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Nový Mercedes-Benz třídy A
Mercedes-Benz uvedl na trh čtvrtou generaci
kompaktního modelu třídy A s interním označením
W177. Přichází s revolučním řešením interiéru s
multimediálním systémem MBUX a bezpečnostními
systémy na úrovni exkluzivní třídy S. Nová třída
A navazuje vzhledem i celkovým konceptem na
předchozí generaci W176, tedy elegantní klasický
hatchback, a nikoliv na první dvě generace s vysokou
stavbou a dvojitou sendvičovou podlahou. Proti
předchozí generaci je trochu nižší a delší o 120 mm
(4419 mm) s prodlouženým rozvorem o 30 mm na
2729 mm.
Design se snaží ještě víc působit na emoce a přitom
je vůz současně praktičtější - poskytuje víc místa na
zadních sedadlech a má větší zavazadlový prostor
(370 l) s větším vstupním otvorem. Zúžené sloupky
navíc zlepšují výhled z vozu - celkový úhel výhledu
se zvětšil o 10 %.

Nejvýznamnější změny se odehrály v interiéru,
kterému dominuje digitální sdružený přístroj
Widescreen Cockpit se dvěma displeji - v základní
podobě 2x 7“ a pro vyšší úrovně výbavy i 7“ a 10,25“
nebo dva 10,25“ displeje. Koncept volantu nové
generace je převzatý ze třídy S.
Třída A/W177 používá stejnou platformu MFA jako
předchozí generace. Nově může být vybavena dvěma
typy zadní nápravy. Tradiční víceprvková náprava je
určena pro výkonnější verze a varianty s pohonem
všech kol, tedy pro ty vozy, u nichž se předpokládá
dynamičtější jízda. Nově se nabízí i zadní náprava
s vlečenými rameny a zkrutnou příčkou pro verze
předurčené k městskému provozu.
Do prodeje zatím přicházejí první tři verze. A 180 d
pohání vznětový motor 1,5 l/85 kW (116 k). S přímo
řazenou šestirychlostní převodovkou je jeho základní
cena 721 160 Kč. A 200 má zážehový přeplňovaný
čtyřválec 1,3 l/120 kW (163 k) a A 250 přeplňovaný
zážehový 2,0 l/165 kW (224 k). Varianty s pohonem
všech kol 4Matic by měly být k dispozici od prosince.
Mercedes-Benz třídy A se pro evropské trhy vyrábí v
Rastattu a v Kecskemétu.
Více vč. kompletního ceníku a technických dat na
str. 10 (jen po stažení pdf verze)

více na
www.autoweek.cz

Citroën představuje evropskou
podobu C5 Aircross
Citroën rozšiřuje svou nabídku
v segmentu SUV o evropskou
verzi vozu C5 Aircross, který vloni
představil ve verzi pro čínský
trh. V segmentu kompaktních
SUV se chce prosadit důrazem
na pohodlí v rámci programu
Citroën Advanced Comfort.
Proto je vybaven pérováním s
tlumiči s hydraulickými dorazy
PHC. C5 Aircross vychází z
platformy PSA EMP2. Je dlouhý
450 cm s rozvorem náprav 273 cm. Má objem zavazadlového prostoru 580 až 720
l, při sklopených sedadlech až 1630 l. Je vybaven přístrojovou deskou s digitálním
displejem TFT 12,3" a dotykovým 8" displejem. Ve voze je i kamera ConnectedCAM
Citroën a 20 asistenčních systémů včetně systému Highway Driver Assist pro
autonomní řízení 2. úrovně. Motory jsou zážehové 1,2 PureTech/96 kW (130 k) a 1,6
PureTech/132 kW (180 k) nebo vznětové 1,5 BlueHDi/96 kW (130 k) a 2,0 BlueHDi/132
kW (180 k). Poháněna jsou přední kola ale díky systému Grip Control s funkcí Hill
Assist Descent zvládne i jízdu v terénu.
Nové SUV C5 Aircross se bude pro evropské trhy vyrábět ve francouzské továrně
Rennes - La Janais. Do prodeje přijde na konci roku 2018.
více na www.autoweek.cz
Modernizovaná Kia Sportage
Kia zveřejnila první snímky nové podoby kompaktního SUV z produkce své slovenské
továrny. Poprvé nabídne částečně hybridní (mild-hybrid) pohon EcoDynamics+ se
vznětovým motorem 2,0 l a nový vznětový motor 1,6 l CRDi/85 kW (115 k) nebo
100 kW (136 k), přičemž výkonnější variantu lze kombinovat s pohonem všech kol.
Modernizovaná Sportage nabízí nejnovější systémy Kia na podporu řízení ADAS vč.
inteligentního tempomatu
Smart
Cruise
Control
s funkcí Stop & Go. K
dispozici jsou nové systémy
palubního infotainmentu
Kia se 7" nebo 8" dotykovým
displejem. Nová Sportage
přijde do prodeje v Evropě
ve 3. čtvrtletí 2018.
více na www.autoweek.
cz

