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Škoda Auto učinila další krok k elektromobilitě
Škoda Auto zahájila v Mladé Boleslavi výrobu
systémů akumulátorů pro elektricky poháněné
vozy na bázi modulární platformy MEB koncernu
Volkswagen. Současně se bude zvyšovat
produkce elektromobilů ze současných 350 na 500
a do roku 2025 až 800 denně. Plány automobilky
nastínil člen představenstva Škoda Auto za oblast
Výroby a logistiky Michael Oeljeklaus: „Do roku
2030 Škoda Auto zvýší podíl prodeje elektromobilů
v Evropě na 50 až 70 % a nabídka se rozšíří
nejméně o tři elektromobily cenově a velikostí
pod úrovní modelu Enyaq iV.“
Otázkou je, kde se nové modely se značkou
Škoda budou vyrábět. K tomu Michael Oeljeklaus
řekl: „O tom, kde se tyto modely budou vyrábět,
se bude teprve rozhodovat na podzim s ohledem
na snahu maximálně využívat kapacitu všech
koncernových závodů. Postupně se budeme
transformovat od majoritní výroby vozů jedné
značky k k víceznačkové výrobě s využitím jedné
platformy.“

Na lince může 250 zaměstnanců montovat
255 000 akumulátorů za rok. Kromě vozů Škoda
budou použity i v modelech značek Volkswagen,
Audi a Seat. Nová výrobní linka byla instalována
do prostor uvolněných po výrobě komponent pro
spalovací motory.
Michael Oeljeklaus říká: „Zahájením výroby
akumulátorů pro platformu MEB budeme vyrábět
absolutně klíčovou komponentu v srdci našeho
podniku. Dosáhli jsme tím dalšího cíle pro
úspěšnou transformaci směrem k elektromobilitě.
Investovali jsme 130 milionů eur a náš cíl je jasný:
do roku 2030 ve všech třech českých závodech
vyrábět elektrokomponenty nebo elektromobily.“
Výroba je plně automatizovaná včetně
logistiky. Pracovníci kromě kontrol zajišťují jen
zapojení konektorů, protože tuto činnost roboti
nezvládají. Akumulátory mají tři verze: s 8 moduly
a kapacitou 55 kWh, s 9 moduly a kapacitou
62 kWh a s 12 moduly a kapacitou 82 kWh.
Moduly mají 24 článků a dodávají je LG Chem
z Polska a CATL z čínské produkce, kterou brzy
nahradí dodávky z Německa. Dalšími součástmi
jsou skříň s integrovaným chlazením, řídicí systém
a elektrická propojení.
Christian Bleiel, vedoucí Výroby komponent
ve Škoda Auto, doplnil: „Zahájením výroby
akumulátorů činíme zásadní krok v transformaci
od spalovacích motorů k elektromobilitě. Další
učiníme na konci roku 2023, kdy rozběhneme
druhou fázi a budeme vyrábět ročně 380 000
akumulátorů.“
více na
www.autoweek.cz

Renault prodává podíl v ruském AvtoVAZ
Renault se ze západních automobilek
nejvíc angažuje na ruském trhu. Nyní uvedl,
že jeho podíl 67,69 % v ruské automobilce
AvtoVAZ
bude
prodán
ruskému
Ústřednímu výzkumnému a vývojovému
institutu automobilů a motorů NAMI a 100
% podílu v Renaultu Russia připadne
městu Moskva. Francouzská automobilka

uvedla, že dohoda zahrnuje šestiletou
opci na zpětné odkoupení podílů.
Je zřejmé, že majetek Renaultu v Rusku
přechází do vlastnictví ruského státu.
Cena nebyla zveřejněna, ale jde jen
o symbolickou částku. Renault, který je
z 15 % vlastněn francouzským státem,
potvrdil bezhotovostní odpis ve výši 2,2
miliardy eur na potenciální náklady
pozastavení operací v Rusku. Pro Renault
byl ruský trh druhý nejvýznamnější trh po
Francii. Renault v posledních letech do
modernizace ruské automobilky hodně
investoval. V rámci reorganizace skupiny
Renault na začátku roku 2021 značka
Lada vytvořila spojení s Dacií pro práci na
společných projektech.

