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SDA doporučuje dotaci 200 000 Kč na vůz
s nulovými emisemi
Svaz dovozců automobilů (SDA) vyzval
představitele České republiky k aktivnější
podpoře ekologické dopravy v ČR. Stávající
Národní akční plán čisté mobility obsahuje
řadu pozitivních nástrojů, ale v praxi neplní svoji
roli. Stávající výhody – parkování či používání
dálnice zdarma a úleva na silniční dani – nejsou
dostatečně.
Odbyt zejména ekologických vozů je v ČR
hluboko pod unijním průměrem. Zatímco
registrace elektrifikovaných vozů, tedy
elektromobilů a dobíjecích hybridů, dosáhl vloni
v EU 11,4 %, Česká republika zaznamenala jen
2,6 %. Přitom Maďarsko vykázalo téměř
dvojnásobek nových vozů s elektrickým pohonem
a v Německu činí jejich podíl 13,5 %. Z hlediska
váženého průměru emisí nově prodaných vozů
je ČR mezi zcela posledními státy: lepší hodnoty
vykazují např. i Polsko a Rumunsko.
„Vyzýváme k věcné diskuzi. Evropská unie si
zvolila elektromobilitu jako hlavní trend v pohonu
osobních vozidel pro nejbližší období a Česká
republika jako člen EU a třetí nejvýznamnější
producent automobilů nesmí zůstat pozadu.
Přitom z hlediska infrastruktury dobíjení na tom
nejsme vůbec špatně a je zde patrný významný
pokrok. Potřebujeme ale dostat elektromobily na
silnice,“ říká Jan Hurt, generální ředitel českého
zastoupení značek Audi, Seat a Volkswagen.
SDA zaslal předsedovi a členům vlády
i představitelům hlavních politických stran návrh
na efektivní podporu nízkoemisních automobilů
v ČR. SDA navrhuje po vzoru okolních zemí
na 24 měsíců podpořit nákup nových vozidel
s nulovými emisemi (s akumulátory a palivovými
články) částkou 200 000 Kč, plug-in hybridů

částkou 100 000 Kč a snížení nepeněžního plnění
v daňovém základu pro uživatele služebního
vozidla k soukromým účelům z 1 % na 0,5 %
měsíčně.
Důvodem pro podporu elektrického pohonu
je také jasně stanovený kurz Evropské komise
pokud jde o další vývoj v oblasti emisních
limitů. To se týká i obnovy státních ﬂotil. Podle
legislativy platné pro ČR musí do čtyř let státní
nákupy vozidel tvořit z jedné třetiny právě vozy
na elektřinu nebo vodík.
„Není možné, aby Česká republika usilovala
o investice do automobilového průmyslu,
jako jsou výstavba gigafactory na výrobu
akumulátorů či akumulátorových úložišť, a přitom
rozvoji elektromobility a její podpoře odporují
výroky nejvyšších představitelů,“ konstatoval Jan
Hurt.
Výtah z Memoranda je na str. 10 (dostupná
po stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

Hatchback Mégane E-Tech Plug-in v prodeji
Renault doplňuje nabídku verzí E-Tech,
tvořenou vozy s plně hybridním (Clio)
a plug-in hybridním pohonem (Captur
a Mégane Grandtour), o Mégane E-Tech
Plug-in s karoserií hatchback. Mégane
nedávno prošel modernizací, která

přinesla inovovaný interiér i exteriér, nový
multimediální systém Easy Link a nejnovější
asistenční systémy. Po kombi Mégane
Grandtour nyní s pohonnou jednotkou
E-Tech Plug-in Hybrid přichází i jako klasický
hatchback. Plug-in hybridní pohonná
jednotka
spojuje
spalovací
motor
1,6 l/68 kW (91 k) se dvěma elektromotory
o 51 kW (69 k) a dosahuje největší výkon
systému 118 kW (160 k). Díky akumulátoru
s kapacitou 9,8 kWh umožňuje dojezd
s čistě elektrickým pohonem 50 km
(podle WLTP) v kombinovaném cyklu
a 65 km v městském cyklu (WLTP City).
Kombinovaná spotřeba podle WLTP je
1,2 l/100 km (emise CO2 28 g/km). Akční
cena za verzi Mégane Zen E-Tech Plugin 160 je 750 000 Kč vč. DPH s pětiletou
značkovou zárukou.