Bosch má řešení problémů s NOx u dieselů
Bosch ve Stuttgartu provozuje automobily, jejichž
vznětové motory mají v reálném provozu emise
NOx pouhých 13 mg/km. Při testování v běžném
provozu RDE jsou emise dokonce i pod limity, které
budou platit až od roku 2020, tedy 120 mg NOx/
km. Protože opatření ke snížení emisí oxidů dusíku
nijak výrazně nemění spotřebu, zachovává si tento
diesel výhodu nízké spotřeby, a tedy emisí CO2.
Testovací vozidla 3. generace vycházejí z Volkswagenu
Golf 2,0 TDI. Motor má snížený zdvihový objem na
1,7 l. Zlepšil se systém vstřikování, optimalizovalo
se turbodmychadlo a vylepšily se strategie řízení
motoru. Pro zpracování výfukových plynů byly
použity filtr pevných částic DPF a selektivní
katalytická redukce SCR. Není zde žádný nový
systém, jen běžně dostupné technologie.
Zásadní zlepšení bylo dosaženo inteligentní
kombinací optimalizace činnosti motoru a
maximalizace účinnosti systémů čištění výfukových
plynů. Konstrukce motoru a výfukové soustavy je
mimořádně kompaktní s velmi krátkými spojovacími
částmi potrubí, což minimalizuje tepelné a třecí
ztráty. Základem řešení je integrace systému SCR do
filtru pevných částic, přičemž proudící horké spaliny
se využívají k ohřevu hlavy válců. Každá komponenta
je v místě, ve kterém pracuje s optimální teplotou.

Čím je způsob jízdy dynamičtější, tím dynamičtější
musí být i recirkulace výfukových plynů. To je
možné díky rychleji reagujícímu turbodmychadlu.
S kombinací vysokotlaké a nízkotlaké recirkulace
výfukových plynů je systém sání flexibilnější, takže
ani při rychlém rozjezdu emise příliš nerostou.
Stejně tak důležitý je i vliv teplot. Pro optimální
konverzi oxidů dusíku musí mít výfukové plyny
teplotu přes 200 °C, což je hodnota, která při jízdách
po městě často není dosažena. Promyšlený tepelný
management motoru aktivně řídí teplotu výfukových
plynů, takže výfukový systém zůstává tak teplý, aby
pracoval ve stabilním teplotním rozmezí a zůstaly
nízké emise. Optimalizací konstrukce výfukového
systému lze snížit nepříznivý vliv studených startů,
jízdy malou rychlostí a bez zatížení.
Na celkový výsledek velký vliv má každý detail v
konstrukci. Vše funguje jen jako kombinace všech
dílčích úprav. Navržené řešení lze bez problémů
aplikovat i na motory s větším zdvihovým objemem.
Podrobněji o výsledcích měření na str. 11 (jen
po stažení pdf verze)

