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Renault Megane E-Tech 100 % Elektrický na startu
Renault má s elektromobily víc zkušeností
než jakákoliv jiná značka. Zákazníkům za více
než deset let už dodal přes 400 000 vozidel
s elektrickým pohonem. Nyní Renault nabízí
automobil, u něhož nemusejí přemýšlet jaký má
pohon. Megane E-Tech 100 % Elektrický je auto
pro ty, kteří mají rádi auta, rádi s nimi jezdí ale
také je potřebují ke každodennímu životu. S plně
elektricky poháněným Megane E-Tech 100 %
Electric nyní Renault přináší atraktivní model
v kompaktním segmentu vhodný pro každodenní
použití a působivý z hlediska pohodlí, radosti
z jízdy i konektivity.
Renault u tohoto vozu navíc povýšil Google do
role partnera a ne jen dodavatele. Elektronická
architektura vozu pracuje s vestavěným
systémem Google Automotive Services, jehož
služby jsou k dispozici s aktualizací na dálku
(Firmware Over the Air FOTA).
Megane E-Tech 100 % Elektrický byl vytvořen na
alianční modulární platformě CMF-EV. Nezvykle

strmé, rychle reagující řízení je kombinováno
se zadní víceprvkovou nápravou pro zvládnutí
rychlých manévrů. K vynikající ovladatelnosti
přispívá i nízké těžiště s akumulátorem v podlaze.
Vůz je při rozvoru náprav 2680 mm dlouhý
4215 mm a má zavazadlový prostor o objemu
389 l (podle VDA). Vyniká na elektromobil nízkou
hmotností.
Renault uvádí na trh Megane E-Tech 100 %
Electric se dvěma variantami pohonné jednotky.
Menší akumulátor 40 kWh je kombinován
s trakčním elektromotorem o výkonu 96 kW (130 k).
Výkonnější verze má akumulátor 60 kWh
a elektromotor s výkonem 160 kW (218 k). Dojezd
s větším akumulátorem je 450 km, což je v této
cenové kategorii rozhodně mimořádná hodnota.
Rekuperace se snadno nastavuje páčkami pod
volantem ve čtyřech stupních účinnosti v rozsahu
od intenzivního zpomalení bez potřeby brzdění až
po tzv. plachtění, tedy jízdu bez potřeby energie.
Megane E-Tech 100 % Elektrický není
náhradou za stávající modelovou řadu Megane
se spalovacími motory či s plug-in hybridním
pohonem E-Tec. Vyrábí se v hlavním závodě
v Douai. Cenová nabídka začíná na 945 000 Kč
za verzi EV40 130 k a 1 065 000 Kč za EV60 220
k Equilibre.
Více na str. 10 (dostupná po stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

Bez dotací nemají malé elektromobily šanci
Tzv. environmentální bonus na nákup
elektromobilu ve výši 9000 eur, z čehož
6000 eur je od státu, bude v Německu od
roku 2023 snížen na 4000 eur a o dva roky
později by měl být zcela zrušen. Pokud
tato dotace zmizí, generální ředitel Opelu
Uwe Hochschurtz nevidí šanci uspět pro
malé elektromobily: „Bez dotace stojí
elektromobil asi o 50 % více než srovnatelný
vůz se spalovacím motorem. To ovlivňuje
kupující velkoobjemově prodávaných
modelů víc než zákazníky prémiových
vozů. Proto je financování stále nutné
aby byly malé elektromobily prodejné
a mohla i nadále existovat cenově
dostupná a ekologická malá auta.“ Podle
Hochschurtze jsou dalšími klíči k většímu
rozšíření elektromobility mezi většinové
zákazníky lepší nabíjecí infrastruktura

a rychlejší nabíjecí časy aby bylo možné
překonat delší vzdálenosti i s menšími
elektromobily.
„Většina
zákazníků
nenajezdí každý den několik stovek
kilometrů a jakmile mohou rychle nabíjet
kdekoli, nepotřebují předimenzované
akumulátory. Proto potřebujeme hustší
nabíjecí infrastrukturu.“