Nová Kia Sportage na oficiálních skicách
Kia naznačila podobu páté generace
modelu Sportage na oficiálních skicách.
Ty ukazují nové pojetí designu „Spojené
protiklady“. Nová Sportage se představí
už v červenci 2021. Pro evropské trhy
se bude opět vyrábět v Žilině, kde byl
vloni koncem roku vyroben milióntý kus
posledních tří generací tohoto typu
a před pár dny byla překonána hranice
čtyř milionů vyrobených vozů od zahájení

produkce v roce 2006. Na skicách ovšem
je zachycena silueta delší verze určené pro
korejský trh. Nová Kia Sportage bude mít
poprvé v 28leté historii modelu odlišnou
verzi pro evropské trhy. Podrobnosti
o evropské verzi zbrusu nové Kia Sportage
budou odhaleny letos v září. Náčrty
designu interiéru ukazují přístrojovou
desku orientovanou na řidiče. Zajímavým
detailem je velký, horizontálně prohnutý
displej integrovaný do přístrojové desky.
více na
www.autoweek.cz

BMW připravuje dvojitý zásah elektrickým proudem
Automobilka BMW v listopadu uvede na trh
současně dva vozy s elektrickým pohonem –
zatímco i4 chce dosáhnout velký objem prodeje,
iX bude sloužit jako ukázka špičkové techniky.
Jejich premiéra byla neobvyklá: v březnu na
výroční konferenci šéf BMW Oliver Zipse představil
sériovou verzi i4 během živého přenosu na
internetu a na květnové valné hromadě nechal
před kamerami projet BMW iX a poté přednesl
projev k akcionářům stojíc vedle nového
elektrického modelu.
BMW před deseti lety naskočilo do světa
elektromobility s průkopnickým modelem i3.
Jenže poté přišly jen konverze jako iX3 nebo
nyní i4, ale ty v porovnání s vozy od základu
konstruovanými pro elektrický pohon nemohou
technicky plně využít prostorové výhody
elektromobilů.
BMW iX je první SUV značky navržené od
samého začátku jako elektromobil s využitím
platformy CLAR (Cluster Atrchitecture). Má
rozvor náprav 2997 mm a pohon všech kol
x-Drive. Varianta iX x-Drive 40 disponuje výkonem
240 kW (326 k) a dojezdem podle WLTP
425 km. U verze iX x-Drive 50 to je 385 kW (523 k)
a 630 km. Později je doplní iX M60 s výkonem
440 kW (600 k). Stejnosměrným proudem je lze
nabíjet výkonem 200 kW (iX x-Drive50) resp.
150 kW (iX x-Drive40). Úroveň nabití lze zvýšit
z 10 na 80 % za půl hodiny a za 10 minut se
prodlouží dojezd o 150 km (BMW iX xDrive50)
resp. o 95 km (BMW iX xDrive40). V kokpitu je 12,3“

informační displej a 14,9“ přístrojový panel, které
jsou umístěny za skleněnou plochou. Vůz, jehož
design navrhl Tianyuan Li, se vyrábí v Dingolfingu.
BMW i4 s délkou 4785 mm (rozvor náprav
2856 mm) bude k dispozici jako i4 x-Drive M50
se dvěma elektromotory s výkonem 400 kW
(544 k), pohonem všech kol a dojezdem až
510 km, nebo jako i4 e-Drive 40 s elektromotorem
s výkonem 250 kW (340 k), pohonem zadních kol
a dojezdem až 590 km. Plochý akumulátor snižuje
těžiště vozidla o 53 mm oproti sedanu řady 3.
Objem zavazadlového prostoru je 470 l/1290 l.
BMW slibuje zatížení přívěsu 1,6 t ale neuvádí
jeho vliv na dojezd. U rychlonabíjecích stanic se
stejnosměrným proudem a výkonem až 200 kW
lze během deseti minut zvýšit dojezd až o 164 km
(e-Drive 40) resp. 140 km (M50). Liftback i4 sdílí
s iX displeje 12,3“ a 14,9“. Model i4, jehož design
navrhl Lim Seung-mo, se vyrábí v Mnichově.

