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Špatné výpočty poškozují klima
Evropská unie stojí před přelomovým
hlasováním, které bude mít dalekosáhlé důsledky
hospodářské i sociální. 185 vědců z různých oborů
vyzývá europoslance, aby v úterý hlasovali proti
zákazu spalovacích motorů: „Jednostranná
elektrifikace nepřináší nic pro klima, ale působí
gigantické problémy se surovinami, škody
životnímu prostředí, nebezpečné závislosti, rostoucí
bezpečnostní rizika, destabilizuje energetické sítě,
brání energetické transformaci a je extrémně
asociální.“
Prof. Dr. Thomas Willner zdůrazňuje: „Úkolem
politiky je stanovit cíle a podněcovat soutěž
otevřených technologií o nejlepší možná řešení.
To, co jsme pomohli posílit, je nyní ohroženo
jednostranným zaměřením na elektromobilitu,
která se neřídí fyzikou, ale ideologickými
předpoklady.“
Jako důkaz ideologického základu Willner
uvádí: „Měření uhlíkové stopy u vozidel
s akumulátory bylo vědecky opakovaně
demaskováno jako chybné. Jako základ pro
výpočet používá pouze běžný elektrický mix.
Správné však je brát v úvahu mezní hodnotu
fosilních paliv. To ukazuje, že skutečná uhlíková
stopa nabíjecí energie je výrazně vyšší než se
oficiálně udává. Chybné posouzení elektromobility
vrcholí mnohonásobným navýšením podílu
údajně „zeleného“ nabíjecího proudu do
klimatické rovnováhy.“

syntetických paliv. Na jedné straně syntetická
paliva vyžadují výrazně méně elektřiny na ujetý
km než průměrná čistě elektricky poháněná auta,
na druhé straně by se tato paliva vyráběla ve
větrných a slunečných oblastech, což znamená,
že spotřeba energie by byla nižší,“ předpovídá
Willner.
Signatáři dopisu politikům doporučují, aby
místo předepisování technických řešení hledali
dialog s vědou. „Posoudit, jaké inovace přijdou
v oblasti technologií a s jakým výkonnostním
potenciálem v budoucnu, je pro politiky těžký
úkol. Zákazy potlačují inovace a připravují nás
o cenné možnosti jednání,“ apelují vědci na
europoslance.
Zákaz spalovacích motorů a s tím spojené
zaměření na elektromobilitu by bylo vážnou
strategickou chybou, jejíž důsledky si snad
Evropský parlament vzhledem k rizikům, škodám
a problémům s tím spojeným uvědomuje.
Žádný jiný kontinent se nechystá udělat chybu
jednostranné elektrifikace odvětví energetiky,
tepla a dopravy. Mimo Evropu se již dlouho
uznává, že jednostranná elektrifikace nepřispívá
k ochraně klimatu a je extrémně asociální.

„Bohužel v roce 2030 bude zřejmé, že se
ochrana klimatu zhroutí,“ varuje biotechnolog
Prof. Dr. Matthias Brunner. „Cílené snížení CO2
o 55 % v dopravním sektoru lze dosáhnout pouze
ve spojení s defosilizací podstatné části stávajících
vozidel. K tomu jsou nepostradatelná udržitelná
bio a syntetická paliva na bázi odpadu a plyny
jako jsou metan, vodík a další.“ Mnohé z nich jsou
již na trhu, například až z 90 % klimaticky neutrální
náhrada nafty HVO.
„Paliva na bázi odpadu budou k dispozici ve
velkém množství za osm let v kombinaci s e-palivy.
Tou dobou už dávno skončí zbytečná diskuse
o vysokých energetických požadavcích na výrobu

více na
www.autoweek.cz

Základní kámen nového ústředí Škoda Auto
Škoda Auto položila základní kámen pro
Laurin & Klement Kampus. Nová budova
vedení společnosti poskytne prostor
až 1700 zaměstnancům. Dokončení je
plánováno na druhou polovinu roku 2023.