více na
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Druhý Ford z Rumunska
Ford začne v rumunské Craiově vyrábět
druhý model. Rozšíření výroby si vyžádá
investice ve výši 200 milionů eur a vytvoří
1500 nových pracovních míst. Od roku
2008 Ford v Craiově investoval téměř
1,5 miliardy eur. Nedávno továrna
prošla modernizací, v rámci níž zde
bylo instalováno 550 robotů. Ford v
Craiově začal s výrobou malého MPV
B-Max, jehož produkce skončila v září
2017. V současnosti zde se 4400 zaměstnanci vyrábí malé SUV Ford EcoSport a motor
1,0 EcoBoost. Druhý model a datum zahájení výroby budou oznámeny později. Jako
nejlogičtější se zdá přesun výroby malého modelu Ka+ z Indie stejně, jako tomu bylo s
modelem EcoSport.
více na www.autoweek.cz
Bentley Bentayga Hybrid
Nový hybridní model s možností vnějšího
nabíjení (plug-in hybrid) je prvním
krokem značky Bentley směrem k
elektrifikaci. Kombinuje elektromotor s
novým zážehovým motorem V6 3,0 l s
přeplňováním turbodmychadlem. Bentley
Bentayga Hybrid má stálý pohon všech kol.
Vozidlo pro maximální hospodárnost jízdy
využívá informace satelitního navigačního
systému k výpočtu nejlepšího způsobu
využívání elektromotoru a spalovacího
motoru. Displej informačního systému a
informační panel řidiče byly přepracovány tak, aby zahrnovaly informace o hybridním
pohonu. Řemeslníky značky Bentley ručně vytvarovaná ozdobná dřeva tvoří v interiéru
elegantní plochy. Zákazníci mají na výběr čtyři nebo pěti kůží čalouněných sedadel
ručně vyráběných v Crewe. Informační a zábavní systém modelu má 8“ dotykový
displej.
Bentley Bentayga Hybrid bude možné objednávat od druhé poloviny roku 2018.
více na www.autoweek.cz
Další zajímavosti 21. týdne na www.autoweek.cz:
GDPR v autoservisech - jsou majitelé připraveni?
Autonomní vozidla Hyundai s novou generací radarů
Prototyp inteligentní pneumatiky Goodyear
Čistička vzduchu Olansi zbaví interiér smogu i pylu
Halogenové žárovky Philips na míru

Zastaví kobalt elektromobilitu?
Automobilky i nezávislí analytici se předhánějí v tom,
kdo vystřelí vyšší počet elektromobilů prodávaných
v Evropě i ve světě po roce 2021. Připouštějí problém
s chybějící infrastrukturou, ale zcela pomíjejí potřebu
základních surovin pro výrobu akumulátorů. Jejich
těžba nesmírně zatěžuje životní prostředí. Jenže se tak
děje hlavně v Jižní Americe a centrální Africe a tam to
evropské environmentalisty
netrápí.
Pro
výrobu
Li-Ion
akumulátorů vozu BMW
i3 je potřeba 6 kg lithia, 35
kg grafitu (z Číny), 11 kg
manganu (z Jižní Afriky) a 12
kg kobaltu. Tesla pro Model
S potřebuje 112 kg lithia a
11 kg kobaltu, pro Model X
a modernizovaný Model S
to je 7 kg kobaltu.

Kolem 42 % kobaltu se používá pro baterie. Růst
poptávky způsobil, že se jeho cena za dva roky
ztrojnásobila na 60 000 dolarů za tunu. Podle analýzy
McKinsey Basic Material Institute do roku 2025 v
důsledku růstu produkce akumulátorů potřeba
kobaltu vzroste na 210 000 t. Problémem je, že se
kobalt většinou získává jako vedlejší produkt při těžbě
niklu a mědi a poptávka
po těchto kovech neroste
stejným tempem. Analytici
Dalton Commodities proto
odhadují, že už v roce 2021
zdroje
kobaltu
nestačí
pokrýt poptávku.