Nedostatek plynu hrozbou pro Volkswagen
Během diskusí o tom, která průmyslová
odvětví jsou na ruském plynu obzvlášť závislá,
se k napjaté situaci vyjádřil i generální
ředitel automobilky Volkswagenu Herbert
Diess: „Riziko zastavení dodávek plynu
vážně ohrožuje hlavní závod Volkswagenu
ve Wolfsburgu. Pokud by došlo k omezení
dodávek plynu, mohlo by to zasáhnout
zvláště tvrdě největší automobilku skupiny.
V důsledku toho by Volkswagen musel na
delší dobu zabezpečit potřebné dodávky
energie s využitím uhelných energetických
zdrojů.“ Volkswagen v současné době
pro svůj hlavní závod ve Wolfsburgu
provozuje vlastní elektrárnu na plyn, což je
z dlouhodobého hlediska nejekologičtější
varianta. Při nedostatku plynu by své
dodávky přenesla pro delší dobu na uhlí.
Volkswagen ale také zdůrazňuje, že zemní
plyn je zásadně důležitá surovina i pro jeho
výrobu. Hlavní závod automobilového
gigantu zaměstnává 60 000 lidí.
více na
www.autoweek.cz

Jaguar XE 300 Sport a XF 300 Sport
Jaguary XE a XF se zážehovým
čtyřválcem Ingenium a pohonem všech
kol se systémem Intelligent Driveline

Dynamics
dostaly
nové
speciálně
vybavené verze 300 Sport. Pro modelové
řady XE a XF se nově nabízí i turbodiesel
Ingenium s mild-hybridním systémem
(MHEV). Do multimediálního systému Pivi
Pro obou modelů je integrována funkce
navigace what3words. Ta představuje
nejjednodušší způsob, jak zadat a najít
přesnou polohu pomocí jedinečné sady
tří slov představujících čtverec o rozměru
3 x 3 metry. Odkaz what3words pro dané
místo se získá stiskem mapy zobrazené na
dotykovém displeji. Tato funkce již byla
dodána stávajícím majitelům modelů XE
a XF se systémem Pivi Pro prostřednictvím
dálkové bezdrátové aktualizace softwaru.
Cena Jaguaru XE modelového roku 2023
začíná na 1 280 055 Kč, verze XE 300 Sport
na 1 716 719 Kč. Sedan Jaguaru XF začíná
na 1 564 114 Kč, cena verze XF 300 Sport
sedan je 2 114 794 Kč.

Modernizované BMW X7 vstupuje na český trh
Modernizované
gigantické
luxusní
sedmimístné SUV BMW X7 přichází
s osobitějším designem, kompletně
přepracovaným interiérem s řídicím
systémem iDrive nejnovější generace
včetně zaobleného displeje a nejnovější
generace operačního systému BMW
8. K tomu se přidává nová generace
zážehových
a
vznětových
motorů
BMW TwinPower Turbo s mild-hybridním
systémem. Modernizované BMW X7 už lze
objednávat. Jeho ceny jsou 2 424 500 Kč
za X7 xDrive40i se zážehovým šestiválcem
3,0 l/280 kW (380 k), 3 146 000 Kč za X7 M60i
xDrive se zážehový V8 4,4 l/390 kW (530 k)

a 2 450 500 Kč za turbodiesel X7 xDrive40d
3,0 l/250 kW (340 k).

