou
alternativou k automobilům na benzin nebo
naftu, ale použití v každodenním provozu
ukazuje něco úplně jiného. Na základě
nereálných dat, uváděných výrobci, existuje
řada pobídek k nákupu plug-in hybridů. To
je výhodné pro výrobce, kteří tato vozidla
používají ke zlepšení svých ﬂotilových emisí CO2
stanovených předpisem EU,“ jsou přesvědčeni
autoři studie.
„Je absurdní, že plug-in hybridy se používají
při výpočtu hodnot flotilových emisí CO2
s naprosto nereálnými hodnotami spotřeby

a díky tzv. Superkreditům se dokonce počítají
i vícekrát,“ uvedl Michael Müller-Görnert z VCD.
Aby vozidla poháněná elek trick ým
a spalovacím motorem skutečně měla oproti
konvenčním vozidlům environmentální výhodu,
musí být zajištěno, že se provozují především
s elektrickým pohonem a jsou nabíjena
elektřinou z obnovitelných zdrojů. Pouze tehdy
lze dotace při jejich nákupu odůvodnit, tvrdí
autoři studie. Konkrétní návrh od experta BUND
Jensa Hilgenberga: „Kupujícím plug-in hybridů
mohou být poskytnuty dotace pouze pro tehdy,
pokud prokáží, že svá vozidla provozují převážně
s elektrickým pohonem nejméně na 70 až 80
%. To lze doložit odečtem z palubního počítače
a dotace by byly vypláceny pouze dodatečně.“
(Pozn.: Nereálná data o spotřebě a emisích
plug-in hybridů nelze vyčítat automobilkám.
Vycházejí z měřicího cyklu WLTP, který hodnotí
pouze prvních 23,25 km, což plug-in hybridy
zvýhodňuje. Proto jsou spolu s plně elektricky
poháněnými vozidly na základě doporučení
ekolog ick ých orga n izací preferova né
v předpisech EU.)
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innogy v České republice testuje BioCNG
Díky BioCNG může být zemní plyn stejně
obnovitelný jako elektřina vyráběná ze slunce
či z větru. Vše, co funguje na zemní plyn, funguje
i na BioCNG, protože biometan má stejné složení.
Řidiči automobilů na stlačený zemní plyn mají
poprvé v České republice možnost vyzkoušet
jízdu na BioCNG. Biometanem obohacený zemní
plyn je emisně čistou variantou CNG, která při
spalování uvolňuje do ovzduší až o 80 % méně
emisí CO2 oproti benzinu či naftě, a plní tak limity
čisté mobility.
Společnost innogy biometan získává
z Energetického centra recyklace (ECR) Rapotín,
které patří do holdingu Energy financial group.
Zkoušky s tímto stoprocentně obnovitelným
plynem plánuje ve svých 63 plničkách na CNG
rozmístěných po celé České republice do konce
letošního června. ECR Rapotín na Šumpersku
vyrábí pro innogy biometan z biologicky
rozložitelného odpadu.
„Biometan je plnohodnotnou alternativou
k elektromobilitě při výrazně nižších vstupních
nákladech. Je stejně obnovitelný jako elektřina
vyráběná ze slunce či z větru a nevyžaduje
žádné dodatečné úpravy motorů. Jeho výhodou

je bezproblémové vtláčení do plynárenské
infrastruktury i do vozidel na CNG. Biometan
patří mezi paliva budoucnosti. V porovnání
s konvenčními biopalivy má nejnižší emise
skleníkových plynů i nejnižší spotřebu energie
v celém životním cyklu, zejména je-li vyráběný
z biologicky rozložitelného odpadu,“ uvedl
generální ředitel innogy Energo Zdeněk Kaplan.
„Možnost uložení biometanu v distribuční
soustavě a jeho spotřebě ve kterémkoliv
připojeném místě znamená jeho velkou výhodu.
Proto je vnímaný jako součást řešení mnoha
problémů najednou, ať už jde o energetické
využití odpadu, snižování emisní zátěže ovzduší
v dopravě nebo redukci emisí oxidu uhličitého
v energetickém mixu paliv,“ říká obchodní ředitel
Energy financial group Martin Vrtiška.
Podle studie týkající se bilance skleníkových
plynů za celý životní cyklus vozu, kterou
v loňském roce nechala vypracovat Mezinárodní
automobilová federace FIA, jsou auta s pohonem
na CNG šetrnější než elektromobily, levnější,
jednodušší a mají menší nároky na dobíjecí
infrastrukturu.
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