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Prostornější nová Škoda Fabia
Po 22 letech od premiéry první generace
a prodeji 4 547 000 vozů přichází Škoda Fabia
ve čtvrté generaci. Nejúspěšnější je tento
model v Německu s 834 100 dodanými vozy,
České republice s 592 400 vozy, Velké Británii se
368 300 vozy a Polsku s 354 000 vozy. V rámci
nové strategie značky přichází nová generace
s cílem oslovit zákazníky na rozvíjejících se trzích,
ale velké ambice má i v Evropě, kde se bude
prodávat s cenou začínající pod hranicí 14 000
eur (v přepočtu 362 000 Kč).
Nová Fabia má poprvé modulární platformu
MQB-A0 jako Volkswagen Polo a Seat Ibiza.
Ta umožnila využít moderní technická řešení
a vytvořit větší prostor v interiéru. Fabia například
poprvé může mít i špičkové Full LED světlomety
a systémy jako jsou Asistovaná jízda 2.0 či
Automatické parkování.
Délka Fabie překročila hranici 4 m a rozvor
se prodloužil na 2564 mm, což je víc než u první
generace Octavie. Zavazadlový prostor se zvětšil
o 50 l na 380 l, po sklopení zadních sedadel to
je 1190 l.
Zlepšení hospodárnosti provozu pomáhá
špičková aerodynamika. Nová Fabia vyniká

nejlepší hodnotou součinitele odporu vzduchu
ve svém segmentu cx = 0,28.
Motory jsou zážehové tříválce – 1,0 MPI/
59 kW (80 k) a dva přeplňované 1,0 TSI mají výkon
70 kW (95 k) a 81 kW (110 k). Od podzimu je doplní
čtyřválec 1,5 TSI/110 kW (150 k) s deaktivací válců
ACT.
Nová Fabia díky platformě MQB A0 také
dostává moderní infotainment s online připojením
díky službě Vzdálený přístup. Základem nabídky
je systém Swing se 6,5“ dotykovým displejem.
Pokročilejší Bolero s 8“ displejem umožní propojení
s chytrými telefony. Špičkou je systém Amundsen
s 9,2“ dotykovým displejem a možností ovládání
gesty či hlasově prostřednictvím asistentky
Laura. Také pro novou Fabii se nabízí možnost
získat digitální přístrojový Virtuální kokpit s 10,25“
displejem.
Čtvrtá generace modelu Fabia vstupuje na
český trh. Doporučené prodejní ceny začínají na
částce 329 900 Kč. První vozy budou k vidění na
českých silnicích na podzim.
Více na str. 10 (dostupná po stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

Škoda a Seat se nezúčastní IAA v Mnichově
Nad autosalonem IAA, který se místo ve
Frankfurtu bude konat v nové podobě
v Mnichově, se stahují mračna. Chybět
budou mnohé významné zahraniční
značky. Nejnověji koncern Volkswagen
potvrdil, že do Mnichova nevyšle
své značky Škoda a Seat. „Koncern
Volkswagen podporuje nový koncept

IAA a bude se na něm aktivně podílet
třemi předními značkami Volkswagen,
Audi a Porsche,“ uvedl mluvčí VW. Stále
je otevřené, zda je pro Škodu a Seat
možná jiná forma účasti například v rámci
firemní prezentace. Volkswagen je přitom
největším přispěvatelem do německého
Sdružení automobilového průmyslu VDA,
které bude IAA pořádat od 7. do 12. září
ve spolupráci s Messe München.
Mnohé značky nevidí důvod, proč by se
měly připravovat na akci za několik milionů
eur, která se možná ani neuskuteční.
Zvláště když město Mnichov a Svobodný
stát Bavorsko rozhodly stejně jako vloni
zrušit Oktoberfest, který se měl konat
krátce po IAA od 18. září do 3. října.