více na
www.autoweek.cz

Volkswagen ukázal ID.Buzz jako pick-up
S ID.Buzz Volkswagen Užitkové vozy
uvádí na trh další model založený na
platformě pro elektricky poháněná auta
MEB. Zpočátku bude nabízena osobní
varianta minibus a užitkové skříňové
Cargo se dvěma nebo třemi sedadly
a odděleným nákladovým prostorem.
Do roku 2025 by měla být k dispozici
také kempingová verze rodiny modelů
California. Dalším modelem by mohl být
i valník. Volkswagen už oznámil i verze
s prodlouženým rozvorem. Nyní Volkswagen
zveřejnil obrázek ID.Buzz upraveného do
podoby pick-upu s karoserií Double Cab,
tedy se dvěma řadami sedadel, čtyřmi
dveřmi a otevřenou ložnou plochou. Podle
doprovodné zprávy jde pouze o koncept,

jímž se Volkswagen Užitkové vozy ptá
na názor uživatelů twitteru. Pokud by se
ukázal odpovídající vysoký zájem, ID.Buzz
by později mohl být nabízen i v této
podobě. Koncept ovšem vychází ze studie
ID Buzz z roku 2017 a nikoliv z nedávno
představeného sériového modelu.

Pojištění zaznamenává růst předepsaného pojistného
Růst předepsaného pojistného v neživotním
pojištění podle údajů ČAP výrazně zrychlil.
Celkem se předepsalo o 2,7 miliardy Kč,
tzn. o 10,7 %, víc než vloni, tedy 28 miliard
Kč. V hlavních skupinách neživotního
pojištění se ale vývoj odlišuje. Dominantní
je i nadále pojištění vozidel. V pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla dosáhlo

předepsané pojistné hodnoty 7,3 miliardy
Kč, tedy o 3,8 % více než ve stejném období
minulého roku. V havarijním pojištění vozidel
předepsané pojistné rostlo o 8,5 % na
6,7 miliardy Kč. „Zmíněný trend je částečně
podpořen stále se navyšujícím portfoliem
pojištěných vozidel, jejichž počet aktuálně
stoupá o 2,2 % a celkově jich je pojištěno už
téměř 8,8 milionu. Obdobně roste i počet
havarijně pojištěných vozidel, meziročně
o 4 %,“ říká pojistný analytik České asociace
pojišťoven Jaroslav Urban. Prudký růst
inflace aktuálně dosahuje téměř 13 %.
Nominální a reálný růst předepsaného
pojistného se tak výrazně rozchází a nemusí
být v dlouhodobém měřítku pro pokrytí
rostoucích škod dostatečný.

více na
www.autoweek.cz

Prodejcem vozů Ineos bude Autosalon Dajbych
Společnost Ineos Automotive jmenovala
partnera, který bude provozovat první
prodejnu v České republice. Potvrzeným
dealerem v České republice je Autosalon
Dajbych v Plzni a jeho servisní místo v Praze.
Ineos spolupracuje s vybranými prodejci na
zřízení showroomů, které budou v příštích

měsících připraveny přivítat zákazníky.
Součástí tohoto procesu je školicí program
pro prodejce a servisní techniky. Česká
pobočka bude otevřena v létě. Zákazníci
se nyní mohou zarezervovat, aby si zajistili
prioritu ve výrobním plánu s možností si
od 18. května nakonfigurovat a objednat
vůz Ineos Grenadier. Ten se bude vyrábět
v továrně Ineos v Hambachu, kde se
dříve vyráběly minivozy Smart. Na výběr
je mezi dvěma třílitrovými řadovými
šestiválci BMW: turbodieselem Twin-Turbo/
183 kW (249 k) a zážehovým Turbo/210 kW
(286 k). Převodovka je v obou případech
osmistupňová automatická ZF. Pro
uvedení na trh bude Ineos Grenadier
k dispozici jako dvou – nebo pětimístné
užitkové vozidlo Utility Wagon nebo jako
pětimístný Station Wagon.