více na
www.autoweek.cz

Škoda Octavia Sportline rozšiřuje nabídku
Škoda Octavia přichází poprvé ve variantě
Sportline s černými prvky exteriéru,
jimiž se vůz přibližuje sportovní verzi RS,
sportovním interiérem a o 15 mm sníženým
sportovním podvozkem. Výbava vychází

ze stupně Style a přidává mj. i Matrix-LED
přední světlomety, Top LED zadní světla,
parkovací senzory vpředu i vzadu a zadní
parkovací kameru. V základní ceně je
i metalická barva. Specifický přední spoiler
u liftbacku doplňuje černý lesklý spoiler
na zádi. V interiéru jsou sportovní sedadla
s integrovanými hlavovými opěrkami
a multifunkční sportovní tříramenný
volant. Octavia Sportline je na výběr se
zážehovými a vznětovými motory včetně
verze na zemní plyn s výkony od 85 kW
(115 k) do 140 kW (190 k). Prodejní cena
začíná na 752 900 Kč včetně DPH.

Akční verze Škoda Octavia RS 120 let Motorsport
Škoda Auto letos oslavuje 120. výročí své
angažovanosti v motoristickém sportu. Při té
příležitosti uvádí na český trh akční modely
120 let Motorsport. Zatímco verze modelů
Scala a Kamiq se do prodeje dostaly již
dřív, nyní je následuje Octavia RS v obou
karosářských variantách s kompletní
paletou pohonných jednotek včetně plugin hybridní verze iV a pohonu všech kol.
Nad rámec specifikace RS má verze 120
let Motorsport mj. 19“ černá kola, černě
koncovky výfuku, adaptivní podvozek,
sportovní sedadla s masážní funkcí,
balíček asistované jízdy 2.0 Top a sound
systém Canton. Tato výbava má hodnotu
175 900 Kč, přičemž zákazník zaplatí navíc

110 000 Kč. Doporučené prodejní ceny
začínají na částce 999 900 Kč včetně
DPH za liftback s motorem 2,0 TSI/180 kW
(245 k). Stejně jako u všech ostatních
variant modelu Octavia činí příplatek za
karoserii kombi 40 000 Kč.

Krátce
Volkswagen připravuje změnu organizační struktury s uvedením dvou nových ředitelů
pro prémiové a objemové značky (tj. vč. Škoda Auto).
Autosalon v Ženevě by se po dvouleté odmlce měl konat v novém formátu od 19. do
27. února 2022.
více na
www.autoweek.cz

SberAutoTech představí autonomní elektromobil
Společnost
SberAutoTech,
dceřiná
společnost
ruské
Sberbank
Group
zaměřená na ekosystémy, testuje prototyp
autonomníhovozidla.VozidloFlipjezaloženo
na digitální platformě vlastní konstrukce.
Pohání jej elektromotor a zdrojem energie
jsou akumulátorové moduly, které umožňují
výměnu během nejvýše pěti minut.
Nejvyšší možná úroveň automatizace řízení
je založena na autonomní technologii
SberAutoTech s kombinací lidarů, radarů
a kamer. Platforma umožňuje používat
různé nástavby, například pro taxislužby
nebo nákladní dodávky „last mile“. Vnější
rozměry jsou jako u osobního auta (362 cm

x 195 cm), ale vnitřní prostor je o 40 % větší,
protože Flip byl navržen bez ovládacích
prvků pro řidiče. Veřejnosti bude Flip
představen
během
Mezinárodního
ekonomického fóra v Petrohradě, které se
bude konat ve dnech 2. až 5. června.

Sériová výroba sedanu Aurus Senat zahájena
V závodě Sollers Ford ve městě
Jelabuga v Tatarstánské republice
byla zahájena sériová výroba ruských
prémiových sedanů Aurus Senat. Letos
by z montážní linky mělo sjet až 350
vozidel, přičemž roční výrobní program
je 600 sedanů. Na základě objednávky
presidenta Putina ruské firmy na vývoji
vozu pracují od roku 2012, původně
pod názvem projekt Kortež (Cortege).