Elektromobily jezdí víc než auta na benzin
Elektromobily v Německu najezdí v průměru
víc kilometrů než auta na benzin. Řidiči
elektromobilů v Německu loni najezdili
v průměru 12 127 km, o 18,8 % víc než řidiči

aut s motory na benzin (10 210 km). Motoristé
s vozy na naftu ujeli v průměru 13 049 km,
tedy jen o 7 % víc než elektromobily. Majitelé
hybridů najeli 12 763 km, tedy o 14 % víc než
je průměr všech osobních vozů pojištěných
přes Check24 (11 230 km). Čísla vycházejí
ze závěrů pojistných smluv automobilů
prostřednictvím Check24. „Tvrzení, že
elektromobily najedou méně kilometrů než
auta se spalovací motory, lze vyvrátit na
základě ročního počtu najetých kilometrů
našich zákazníků. Vzhledem k rostoucím
cenám pohonných hmot a vládním
dotacím bude poptávka po elektroautech
nadále stoupat,“ říká generální ředitel
pojištění motorových vozidel v Check24
Rainer Klipp.
více na
www.autoweek.cz

Citroën C5 X – tři v jednom
Citroën se po pěti letech vrací do segmentu
vozů vyšší třídy s modelem, který nese všechny
charakteristické rysy velkých vozů značky
Citroën a plně odpovídá filosofii kladoucí důraz
na pohodlí. Citroën C5 X je komfortní crossover
spojující znaky velkého sedanu a kombi s prvky
designu ve stylu SUV. Při délce 4805 mm
s rozvorem náprav 2785 mm se zvýšenou světlou
výškou 194 mm vytváří velký vnitřní prostor i na
zadních sedadlech. Vytvořen byl na platformě
EMP2. Zavazadlový prostor má objem 545 l resp.
až 1650 l, u plug-in hybridní verze to je 485 l/1580 l.
V prostorném interiéru jsou cestující obklopeni
kvalitními, precizně zpracovanými materiály.
Příznivý dojem podtrhuje výtečně odhlučnění
a ozvučení. Rozší řený head-up displej
s širokými možnostmi personalizace je jedním
z nejlepších na trhu. Centrální dotykový displej

lze naprogramovat podle individuálních přání
zákazníka s využitím widgetů v infosystému My
Citroën Drive Plus. Nejdůležitější ovládací prvky
ale stále mají i haptická tlačítka.
Spolu se sedadly Advanced Comfort eliminuje
nerovnosti cest stejnojmenné odpružení. V plugin verzi je použit aktivní podvozek, který kombinuje
aktivní pérování s tlumiči s hydraulickými
dorazy s adaptivním podvozkem, měnícím
charakteristiku každého tlumiče individuálně
v reálném čase.
Do prodeje C5 X přichází s nabídkou tří
pohonných jednotek. Především pro ty, kteří
hledají daňové zvýhodnění je zde zážehový
tříválec Pure Tech 130 1,2 l/96 kW (130 k) a střed
nabídky představuje čtyřválec Pure Tech 180
1,6 l/132 kW (180 k). Vrcholná verze, u níž se také
předpokládá největší zájem kupujících, je Plugin Hybrid 225 se stejným čtyřválcem Pure Tech
1,6 l/132 kW (180 k), která poskytuje největší výkon
systému 166 kW (225 k) a čistě elektrický dojezd
60 km.
Vůz se vyrábí v Šanghaji. Akční cenová
nabídka začíná na 795 000 Kč za verzi 1,2
PureTech 130 EAT8 Feel, u plug in hybridní verze
to je 1 095 000 Kč za verzi Plug-In Hybrid 225
ë-EAT8 Feel Pack. Citroën při prodeji tohoto vozu
sází především na výhodné sazby operativního
leasingu.
více na
www.autoweek.cz