Hračka pro ropné šejky
Ke 45. výročí společnosti Brabus přichází
tuningový specialista s radikální novinkou –
prvním superautem s vlastním podvozkem
a do značné míry otevřenou čtyřmístnou
karoserií. Brabus 900 Crawler je zamýšlen
jako nekompromisní zábavné auto do
terénu. Proto není legální pro provoz na
silnicích. Nový supercar bude uveden
na trh v limitované edici pouhých
15 exemplářů, které budou dodávány
během tříletého období. Srdcem vozu je
motor V8 biturbo se špičkovým výkonem
662 kW (900 k) a působivým maximálním
točivým momentem 1250 N.m. Otevřená
karoserie Crawleru je ve stylu dune buggy
se střechou. Díly karoserie jsou vyrobeny
z vysoce pevného uhlíkového kompozitu,
zatímco nosná struktura je z hliníku
a odolného kompozitu z uhlíku a kevlaru.

Pro potlačení ambicí „chci to mít“ ještě
cena: začíná od 891 310 eur (21,9 milionu
korun).

více na
www.autoweek.cz

Rekvalifikační kurz Karosář pro opravy karoserií
Společnost
Interaction
obdržela
rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy o udělení akreditace pro
rekvalifikační kurz „Karosář pro opravy
karoserií“. Rozšiřuje tím svou nabídku
akreditovaných rekvalifikačních kurzů
Autolakýrník – přípravář a Autolakýrník –
finální povrchová úprava. Opravy karoserií
automobilů jsou specifická oblast, ve
které je dlouhodobě velký nedostatek
pracovníků. Absolventi rekvalifikačního
kurzu proto vždy najdou uplatnění na trhu
práce. Nově akreditovaný kurz účastníky
seznámí se všemi aspekty oprav karoserií
po praktické i teoretické stránce a připraví
je na práci karosáře. Účastníci pracují
s nejmodernějším vybavením, materiály
a technologiemi. Kurz koresponduje
s požadavky profesní kvalifikace Karosář
pro opravy karoserií. Rekvalifikační kurz

je určen zejména pro osoby, které si
chtějí zvýšit kvalifikaci nebo nemohou
najít pracovní uplatnění v původním
oboru. V tuto chvíli společnost Interaction
již tradičně otevírá v letních měsících
termíny pro akreditované rekvalifikační
kurzy Rekvalifikační kurz – Autolakýrník
přípravář: 12. 7. – 26. 7. a Rekvalifikační kurz
– Autolakýrník finální povrchová úprava:
27. 7. – 10. 8.

Dvě Tatry Phoenix od slovenských žáků
Unikátní projekt Tatra do škol, který už
několik let funguje v České republice,
úspěšně odstartoval i na Slovensku.
Oficiálně zde byly dokončeny první
dva automobily Tatra Phoenix 4x4, které
v rámci projektu Tatra do škol sestavili žáci

slovenských středních škol v Trenčínském
kraji. Konkrétně se jednalo o Střední
odbornou školu v Považské Bystrici
a o Střední odbornou školu strojnickou
v Bánovcích nad Bebravou. Do stavby
nákladních automobilů se zapojili žáci
druhých a třetích ročníků. Oba nákladní
automobily budou sloužit Správě silnic
Trenčínského samosprávního kraje poté,
co projdou v kopřivnické automobilce
Tatra Trucks homologací. Tak, jako v České
republice, i na Slovensku by automobilka
Tatra Trucks chtěla v projektu ve spolupráci
se školami a kraji pokračovat.
více na
www.autoservismagazin.cz