Zdrojem kobaltu může být
i recyklace, ale až poté, co
budou zvládnuty potřebné
technologie, protože dosud
tento proces neúnosně
Zde začíná elektromobilita:
zatěžuje životní prostředí.
u dětských horníků v Kongu
Rozvoj elektromobility zvýší
Částečným řešením bude
poptávku po lithiu a niklu. Kritickým materiálem ale
přechod na akumulátory vyžadující menší množství
bude kobalt. Více než polovina světové produkce
kobaltu. Například kombinace NMC811 (nikl-mangantohoto kovu pochází z dolů v Demokratické republice
kobalt v poměru 8:1:1), snižuje potřebu kobaltu o 20
Kongo, kde se využívá práce 40 000 dětí ve věku
%. Tyto akumulátory uvedla čínská společnost BYD a
kolem 11 let. Toto je druhá strana elektromobility.
od roku 2021 je chce používat i BMW. Tesla používá
nízkokobaltovou směs NMC632. Akumulátory
Podle US Geological Survey se v roce 2017 na světě
nevyžadující lithium ani kobalt už se vyvíjejí, ale jejich
vytěžilo 110 000 t kobaltu, z toho 64 000 t v Kongu.
dostupnost lze očekávat až za mnoho let.
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DAF představuje nákladní vozidlo řady CF s
elektrickým pohonem
Společnost DAF Trucks ve spolupráci se
společností VDL ještě letos uvede do provozu
a předá svým významným zákazníkům
první sérii nákladních vozidel CF Electric.
Vozidla DAF CF Electric pro provozní zkoušky
vyrobí společnost DAF a kompletní montáž
elektrické výzbroje zajistí VDL Groep. DAF
CF Electric je kamion o celkové hmotnosti
až 40 t s uspořádáním 4x2 určený pro rozvážku zboží v městských oblastech. Těžištěm
pohonné soustavy je elektromotor o výkonu 210 kW napájený soustavou lithio-ionových
akumulátorů o celkové kapacitě 170 kWh. Dojezd je přibližně 100 km, což pro rozvážku
velkoobjemových nákladů postačuje.
více na www.autoweek.cz
Plně elektrické nákladní vozidlo Volvo Trucks
Společnost Volvo Trucks představila plně elektrické nákladní vozidlo pro městskou
distribuci, svoz odpadu a další použití. Prodej a sériová výroba Volva FL Electric začne
příští rok. Elektrická nákladní vozidla lze používat i v krytých terminálech a ekologických
zónách a jejich nízká hlučnost umožňuje
práce v noci, a tak uvolnit silnice v průběhu
dne. Volvo FL Electric má celkovou
hmotnost 16 t. Trakční elektromotor má
maximální výkon 185 kW, trvalý výkon 130
kW a točivý moment 425 N.m. Dvě až
šest sad lithio-ionových akumulátorů má
kapacitu 100 až 300 kWh. Dojezd je až
300 km. První dvě vozidla už v Göteborgu
používají společnost Renova pro svoz
odpadu a přepravní společnost TGM.
více na www.autoweek.cz
Krátce
- Čínská vláda rozhodla od července významně snížit dovozní clo na automobily z 25
na 15 %.
- Daimler bude vyrábět kompaktní elektromobil Mercedes-EQ ve Francii v továrně
Smart v Hambachu.
- Kanadský obchodník Michael Latifi koupil 10 % podílu v McLaren Goup, kontrolující
automobilku i tým formule 1.
- Ford připravuje pro rok 2020 nový crossover inspirovaný modelem Mustang ale s
elektrickým pohonem.
- Respektovaný severoamerický magazín Consumer Reports nedoporučuje koupi vozu
Tesla Model 3 kvůli příliš dlouhé brzdné dráze.
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Nový šéf české pobočky Yusen
Logistics
Yusen Logistics (Czech) má nového
jednatele. Nový manažer nahradil
Michala Petera, který na pozici jednatele
firmy působil sedm let. John Mitchell
zahájil svou kariéru u firmy v roce 2003
a v průběhu let působil na různých
manažerských pozicích ve Velké Británii
i v České republice. V posledních letech
byl na pozici „Head of Automotive
Vertical“ zodpovědný za vedení a
rozvoj obchodu v oblasti logistiky pro
automobilový průmysl v regionu Evropy.
Bývalý šéf firmy Michal Peter působil
na pozici jednatele od roku 2011. Na
různých řídících pozicích v logistice
působil od roku 1995. Yusen Logistics
se řadí mezi globální poskytovatele
kontraktní logistiky a přepravních služeb
zahrnujících leteckou, námořní i silniční
přepravu.

Auto Palace získala manažera od
konkurence
Pražská dealerská skupina Auto Palace
zažila loni změny v top managementu
a pokračuje v personálním posilování.
V nejbližších dnech se chystá oznámit
obsazení další významné pozice.
Pro úplnost pouze připomeňme, že
od listopadu loňského roku zastává
pozici Generálního ředitele pro
distribuci a retail v ČR a SR v rámci
společnosti AutoBinck, mateřské
společnosti skupiny Auto Palace,
Martin Saitz. Od ledna 2018 se pak
hledal vhodný kandidát na pozici
Výkonného ředitele pro retail v ČR a
SR v celé skupině Auto Palace.
„Výběrové řízení trvalo několik měsíců,
prošlo jím více kandidátů, vítěz tendru
už je vybrán a schyluje se k podpisu
smlouvy,“ řekl nám obeznámený zdroj
z firmy. Kdo to bude? „Jeho jméno je
zatím neveřejné,“ odpověděl nám
mluvčí firmy Tomáš Vaněk. Podle
dostupných informací by mělo jít o
jméno z konkurenčního NH Caru!
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Memorandum pro
podporu CNG
v dopravě