BMW osvěžuje řadu 3
V červenci 2022 vyrazí do ulic výrazně
přepracované verze BMW řady 3 a řady
3 Touring. Jak už to bývá u modernizací
v polovině životního cyklu, jde především
o vzhled. Řada 3 G20/G21, která se objevila
na konci roku 2018, dostala změny, které
BMW vysvětluje jako „specifické úpravy
předního a zadního designu“ s ploššími
světlomety, novou interpretací „ledvinek“.
Reinterpretace standardního zaobleného
displeje jsou už známé z jiných modelů.
Skládá se z 12,3“ displeje přístrojového
panelu
BMW
Live
Cockpit
Plus
a dotykového displeje 14,9“ spojených do
jednoho celku. Standardem bude BMW
Operační systém 8 a navigační systém
BMW Maps. Pod kapotou není nic nového.
K dispozici jsou zážehové i vznětové
motory se čtyřmi a šesti válci, šestiválce
standardně s pohonem všech kol xDrive.

Jsou tu také dva plug-in hybridy, 320e
a 330e. Celkem 30 verzí, které, pokrývají
výkony od 90 kW (122 k) do 275 kW
(374 k). Výroba začne v hlavním závodě
v Mnichově v červenci. Ceny začínají na
1 028 300 Kč za 318i Sedan/115 kW (156 k)
resp. 1 073 800 Kč za 318i Touring.

PowerPass vykazuje pozitivní výsledky
Před rokem uvedla Škoda Auto na trh své
první čistě elektrické SUV Enyaq iV. Od té
doby nabízí svým zákazníkům také službu
PowerPass, která umožňuje nabíjení ve

většině evropských zemí v síti veřejných
dobíjecích míst prostřednictvím aplikace
pro chytrý telefon nebo karty RFID. Nabíjení
prostřednictvím služby PowerPass využívá
každý třetí vůz Enyaq iV. K dispozici je již
více než 310 000 veřejných dobíjecích
míst, včetně evropské sítě veřejných
rychlonabíjecích stanic Ionity. V základním
tarifu Charge Free zákazník neplatí kromě
ceny za odebranou energii žádný měsíční
poplatek. Tarif Simply Charge nabízí za nízký
základní měsíční poplatek zvýhodněné
ceny energie odebrané při nabíjení na
veřejných AC a DC nabíjecích stanicích.
Nejoblíbenějším tarifem je Charge Faster,
který za mírně vyšší základní měsíční
poplatek snižuje náklady za používání sítě
nabíjecích stanic Ionity a současně nabízí
ještě nižší ceny za AC a DC nabíjení.
více na
www.autoweek.cz

Bentley prodlouží SUV Bentayga
Bentley po sedmi letech představil
zásadní inovaci pro své SUV –
prodlouženou verzi Bentayga Extended
Wheelbase s rozvorem náprav delším
o 18 cm. Prodloužení vozu na 532 cm by
mělo prospět cestujícím vzadu. Žádné jiné
velké exkluzivní SUV nenabízí více prostoru
a luxusu na zadních sedadlech. Opěradla
dvou samostatných sedadel Air Line bude
možné sklonit o 40°, nabídnou světové
prvenství v podobě automatického
systému klimatických senzorů a navíc
se tlak v jednotlivých místech přizpůsobí
poloze sedícího tak, aby se redukovalo
otlačení a únava. Nové jsou také vyhřívané
dveře a středové loketní opěrky. Bentayga
EWB má řízení všech kol, které i přes delší
karoserii umožní menší průměr otáčení
než standardní model. Známý zážehový

motor 4,0 l V8 s výkonem 404 kW (550 k)
umožní zrychlení z 0 na 100 km/h za
4,6 s a maximální rychlost 290 km/h.

Modernizovaný Rolls Royce Phantom Series II
Osmá generace řady Phantom měla
premiéru v roce 2017. Nyní se dočkala
lehkého
oživení
vzhledu
výchozí
i prodloužené verze Phantom Extended.