Alpine otevírá prodejnu v Praze
Značka Alpine oznamuje otevření svého
prvního prodejního místa v České republice. Své
brány otevře na konci června 2022. Alpine se
slavnou historií v motorsportu má výrobní závod
v Dieppe ve Francii, kde se vyrábí model A110.
Po úspěšném roce 2021 s nárůstem objemu
prodeje o 74 % na 2659 vozů rozšiřuje evropskou
dealerskou síť. Po Maďarsku a Slovinsku otevírá
nový trh i u nás.
První centrum Alpine v Praze bude provozovat
jeden z největších prodejců vozů Renault
a Dacia společnost Pyramida Průhonice.
Showroom se nachází v nákupní zóně Průhonice.
Ambicí značky je, aby po tomto prvním centru
následovala v příštích letech další v rámci celé
země.
Na začátku roku 2022 společnost Alpine
představila novou výrobní řadu A110. Vychází
z technických principů, které před 66 lety
definoval Jean Rédélé. Celý sortiment bude
možné objednat i v České republice. Každá ze
tří verzí má vlastní identitu. Pohání je čtyřválec
1,8 l turbo přes sedmistupňovou dvojspojkovou
převodovku Getrag. Lehký agilní Alpine A110
s motorem o výkonu 185 kW (252 k) poskytuje

potěšení z jízdy, A110 GT je sportovní kupé řady
Grand Touring s motorem o výkonu 220 kW (300
k) a A110 S má sportovní podvozek a specifickou
aerodynamickou sadu.
Do roku 2026 chce Alpine přejít od
jednoho modelu se spalovacím motorem ke
třem elektricky poháněným založeným na
platformách skupiny a využívajícím poznatky
z F1. Půjde o kompaktní sportovní vůz na
platformě CMF-B EV, kompaktní crossover GT
na platformě CMF-EV a nástupce modelu A110
vyvinutý ve spolupráci s Lotusem.
Společnost Alpine založil v roce 1955
nadšenec pro závody Jean Rédélé. V roce 1962
představil první silniční vůz. V té době firmy Alpine
a Renault úzce spolupracovaly a vozy Alpine se
prodávaly a servisovaly v prodejnách Renault.
V roce 1973 se Alpine stala mistrem světa v rallye
a v roce 1978 vyhrála 24 hodin v Le Mans. V roce
1973 značku koupil Renault, ale výroba byla
ukončena v roce 1995. V roce 2017 se představil
nový model A110. V roce 2021 se společnosti
Alpine, Renault Sport a Renault Sport Racing
spojily pod jménem Alpine a staly se značkou
pro exkluzivní sportovní vozy.
více na
www.autoweek.cz
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Renault Megane E-Tech 100 % Elektrický na startu
Interiéru dominují udržitelné materiály
a domácké prostředí inspirované moderním
nábytkem. S kokpitem OpenR je zde největší
informační displej ve třídě. Přístrojová
deska kombinuje digitální přístrojový panel
s displejem 12,3“ a multimediální monitor 9“
nebo 12“. Operační systém OpenR Link pracuje
s integrovaným systémem Google.
Nastavení Multi-Sense nové generace
a systém OpenR Link umožňují volbu jízdního
režimu ze tří předprogramovaných (Eco, Comfort
a Sport) a individuálního Perso.
Vysoká efektivita jízdy byla dosažena
pečlivým řešením aerodynamiky a celkově
poměrně nízkou hmotností vozidla. Ta umožnila
použití menších a tedy lehčích akumulátorů.
Tomuto řešení u Renaultu dávají přednost před
zvětšováním akumulátorů pro dosažení dlouhého

dojezdu za cenu menší hospodárnosti. Při využití
největšího výkonu dobíjení 130 kW lze akumulátor
dobít za 30 minut pro zvýšení dojezdu o 200 km.
S novým vozem zákazník dostává kartu
společnosti Axigon nabitou na 15 000 Kč pro
dobíjení u hlavních společností (E.on, PRE, ČEZ,
Ionity), a to i v zahraničí. V ceně je i servisní
smlouva Easy Service na 5 let resp. 100 000 Kč
i smluvní záruka na vůz 5 let resp. 100 000 km a na
akumulátor 8 let resp. 160 000 km. První dodané
vozy by měly být k dispozici během léta.