Mercedes-Benz
třídy A

Čistý diesel Bosch
v reálném provozu

Slovensko: zásadní
stop stáčení

Brusel požaduje
větší bezpečnost
na silnicích

Mercedes-Benz třídy A
Standardní výbava nové generace vozu MercedesBenz třídy A zahrnuje mj. aktivní asistent jízdy v
jízdních pruzích, multifunkční volant nové generace
s dotykovým ovládáním
pro navigaci a integrovaný
tempomat, touchpad s
haptickou odezvou, hlasový
dialogový systém, plně
digitální sdružený přístroj nový multimediální systém
MBUX
(Mercedes-Benz
User Experience), zpětnou kameru, komunikační
modul LTE a služby Mercedes me connect. Ovládání
multimediálního systému MBUX je možné z
multifunkčního volantu, touchpadu na středové
konzoli, poprvé u Mercedesu prostřednictvím
dotykového displeje nebo hlasem.
Asistenční bezpečnostní systémy s funkcemi jako ve
vozech třídy S poskytují třídě A nejvyšší dostupnou
úroveň bezpečnosti v segmentu. Aktivní brzdový

asistent může zabránit nebo zmírnit následky nárazu
do zádě jiného vozu, ale i střetům s chodci nebo
cyklisty. Systém Pre-Safe Plus připravuje auto na náraz
zezadu. Vrcholný systém
osvětlení Multibeam LED
s asistentem adaptivních
dálkových světel pracuje
se světlomety, z nichž
každý využívá 18 svítících
diod.
Další vznětové motory
ještě budou 160d 1,5 l/70 kW (94 k) a dvě verze
motoru 2,1 l, a to 200 d/110 kW (148 k) a 220 d/140
kW (188 k). Zážehové ještě doplní dvě verze motoru
1,3 l A160/80 kW (107 k) a A 180/100 kW (134 k), verze
dvoulitru A 220/140 kW (188 k) a AMG A35/225 kW
(302 k). Na vrcholu bude 2,0 l s turbodmychadlem
Twin Scroll pro varianty Mercedes-AMG - A45/285
kW (382 k) a A 45 S/310 kW (416 k). Výhledově se
počítá i s elektrifikovanou verzí EQ.

více na
www.autoweek.cz

Čistý diesel Bosch v reálném provozu
Limit NOx pro emisní standard Euro 6 je při laboratorním
měření 80 mg/km. Od roku 2017 legislativa požaduje,
aby nové modely osobních aut testované v souladu s
RDE emitovaly maximálně 168 mg NOx/km. Od roku
2020 to bude maximálně 120 mg/km.
Měření za reálných podmínek jízdy RDE (Real Driving
Emissions) se nově používá pro kontrolu emisí NOx.
Režim jízdy byl zvolen tak, aby pokrýval 95 % běžných
jízdních podmínek v Evropě. Součástí měřicího cyklu
je jízda v městském provozu s rychlostí do 60 km/h
se studeným startem, jízda po venkovských silnicích
rychlostí 60 až 90 km/h a jízda po dálnici rychlostí
90 až 145 km/h. V rámci okruhu musí být stoupání.
Bosch má u Stuttgartu testovací okruh dlouhý 86 km
vedoucí centrem města a jeho okolím po venkovských
silnicích i po dálnici s parametry odpovídajícími
RDE. Součástí okruhu je i Neckartor, místo s největší
koncentrací škodlivých látek v celém Německu. Právě
zde se testuje nízkoemisní vznětový motor Bosch,
který popisujeme na str. 4.
Každá testovací jízda začínala studeným startem při
teplotě okolí, a to od teploty -2 °C, tedy nižší, než je při
měření RDE. Průměrná hodnota emisí NOx ze všech
testů na stuttgartském okruhu Bosch byla 13 mg/
km, přičemž na dosažený výsledek neměla větší vliv