Doposud existovaly pouze jednotlivé kusy,
s nimiž od své inaugurace v květnu 2018
jezdí i Putin. Cena vozů z prvních sérií
bude 22 milionů rublů (6,2 milionu korun),
později dostupná základní verze bude
stát 18 milionů rublů (5,1 milionu korun).
Generální ředitel Aurusu Adila Širinov
tvrdí, že 70 % vozidel je určeno na export,
především na Střední východ a do severní
Afriky. Aurus Senat je dlouhý 563 cm (rozvor
náprav 330 cm). Pohání jej motor NAMI
V8 4,4 l Twin Turbo, vyvinutý ve spolupráci
s Porsche Engineering a dosahující výkon
440 kW (600 k), doplněný o elektromotor
s výkonem 46 kW (63 k). Na vývoji vozu
se spolu s výzkumným ústavem NAMI
podílela kanadská společnost Magna
International.

Krátce
Analýza Experian ukazuje, že Američané si letos půjčují rekordní částky na koupi
pick-upů a SUV.
Čína požaduje, aby data vysílaná z aut byla ukládána pouze na čínském území.
Italská pošta si pořídila 1700 elektromobilů Opel Corsa-e.
více na
www.autoweek.cz

Toyota Mirai ujela na jednu nádrž vodíku 1003 km
Toyota Mirai s pohonem pomocí
palivových článků na vodík vytvořila
světový rekord, když na jedno natankování
ujela 1003 km. Tuto vzdálenost absolvovala
na veřejných komunikacích na jih od
Paříže. K překonání rekordu byl využit
vodík z obnovitelných zdrojů. Průměrná
spotřeba paliva byla 0,55 kg/100 km. Mirai
má zásobníky na vodík o kapacitě 5,6 kg.
Ujetá vzdálenost i spotřeba paliva byla
oficiálně potvrzena nezávislým orgánem.
K překonání rekordu řidiči uplatnili
nacvičený „ekonomický“ jízdní styl, avšak
bez jakýchkoli zvláštních technik, které by

nebylo možné použít za běžného provozu.
Za standardních jízdních podmínek Mirai
ujede 650 km a tankování na čerpací
stanici pod tlakem 700 bar přitom trvá pět
minut.

Také Peugeot e-Expert pojede na vodík
Poté, co Opel oznámil, že bude od podzimu
dodávat dodávku Vivaro-e Hydrogen
s palivovými články, následuje podle
očekávání také Peugeot a jeho e-Expert
Hydrogen se stejným systémem pohonu.
Při ustálené rychlosti mu energii dodávají
palivové články, při rozjezdu a akceleraci
se přidává energie z akumulátoru 10,5
kWh, který lze nabíjet externě. E-Expert

Hydrogen nabízí tři jízdní režimy: Eco
s výkonem trakčního elektromotoru 60 kW
(82 k) pro optimalizovaný dojezd, Normál
s 80 kW (109 k) pro každodenní použití
a Power se 100 kW (136 k) pro přepravu
těžkých nákladů. Peugeot e-Expert
Hydrogen bude k dispozici v délkách
Standard (495 cm) a Long (530 cm).
Objem nákladového prostoru je až 6,1 m³
jako u verzí s turbodieselem i elektrickým
pohonem s akumulátorem. Užitečné
zatížení je až 1100 kg, hmotnost přívěsu až
1000 kg.
Základ vozu se jako elektrifikovaná verze
vyrábí ve Francii a poté se dokončuje
v kompetenčním centru společnosti
Stellantis pro vodíkovou technologii
v Rüsselsheimu.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Vedoucím prodeje Škoda Auto
Česká republika Jan Pícha
Na pozici vedoucího prodeje Škoda
Auto Česká republika od 1. června
nastoupil zkušený manažer Jan Pícha.
Jeho úkolem bude vedení prodeje nových
a ojetých vozů Škoda s cílem dále posílit
pozici jedničky českého automobilového
trhu. Jan Pícha (52) je absolventem
strojní fakulty ČVUT. Po ukončení studia
v roce 1992 nastoupil do společnosti
Import Volkswagen Group odkud v roce
2005 přešel k automobilce Škoda kde
nastoupil do funkce aftersales managera
u slovenského importéra. V roce 2009
převzal tutéž pozici u firmy SAIC Škoda
v čínské Šanghaji. V roce 2013 se vrátil do
České republiky a nastoupil jako vedoucí
marketingu aftersales v Mladé Boleslavi.
V loňském roce převzal odpovědnost za
strategii prodeje ﬂeetovým zákazníkům
a rozvoj programů s ojetými vozy.
„Věřím, že to nejhorší covidové období
máme za sebou. Jsem přesvědčen,
že se stále se rozšiřujícím produktovým
portfoliem včetně nového elektrického
modelu Enyaq iV dokážeme úspěšně
oslovit širokou ﬂeetovou i privátní klientelu,“
říká Jan Pícha.