více na
www.autoweek.cz

Ford Pro přichází do Evropy
Ford Pro je nová globální organizace
zaměřená na poskytování řešení provozovatelům
užitkových vozidel od živnostníků až po velké
podniky. Řešení Ford Pro v sobě spojují software,
nabíjení, servis a financování pro užitková vozidla.
Ford Pro je první aktivitou svého druhu v sektoru
užitkových vozidel.
Polovina všech užitkových vozů Ford
prodaných v Evropě je upravena podle
specifických potřeb zákazníků. Posláním týmu
Ford Pro Special Vehicles je vycházet jim vstříc
prostřednictvím produktů a řešení pro přestavby.
Požadavkům na přestavby vychází vstříc síť 200
přestavbářů zapojených do programu Qualified
Vehicle Modifier.
Ford Pro Software přináší digitální ekosystém,
který využívá živá data k integraci vozidel,
telematiky, nabíjení i servisu do výkonných,
uživatelsky přívětivých platforem zvyšujících
produktivitu. Vozové parky mohou k optimalizaci
správy vozidel s online připojením využívat
výkonný software Ford Pro Telematics proměňující
provozní údaje z vozů v užitečné informace.
Software Ford Pro je zajímavý také pro
leasingové společnosti a velké vozové parky s již
existujícími telematickými řešeními. Datové služby
Ford jim prostřednictvím Transportation Mobility
Cloudu poskytují zabezpečená data o vozidlech

i další informace potřebné k optimální správě
vozového parku. Majitelé a správci vozových
parků s pěti a méně vozidly mohou využívat
bezplatnou aplikaci FordPass Pro chytré telefony.
Pro usnadnění přechodu na elektromobily
nabízí Ford Pro Charging plně integrovaný systém
nabíjení pro vozové parky. Ford Pro Charging
poskytuje také přístup k síti čítající více než 300
000 nabíječek s centralizovaným účtováním.
Klíčovým prvkem Ford Pro je online systém
FordLiive, který v reálném čase zajišťuje propojení
mezi vozidly, jejich provozovateli a autorizovanými
servisy Ford Pro. V Evropě je v provozu 620 000
užitkových vozů Ford s online připojením. Systém
FordLiive upozorní zákazníky na stav vozidla
prostřednictvím softwaru Ford Pro a komunikuje
s Transit centry, která díky tomu diagnostikují
problém rychleji, mohou v předstihu objednat
náhradní díly a naplánovat návštěvu v servisu
tak, aby výpadek byl co nejkratší. Specializovaná
centra FordLiive budou v ČR otevřena ještě letos.
Integrovanou nabídku vozidel, produktů
a služeb Ford Pro bude možné financovat
prostřednictvím připravovaného programu Ford
Pro FinSimple – jednotného transparentního
a flexibilního plánu financování, který umožní
provozovatelům užitkových vozidel soustředit se
na úspěšné podnikání.
více na
www.autoweek.cz

Zákaz ropy:
EU hledá rafinované řešení vážného problému
Vítejte u dopravního zpravodaje Euractiv,
nejnovějšího souhrnu zpráv o mobilitě z celé
Evropy od Seana Gouldinga Carrolla.
Po týdnech spekulací přichází zpráva z Bruselu,
že sankce na ruskou ropu budou předloženy
členským státům. Německo se konečně připojilo
k většině svých partnerů v EU a potvrdilo, že nemá
žádné námitky proti postupnému vyřazování
ruské ropy do konce roku 2022.
Německo dřív zákaz odmítalo s odůvodněním,
že by to příliš poškodilo německou ekonomiku.
„Po dvou měsících práce mohu říct, že Německo
není proti zákazu dovozu ropy z Ruska,“ řekl
vicekancléř Robert Habeck před mimořádným
zasedáním ministrů energetiky EU v Bruselu.
Rakousko podobně potvrdilo, že upustilo od
svého veta proti ropným sankcím.
Odstranění germánského opevnění je
znamením, že sankce jsou na dohled, ale
překážka zůstává v podobě Maďarska. To je proti
jakémukoli embargu na fosilní paliva – k velké
nelibosti Bruselu. Také Slovensko se obává o svou
energetickou bezpečnost, protože je závislé
na ruské ropě. Diplomatické zdroje naznačují,
že bude nalezen kompromis –
zvláštní status pro tyto dvě země,
aby bylo možné zákaz prosadit.
Evropská komise zřejmě ušetří
Maďarsko a Slovensko embarga
na nákup ruské ropy.