Nová Dacia Logan v prodeji
Nová generace Dacie Logan je na
českém trhu k dispozici jen s motorem na
LPG. Dacia jako jediná nabízí dvoupalivový
pohon na benzin a LPG u všech svých
vozů. Malý sedan Logan je dlouhý
4396 mm a má zavazadlový prostor
s objemem 528 l novátorsky rozděleným
čtyřmi
odnímatelnými
přepážkami.
Dostupné jsou tři multimediální systémy
vč. Media Nav s 8“ displejem, navigací
a bezdrátovým zobrazením smartphonu.
Tříválec 1,0 l TCe 100 LPG má největší výkon
74 kW (100 k) na LPG a 67 kW (90 k) na
benzin. Při jízdě na LPG produkuje Logan
TCe 100 LPG o 11 % méně emisí CO2 než

na benzin. Se dvěma nádržemi na 40 l LPG
a 50 l benzinu má dojezd přes 1300 km.
Základní cena je 304 900 Kč se
zárukou na 3 roky/100 000 km, při využití
financování Dacia Finance 274 900 Kč
ve spojení s pětiletou firemní zárukou
Garance Plus.

Krátce
Renault hodlá u všech nově uváděných modelů omezit maximální rychlost
na 180 km/h – totéž už učinilo Volvo.
Čínská firma Aiways zahajuje prodej svých elektromobilů v Německu, zemích
Beneluxu, Dánsku a Francii.
více na
www.autoweek.cz

300 dobíjecích stanic ČEZ
Za dva roky se síť veřejných dobíjecích
stanic ČEZ zdvojnásobila – jubilejní stojan číslo
300 na parkovišti řetězce Kaufland v Nymburku
slavnostně uvedl do provozu místopředseda
vlády, ministr průmyslu a obchodu a dopravy
Karel Havlíček. Podobně jako v dalších zemích se
i v České republice auta s elektrickým pohonem
stávají běžnou součástí provozu. Napomáhá
tomu i podpora budování dobíjecích stanic
v souladu s Národním plánem čisté mobility.
Největší tuzemská síť dobíjecích stojanů,
provozovaná společností ČEZ, je srovnatelná
s řetězci čerpacích stanic.
„Če s ká vláda pod po ru je přechod
k elektromobilitě, nikoliv ovšem dotacemi
na nákup vozidel, ale podporou budování
infrastruktury. Na výstavbu dobíjecí a plnící
infrastruktury včetně nákupu vozidel na
alternativní pohon veřejnými dopravci, kraji,
městy a obcemi by v letech 2021 až 2027
mělo jít 16,45 miliardy korun z evropských
fondů i z národních zdrojů. V České republice
už slouží 700 dobíjecích stanic pro téměř 7000
elektromobilů, což je optimální poměr. Do roku
2030 očekáváme nárůst na třicetinásobek, na
podporu toho máme připraveny desítky miliard.
Podle Národního plánu čisté mobility by v České
republice mělo do roku 2030 jezdit 220 000 až

500 000 elektromobilů, 800 až 1200 elektrobusů
a fungovat 19 000 až 35 000 dobíjecích bodů
na elektřinu,“ řekl v Nymburku místopředseda
vlády a ministr průmyslu a obchodu a dopravy
Karel Havlíček.
„Dynamická výstavba dobíjecích stanic
je dobrou zprávou pro rozvoj elektromobility.
Dostatečně hustá síť povyšuje elektrická auta
na pohodlný dopravní prostředek i při cestování
mezi městy. S výstavbou infrastruktury nemůžeme
otálet, počet elektromobilů a hybridů se brzy
dostane do řádů desítek tisíc. Důležité bude
transformovat náš automobilový průmysl
k výrobě elektromobilů, včetně například
výstavby továrny na baterie, tzv. gigafactory,
přímo v Česku. Na tom intenzivně pracujeme,“
doplnil Karel Havlíček.
„Rychle stoupající počet elektroaut je
jednoznačným trendem. Výstavbou sítě
veřejných dobíjecích stanic podporujeme
elektromobilitu nejen v České republice, ale
i v rámci širšího středoevropského regionu.
Řidičům u většiny stojanů navíc garantujeme
odběr bezemisní energie díky certiﬁkaci původu
elektřiny z obnovitelných zdrojů,“ řekl předseda
představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel
Beneš.
více na
www.autoweek.cz