Projekt splňuje veškeré nové standardy
udržitelnosti.
Budoucí
hlavní
sídlo
automobilky bude postaveno naproti
dosavadnímu objektu vedení společnosti.
Ve čtyřech blocích nalezne v pěti
podlažích prostor 1700 zaměstnanců.
Vedle kanceláří bude nový komplex
disponovat také závodní restaurací pro
400 hostů a konferenční zónou. Podzemní
garáž poskytne místo pro parkování až
300 vozidel. Zásobování nové budovy
energií s neutrální bilancí emisí CO2 zajistí
Škoda Auto do roku 2025 přechodem na
biomasu. Na střeše budovy bude umístěna
fotovoltaická elektrárna s celkem 330
panely o maximálním výkonu 100 kW.

Nový Range Rover Sport v České republice
Oficiální česká premiéra třetí generace
vozu Range Rover Sport se uskutečnila
v prostorách dealerství Dajbych v Praze
5. Třetí generace Range Roveru Sport
MY23 kombinuje moderní výraz s osobitým
charakterem a elektrifikovanými pohony.
Range Roveru Sport MY23 nabízí 48V
mild-hybridní pohony se šestiválcovými
zážehovými motory Ingenium 3,0 l
a šestiválcovými turbodiesely 3,0 l.
K dispozici je i plug-in hybridní pohon
s celkovým výkonem 375 kW (510 k) resp.
324 kW (440 k). Vrchol nabídky představuje
nový V8 Twin Turbo 4,4 l/390 kW (530 k).
Točivý
moment
se
přenáší
přes
osmistupňovou automatickou převodovku
ZF a nejnovější vývojovou fázi inteligentního
pohonu všech kol iAWD. Range Rover Sport

pro modelový rok 2023 je v České republice
dostupný za předběžnou cenu startující
od 2 487 008 Kč. První vozy budou dodány
koncem léta.
Více o voze na str. 10

více na
www.autoweek.cz

Klima poslouchá fyziku a ne Brusel
Podnikatelé z eFuels zaslali otevřený dopis do
Bruselu, v němž vyjadřují přesvědčeni, že velká
dostupnost syntetických paliv je možná za čtyři
až pět let. Pro podporu svého postoje signatáři
odkazují na čísla: vzhledem k velkému počtu
vozidel se spalovacími motory – 263 milionů
v Evropě a 1,4 miliardy na celém světě – je
defosilizace pomocí uhlíkově neutrálních paliv
nepostradatelná. Jen s její pomocí lze dosáhnout
rychlého snížení emisí CO2.
„Strategie „e-only“ postrádá i sociální aspekt.
Lidé, kteří si v budoucnu již nebudou moci
dovolit vlastní auto, jen těžko ocení ochranu
klimatu. Co se musí počítat, je snížení emisí CO2
z použitého zdroje energie. Paliva jako HVO nebo
GtL by již mohla být dostupná na trhu souběžně
s náběhem e-paliv, pokud by politici tato paliva
konečně povolili,“ říká Eike Mönneke z Mönneke
Mineralöle.
Mezi uvažovaná alternativní paliva patří
nejen biopaliva první generace, která jsou
v současnosti na trhu, ale také pokročilá
bio pa l iva, ja ko HVO, hyd rogenova né
rostlinné oleje vyráběné z odpadů a zbytků
ze zemědělství a lesnictví, dřevařského
a potravinářského průmysl a podobně. Existují
také paliva založená na nebiologickém

odpadu, jako jsou plasty, a syntetická paliva
na bázi elektřiny, takzvaná paliva PtX (Powerto-X) jako jsou e-paliva na bázi elektřiny
z obnovitelných zdrojů.
„Evropský parlament by měl v diskusi
o cílech flotilových emisí CO2 pro osobní a lehká
užitková vozidla vzít v úvahu, že těchto cílů
můžeme dosáhnout lépe, pokud budeme mít
několik možností. Jednostranné zaměření na
elektromobilitu, jak navrhuje Evropská komise, by
nebylo užitečné. V tuto chvíli může automobilový
průmysl v Evropě splnit limity jen pokud bude
vyrábět pouze elektrická auta. Jestli nebude
poskytnuta šance syntetickým palivům, jak
navrhujeme, pak nebude motivace k investicím.
Pokud by se syntetická paliva vyráběla jen
v menším množství, nedojde k objemovému
efektu pro snížení ceny,“ uvedla Monika
Griefahnová, mluvčí představenstva Aliance
eFuel.
Aliance ovšem konstatuje, že je bohužel jen
málo důvodů doufat, že tato výzva v Bruselu
získá větší pozornost než otevřený dopis vědců
a mnohá prohlášení, která odrážejí zoufalství
z hluchoty vedení EU a politiků k rozumným
alternativám. Brusel prostě chce dokázat, že
politika je silnější než fyzika.
více na
www.autoweek.cz

