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Evropský parlament přijal historické rozhodnutí
Poslanci Evropského parlamentu podpořili
návrh Evropské komise z loňského roku, který
požaduje 100% snížení emisí CO2 z nových
automobilů do roku 2035. To od tohoto data
prakticky znemožní prodej vozidel se spalovacími
motory v EU (teoreticky by výjimkou mohly
být motory spalující vodík). Pokus některých
zákonodárců snížit tento cíl na 90 % CO2 do roku
2035 byl zamítnut. Zákaz se tedy vyloučí i vozidla
s hybridním a plug-in hybridním pohonem.
Poslanci rovněž odhlasovali požadavek, aby
výrobci automobilů v roce 2025 snížili průměrné
emise svého vozového parku o 15 % ve srovnání
s rokem 2021, o 55 % v roce 2030 a o 100 % v roce
2035. Už limit pro rok 2030 nebude možné splnit
s produkcí cenově dostupných spalovacích
motorů. Parlament odmítl i možnost použití
syntetických paliv v autech, byť při zahrnutí
produkce mají nulovou bilanci emisí CO2.
Syntetická paliva mají být vyhrazena jen pro
lodní a leteckou dopravu.
Cílem Evropské komise, podporovaným
většinou poslanců, je urychlit přechod Evropy
k elektricky poháněným vozidlům a přinutit
výrobce automobilů, aby investovali do
elektrifikace. Proto také další nařízení vyžaduje,
aby všechny země EU instalovaly miliardy eur do
nabíjecích míst pro elektromobily.
Další diskuse mezi Komisí, Parlamentem
a Radou ještě proběhnou během léta, nicméně

proces, o kterém se hlasovalo, se zdá být
nezvratný.
„Nákup a jízda bezemisních vozů se
pro spotřebitele stane levnější,“ tvrdí hlavní
vyjednavač parlamentu o této politice Jan
Huitema. Představitelé automobilového průmyslu
i vědci jsou ovšem přesvědčeni o pravém opaku
vzhledem k hrozícímu nedostatku surovin pro
výrobu potřebného množství akumulátorů.
Jedním z důsledků zákazu spalovacích motorů
proto bude omezení osobní mobility nejen pro
chudší občany, ale i pro značnou část střední
třídy. V současné době je v EU v provozu 263
milionů osobních aut, přičemž vozů s elektrickým
pohonem je méně než 1 %.
Ford a Volvo zákaz prodeje automobilů se
spalovacími motory do roku 2035 podporují,
ale prakticky všichni ostatní výrobci už ohlásili
zastavení vývoje spalovacích motorů a přípravu
na ukončení jejich produkce pro evropský trh
ještě před rokem 2035.
Paradox postoje vedení EU dokládá výzva
Evropského komisaře pro vnitřní trh Thierryho
Bretona: „Vy zý vám celý automobilov ý
ekosystém, aby zajistil přechod k elektromobilitě,
abychom byli v EU připraveni na rok 2035, ale
také aby pokračoval ve vývozu vozidel se
spalovacími motory nebo hybridním pohonem
do zemí, které je ještě mnoho let či desetiletí
budou potřebovat.“
více na
www.autoweek.cz

Reakce ACEA na rozhodnutí Evropského parlamentu
Asociace evropských výrobců automobilů
ACEA bere na vědomí hlasování Evropského
parlamentu o cílech snížení emisí CO2 pro osobní
automobily a lehké užitkové vozy. V reakci na to
vyzývá europoslance a ministry EU, aby zvážili
všechny nejistoty, kterým toto odvětví čelí,
protože se připravuje na masivní průmyslovou
transformaci.
ACEA vítá skutečnost, že Parlament zachoval
návrh Evropské komise na cíle pro roky 2025
a 2030. Asociace ale varuje, že tyto cíle jsou
již nyní extrémně náročné a dosažitelné pouze
s masivním náběhem infrastruktury nabíjení
a doplňování alternativního paliva.
Vzhledem k tomu, že transformace odvětví
závisí na mnoha vnějších faktorech, které nejsou
plně v jejích rukou, ACEA vyjadřuje obavy nad
tím, že poslanci Evropského parlamentu hlasovali
pro stanovení cíle snížení emisí CO2 o 100 % pro
rok 2035.