Volkswagen Užitkové vozy poodhaluje nový Multivan
Volkswagen Užitkové vozy v polovině
června představí novou generaci modelu
Multivan. Díky modulární platformě MQB
pro modely s motorem uloženým vpředu
napříč bude mít delší rozvor náprav a širší
karoserii. S tím souvisí prodloužení rozvoru
náprav a současně se zvětšil i rozchod
kol, takže nový Multivan je i širší ale také
o trochu nižší.
Nový Multivan bude vybaven výhradně
dvouspojkovou převodovkou DSG, takže
místo řadicí páky má jen malý ovládač
vpravo od volantu využívající technologii
shift-by-wire. Z podlahy zmizela také páka
parkovací brzdy. Ta se ovládá elektronicky
tlačítkem nebo automaticky. Mimořádně

variabilní interiér je vybaven výhradně
samostatnými sedadly a nově vyvinutým
kolejnicovým systémem, který nyní sahá
bez přerušení od zadní části interiéru až
po druhou řadu sedadel.

Kia spustila on-line prodej svých vozů
Kia jako jedna z prvních automobilek
na českém trhu nabízí on-line prodej
svých vozů. Vozy budou na on-line tržišti
prodávat autorizovaní dealeři Kia. On-line
prodej je v první fázi určený pro prodej
elektromobilů a plug-In hybridů, tedy pro
modely e-Niro, e-Soul a modely Ceed
Sportswagon PHEV, XCeed PHEV, Sorento

PHEV a Niro PHEV. Právě zájemci o tento
typ vozů jsou totiž nejvíce nakloněni nové
formě prodeje. V další fázi bude nabídka
rozšířena o další modely.
On-line prodej funguje na platformě
elektronického tržiště. Vozy neprodává
společnost Kia Czech, ale konkrétní
dealeři. S nimi zákazník uzavírá kupní
smlouvu a řeší další služby, například
financování nebo dodatečnou výbavu
z originálního příslušenství Kia. Vozy jsou
v on-line prostředí k dispozici za pevné
a závazné ceny. Ty však neurčuje importér,
ale jednotliví dealeři Kia.

Krátce
Stát Washington připravuje zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory vyjma
záchranných vozidel od roku 2030.
Podle německých médií generální ředitel koncernu VW Herbert Diess plánuje
odstoupit z funkce šéfa dozorčích rad značek Škoda a Seat.
Prodejci v Německu už opět poskytují slevy na nová auta – v dubnu průměrně 17,9 %
při internetovém prodeji, u elektromobilů dokonce 36,4 %!
více na
www.autoweek.cz

Kia zahajuje předprodej EV6
Kia začala předprodej elektricky
poháněného crossoveru EV6. Kia EV6 je první
vůz značky postavený na nové platformě
pro akumulátorové elektromobily (BEV)
E-GMP (Electric-Global Modular Platform).

Zájemci mohou volit z několika uspořádání
hnacího ústrojí – trakční elektromotor 125 kW
nebo 168 kW případně dva elektromotory
s celkovým výkonem 239 kW pro pohon
všech kol a modul akumulátoru s kapacitou
58 kWh nebo 77,4 kWh. Se systémem
800 V nabíjení lze akumulátor nabít z 10 %
na 80 % kapacity za 18 minut. Díky funkci
Vehicle-to-Load (V2L) lze akumulátor použít
i jako zdroj energie, například k napájení
domácích spotřebičů nebo k nabití
elektrokola.
Cena začíná na 1 180 980 Kč za EV6
s pohonem zadních kol a dojezdem 400
km. S dojezdem prodlouženým na 510 km
to je 1 280 980 Kč. První vozy EV6 převezmou
zákazníci v říjnu, EV6 GT bude následovat
v roce 2022.