České zastoupení Mercedes-Benz bude dražit
Výroba modelu Mercedes-Maybach
S 680 4Matic Edition 100 je limitována na
100 kusů. Pro český trh je určen pouze
jediný kus. Společnost Mercedes-Benz

Česká republika se rozhodla jej prodat
formou online aukce ve spolupráci
s auctomobile.com. Možnost se zúčastnit
budou mít pouze zákazníci nominovaní
prostřednictvím autorizované prodejní
sítě v České republice. Vyvolávací cenou
bude ceníková cena ve výši 8 435 748 Kč,
minimální výše každého dalšího příhozu
bude symbolicky k 100letému jubileu
100 000 Kč. V rámci spolupráce s Fondem
Ohrožených Dětí bude poskytnut finanční
příspěvek z prodeje ve výši prostředků
vybraných nad prodejní cenu vozu. Kromě
toho Mercedes-Benz Česká republika
věnuje charitativní organizaci 500 000 Kč.
Online aukce vozu bude probíhat
v termínu od 20. 6. do 23. 6. 2022.
Víc o tomto voze na str. 11

Sakura by se hodila i do EU
Kei cars jsou japonskou specialitou
nezbytnou pro přeplněná japonská města.
Do této specifické kategorie miniaut
Nissan uvádí nový model Sakura EV005
s elektrickým pohonem. Po modelech Leaf
a Ariya je Sakura třetím modelem Nissanu
poháněným elektromotorem. Sakura je jen
339 cm dlouhá s rozvorem 249 cm. Pohání
ji elektromotor o výkonu 47 kW (64 k), má
maximální rychlost omezenou na 130 km/h
a dojezd s 20 kWh akumulátorem 180 km.
Nissan Sakura EV005 má ještě dvojče
Mitsubishi eK X. Oba tyto minivozy jsou
vyhrazené jen pro japonský trh. Sakura se
bude prodávat s cenou od 1,78 milionu
jenů (v přepočtu 325 000 Kč). Čtyřmístný
elektromobil s takovouto cenou by se
nepochybně prosadil i v Evropě.

více na
www.autoweek.cz

Toyota a Stellantis se dohodly na další spolupráci
Stellantis a Toyota Motor Europe chtějí
dále rozšiřovat spolupráci. Po městských
dodávkách a středních užitkových
vozech bude spolupráce zahrnovat také
velký užitkový automobil včetně elektricky
poháněné verze. Půjde tedy o nástupce
řady Fiat Ducato/Citroën Jumper/
Peugeot Boxer/Opel Movano. Spolupráce
Stellantisu (původně PSA) a TME započala
v roce 2012 středně velkou dodávkou
Proace, vyráběnou v závodě Hordain ve
Francii. V roce 2019 následoval kompaktní
vůz Proace City, vyráběný ve španělském
závodě Vigo. S novou velkou dodávkou

Toyota vstoupí v Evropě do nového
segmentu a bude v Evropě nabízet
kompletní řadu lehkých užitkových vozů
včetně pick-upu Hilux. Nové vozidlo se
bude od roku 2024 vyrábět v závodech
Stellantisu v polských Gliwicích a italské
Atesse (Sevel Sud).

V Dánsku se chystá největší světový elektrolyzér
Zatím největší elektrolyzér na světě s výrobní
kapacitou až 100 000 tun zeleného vodíku
ročně by měl být uveden do provozu již
v roce 2025 v blízkosti dánského Esbjergu.

Jednotku o celkovém příkonu 1 GW si
od amerického dodavatele vodíkových
technologií
Plug
Power
objednala
švýcarská společnost H2 Energy Europe
pro projekt na principu Power-to-X.
K výrobě zeleného vodíku bude využita
elektřina z větrných parků v Severním
moři. Velkokapacitní elektrolyzér by měl
být vyroben a smontován v gigafactory,
kterou Plug Power vlastní v Rochesteru ve
státě New York. Dodání technologie do
Dánska je v plánu v průběhu roku 2024
a v následujícím roce by jednotka měla
být uvedena do provozu. Vyrobený vodík
bude možné využít v dopravě, energetice
a k zajištění energetické nezávislosti zemí
severní Evropy.