je v této rané fázi předčasná. Místo toho je
zapotřebí transparentní přezkum v polovině, aby
bylo možné definovat cíle po roce 2030. Takový
přezkum bude muset především vyhodnotit, zda
nasazení nabíjecí infrastruktury a dostupnost
surovin pro výrobu akumulátorů bude v daném
okamžiku odpovídat pokračujícímu prudkému
nárůstu produkce elektromobilů s akumulátory,"
dodal Oliver Zipse.
Nyní je také nezbytné splnit ostatní nezbytné
podmínky, aby bylo možné dosáhnout nulové
emise. ACEA proto vyzývá autory tohoto
rozhodnutí, aby přijali další prvky agendy Fit
for 55, zejména cíle CO2 a nařízení o budování
infrastruktury alternativních paliv AFIR jako jeden
soudržný balíček.
Více k tomuto tématu na str. 10, 11 a 12

„Automobilový průmysl plně přispěje k cíli
uhlíkově neutrální Evropy v roce 2050. Náš průmysl
čelí velkému tlaku na zavádění elektrických
vozidel a neustále uvádí nové modely. Ty splňují
požadavky zákazníků a řídí přechod k udržitelné
mobilitě,“ uvedl Oliver Zipse, prezident ACEA
a generální ředitel BMW.
„Ale vzhledem k volatilitě a nejistotě,
kterou globálně zažíváme každý den, jakákoli
dlouhodobá regulace přesahující toto desetiletí

více na
www.autoweek.cz

Fiat uvádí nové Doblò a E-Doblò
Fiat a Fiat Professional představují pátou
generaci kompaktního modelu Doblò
a E-Doblò. Samozřejmě jde o vůz navržený
na platformě PSA EMP2 a odvozený od
Citroënu Berlingo a Peugeotu Partner/
Rifter resp. Opelu Combo a jejich
elektricky poháněných verzí. Stejně jako
tyto vozy i Fiat bude v osobní verzi v prodeji
výhradně s elektrickým pohonem. Nové
Doblò bude k dispozici ve dvou délkách
s rozvorem 2785 mm resp. 2975 mm a třech
konfiguracích Van, Crew Cab a Combi.
Pro užitkové verze budou k dispozici
turbodiesely 1,5 l/74 kW (100 k) a 96 kW
(130 k) i zážehový motor 1,2 l/81 kW (110 k).
E-Doblò bude vybaveno elektromotorem
100 kW a akumulátorem s kapacitou
50 kWh umožňujícím dojezd 280 km.

Fiaty Doblò a E-Doblò se budou nově
vyrábět v závodě Stellantisu ve Španělsku
ve Vigu, což je těžká rána pro továrnu Tofas
v Turecku, kde Doblò dosud představovalo
40 % produkce.

Kia oznámila ceny nové generace modelu Niro
Od uvedení první generace modelu Niro na
český trh v roce 2016 Kia prodala 1056 vozů,
z čehož 81 % bylo s hybridním pohonem,
17 % mělo čistě elektrický pohon a 2 %
plug-in hybridní. Niro Hybrid s motorem

1,6 GDI poskytuje výkon 104 kW (141 k).
Motor 1,6 GDI se používá i v plug-in hybridní
variantě s největším výkonem systému
135 kW (183 k), která dokáže ujet jen na
elektřinu 65 km. Niro EV s motorem o výkonu
150 kW a akumulátorem s kapacitou
64,8 kWh ujede až 463 km. Kompaktní
crossover má délku 442 cm při rozvoru
náprav 272 cm a zavazadlový prostor
o objemu pro Hybrid 451 l, u Niro EV 475 l
a u PHEV 348 l.
Ceny začínají na 729 980 Kč za Niro 1,6 GDI
HEV Comfort, 1 029 980 Kč za Niro 1,6 GDI
PHEV Style a 1 119 980 Kč za Niro EV Comfort.
Kia na vůz poskytuje nadstandardní záruku
7 let/150 000 km, která se vztahuje i na
komponenty elektrického a hybridního
pohonu a kapacitu akumulátoru 70 %.