teplota okolí ani dynamika jízdy. Při hodnocení pouze
městské části byla průměrná hodnota 26 mg NOx/
km. Přitom katalyzátory ve vozech měly najeto přes
160 000 km - s novými by byly výsledky ještě lepší.
Ve druhé fázi testů se technici soustředili jen na
městský okruh při nejhorších možných podmínkách.
Zkrácení okruhu znamenalo, že vliv studeného startu
byl mnohem významnější. Na výsledek měření
opět neměla vliv teplota okolí, ale více se projevila
dynamika jízdy. Při plynulém stylu byl výsledek pod
40 mg/km, ale i při hodně agresivním způsobu jízdy,
překračujícím limit RDE, byly výsledky vždy pod
hranicí 80 mg/km. Celkový průměr ze všech jízd je 43
mg/km.
Technici společnosti Bosch nás ujistili, že mají ještě
mnoho nápadů na další zlepšování, například v
konstrukci i ovládání vstřikovačů a turbodmychadla.
Systém zatím nevyužívá možnosti rekuperace
kinetické a tepelné energie ani částečně hybridní
systém. Největší prostor ale je v aktivním využití
navigace pro doporučení předvídavějšího stylu jízdy
a samozřejmě v autonomním řízení.
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Podepsáno Memorandum pro podporu CNG v dopravě
Představitelé pěti ministerstev a čtyř plynárenských
společností a sdružení na Ministerstvu průmyslu a
obchodu podepsali Memorandum o dlouhodobé
spolupráci v oblasti vozidel na zemní plyn pro období
do roku 2025. Dokument, který vznikl na základě
společných jednání vlády s Českým plynárenským
svazem a Sdružením automobilového průmyslu, je
uzavřen do 31. prosince 2025. Memorandum podpoří
další rozvoj vozidel na CNG do roku 2025. Stát chce
podporou použití zemního plynu v dopravě přispět
ke snížení znečištění ovzduší, protože na tom se v ČR
emise z dopravy podílejí přibližně z jedné pětiny.
Za stát memorandum podepsali místopředseda
vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec,
ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner, ministryně
financí Alena Schillerová, ministryně pro místní
rozvoj Klára Dostálová a náměstek ministra dopravy
Tomáš Čoček. Plynárenské společnosti zastoupili
předseda představenstva innogy Česká republika
Martin Friedrich Herrmann, předseda představenstva
Pražské plynárenské Pavel Janeček, předseda Rady
Českého plynárenského svazu Jan Valenta a CEO E.on
Distribuce Zdeněk Bauer.

„Vozidla na CNG oproti konvenčním pohonům v
reálném provozu produkují méně prachu, oxidů
dusíku i skleníkových plynů. CNG pohon neprodukuje
žádné karcinogenní aromatické uhlovodíky. Podpora
CNG pohonů je tak další příspěvek státu ke snížení
znečištění v našem ovzduší,“ říká místopředseda vlády
a ministr životního prostředí Richard Brabec.
„Stěžejním závazkem je, že do roku 2025 sazba daně
pro zemní plyn určený pro pohon motorů nepřekročí
hranici 290 Kč za megawatthodinu a že memorandum
pamatuje i na situace, při kterých by ke zvýšení dojít
mohlo, “ říká ministryně financí Alena Schillerová.
„V oblasti CNG plnících stanic pro osobní vozidla je na
tom již Česká republika poměrně dobře, postrádáme
však více CNG stanic, které by umožňovaly rovněž
plnění vozidel nákladní dopravy. Tento stav by však
měl díky dotačním programům do několika let
zlepšit,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.
Po tuzemských silnicích nyní jezdí zhruba 17 500
vozidel na CNG a jejich počet stále roste. Podle
středně optimistického scénáře by v roce 2020 mělo
být v provozu přibližně 50 000 vozidel na CNG.
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Brusel požaduje větší bezpečnost na silnicích
Evropská komise chce snížit počet úmrtí na silnicích
v Evropě. Proto představila radikální plány požadující
povinné zavedení asistenčních systémů. Chce tím
připravit cestu pro budoucnost s jízdou bez řidiče.
Státy EU a Evropský parlament ještě budou muset
tyto návrhy schválit, aby se mohly stát zákonem s
celoevropskou platností.
Počet úmrtí na silnicích je podle názoru Evropské
komise příliš vysoký. Ačkoli v celosvětovém srovnání
je na tom Evropa dobře, v loňském roce na evropských
silnicích zemřelo 25 300 lidí a v předchozích letech
to bylo podobné. Původně stanovený cíl, snížit počet
úmrtí na evropských silnicích mezi roky 2010 a 2020
na polovinu, velmi pravděpodobné nebude splněn.
Navíc bylo v EU v silničním provozu zaznamenáno
135 000 vážných zranění a Evropská komise odhaduje
následné náklady pro zdravotnictví a národní
ekonomiky na 120 miliard eur ročně.
„90 % dopravních nehod je způsobeno lidskou chybou.
Nové požadavky na povinné bezpečnostní vybavení
sníží počet dopravních nehod a cesta k budoucnosti
bez řidičů k automatizovanému řízení je připravena,“
uvedla eurokomisařka Elzbieta Bieńkowska.
„Je nepřijatelné, aby v moderní společnosti doprava
zabíjela,“ dodala eurokomisařka Violeta Bulcová.