Další témata 22. týdne na autoweek.cz
Škoda Auto posiluje výrobu kabelových svazků
Dopravci netrpělivě očekávají snížení spotřební daně
Průzkum ČNOPK k riziku zastavení dodávek plynu
S tlakem vzduchu v pneumatikách se pojí četné mýty
GasNet je připraven zvedat podíl biometanu a vodíku
více na
www.autoweek.cz

LKQ mění ﬁremní identitu
Společnost LKQ Europe představila
nové logo a branding odrážející její
pozici globálního a inovativního lídra
na evropském trhu s náhradními díly pro
automobilový průmysl. Nový branding má
umožnit v rámci skupiny sblížení mateřské
společnosti LKQ s jejími pobočkami
po celém světě a podpořit budování
jednotné firemní kultury napříč evropským

trhem. Má ambici přilákat firmě další
zákazníky a odrážet rozmanitost a integritu
LKQ a jejích zaměstnanců. Nová
firemní identita má vytvářet modernější
a progresivnější vzhled, který má reﬂektovat
další růst LKQ a odrážet její roli lídra na
trhu náhradních dílů. LKQ Corporation
byla založena v roce 1998. V roce 2011
vstoupila na evropský trh akvizicí Euro
Car Parts ve Spojeném království. Od té
doby získala LKQ přes 80 společností ve
více než 20 evropských zemích. Nabízí
široký sortiment recyklovaných OEM dílů
i dílů z aftermarketu. Poskytuje náhradní
systémy, komponenty, zařízení a služby
pro opravy a příslušenství osobních
a nákladních automobilů.

Hedin Mobility Group expanduje do ČR
Hošek Motor a Autocentrum hm, patřící
do skupiny Motor-Car, mění majitele.
Wiesenthal Autohandels prodává MotorCar Group společnosti Hedin Mobility
Group. Díky akvizici Motor-Car Group se 17
obchodními zastoupeními na Slovensku,
v Maďarsku a České republice Hedin
Mobility Group expanduje do střední
a východní Evropy.
Strategické rozhodnutí skupiny Wiesenthal,
přestat investovat do automobilového
průmyslu, začalo prodejem osmi poboček
v Rakousku v roce 2018. V roce 2020
následoval prodej společnosti AVAG
v Německu a zbývajících šesti poboček
švýcarské společnosti Merbag ve Vídni.

Motor-Car
Group
se
vyvinula
ve významného hráče v oblasti
maloobchodního prodeje automobilů
v regionu. V roce 2021 zaměstnávala 1100
lidí, měla obrat 445 milionů eur a prodala
10 000 aut.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Z redakce Světa motorů
odešel Baborský
Po 18 letech strávených na pozici
redaktora
Světa
motorů
odešel
z vydavatelství Czech News Center Jiří
Baborský. „Jirka odešel z redakce na
základě vlastního rozhodnutí, rozhodl
se pracovat jako prodejce motocyklů,“
potvrdil nám informaci šéfredaktor Světa
motorů Zbyšek Pechr.
Jirka Baborský studoval gymnázium
a strojní fakultu ČVUT. Práci motoristického
redaktora se věnuje od roku 2004, po
celou dobu jako zaměstnanec Světa
motorů. Příležitostně přispíval do časopisů
Auto Tip, Auto Tip Extra, Playboy a na
internetový server Auto.cz.
Nyní je podle dostupných informací
obchodním zástupcem CF Moto, která je
velkým importérem motocyklů a čtyřkolek
do České republiky.

Český plynárenský svaz dočasně
povede Veronika Vohlídková
Řízením Českého plynárenského svazu
byla pověřena Veronika Vohlídková. Ve
funkci výkonné ředitelky nahradí Lenku
Kovačovskou. ČPS povede než bude
dokončeno výběrové řízení na tuto pozici.
„ČPS nyní disponuje po odborné a lidské
stránce velmi silným týmem. Jeho sestavení
bylo nedílnou součástí mojí role, stejně
jako propagace a prosazování zájmů
plynárenství. Svůj mandát jsem splnila,“
řekla Lenka Kovačovská.
„Chtěl bych poděkovat Lence za čtyři
roky usilovné práce. Zejména bych vyzdvihl
její přínos pro tvorbu legislativních norem
a popularizaci odborných témat, jako je
využití zelených plynů v energetice nebo
plynová mobilita,“ řekl předseda Rady
ČPS Martin Slabý.
Veronika
Vohlídková
vystudovala
obor Mezinárodní obchod na Fakultě
mezinárodních vztahů Vysoké školy
ekonomické v Praze. V letech 2011 až 2016
pracovala v ČEZu a v letech 2016 až 2018
v NET4GAS. Od listopadu 2018 je v ředitelkou
legislativně-strategického odboru ČPS.
více na
www.automakers.cz
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Schrödingerův
zákaz ropy