Jemná geometrická změna masky
chladiče Pantheon činí znak a maskot
mřížky Spirit of Ecstasy výraznější. Přední
světlomety
jsou
ozdobeny
laserem
vyřezávanými hvězdicovými světly. Boční
profil je zvýrazněn novými nerezovými koly
s 3D frézovanými trojúhelníkovými fazetami,
alternativně elegantními diskovými koly
evokujícími romantiku vozů z 20. let. Tato kola
jsou k dispozici v leštěné nerezové oceli nebo
s černým lakem. Přepychový interiér zůstává
nezměněn. Ve Phantomu Series II debutuje
systém Rolls-Royce Connected, umožňující
poslat adresu přímo z aplikace Whispers –
vyhrazené pouze pro majitele vozů RollsRoyce – do vozidla pro bezproblémovou
navigaci k akci, restauraci nebo dealerství.

více na
www.autoweek.cz

Velké parkoviště VCHD Cargo v Kladně
Přepravní společnost VCHD Cargo
disponuje ve své centrále ve středočeském
Kladně novými parkovacími plochami
s kapacitou více než 30 nákladních a 50
osobních vozidel. Součástí parkoviště
jsou také manipulační a skladové plochy.
Nové parkoviště umožní řidičům odstavit

kamion při střídání s kolegou na další
lince, mohou zde pohodlně zaparkovat
a vyřídit si administrativní a personální
záležitosti v centrále, či nechat vozidlo
přes noc, pokud se z linky vracejí na večer
domů. Kromě toho zde kamiony čekají
na pravidelné čištění a dezinfekci před
další jízdou. V neposlední řadě poskytuje
řidičům jistotu, že s porouchaným ale
pojízdným vozidlem nemusejí hledat jiné
alternativy před tím, než je přijme servis.
V rámci školicích a výukových programů
VCHD Cargo zde také budou probíhat
názorné ukázky, například manipulace
s výměnnými nástavbami.

Elektrické nákladní vozy Volvo v prodeji
Společnost Volvo Trucks oficiálně otevřela
objednávkový systém pro svou řadu
těžkých elektrických nákladních vozidel
FH Electric, FM Electric a FMX Electric.
Sériová výroba se postupně rozběhne
na podzim tohoto roku. Podvozky budou
uvedeny do prodeje ve čtvrtém čtvrtletí
roku 2022. Elektrická nákladní vozidla se
budou vyrábět v CO2 neutrálním závodě
v Tuve v Göteborgu.
Elektrické
verze
středně
těžkých
nákladních vozidel Volvo FE Electric,
Volvo FL Electric a Volvo VNR jsou již
v sériové výrobě. V roce 2021 společnost
Volvo Trucks přijala objednávky na více
než 1100 elektrických nákladních vozidel
ve 20 zemích. Volvo Trucks je lídrem na
evropském trhu těžkých elektrických

nákladních vozidel s tržním podílem
42 % v roce 2021 a má vedoucí postavení
také v Severní Americe. S celkem šesti
modely elektrických nákladních vozidel
má Volvo Trucks nejúplnější elektrickou
řadu v celosvětovém nákladním průmyslu,
která zahrnuje vše od městské distribuce
a odvozu odpadu až po městskou stavební
dopravu a regionální dopravu.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Czech News Center mění šéfa
marketingu
Z pozice šéfa marketingu CNC
odešel Jaroslava Sodomka, přesedlal
do agenturní skupiny Publicis Groupe.
Marketing Czech News Center řídil
necelé dva roky. Po čtyřech a půl letech
řízení Nadačního fondu Kapka naděje se
do mediálního domu vrátil Jan Fischer.
Ve fondu dál zůstává jako člen dozorčí
rady. Jeho hlavní pozicí je nově ředitel
marketingu Czech News Center. Tam už
pracoval v letech 2014 až 2017. Z pozice
brand manažera se staral o komerční
projekty, deník Sport nebo o magazín
ForMen. Od Fischera si Czech News Center
slibuje pomoc v realizaci digitálních
strategií všech titulů i v posunu směrem
k novým, moderním cestám distribuce
obsahu k jeho konzumentovi.