11 bezpečnostních funkcí, které mají být od roku
2021 povinné:
- systém autonomního nouzového brzdění pro osobní
auta
- blokovací zařízení, pokud je řidič pod vlivem alkoholu
- detekce únavy a rozptýlení řidiče
- „černá skříňka“: zařízení schopné zaznamenat
události krátce před a během nehody pro osobní a
užitkové vozy
- upozornění ostatních řidičů varovnými blikači během
prudkého nouzového brzdění
- automatické udržování vozidla ve zvoleném jízdním
pruhu (osobní a užitkové vozy)
- zvětšení absorpčních ploch v oblasti přední kapoty
a čelního skla tak, aby byla osobní auta a dodávky
ohleduplnější při srážce s chodcem
- inteligentní omezovač rychlosti
- systém monitorování tlaku v pneumatikách pro
užitková a nákladní vozidla a autobusy
- systém sledování chodců v okolí vozidla pro nákladní
auta a autobusy
- zadní parkovací kamera nebo couvací senzory
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Slovensko: zásadní stop stáčení
Na Slovensku od 20. května platí v obchodu s ojetými
vozy povinnosti, které zásadně snižují šanci na stáčení
kilometrů v osobních automobilech. Slovensko v
roce 2016 vytvořilo registr vozidel RPZV (Register
prevádzkových záznamov vozidiel). Následovalo
propojení s evropskou platformou výměny údajů z
dopravy Eucaris. Mezi položky dané kontroly byly
v závěru loňského roku zařazeny i povinné údaje o
najetých kilometrech.
Slovenští zákonodárci a policie jsou přesvědčeni,
že stáčení se stane okrajovou záležitostí. Co je
opravňuje k takovému optimismu? Nový silniční
zákon stanoví povinnost zasílat informace o vozidle,
včetně najetých kilometrů, podezření ze stáčení nebo

manipulace s palubními přístroji. Povinnost se netýká
jen státních organizací, jako jsou technické kontroly,
ale i soukromých subjektů. Povinnost zasílat do
registru vozidel relevantní informace zahrnuje policii
po haváriích aut, kontrolní orgány po kontrolách,
opravny a servisy, pojišťovny, leasingové společnosti,
autobazary atd. Cílem je zaznamenat o každém
vozidle tolik relevantních informací, že je nebude
možné obejít jedinou zfalšovanou servisní knížkou či
stočením kilometrů.
Systém má také vyřadit nelegální opravny a mechaniky
bez živnostenského oprávnění, kteří nebudou
mít přístup k zasílání informací do registru, takže
bude klesat zájem o jejich služby, protože se bude
snižovat tržní hodnota vozidla, u něhož nelze legálně
prokázat opravu. Slovenský systém chce v budoucnu
zaznamenávat i to, zda byly při opravách použity
originální nebo repasované náhradní díly. Tím se sníží
používání dílů z krádeží.
Seznam informací o vozidle bude možné poskytnout
jedině když v něm nebudou chybět informace o
historii najetých kilometrů. Kromě informací z registru
v podobě ODO-Passu budou pro kupující dostupná
také fakta z Eucarisu (ODO-Pass EU). Doklady ověření
historie vozidla od komerčních organizací nemohou
nahradit ty vyžadované registrem.
Výpis z RPZV bude nezbytností při jakémkoliv prodeji.
Porušení zákonných povinností může být potrestáno
i zpětně jestliže se potvrdí, že před prodejem došlo
k manipulaci s údaji o najetých kilometrech. Porušení
každého z kroků systému je trestné s pokutou od 3000
do 100 000 eur, při opakovaném porušení pravidel
provozovateli hrozí zrušení
živnostenské oprávnění.
Poté, co byl v Polsku
předložen ke schválení
zákon stanovující stáčení
kilometrů
jako
trestný
čin, bude Česká republika
jedinou zemí v regionu,
která podobné ustanovená
ve svém právu nemá, stejně
jako nemá účinný systém
na řešení tohoto problému.
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