Nově vytvořený útvar ve
společnosti Škoda Auto
Stávající útvary Rozvoj společnosti
a digitalizace a Produktová strategie
a management modulů ve společnosti
Škoda Auto byly sloučeny do nově
vytvořeného
útvaru
Podnikové
a produktové strategie aby se spojením
dvou hlavních témat v budoucnosti
naplno
využily
všechny
synergie.
Vedoucím nově vytvořeného útvaru se
od 1. června 2021 stal Roland Villinger.
Roland Villinger (55) vystudoval ekonomii
a organizační psychologii na univerzitě
v Mnichově a finance na University of
Cambridge v Anglii. V letech 1991 až 2016
pracoval pro poradenskou společnost
McKinsey v Evropě, Asii a v USA, položil
základy jejího působení v Thajsku i oblasti
Indočíny. V říjnu 2016 nastoupil k Audi,
kde řídil aktivity související s digitalizací
a odpovídal i za strategii společnosti. Od
roku 2019 vedl Řízení realizace strategie
koncernu Volkswagen.
Dosavadní vedoucí útvaru Rozvoj
společnosti a digitalizace Andre Wehner
převzal funkci Chief Information Oﬀicer
značky MAN a dosavadní vedoucí útvaru
Produktová strategie a management
modulů Guido Haak odchází na vlastní
žádost z koncernu Volkswagen.
více na
www.automakers.cz
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Sebastian Kurz:
„Spalovací motor
má budoucnost!“

Z memoranda
SDA k podpoře
ekologické
dopravy v ČR
Letecký sektor
zasáhl běloruský
vpád

Černá skříňka
v autech
od roku 2022

Z memoranda SDA k podpoře
ekologické dopravy v ČR
Memorandum Svazu dovozců automobilů
k podpoře ekologické dopravy v ČR je
podnětem pro představitele vlády a Parlamentu
ČR i politických stran jako stanovisko odborníků
z automobilového průmyslu ke změnám
v souvislosti s přechodem EU na pohony
s nízkými emisemi. Evropská unie jasně deklaruje
požadavky na razantní snížení emisí z dopravy.
Exhalační norma Euro 7 (bude schválena v roce
2021) neumožní plnění ﬂotilových limitů jinak než
s významným podílem elektrického pohonu.
Z důvodu rostoucích cen vozů, pomalé
obnovy vozového parku a z toho vyplývajících
ztrát příjmů státního rozpočtu, pro podporu
zachování pracovních míst, úsporu emisí a plnění
klimatických závazků státu i lokálních výrobců
a v souladu s cíli Národního akčního plánu
čisté mobility Svaz dovozců automobilů (SDA)
navrhuje podpořit nákup vozidel, která splňují
pravidla pro udělení RZ EL, po limitované období
trvající 24 měsíců takto:
1) nová vozidla s nulovými emisemi
(elektromobily BEV a vozy na vodík FCEV)
částkou 200 000 Kč
2) nová vozidla s emisemi do 50 g CO2/km
(plug-in hybridy) částkou 100 000 Kč