Autodrom Most: Radek Laube
se těší na sezonu bez covidu
Před tiskovkou Autodromu Most jsme
potkali bývalého novináře a nyní PR
manažera areálu Radka Laubeho. Už
skoro rok je zodpovědný za komunikaci
autodromu s médii a jeho úkolem bylo
kromě toho vytvořit i novou komunikační
strategii mosteckého okruhu a polygonu.
„Pro autodrom pracuji již téměř rok,
s prací jsem velmi spokojen, náladu nám
loni kazila jen covidová omezení. Těším se
tedy na první sezonu, která již bude probíhat
bez jakýchkoli překážek,“ řekl nám Radek,
který má bohaté zkušenosti v oblasti
komunikace jak na straně médií, tak i jako
zástupce nadnárodní automobilové
společnosti. Dlouhé roky působil jako
šéfredaktor časopisu AutoDesign&Styling
se zaměřením na design automobilů. Ve
spojení s časopisem organizoval v Praze
i mezinárodní designérské konference
s četnou účastí šéfdesignérů předních
světových automobilek. V roce 2015 se
přesunul do Škoda Auto, kde zastával
pozici asistenta šéfdesignéra a podílel
se na komunikaci Škoda Designu.
S mosteckým okruhem ho mimo jiné pojí
vášeň pro motorky. Laube je absolventem
ČVUT Fakulty dopravní. Automobilový
design studoval pod vedením Václava
Krále.
více na
www.automakers.cz
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Dlouhá cesta k akumulátorům s pevným elektrolytem
Výrobci elektromobilů doufají v akumulátory
s pevným elektrolytem. Ty by mohly vyřešit
problémy s dlouhou dobou nabíjení a relativně
krátkým dojezdem. Podle studie, kterou zveřejnil
Fraunhoferův Institut pro výzkum systémů
a inovací ISI v Karlsruhe, ale bude ještě nějakou
dobu trvat, než se tato technologie prosadí ve
srovnání s dosud dominantními lithio-ionovými
akumulátory.
„Neočekáváme, že by se akumulátory
s pevným elektrolytem na bázi oxidů a sulfidů
v příštích pěti letech objevily ve větším měřítku na
automobilovém trhu. Je to proto, že technologie
pro tento typ akumulátorů ještě není zralá,“ řekl
Thomas Schmaltz, který koordinoval výzkumné
práce v ISI.
V lithio-ionových akumulátorech s tekutým
elektrolytem (LIB) se obvykle používá směs niklu,
manganu a kobaltu (NMC) v různém poměru.
Rostoucí roli hrají také články LFP, tedy s lithioželezofosfátovými články. Fraunhofer ISI očekává
dosažení dalšího pokroku u obou druhů, ale
v nadcházejícím desetiletí vidí stále menší
potenciál pro jejich optimalizaci. Proto jim pak

mohou začít konkurovat akumulátory s pevným
elektrolytem (SSB).
U akumulátorů s pevným elektrolytem se
náboj netransportuje přes tekuté médium. Díky
tomu jsou články lehčí, což zvyšuje dojezd,
a vyšší hustota energie by měla umožnit rychlejší
nabíjení. Hlavní problém jsou vysoké výrobní
náklady, ale ty mohou být kompenzovány
velkými úsporami.
Fraunhofer ISI identifikoval tři slibné skupiny
akumulátorů SSB, nepředpokládá však jejich
brzké využití v elektromobilech. Polymerní
elektrolyty jsou v popředí výzkumu a pohánějí již
malosériové elektrobusy. Jenže provozní teplota
50 až 80 °C omezuje jejich použití pro běžná
vozidla. Vývojáři vidí potenciál v oxidových
elektrolytech, avšak jejich zpracování vyžaduje
velkou spotřebu energie a mají špatnou iontovou
vodivost. Dalšími jsou sulfidové elektrolyty. Snadno
se s nimi pracuje, ale jsou dostupné pouze
v omezené míře a jejich chemická kompatibilita
s kovovým lithiem a materiálem vysokonapěťové
katody je omezená.
Podle studie ISI ve výzkumu dominují asijské
a americké firmy a instituce. Evropa proto
potřebuje jako celek zintenzivnit svůj přístup
a investovat více peněz z veřejných nebo
soukromých zdrojů, aby ve vývoji akumulátorů
s pevným elektrolytem mohla v budoucnu hrát
vedoucí roli.
více na
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Proti jednostrannému zaměření na elektromobilitu
Zájmové společenství výrobců syntetických
paliv z obnovitelných energií eFuel Alliance se
staví proti jednostrannému rozhodnutí EU ve
prospěch čistě elektricky poháněných vozidel.
Těsná většina členů výboru při hlasování
o přísnějších emisních normách CO2 pro nová
osobní a lehká užitková vozidla hlasovala
pro strategii elektrifikace silniční dopravy.
Pozměňovací návrh, zahrnout úspory CO2
prostřednictvím udržitelných syntetických paliv,
byl zamítnut – chyběly tři hlasy.