Začal předprodej Toyoty Yaris Cross
Zákazníci v České republice si mohou
začít předobjednávat nový Yaris Cross,
s nímž Toyota vstupuje do segmentu B-SUV.
Je postaven na stejné platformě GA-B
jako nový Yaris. Hlavním rozdílem je vyšší
poloha za volantem i vyšší světlá výška.
Outdoorová verze Adventure se odlišuje
mj. krytem pod předním nárazníkem
a ochranným krytem na zádi. Pro Yaris Cross
je k dispozici hybridní pohon vycházející
ze čtvrté generace systému s motorem
1,5 l/85 kW (116 k) pracujícím v Atkinsonově
cyklu. Yaris Cross jako jediný malý crossover
s hybridním pohonem nabídne inteligentní
systém pohonu všech kol AWD-i s možností
volby režimu Trail a Snow. Poloautonomní
parkovací asistent Toyota Teammate
navede vůz na parkovací místo pomocí
ovládání na displeji multimediální soustavy.

Cena začíná na 435 000 Kč, v hybridní
verzi 525 000 Kč. Předprodej bude provázet
akční nabídka na vybrané verze. První vozy
dorazí do ČR v průběhu října.

více na
www.autoweek.cz

Program Volkswagen Fleet
Volkswagen Fleet nabízí podnikatelům
a firmám široký výběr modelů se
zvýhodněním při nákupu s využitím
kombinatoriky Podnikatelského bonusu,
výkupu na protiúčet Trade-In a výhodného
operativního leasingu díky stabilním
zůstatkovým hodnotám. Zvýhodněnou
nabídku mohou využívat i živnostníci
a podnikatelé, kteří nakupují jen jeden vůz.
Kromě podnikatelského bonusu jsou pro
ně připravena i další zvýhodnění, například
při výkupu stávajícího vozu na protiúčet,
a atraktivní financování. Od pořízení dvou
a více vozů se přidávají množstevní slevy
a další bonusy klienti získají za věrnost značce.
Novinkou v nabídce jsou víceleté smlouvy.
Významným argumentem ve prospěch

fleetové nabídky značky Volkswagen je
výhodné financování včetně operativního
leasingu. Mezi další finanční produkty patří
značkové úvěry od Volkswagen Financial
Services.

Efektivní identifikace barev
Glasurit Color Profi System (CPS) je
propracovaný
koloristický
vzorník
s barevnými kartami, které jsou lakovány
originálními barvami. Přední strana karty
obsahuje příslušný
odstín a na zadní
části je čárový
a
identifikační
kód,
pomocí
kterého je možné
najít odpovídající
kód v lakovacím programu na počítači.
Odstín lze vyhledat pomocí barevných
karet, které jsou uspořádány v barevném

spektru. Díky Glasurit Color Profi Systemu
se nemusí provádět lakování vzorků a tím
dochází k velké úspoře času, materiálu
a energie. Výrazně tím snížíte počet špatně
nastříkaných odstínů.
Oproti standardním vzorníkům jsou zde
barevné odstíny seřazeny podle barevného
spektra a v blocích, nikoliv podle výrobců
automobilů. Stejně jako ostatní nástroje
pro koloristiku je i CPS dokonale propojený
jak s Glasurit Color Online, tak s lakovacím
programem Glasurit Profit Manager.
Oficiálním importérem produktů značky
Glasurit je společnost Toplac.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Mazda najala finanční
manažerku pro ČR a Slovensko

Nový šéf provozovny
TUkas ČSAO

Dovozce
vozů
Mazda pro Česko
a Slovensko má od
května
oficiálně
novou manažerku,
která v minulosti
prošla
řadou
pozic v komerční
sféře. K začátku
května
převzala
pozici
finanční
manažerky pro Česko a Slovensko
Ing. Dagmar Ošmerová. Předchozí
zkušenosti má například ze společností
PricewaterhouseCoopers
Audit,
Decathlon nebo Air Liquide pro ČR a SR.
Ošmerová nahradila ve funkci Emílii
Huntejovou, která českou a slovenskou
Mazdu opouští po dvanácti letech
úspěšné spolupráce.