3) snížením nepeněžního plnění zohledněného
v daňovém základu pro uživatele služebního vozidla
i k soukromým účelům z 1 % na 0,5 % měsíčně.
Co se stane, pokud v ČR nebude podpořen
nákup a provoz elektricky poháněných vozidel?
– s ohledem na vyšší ceny elektrických vozů,
ale i rostoucí ceny konvenčních automobilů,
rezignujeme na obnovu vozového parku, který
již nyní patří k nejstarším v Evropě
– při současně chybějící legislativě, která by
omezila dovoz ojetých vozidel z okolních zemí,
dojde k masivnímu zaplnění trhu ojetinami
a Česká republika se stane popelnicí Evropy
– tato „státní podpora“ dovozu ojetin nahraje
šedé ekonomice, podvodům se stáčením
tachometrů a další nelegální činnosti, která státu
i občanům přináší pouze další náklady
– je třeba se vyvarovat dovozu výrazně
ojetých elektromobilů nebo vozů s poškozenými
články, jejichž vyřazené akumulátory bude nutné
zpracovat, čímž ČR vzniknou další náklady
– firmy si pro investice spojené s rozvojem
elektromobility, digitalizace a podpůrných služeb
vyberou země, kde najdou uplatnění, v ČR tak
může dojít ke zvýšení nezaměstnanosti.
více na
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Letecký sektor zasáhl běloruský vpád
Dopravní zpravodaj Euractiv – nejnovější
přehled zpráv o mobilitě z celé Evropy.
Letecký sektor prožívá těžké časy. Zdá se,
že seznam problémů, jimž toto odvětví čelí,
roste každým týdnem. Záchranná opatření
pod dohledem EU, držící letecké společnosti
nad vodou v době útlumu způsobeného
pandemií Covid-19, jsou úspěšně napadána
u soudů. Připravovaná legislativa EU v oblasti
životního prostředí, vyžadující udržitelné letecké
palivo, přinese nebývalý tlak na ekologizaci
tohoto odvětví a povede k rozporům mezi
nízkonákladovými a tradičními leteckými
společnostmi.
Státní únos dopravního letadla odhalil vzdušný
prostor nad Běloruskem jako nebezpečný
a přinutil letecké společnosti přesměrovat
zavedené letové dráhy. Agentura pro řízení
letového provozu Eurocontrol odhaduje, že
delší trasy leteckých společností, vyhýbající
se běloruskému vzdušnému prostoru, jsou
odpovědné za přibližně 250 tun emisí CO2 denně.
Nevládní organizace Transport & Environment
(T&E) zveřejnila zprávu zaměřenou na soukromá
letadla a odsoudila je za jejich dopad na

životní prostředí. „Létání soukromým letadlem
je pravděpodobně to nejhorší, co můžete pro
životní prostředí udělat. A přesto kolem nás
létají superbohatí superznečišťovatelé jako by
nedošlo ke klimatické krizi,“ řekl letecký ředitel
společnosti T&E Andrew Murphy. Soukromá
letadla mají podle zprávy T&E v průměru 10x
větší emise CO2 než dopravní letadla a znečišťují
50x víc než vlaky. Studie ukazuje, že emise CO2
ze soukromých letadel v Evropě mezi lety 2005
a 2019 vzrostly téměř o třetinu.
Bez multiplikátorů je podíl fosilních paliv
v dopravě „pravděpodobně“ vyšší než oficiální
údaje zveřejněné Eurostatem, uvedl zdroj
Evropské komise. Multiplikátory jsou statistická
metodika používaná k podpoře využívání
obnovitelných zdrojů energie v dopravě, zejména
v elektromobilech.
Výrobci biopaliv protestují proti pravidlům EU
v oblasti ekologické investiční taxonomie. Podle
návrhu Evropské komise biopaliva vyrobená
z potravinářských a krmných plodin nesplňují
kritéria zelené taxonomie EU, což podle výrobců
biopaliv naruší schopnost Evropy plnit cíle
ekologické dopravy.
více na
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Sebastian Kurz: „Spalovací motor má budoucnost!“
Zatímco němečtí politici se přísně drží vize
elektromobility, z Rakouska nyní přichází jiný
pohled. Po setkání rakouského automobilového
klubu ÖAMTC se spolkovým kancléřem
Sebastianem Kurzem (ÖVP) kancléřství oznámilo,
že cílem jednání byla „Elektromobilita bez jaderné
energie a motory se syntetickými CO2 neutrálními
palivy“. Kancléř Sebastian Kurz po setkání
s představiteli rakouského automobilového
průmyslu a autoklubu ÖAMTC prohlásil: „Plně si
stojíme za ambiciózními cíli EU v oblasti klimatu.
Na cestě ke klimatické neutralitě není rozhodující
motor, ale palivo.“