akumulátory. Podle Mezinárodní energetické
agentury Čína kontroluje 87 % světových ložisek
vzácných zemin, 65 % kobaltu, 58 % lithia
a 40 % mědi.

„Ochranu klimatu nenaplníme samotnou
elektrickou mobilitou. Kdyby byl návrh přijat,
nabídlo by to spotřebitelům jinou alternativu,
která je šetrná ke klimatu. Je to velká překážka
pro spotřebitele a ochranu klimatu! Zákazem
spalovacích motorů byl ﬂexibilní technologický
mix v silničním provozu, který zahrnuje všechny
možnosti šetrné ke klimatu, odmítnut. Ani
v budoucnu si nebude moci každý dovolit
elektromobil nebo jej nebude chtít. Válka na
Ukrajině ukazuje, že fixace na jediné řešení může
vést k nebezpečné závislosti,“ řekl výkonný ředitel
eFuel Alliance Ralf Diemer.

Současné nařízení EU o normách CO2 pro
osobní a dodávkové automobily podle eFuel
Alliance omezuje možnosti zákazníků tím, že
se zaměřuje výhradně na emise z výfuku.
Ignoruje přínos obnovitelných paliv v účinných
spalovacích motorech. Emise, ke kterým dochází
v dřívějších a pozdějších fázích životního cyklu
vozidla, například při jeho výrobě nebo při výrobě
a poskytování elektrické energie, se v současné
regulační logice nezohledňují. Evropský
energetický mix je závislý na fosilních palivech.
Nicméně elektromobil nabíjený elektřinou
vyrobenou z fosilních paliv je považován za
vozidlo s nulovými emisemi. Na druhou stranu,
vozidlo, které jezdí na syntetické palivo, je vždy
považováno za fosilní vozidlo. „To nedává smysl
a měl by to napravit Evropský parlament,“
požaduje eFuel Alliance.

Diemer chce, aby se kromě rozšiřování
elektromobility nabízela i další klimaticky šetrná
řešení, jako je používání syntetických paliv
neutrálních z hlediska emisí CO2, aby Evropa
nesklouzla do další krize při dovozu surovin pro