Nový Range
Rover Sport

Mercedes-Maybach
S 680 4Matic
Edition 100

Legendy 24
hodin Le Mans
u Automobilistu

Města se snaží omezit
používání aut ve snaze
zabránit znečištění ovzduší

Nový Range Rover Sport
Před 17 lety přišli v Gaydonu s Range Roverem
Sport, s nímž do segmentu luxusních terénních
vozidel přinesli více dynamiky – a zákazníci byli
nadšení. Dosud se jich prodal víc než milion. Více
než 40 % Range Roverů prodaných za posledních
pět let neslo příponu Sport.
Přes vnější podobu byla nová generace
vyvinuta úplně od základu s architekturou
MLA-Flex. Ta poskytuje až o 35 % vyšší tuhost
v krutu než předchozí generace. Harmonicky
spolupracuje se souborem systémů řízených

systémem Integrated Chassis Control. Vůz má
délku 4946 mm při rozvoru náprav 2997 mm.
Nový systém Dynamic Response Pro je spojen
s nejnovější generací pneumatického odpružení
Dynamic Air Suspension s aktivními tlumiči, které
doplňuje Stormer Handling Pack, kombinující
adaptivní podvozek Dynamic Response Pro,
řízení všech kol a elektronickou aktivní uzávěrku
diferenciálu s vektorováním točivého momentu
za pomoci brzd.
Mimo asfalt má Range Rover Sport ve své
třídě bezkonkurenční schopnosti s patentovaným
systémem Terrain Response 2. Ten je poprvé
dostupný s adaptivním tempomatem pro jízdu
v terénu.
V interiéru jsou vysoce kvalitní materiály, jejichž
výběr byl zaměřen na udržitelnost. Zaoblený
dotykový displej 13,1“ infotainmentu Pivi Pro
doplňuje 13,7“ přístrojový panel s aktualizací
softwaru Over The Air. V multimediálním systému
Pivi Pro je zabudován systém Amazon Alexa
umožňující ovládat různá nastavení a funkce
vozu pomocí hlasových příkazů. Vůz je vybaven
s bezdrátovým připojením Apple CarPlay
a bezdrátovým připojením Android Auto.
více na
www.autoweek.cz

Mercedes-Maybach S 680 4Matic Edition 100
Luxusní sedan Mercedes-Maybach Třídy
S motorem V12 o výkonu 450 kW (612 k), který
je v nabídce výhradně právě pro tento model.
Zušlechtěná verze Edition 100 byla stvořena
k 100letému jubileu značky Mercedes-Maybach
a její výroba je limitována na 100 kusů. Nese
typické znaky vozů Maybach, jako například
pozoruhodnou masku chladiče s emblémem
značky. Vůz je ručně lakován dvěma odstíny
– stříbrnou hightech a modrou nautik – a je
vybaven koženým čalouněním interiéru se
speciálním designem v odstínech bílá crystal
designo a stříbřitě šedá s perleťovým efektem.
Logo značky včetně nápisu Edition 100 zdobí
zadní sloupky, odkládací schránky a osvětlená
ozdobná obložení interiéru. Nápis Edition 100
zvýrazňuje také kryty nábojů 20“ kol. Kola Třídy
S se navíc lesknou novou šedou povrchovou
úpravou.
Mezi opravdové skvosty ve výbavě patří
speciálně odhlučněná zadní část interiéru
nabízející prvotřídní komfort včetně audiosystému
Burmester 4D Surround Sound, dvojice sedadel
First Class s bohatou nabídkou masážních funkcí
a vyhříváním zátylku a ramen, a technicky
vyspělých displejů pro informační a zábavní
funkce. Tento model má oproti dlouhé Třídě
S ještě o 18 cm prodloužený rozvor náprav
a poprvé je ve spojení s motorem V12 vybaven
pohonem všech kol.
Exkluzivitu speciální edice umocňuje ochranná
plachta na vůz s dvojitým M a ušlechtilý, ručně