stejně jako tím, že se „setkává s automobilovými
lobbisty a pak činí významná politická rozhodnutí
bez přizvání a dotazování se odborníků.“
„I v mezinárodním automobilovém průmyslu
tvrdí, že budoucností je elektronická mobilita.
Diskuse o technologiích jsou zpozdilé. Pokud
jde o ochranu klimatu a dopravu, stále platí:
musíme konečně snížit naši závislost na autech
a dát lidem více příležitostí přejít na klimaticky
šetrné a skutečně účinné dopravní prostředky,
jako jsou veřejná doprava, kola a pěší stezky,“
tvrdí Schenková.

To podle kancléře znamená, že elektromobilita
není bez alternativ a spalovací motor má před
sebou ještě dlouhou budoucnost, protože
výzkum paliv neutrálních vůči CO2 je intenzivnější
než kdy dřív. Díky nim lze CO 2-neutrálně
provozovat nejen nová auta, ale také vozidla ze
stávajícího vozového parku. Podle šéfa ÖAMTC
Olivera Schmerolda Kurz zdůraznil, že prosazuje
otevřenost technologiím: „Zákaz spalovacího
motoru není k diskusi ve vládním programu ani
na evropské úrovni.“
K setkání došlo díky iniciativě ministryně
klimatu Leonore Gewesslerové ze strany Zelených.
Ta věří, že během setkání ministrů dopravy EU
bude stanoven termín konce spalovacích motorů.
Tyto plány motivovaly automobilový průmysl
a výzkumné pracovníky aby napsali otevřený
dopis kancléři na podporu politiky technologické
otevřenosti a aby se uskutečnila poctivá analýza
celého životního cyklu pro posouzení skutečné
šetrnosti elektromobilů ke klimatu.
Z řad ochránců životního prostředí samozřejmě
okamžitě zazněly poplašné zvony: „Spalovací
motor je kapitola do historických knih. Lobbisté
se snaží házet písek do očí zavádějícími termíny,
jako je „otevřenost technologiím“. Vozidla na
benzín a naftu jsou škodlivá pro životní prostředí
a naše zdraví,“ uvedli představitelé organizací
WWF a Global 2000.
Dopravní expertka organizace Greenpeace
Klara Schenková byla Kurzovými výroky šokovaná,
více na
www.autoweek.cz

Černá skříňka v autech od roku 2022
Rok 2022 bude významný pro regulaci
automobilového průmyslu v Evropské unii po
stránce bezpečnosti silničního provozu. Evropa
zavede několik asistenčních systémů pro snížení
počtu nehod, a tím i počtu úmrtí na silnicích.
Povinné se stanou některé systémy, které se
u nových vozidel už stávají samozřejmostí.
Proto Evropský parlament při schvalování
tohoto opatření uvedl, že přidání těchto funkcí
by nemělo vést k výraznému zvýšení cen pro
spotřebitele.
Tyto asistenty doprovodí záznamník dat EDR
(Event Data Recorder), „černá skříňka“ podobná
těm, jež existují v letadlech. Systém, který majitel
vozidla nemůže a nesmí deaktivovat, bude
sekvenčně zaznamenávat údaje o jízdě. Podle
zákona přijatého Evropským parlamentem
budou tyto datalogery povinné u všech
nových automobilů kategorie M1 schválených
do provozu v Evropské unii od května 2022
a od 7. července 2024 nebude smět být nově
zaregistrováno žádné vozidlo bez EDR.
„Černou skříňku“ výrobci buď přidají ve
formě přídavného zařízení nebo o toto zařízení
rozšíří stávající elektronické systémy přítomné
v automobilech. Moderní vozidla jsou již plná
senzorů a tyto informace se běžně dostávají
k řidiči prostřednictvím palubního počítače.