Pokud jde o účinnost, zákaz dovozu ropy do
EU Moskvu poškodí, ale ekonomicky neochromí.
Rusko se zaměří na Indii a Čínu a potenciálně
jim nabídne slevy, aby se jeho ropa stala
atraktivnější.
Pokud Rusko dokáže efektivně převést svůj trh
do Asie a zároveň zachovat konzistentní úroveň
produkce, pak by nabídka ropy na globálním
trhu mohla zůstat nezměněna (ve větší či menší
míře), což by pomohlo zabránit cenovým skokům.
Pokud se však EU rozhodne prosadit embargo,
v jehož rámci budou sankcionovány i třetí země
nakupující ropu z Ruska, rovnice se změní.
To vše staví sektor dopravy do nervózní
pozice. Vzhledem k poptávce EU po ropě budou
dodavatelé v pokušení účtovat si zvýšenou
cenu (což je přirozený řád v kapitalismu). To by
zasáhlo nejen motoristy, ale i nákladní a lodní
dopravu. Pokud by ceny v krátkodobém
horizontu vzrostly, vlády pravděpodobně
nabídnou další dotace. Ale bolest lze jen
zmírnit. Odvětví dopravy tak pravděpodobně
bude platit účet za to, že se Evropa pošetile
spoléhala na ruskou energii.

Je nepravděpodobné, že
by sankce na ropu začaly platit
okamžitě, realističtější by bylo
vsadit na konec roku. To by
dalo EU čas uzavřít dohody se
zeměmi produkujícími ropu (války
Saúdské Arábie s Jemenem nebo
intervence USA v Somálsku je EU
ochotna přehlédnout).

více na
www.autoweek.cz

Auta jako lék na pouliční kriminalitu
Z dopravního zpravodaje Euractiv od Seana
Gouldinga Carrolla.
Brusel, který kdysi francouzské noviny se
značným odporem označily za „kanál pro auta“,
podniká kroky k omezení dopravy. Tyto plány
vedly k zablokování silnic, protože ulice byly
přestavěny tak, aby ve větší míře vyhovovaly
cyklistům a chodcům. Reakcí motoristů se stal
sbor klaksonů ve chvíli, když si uvědomili, že jejich
preferovaná trasa již není použitelná.
Velká část argumentů proti odstraňování aut
z ulic se točí kolem toho, že majitelé obchodů

přicházejí o obchody – v Dublinu jedna lékárna
tvrdí, že musela po 150 letech ukončit provoz
kvůli zrušení parkovacích míst (je k nevíře, kolik
zákazníků jezdilo do lékárny autem před 150 lety).
Dalším prvkem, který se v konverzaci
stále více prosazuje, je podivná představa,
že auta předcházejí kriminalitě. Teorie
zní, že pěší a cyklistické stezky povzbuzují
lidi ke shromažďování, čímž se zvyšuje
pravděpodobnost narušení veřejného pořádku.
Zatraktivnění oblastí pro lidi poskytováním
laviček a rostlin v květináčích prý může vést ke
koncentraci zločinců, myslí si v některých částech
Velké Británie. Výsledkem je architektonický styl,
jehož cílem je zabránit lidem ve shromažďování.
Takzvané urbanistické plánování „Secured by
Design“ podporuje odstraňování laviček a keřů
a blokování cyklostezek. To vychází z toho, že
policejní oddělení protestují proti výstavbě
nových stezek pro kola a pěší pod rouškou
prevence kriminality. A tak se pravděpodobně
rozšíří další fatální diskuse s představou, že více
veřejného prostoru znamená více kriminality
a brutality a auta jsou protijed …
EU v letech 2022 a 2023 investuje 360 milionů
eur na pomoc městům v jejich ekologizační
misi, o níž doufá, že podnítí další investice ze
soukromého sektoru. Proto vybrala 100 měst
k účasti v programu na rychlé snížení emisí s cílem
dosáhnout do roku 2030 klimatickou neutralitu.
Do programu se zapojí města z každého
členského státu, která představují přibližně
12 % populace EU, a dalších 12 měst mimo blok.
Z České republiky byl do programu vybrán jen
Liberec.
„Zelený přechod si právě nyní razí cestu po
celé Evropě. Ale vždy jsou potřeba průkopníci,
kteří si kladou ještě vyšší cíle. Tato města nám
ukazují cestu ke zdravější budoucnosti,“ řekla
předsedkyně Evropské komise Ursula von der
Leyenová.