Diemer požaduje: „Při hlasování by poslanci
Evropského parlamentu měli vzít v úvahu přínos,
který obnovitelná syntetická paliva mohou
přispět ke snížení emisí z dopravy. Místo toho,
aby se technologie stavěly proti sobě, měli by
se všichni zúčastnění soustředit na postupné
vyřazování využívání fosilních paliv.“
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Lobbisté vytvářejí zpomalovací prahy
pro snižování emisí vozidel
Vítejte u dopravního zpravodaje Euractiv
kde naleznete nejnovější souhrn zpráv o mobilitě
z celé Evropy od Seana Gouldinga Carrolla.
Poslanci výboru pro životní prostředí
Evropského parlamentu se rozcházejí v tom,
jak rychle přimět výrobce automobilů, aby se
zaměřili na vozy s nulovými emisemi. Navzdory
nedostatku chuti k vyšším cílům přežil hlasování
nejkontroverznější zákaz prodeje vozů se
spalovacími motory od roku 2035.
Jednou z otázek je role, kterou sehrál lobbing.
Zpráva od nevládní organizace InﬂuenceMap,
ukázala, že téměř všichni zákonodárci se setkávali
se zástupci automobilového průmyslu, mnozí
často. Lobbing je haněn jako hájemství těch
nemorálních a po penězích lačných. Je to však
složitější. Průmysl může mít oprávněné obavy
a chce, aby jim zákonodárci dobře naslouchali.
Je pak na politicích, aby porovnali tyto obavy
s širšími společenskými cíli a veřejným blahem.
„Vždy jsem měl filozofii zvát a mluvit s celým
spektrem – s lidmi, kteří jsou pro, kteří jsou neutrální
i kteří jsou proti. Mluvit s různými zúčastněnými
stranami, od průmyslu po nevládní organizace,
vede k lepší legislativě,“ argumentoval poslanec
Renew Europe Jan Huitema.

středisko pro prevenci a kontrolu nemocí ECDC
upustily od doporučení, aby cestující během
letů a na letištích museli nosit respirátory. Nyní
je na leteckých společnostech, zda chtějí tento
požadavek uplatňovat nebo ne.
V Berlíně byl německou policií zastaven ředitel
komunikace Euractivu Chris Powers. Aniž to věděl,
porušil zákon. Zmatek pramení z toho, že trestný
čin, který spáchal, v Belgii, kde bydlí, trestným
činem není. Při cestě do bruselské kanceláře
v něm policie vidí mladého profesionála. Při jeho
cestě do berlínské kanceláře však Polizei spatřila
zločince. Jeho prohřešek? Řídil elektrokoloběžku
bez registrační značky, kterou v Německu musí
mít, stejně jako pojištění, zatímco v Belgii je
považována za jízdní kolo.
Případ ilustruje limity evropské integrace
pokud jde o dopravní předpisy. Elektrokoloběžky
jsou jednou z inovací, které zatěžují regulaci
s různými přístupy v různých členských státech.
Tento nesoulad se ještě prohloubí, až se
posuneme k větší automatizaci vozidel. Na rozdíl
od jiných spotřebních produktů jsou vozidla
navržena tak, aby se pohybovala přes hranice.
Bylo by užitečné, kdyby z nás nedělala zločince
hned, jak je překročíme.

Mnoho výrobců automobilů bylo
důrazně proti textu Komise. Někteří
tvrdí, že spalovací motory by neměly
být tak rychle odhozeny, jiní zdůrazňují
potenciální ztráty zaměstnání. Tvrdit,
že zákonodárci byli lobbisty voděni za
nos, je přehnaně cynické, ale říkat, že
lobbisté neměli žádný efekt, je naivní.
Jedním z nejnepříjemnějších
aspektů letecké dopravy během
pandemie byly hádky cestujících kvůli
nošení respirátorů. Palubní personál
se ocital v roli improvizovaných
mírových sil. Tyto roztržky mohou být
minulostí. Agentura Evropské unie pro
bezpečnost letectví EASA i Evropské
více na
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Ford a Volvo Cars chtějí zákaz spalovacích motorů
Automobilky se připojily
k 26 dalším společnostem ve
veřejné výzvě zákonodárcům
aby EU zakázala prodej
spalovacích motorů vč.
hybridů do roku 2035 a aby
stanovila povinné cíle pro
infrastrukturu dobíjení. Tvrdí,
že termín zákazu pro nové
motory na fosilní paliva je
nutný, aby se zajistilo, že
poslední auta a dodávky
poháněné spalovacími
motor y budou m imo
provoz do roku 2050, kdy
EU požaduje, aby Evropa
dosáhla čistých nulových
emisí.
Zatímco 15 automobilek se dobrovolně
zavázalo, že v příštím desetiletí budou v Evropě
pouze elektromobily, signatáři říkají, že je na
orgánech EU, aby to zajistily v předpisech,
a poskytly tak jistotu plánování pro průmysl,
poskytovatele infrastruktury i zákazníky.
„Stanovení konečného data pro prodej aut na
fosilní paliva nastartuje systémovou transformaci
v evropském automobilovém průmyslu a učiní
z něj globálního lídra v klíčovém sektoru pro
čistou budoucnost,“ uvedly společnosti.
Předseda Ford Europe Stuart Rowley řekl:
„Ve Ford Europe věříme, že svoboda pohybu
jde ruku v ruce s péčí o planetu. Proto se
zaměřujeme na to, aby všechna vozidla Ford
měla do roku 2035 nulové emise. K úspěšnému
dosažení tohoto cíle musí politici EU také stanovit
povinné vnitrostátní cíle pro bezproblémovou
infrastrukturu elektrického nabíjení, která bude
odpovídat rostoucí poptávce.“
Elektromobily jsou podle signatářů snadno
dostupným řešením klimatických emisí. Osobní
auta a dodávky jsou zodpovědné za 15 % emisí
CO2 a jsou největším zdrojem znečištění oxidem