více na
www.autoweek.cz

Modernizace pro Toyotu Corolla
Toyota pro nový modelový rok
přepracovala Corollu a přidá novou verzi
Corolla Cross aby posílila její postavení
druhého
nejprodávanějšího
modelu

značky v Evropě. Revidovaná Toyota
Corolla bude uvedena na evropské trhy
na konci ledna 2023. Aktuálně je na výběr
hatchback a kombi Touring Sports. V druhé
polovině roku se připojí crossoverová verze
Corolla Cross. Pro modernizovanou Corollu
budou u vylepšené páté generace plně
hybridního pohonu k dispozici varianty
s motory o objemu 1,8 l a 2,0 l s celkovým
výkonem systému 103 kW (140 k) resp.
144 kW (196 k).

E.on spouští mezinárodní roaming
Společnost E.on umožní zákazníkům
s kartou E.on Drive jednoduše zaplatit
nabíjení u více než 9000 dobíjecích bodů
v České republice a čtyřech okolních
zemích – Německu, Rakousku, Polsku
a Slovensku. Z toho bude více než 1500
ultrarychlých. Na začátku prázdnin se přidá
dalších 3000 nabíjecích míst ve Slovinsku,
Chorvatsku, Itálii, Maďarsku a Rumunsku.
Dohromady budou moci zákazníci
E.onu využít více než 1900 ultrarychlých
dobíječek. E.on na zavedení roamingových
služeb spolupracoval s dalšími partnery
z příslušných zemích Charge-on/E.on Drive
v Německu, Allego, Smatrics, Greenway,
ZSE nebo Ionity.
„Ačkoliv na zavedení mezinárodního
roamingu
pracujeme
dlouho,
jeho
dřívějšímu
spuštění
bránila
daňová
legislativa jednotlivých zemí. Možnost využít
tzv. vratky DPH ocení firemní zákazníci,
pro které je to velký přínos ve využívání
elektrických vozů za hranicemi. Zákazník
bude měsíčně provádět jen jednu celkovou
platbu, ale faktury bude mít rozepsané po

jednotlivých destinacích,“ říká vedoucí
oddělení Mobility Services společnosti E.on
Martin Klíma.
E.on dál rozvíjí i veřejnou dobíjecí
infrastrukturu E.on Drive v České republice,
která aktuálně čítá 200 dobíjecích stanic
a dalších 125 je ve výstavbě.

více na
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Třetí generace BMW X1
BMW v říjnu přiveze třetí generaci
X1 a poprvé přidá i čistě elektricky
poháněné iX1. X1 je pro BMW sázkou na
jistotu s 1,9 milionu prodaných exemplářů
za 13 let. Nová generace má standardně
LED světlomety, za příplatek je k dispozici
i adaptivní osvětlení. Mírně prodloužený
rozvor na 2692 mm při délce 4500 mm.
Zavazadlový prostor má objem 540 l
resp. 1600 l. Interiéru dominuje prohnutý
displej, který postupně přechází do všech
modelových řad, s 10,25“ displejem
před řidičem a dotykovým 10,7“ pro
infotainment. Nová X1 začíná se
zážehovými motory 100 kW (136 k) a 150
kW (204 k) a vznětovými 110 kW (150 k)
a 145 kW (197 k). Krátce poté přijde
elektrický iX1 xDrive30, jehož dva
elektromotory
poskytují
230
kW
(313 k) a akumulátor 64,7 kWh stačí
na dojezd 413 km. V listopadu 2022
BMW přidá plug-in hybridní varianty

se systémovým výkonem 180 kW
(245 k) resp. 240 kW (326 k) a dojezdem
na elektrický pohon 78 km až 89 km díky
14,2 kWh akumulátoru.
Objednávat BMW X1 je možné již nyní.
Cena základní verze BMW X1 sDrive18i
začíná na 899 600 Kč.