více na
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České firmy hledají náhradu za ruský plyn
Tuzemské energetické společnosti se usilovně
připravují na situaci, kdyby Moskva ze dne na den
odstřihla Česko od dodávek plynu. Některé z nich
dokonce jednají s alternativními dodavateli.
Podle ekonomů však ruské energetické zdroje
v nejbližší době zcela nahradit nelze.
Ačkoli obchod s plynem v tuzemsku ovládají
výhradně soukromé subjekty, se sháněním
nových dodavatelů pomáhá i vláda. MPO
vyslalo náměstka pro energetiku Reného
Nedělu k jednání s norským státním podnikem
Equinor s úkolem „otevřít v Norsku dveře českým
obchodníkům.“
Společnost innogy se zatím spoléhá hlavně
na zahraniční obchodníky. „Energii nakupujeme
přes své klíčové evropské partnery MVM a RWE
Supply and Trading, kteří mají portfolio dodávek
z různých zemí,“ uvedl mluvčí firmy Martin
Chalupský. „Jednáme o dodávkách norského
zkapalněného plynu a intenzivně plníme plynem
zásobníky,“ uvedl mluvčí Pražské plynárenské
Miroslav Vránek.
Experti dlouhodobě upozorňují, že úplná
náhrada za ruský plyn v krátkodobém horizontu
neexistuje. „Přerušení dodávek ruského plynu
by znamenalo náročnou zkoušku evropské
sounáležitosti. V letošním roce a v následující
topné sezoně nebude možné výpadek

ruského plynu nahradit bez omezení spotřeby
průmyslových podniků i domácností,“ tvrdí mluvčí
Centropolu Monika Bartošová.
Rusko loni poslalo do Evropské unie 155
miliard m3 zemního plynu. Norsko, druhý největší
exportér, dodalo 113 miliard m3. Přísun LNG,
který se do Evropy dopravuje z USA, Kataru
a Austrálie, komplikuje nedostatečný počet
terminálů schopných převést surovinu znovu do
plynného skupenství a vpravit ji do potrubí pro
další přepravu. Spojené státy mají do konce roku
poskytnout EU přibližně 15 miliard m3 LNG, do
roku 2030 by se roční objemy měly navýšit na
50 miliard m3.
„Při kritickém nedostatku plynu by se
dodávky zachovaly jen domácnostem a kritické
infrastruktuře, například nemocnicím. Existuje
deset takzvaných odběrových stupňů pro
omezování spotřeby. V prvním stupni by se
omezily dodávky zákazníkům, kteří mají možnost
přejít na jiné palivo,“ informoval Marek Vošahlík
z tiskového oddělení ministerstva průmyslu
a obchodu.
Dodávky plynu do České republiky jsou
zatím stabilní, plynárenská soustava funguje
bez omezení. NET4GAS shromažďuje všechny
relevantní informace pro posouzení případného
rozdílu mezi dodávkami a poptávkou po plynu.
více na
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