Provozovnu TUkas ČSAO v pražských
Malešicích, která zastřešuje autorizovaný
prodej a servis značek Renault a Dacia,
Škoda a provoz certifikované lakovny
a klempírny, řídil dočasně spolumajitel
firmy Jiří Tůma. Nyní ho střídá manažer
Hynek Kotek, který přichází ze Servindu.
Hynek Kotek působí v automobilovém
průmyslu již od roku 1997. Své dlouholeté
zkušenosti v tomto oboru začal nabírat
jako oblastní manažer prodeje ve
společnosti ŠkoFIN, později působil na
pozici obchodního ředitele v teplickém
autodealerství Autocentrum Elán. Před
svým nástupem do společnosti TUkas
pracoval jako regionální
vedoucí ve společnosti
Servind,
která
nabízí
kompletní sortiment pro
lakování a je dlouhodobým
partnerem skupiny TUkas.

Ing. Jan Nepomucký 1941–2021
Jiří Picek
Odešla
legenda, s ní i půl století historie naší
automobilky. Mimořádný technik zemřel
27. dubna po krátké nemoci, 6. července
by oslavil osmdesátku. Jeho disciplínou
byly převodovky. V malíčku měl nejen
jejich teorii. „Rozebral a složil jsem jich snad
tisíc,“ vzpomínal, jak pracoval na továrních
soutěžních a závodních vozech. Stal se
jednou ze tří klíčových osobností, které se
podepsaly pod Škodu Favorit – vedle Ing.
Petra Hrdličky CSc., který projekt vedl a Ing.
Bohumila Drbohlava, odpovědného za

karoserii, měl Ing. Nepomucký na starosti
vývoj motoru, převodovky a podvozku.
Erudovaný
odborník,
kterého po vstupu VW
do Škody uznávali ve
Volkswagenu,
Audi
i u Porsche, vedl vývoj
podvozku typů Felicia,
Octavia, Fabia, Superb
a Roomster a podílel se
rozhodujícím způsobem na rekonstrukci
převodovky MQ200.
více na
www.automakers.cz
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Šance
pro bioLPG

Citroën My Ami
Cargo
s nákladovým
prostorem

Nová Fabia
od 329 900 Kč

Renault pootevřel
dveře do blízké
budoucnosti

Silniční doprava láká
mladé víc
než železnice

Nová Fabia od 329 900 Kč
Autorizovaní partneři značky Škoda na
českém trhu přijímají objednávky na nový model
Fabia. Uvedení na trh je plánováno na konci léta,
první vozy budou k vidění na českých silnicích
na podzim.
Od začátku je k dostání ve dvou výbavových
stupních s trojicí zážehových tříválců s výkony od
59 kW (80 k) do 81 kW (110 k). Od podzimu bude
možné objednávat i motor 1,5 TSI/110 kW (150 k).
Všechny specifikace mají standardně asistent
udržování jízdního pruhu a asistent rozpoznání
únavy řidiče, Front Assist, nastavitelný omezovač
rychlosti a přední mlhová světla.
Na tuzemském trhu bude základní specifikací
Ambition. Základní výbava obsahuje prvky, které
zákazníci objednávali nejčastěji, například LED
hlavní světlomety, přední mlhovky, MaxiDot,
SmartLink, Bluetooth, asistent udržování jízdního
pruhu, asistent rozpoznání únavy, nastavitelný
omezovač rychlosti, centrální zamykání
s dálkovým ovládáním, klimatizaci, elektrické
ovládání předních oken i vyhřívaných zrcátek či
6,5“ infotainment Swing s digitálním radiopříjmem.