Cílem použití EDR bude automatické ukládání
dat v případě nehody. Systém bude fungovat
nepřetržitě jakmile bude vozidlo v pohybu
a bude zaznamenávat data v přerušovaných
dávkách po pěti sekundách. Záznam bude
limitován časem 30 sekund před aktivováním
airbagu a několik sekund po té. Zaznamenaná
data budou neustále přepisována novými. Mezi
zaznamenávanými údaji budou rychlost, brzdění,
GPS souřadnice místa nehody, sklon vozidla na
silnici, stav a míra aktivace bezpečnostního
vybavení (airbagy, brzdový asistent apod.)
a zapnutí bezpečnostních pásů.
K informacím z EDR budou mít v případě
potřeby přístup pouze policejní vyšetřovatelé ale
nikoliv pojišťovací společnosti. Během vyšetřování
bude policie například schopna zjistit, zda řidič
v době nárazu překročil povolenou rychlost.
Vědomí toho by mělo přimět řidiče k větší
opatrnosti.
Rekordér umožní identifikovat přesný
typ vozidla a poskytne výrobcům zpětnou
vazbu o problémových událostech. Pro tento
účel budou všechny údaje anonymizovány
a nebudou obsahovat identifikační číslo vozidla
(VIN) ani žádné informace, které by mohly
identifikovat vlastníka. Na rozdíl od „černých
skříněk“ v letadlech se nebudou zaznamenávat
konverzace ve vozidlech!

více na
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Spolupráce na vývoji obnovitelného benzinu
Nabídka obnovitelných paliv se sníženým
obsahem CO2 se rozšiřuje o Blue Gasoline. Po
naftě R33 Blue Diesel společnosti Bosch, Shell
a Volkswagen přicházejí s benzinem složeným
z 33 % z obnovitelných složek. Zajišťuje snížení
emisí CO2 nejméně o 20 % od zdroje na kolo. Shell
kompenzuje zbývající emise CO2 prostřednictvím
certifikovaných kompenzačních opatření.
V plánu je během roku zavést palivo na běžných
čerpacích stanicích v Německu.
Palivo Blue Gasoline splňuje normu EN 228/E10
a v základních parametrech, jako jsou stabilita
skladování a frakční chování, je překračuje.
Vysoce kvalitní aditiva rovněž zajišťují vysokou
úroveň čistoty motoru a ochrany proti korozi. Toto
palivo lze distribuovat prostřednictvím čerpacích
stanic a používat ve všech nových i stávajících
vozidlech schválených pro provoz s benzinem
Super 95 E10.
Vyvinutý produkt byl intenzivně testován na
zkušebních stolicích motorů a ve zkušebních
vozidlech. Bosch zavedl Blue Gasoline na
svých firemních čerpacích stanicích v květnu
2021, nejprve v závodě ve Schwieberdingenu.
Zavedení na podnikových čerpacích stanicích
ve Feuerbachu a Hildesheimu je plánováno na

rok 2021. Společnost Bosch již od konce roku 2018
nabízí ve svých firemních čerpacích stanicích
naftu R33 Blue Diesel jako jediné dostupné
palivo pro firemní automobily a R33 Blue Diesel
je v Německu k dispozici již u osmi čerpacích
stanic různých značek.
Pro Bosch nejsou obnovitelná paliva, paliva
se sníženým obsahem CO2 nebo CO2 neutrální
paliva náhradou elektromobility, nýbrž jejím
doplňkem. Tato paliva mají smysl pro všechny
druhy dopravy, ale zejména pro ty, pro které
zatím neexistuje jasná a ekonomická cesta
elektrifikace. Kromě lodí a letadel se jedná
především o těžké dopravní prostředky a stávající
vozidla se spalovacími motory nebo hybridním
pohonem. Používáním Blue Diesel a Blue
Gasoline, Bosch dokazuje, že nejen nová vozidla,
ale i stávající vozový park může přispět ke snížení
emisí CO2 v odvětví dopravy.
„Na cestě k mobilitě šetrné ke klimatu
nesmíme nechat žádné technické možnosti
n ev y u ž i té, e l e k t ro m o b i l i to u p o č í n a j e
a obnovitelnými palivy konče. Každá úspora
CO2 nám pomůže dosáhnout naše klimatické
cíle,“ říká ředitel divize Powertrain společnosti
Bosch Uwe Gackstatter.
více na
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