vyrobený diplomatický kufřík z měkké kůže
v odstínu bílá crystal pro uložení dokumentů
a klíčku. Speciálně pro jubilejní edici navrhli své
produkty v přísně limitované zvláštní sérii také
někteří dlouholetí partneři značky MercedesMaybach. Například licenční partner Maybach
Icons of Luxury nabízí plnicí pero posázené
diamanty z kolekce Maybach the Peak nebo
manufakturní výrobce stříbrných příborů a jachet
Robbe & Berking připravil číše na šampaňské
s vlastní rytinou.
Mercedes-Maybach S 680 4Matic „Edition
100“ je vybaven mimo jiné například i těmito
prvky výbavy: multifunkční volant v kombinaci
dřevo/kůže, podvozek se vzduchovým pružením
AirMatic a natáčecí zadní nápravou s úhlem
natočení 10�, světlomety Digital Light, sdružený
3D displej, head-up displej včetně rozší řené
reality MBUX, chladicí box v zadní části vozidla
a nezávislé topení a větrání.

více na
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Schrödingerův zákaz ropy
Vítejte u dopravního zpravodaje Euractiv
s nejnovějším souhrnem zpráv o mobilitě z celé
Evropy od Seana Gouldinga Carrolla.

Kompromis je jasnou výhrou pro Maďarsko.
Nyní má přístup k levnější ropě než jeho sousedé,
což vede k obviněním některých kritiků, že toto
nastavení podkope jednotný trh. Toto vyjmutí však
není trvalé. Diplomaté slíbili, že příští sankční balíček
bude tlačit na úplný zákaz včetně ropovodů.

Po týdnech zdlouhavých vyjednávání, které
většinou blokovalo Maďarsko, lídři EU dosáhli
kompromisu o zákazu námořního dovozu ruské
ropy, ale ne úplné embargo. EU již nebude dovážet
ropu z Ruska, s výjimkou ropovodu Družba. Ten
dopravuje ropu do Maďarska, České republiky
a Slovenska (říkejme tomu Schrödingerův
zákaz ropy). A i když je to částečné, pomůže to
posílit image EU – vyjadřovat hrůzu z válečných
zločinů a zároveň financovat pachatele bylo
těžké morálně ospravedlnit i pro nejoddanějšího
eurofila. Nyní už zbývá jen dovoz plynu.

Maďarští motoristé byli díky silné vládní
intervenci ušetřeni důsledků změn na trhu
s ropou. Budapešť rychle zavedla zastropování
cen benzinu a nafty, čímž se Maďarsko stalo
jednou z nejpřívětivějších zemí pro vozidla se
spalovacími motory. Nepřekvapilo, že to vedlo
k nárůstu „benzinové“ turistiky, protože motoristé
ze sousedních zemí se snažili využít cenově
výhodné maďarské ropné produkty.

Do jaké míry zákaz sníží dovoz ruské ropy je
těžké konkrétně říci, ale uvádí se o dvě třetiny.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der
Leyenová prohlásila, že zákaz se do konce roku
bude týkat 90 % dovozu ruské ropy jakmile bude
zahrnuto Německo i Polsko. Předseda Evropské
rady Charles Michel na Twitteru uvedl, že sankce
„okamžitě ovlivní 75 % dovozu ruské ropy“.