Doporučené prodejní ceny začínají na částce
329 900 Kč včetně DPH.
Vyšší úroveň Style přidává mj. 8“ infotainment
Bolero, multifunkční volant, tempomat
s omezovačem rychlosti, startování tlačítkem,
asistent rozjezdu do kopce, zadní parkovací
senzory, litá kola, ambientní osvětlení, světelný
a dešťový senzor, elektrické ovládání zadních
oken, vyhřívaná přední sedadla i trysky
ostřikovačů nebo loketní opěrku Jumbo box.
Cena byla stanovena na 359 900 Kč.
Specifikace Monte Carlo dorazí v průběhu
roku 2022. Souběžně s novou generací
hatchbacku pokračuje prodej dosavadního
kombi pod označením Tour s motorem
1,0 TSI/70 kW a s pětirychlostní přímo řazenou
převodovkou nebo sedmistupňovou DSG.
Doporučené prodejní ceny začínají stejně jako
u nového hatchbacku na 329 900 Kč vč. DPH.

více na
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Renault pootevřel dveře do blízké budoucnosti
V rámci virtuální prezentace Renault Talk
generální ředitel Luca de Meo a jeho tým
představili vize značky v rámci strategického
plánu Renaulution. Cílem je přeměnit Renault
ve značku zaměřenou na technologie, služby
a čistou energii, nabízející vozidla umožňující
propojenější život a udržitelnější řešení mobility
Renault, který je jedničkou v energetické
transformaci, chce v roce 2030 prodávat 90 %
vozidel s elektrickým pohonem. Už dnes v Evropě
nese každý čtvrtý elektromobil značku Renault.
Renault vytváří budoucnost mobility zejména
díky projektu Software Republique. Více než 2000
inženýrů z pěti společností zde poskytne zkušenosti
v oblasti kybernetické bezpečnosti, umělé
inteligence, zpracování údajů, počítačových
programů a mikroelektroniky s cílem navrhovat
pro města a územní celky řešení mobility.
S prvním evropským centrem cirkulární
ekonomiky Re-Factory bude Renault renovovat
a recyklovat až 120 000 vozidel ročně včetně
elektromobilů, přičemž v nových akumulátorech
bude znovu využito 80 % recyklovaných materiálů.

Renault je jedničkou na evropském trhu
s elektromobily s více než 10 let zkušeností
a 400 000 prodanými vozidly. Renault tyto zkušenosti
zhodnotil v hybridním a plug-in hybridním pohonu
s technologií E-Tech. Základem tohoto unikátního
modulárního systému je inteligentní elektronicky
řízená bezspojková převodovka.
Renault se přeorientovává na vyšší segmenty
– do roku 2025 na trh uvede sedm modelů
v segmentech C/D. Všechny budou mít elektrický
pohon a dále vyvinutou hybridní technologii
E-Tech.
Zejména pro segment C-SUV bude určen
revoluční nizkoemisní tříválec 1,2 l spojený
s elektromotorem. V roce 2022 nabídne výkon
150 kW (200 k) u hybridního pohonu a v roce 2024
200 kW (280 k) u plug-in hybridu v kombinaci
s pohonem všech kol.
Do budoucna Renault připravuje i pohon
pomocí palivových článků na vodík, protože
se jedná o jediné technické řešení vhodné pro
užitková vozidla potřebující delší dojezd.
více na
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Citroën My Ami Cargo s nákladovým prostorem
Citroën uvádí na francouzský trh malou
elektrickou dodávku My Ami Cargo, která
kombinuje výhody městského vozítka Ami,
držitele ocenění AutoBest: A Star is Born za rok
2020, s nákladovým prostorem místo sedadla
spolujezdce.
Nová malá elektrifikovaná dodávka Citroën
My Ami Cargo je praktickou moderní odpovědí
na potřeby mobility pro místní služby, kurýry,
obchodníky, řemeslníky, lidi vykonávající svobodná
povolání, místní úřady, správní orgány či drobné
výrobce. My Ami Cargo je také vhodné pro
průmyslové areály, kde se zaměstnanci pohybují
mezi jednotlivými objekty a převážejí dokumenty,
nástroje, drobné vybavení nebo provádějí drobné
opravy, ale i pro rekreační infrastruktury, kde se
pracovníci denně pohybují na krátkou vzdálenost.
Technický základ je identický s dvoumístným
vozítkem Citroën Ami. Elektrický pohon
s akumulátorem o kapacitě 5,5 kWh nabízí
dojezd 75 km. Trakční elektromotor o výkonu
6 kW umožňuje jízdu maximální rychlostí 45
km/h, takže pro jeho řízení není v mnoha zemích