dusičitým, který podle Evropské agentury pro
životní prostředí způsobuje v Evropě více než 40
000 úmrtí ročně.
Generální ředitel společnosti Volvo Cars Jim
Rowan řekl: „Volvo Cars plánuje stát se do roku
2030 plně elektrickou automobilkou a podporuje
ukončení prodeje vozů na fosilní paliva v Evropě
do roku 2035. Okno, abychom se vyhnuli
nejhorším dopadům globálního oteplování,
se rychle zavírá. V tomto kritickém okamžiku je
nyní čas, aby EU znovu potvrdila své vedoucí
postavení v boji proti klimatu.“
Automobily se spalovacími motory jsou také
zodpovědné za zhruba třetinu veškerého dovozu
ropy do Evropy. Přechod na silniční dopravu
bez fosilních paliv by podle signatářů zvýšil
energetickou bezpečnost kontinentu a ušetřil
by miliardy eur, které ročně posílá do zahraničí
za ropu.
Evropský parlament a vlády EU rozhodnou
o svém stanovisku k cíli pro vozidla s nulovými
emisemi do roku 2035 v červnu a konečný zákon
má být přijat na podzim.
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50 let MS rallye na plakátu Automobilist
Mistrovství světa v rallye letos vstoupilo do
své 50. sezóny. Půlstoletí náročných soutěží,
legendárních jezdců i vozů a technických
inovací oslavuje limitovanou edicí uměleckých
plakátů i česká společnost Automobilist, která
je oficiálním dodavatelem seriálu a provozuje
i WRC Print Store.
Nový umělecký plakát, který stejně jako
ostatní díla Automobilist vznikl díky špičkové
počítačové grafice a 3D modelování, zachycuje
momentky ze všech 50 ročníků Mistrovství světa
rallye, a to včetně toho letošního, který začal
v lednu vítězstvím legendárního Sebastiana
Loeba v Rallye Monte Carlu. Tedy tam, kde
v roce 1973 seriál odstartoval.
„Během půlstoletí prodělala soutěžní auta
pro rallye mezi ostatními vozy v motoristickém
sportu pravděpodobně nejradikálnější změny.
Náš plakát zachycuje vývoj, který šel od klasiky,
jako je Lancia Stratos, až po moderní hybridní
vozy Rally1, s nimiž se jezdí od letoška,“ říká
Jan Rambousek, kreativní ředitel Automobilist
a autor uměleckého plakátu. K dostání je pouze
500 kusů.

Automobilist již od roku 2020 provozuje
WRC Print Store, e-shop s tištěnými produkty
licencovanými WRC. Zde jsou k nalezení díla
zachycující vozy z celé padesátileté historie
seriálu. Nedávno třeba společnost představila
limitovanou edici plakátů k 75. narozeninám
fenomenálního německého pilota Waltera
Röhrla. K dostání byly i kusy s podpisem
dvojnásobného mistra světa.
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