Čerpací stanice v okolí hranic byly brzy
přetíženy. Aby tento problém napravila, vláda
oznámila, že za sníženou cenu 1,22 eura (30 Kč)
budou moci tankovat pouze vozy s maďarskými
registračními značkami. Ale na každou akci je
reakce – oznámení způsobilo prudký nárůst
krádeží maďarských registračních značek a na
Slovensku vznikl černý trh s ukradenými značkami.
více na
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Města se snaží omezit používání aut
ve snaze zabránit znečištění ovzduší
Evropská města zavádějí opatření ke snížení
toxických emisí z vozidel ve snaze zlepšit kvalitu
ovzduší a chránit životy. Evropská agentura
pro životní prostředí (EEA) označila znečištění
ovzduší za „největší environmentální zdravotní
riziko v Evropě“. Seznam nemocí způsobených
chronickým vystavením znečištěnému ovzduší
zahrnuje respirační problémy, rakovinu plic,
srdeční choroby a mrtvici.
Většina úmrtí způsobených špatnou kvalitou
ovzduší se soustřeďuje ve městech, kde obyvatelé
žijí v dosahu husté dopravy. „Snížení znečištění
ovzduší je záležitostí sociální spravedlnosti pro
veřejné orgány, protože lidé, kteří jsou znečištěním
ovzduší nejvíce postiženi, jsou z domácností
s nízkými příjmy, které žijí vedle velkých městských
ulic a hlavních dopravních koridorů,“ řekl politický
poradce městské sítě Eurocities Thomas Lymes.
Pro boj se znečišťujícími látkami z automobilů
zavedla města po celém kontinentu různé
programy, jejichž společným jmenovatelem je
odstraňování vozidel z ulic. V praxi to znamená

nahrazení používání automobilů alternativními
dopravními prostředky, jako je cyklistika,
a podporou vozidel s nulovými emisemi, jako
jsou elektromobily.
Avšak ani s nárůstem čistých vozidel
nebudou emise zcela vymýceny. Podle Mattea
Barisioneho, politického manažera Evropské
aliance veřejného zdraví, jsou částice z brzd
a pneumatik, které nepocházejí z výfuku, méně
známé než částice z výfuku, ale
jsou podobně toxické. „Jednou
z nejvíce alarmujících skutečností
je trend směřující k větším
vozidlům. Hmotnost vozidla
a emise nevycházející z výfuku
spolu souvisí. Snížení velikosti
a hmotnosti vozidel snižuje
emise škodlivých znečišťujících
látek, stejně jako emise CO2,
ekologickou stopu životního cyklu
a riziko nehod. I když je zapotřebí
legislativa, regulující tyto emise,
nejlepším způsobem, jak tento
problém vyřešit, je jednoduše
méně jezdit,“ řekl Barisione.
Připravovaná norma Euro 7 bude
poprvé rozšířena o částice z brzd.

více na
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Legendy 24 hodin Le Mans u Automobilistu
Nová kolekce NFT od Automobilist oživuje
legendy závodu 24 hodin Le Mans. Nejstarší
a nejslavnější vytrvalostní automobilový závod na
světě 24 hodin Le Mans vstupuje do své 90. sezóny.
Český start-up Automobilist k této příležitosti
připravil kolekci NFT na on-line tržišti s digitálním
uměním Bitski nazvanou Legends of Le Mans
Vol II. Její součástí je i jeden z nejklasičtějších
velkoformátových obrazů s vítězem závodu
v roce 1970 Porsche 917K.

Jubilejní 90. ročník 24 hodin Le Mans startuje
v sobotu 11. června 2022. Zároveň uplyne 99 let
od prvního závodu v roce 1923. Automobilist,
který na svých uměleckých dílech oživuje klíčové
momenty z historie i současnosti motorsportu,
navazuje na vloni zveřejněnou kolekci NFT
Legends of Le Mans.
Hlavní položkou na letošním seznamu
digitálních uměleckých děl je fine art nazvaný
German Engineering, Hollywood Ending. Vypráví
příběh německého pilota Hanse Hermanna. Ten
před závodem v roce 1970 slíbil manželce, že
pokud zvítězí, okamžitě ukončí kariéru. Trochu při
tom žertoval, ve třiačtyřiceti se ještě na důchod
necítil. V posledních letech byl ale na okruzích
svědkem několika tragických úmrtí. Když se mu
v hustém dešti spolu s Richardem Attwoodem na
trati v Le Mans za volantem Porsche 917K podařilo
opravdu získat největší vítězství kariéry, rozhodl se,
že slib dodrží. Pro Porsche to bylo historicky první
vítězství. V dalších letech jich německá značka
v Le Mans přidala ještě 18 a stala se historicky
nejúspěšnějším výrobcem.
Kolekce NFT Legends of Le Mans Vol II., která je
dostupná na Bitski, obsahuje tři postery s Porsche
917K v designu Salzburg a Martini a Fordem GT40
a tři pohyblivé digitální modely těchto aut, tzv.
turnarounds. Jejich cena se pohybuje od 150
do 750 dolarů.
více na
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