potřeba řidičský průkaz na automobil. Délka
vozítka je 241 cm, šířka 139 cm a průměr otáčení
pouze 7,2 m.
Citroën vytvořil v My Ami Cargo modulární
nákladový prostor vedle sedadla řidiče. My Ami
Cargo díky tomu kombinuje solidní nákladovou
kapacitu, funkčnost mobilní kanceláře a výhody
elektrického pohonu s volným přístupem do
zón s regulovaným vjezdem a limitovanými
možnostmi parkování. Dobije se za 3 hodiny ze
standardní zásuvky a nabízí lepší ochranu i vyšší
nosnost než skútry či tříkolky, přičemž obratnější
a provozně levnější než užitkový automobil.
Prostor pro spolujezdce byl upraven na úložný
prostor o objemu 260 l s užitečným zatížením
140 kg, čehož bylo dosaženo nahrazením sedadla
modulárním chráněným boxem, který tvoří
sedm polypropylenových přepážek. Svislá dělicí
stěna odděluje prostor řidiče od nákladového
prostoru. Na horní straně je kryt vytvářející mobilní
kancelář. V zadní části je uzavřený úložný prostor
pro bezpečné uložení předmětů. Celkově My
Ami Cargo poskytne užitečný objem přes 400 l.
více na
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Silniční doprava láká mladé víc než železnice
Týdenní dopravní zpravodaj Euractiv.
Budoucnost železniční dopravy bude
v digitalizaci a automatizaci, ale podle
evropského komisaře pro zaměstnanost Nicolase
Schmita se pracovníci nemusí obávat, že budou
nahrazeni stroji. Budou ale muset být technicky
zdatnější, aby splnili požadavky železnice zítřka,
upřesnil. „Automatizace a digitalizace mohou
a měly by vytvářet kvalitní pracovní místa.
Ale při přechodu z jednoho místa do druhého
budou pracovníci muset rozvíjet dovednosti
pro integraci těchto technologií,“ řekl Schmit
na akci o zaměstnanosti a vzdělávání, která
se konala v rámci Evropského roku železnice.
Vyzval železniční společnosti, aby nabídly
programy rekvalifikace, a vyjádřil přání, aby
se do sektoru dostalo více žen a mladých lidí,
což jsou v současné době dvě nedostatečně
zastoupené skupiny.
Rakouská europoslankyně Barbara Thalerová
varovala, že staromódní image železničního
sektoru těžko může být atraktivní pro mladé lidi ve
srovnání se špičkovými dopravními společnostmi.
„Je třeba se věnovat zásadnímu problému,
kterým je konkurence železničního a silničního
sektoru. Přesněji řečeno, generovaným příjmům
a z toho vyplývajícím odlišným příležitostem,
které může každý z těchto sektorů nabídnout
vysoce kvaliﬁkovaným zaměstnancům,“ uvedla
Thalerová.
Výrobci nákladních vozidel Volvo Trucks
a Daimler oznámili, že vytvoří společný podnik

Cellcentric, který bude v Evropě vyrábět vodíkové
palivové články. „Partnerství typu Cellcentric jsou
zásadní pro náš závazek dekarbonizovat silniční
dopravu,“ uvedl generální ředitel společnosti
Volvo Trucks Martin Lundstedt. Společnosti
vyzvaly EU k zavedení rámce, který zajistí
poptávku a cenovou dostupnost nákladních
vozidel s nulovými emisemi, které jsou nákladnější
než modely na fosilní paliva.
Nízkonákladová letecká společnost Ryanair
oznámila, že její letadla budou do roku 2030
využívat 12,5 % zelených paliv pro proudové
motory, což je vyšší hodnota než cíl 10 %, který
si nedávno stanovila společnost British Airways.
„Jako největší evropská letecká společnost
máme odpovědnost minimalizovat náš dopad
na životní prostředí,“ uvedl ředitel pro udržitelnost
Thomas Fowler.
Před zahájením přístupu do fondu obnovy
ve výši 750 miliard eur, který je určen na pomoc
při obnově po útlumu způsobeném pandemií
Covid-19, musejí členské země předložit své vlastní
plány obnovy. Učinilo tak už 14 zemí. Cyklistické
skupiny přezkoumaly některé z nich a byly
zklamány úrovní podpory cyklistiky. Evropská
cyklistická federace zpochybnila rozhodnutí
Německa vyčlenit částku 3,2 miliardy eur na
nákup elektrických a hybridních automobilů
a zcela vynechat elektrokola.
více na
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Šance pro bioLPG
Ambicí Evropské unie je být do roku 2050
klimaticky neutrální. Představitelé evropského
LPG průmyslu se zavázali tento ambiciózní cíl
podpořit. Podle studie BioLPG: A Renewable
Pathway Towards 2050 by mohla být poptávka
po zkapalněném ropném plynu (LPG) v roce 2050
zcela uspokojena produkcí bioLPG a dosáhnout
100% klimatické neutrality. Na rozdíl od jiných
obnovitelných zdrojů zde již existuje potřebná
infrastruktura a nejsou třeba žádné úpravy
stávajících zařízení.
I když je LPG ekologicky příznivější než
konvenční paliva, stále jde o fosilní zdroj energie:
60 % pochází z těžby zemního plynu a 40 %
z rafinérského zpracování ropy. V EU jezdí na
LPG asi 8 milionů vozidel a autoplyn je k dostání
u 35 000 čerpacích stanic. V ČR je čerpacích
stanic s LPG necelá tisícovka a vozidel na
propan-butan jezdí asi 170 000. Přestavba na LPG
je pro spotřebitele cenově dostupným řešením
s rychlou návratností a na trhu jsou i nové modely
s tovární LPG zástavbou.

Aktualizovaný Národní akční plán čisté
mobility považuje LPG za ekologicky šetrné
palivo. Automobily na LPG nemají téměř žádné
emise znečišťujících látek. Uhlíková stopa LPG
je z pohledu celého životního cyklu paliva nižší
než u nafty (-23 %) a benzinu (-21 %). „Emise nelze
měřit jen ‚na výfuku‘, ale musíme zohlednit celý
životní cyklus paliva, tedy analyzovat dopady na
životní prostředí od zdroje ke kolu neboli well-towheel (WTW). Z tohoto pohledu může mít bioLPG
až o 80 % nižší emise ve srovnání s LPG a má
potenciál stát se uhlíkově neutrální,“ vysvětluje
předseda České asociace LPG (ČALPG) Ivan
Indráček.
BioLPG bylo na evropský trh uvedeno v roce
2018 a k dispozici je zatím v malém, ale rostoucím
množství. První dodávka do České republiky
proběhla loni v červenci a do konce roku se ho
u čerpacích stanic společnosti Primagas prodalo
již 33 tun. Význam LPG resp. bioLPG není jen
v oblasti mobility, nýbrž i pro vytápění a ohřev
vody v domácnostech.
více na
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