Volkswagen ID.4 GTX ustavil nový rekord
Známý rekordman Rainer Zietlow získal
další zápis do Guinessovy knihy rekordů,
když s elektromobilem Volkswagen ID.4
GTX v jihoamerických Andách vystoupal
po nejvyšší sjízdné důlní cestě na světě do
nadmořské výšky 5816 m n. m. Stalo se
tak na sopce Uturuncu v Bolívii. Pomohly
mu při tom i terénní pneumatiky Hankook
Dynapro AT2 pro vozidla 4x4. Ty byly obuty
na speciální kola z nízkouhlíkové oceli od
společnosti Maxion Wheels.

více na
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Nákladní elektrokolo testovalo solární panely
Nákladní
elektrokolo,
speciálně
navržené pro Dachser Czech Republic,
podniklo 932 km dlouhou cestu z Kladna
do Kolína nad Rýnem. Po mezinárodní
cyklotrase EuroVelo 4 se na ní vydal Jiří Štrupl,
ředitel společnosti 4AVs.eu. Společnost
4AVs.eu je partnerem společnosti Dachser

Czech Republic pro bezemisní distribuci
zásilek v centru Prahy a v Hradci Králové.
V sedle elektrokola strávil 56 hodin a po 11
dnech dorazil na veletrh polisMobility. Pro
cestu na veletrh bylo elektrokolo poprvé
vybaveno solárními panely. Během cesty
vyrobily 9,6 kWh elektrické energie, což
stačilo na dobití 2/3 kapacity baterií.
Zbývající energie se získávala v dobíjecích
stanicích.
Nákladní elektrokolo je vybaveno
dvěma boxy pro kusové a balíkové
zásilky o objemu 2x 240 l. Jezdí v Praze
a Hradci Králové s přívěsným zařízením
Bicylift pro přepravu europalet o výšce až
1,6 m. V městské distribuci uveze náklad
o hmotnosti až 300 kg.

Autofit – nový distributor Carbon Miracle
Společnost Auto Fit se stala novým
distributorem systému pro opravy karoserií
německého výrobce Carbon Miracle do
České republiky. Tento unikátní systém
obsahuje komplexní sadu nářadí pro
karosáře, která umožňuje vyrovnání
různých nerovností na karoserii vozu.
Systém je vyroben z čistého karbonu
a komponent z plastu vyztuženého
uhlíkovými vlákny CFRP. Lehké nářadí
umožňuje provádět víc kvalitnějších
oprav v kratším čase. Extrémně nízká
hmotnost vytahovacích komponentů
CBR výrazně snižuje námahu potřebnou
pro každodenní rovnací práce. S nářadím
Strong-Tool nebo Line-Tool může karosář

snadno pracovat samostatně bez nutné
asistence. Nově vyvinuté vytahovací
komponenty a rozsáhlé příslušenství
poskytují větší flexibilitu při opravách
osobních aut, SUV nebo užitkových
vozidel.
více na
www.autoservismagazin.cz

Nákladní doprava potřebuje nabíjecí infrastrukturu
Bez rychlého zavedení infrastruktury pro
dobíjení na celém kontinentu budou evropští
provozovatelé nákladní dopravy nadále
upřednostňovat vozidla s pohonem na naftu
před čistými alternativami. Opakovaně to slyšeli
účastníci akce o zelené silniční nákladní dopravě.
„I když nákladní doprava nemá žádnou
náklonnost k vozidlům s motory na naftu,
tato zůstávají nejúčinnější možností vzhledem
k nízké úrovni čistých čerpacích a nabíjecích
stanic na celém kontinentu. Pokud používáme
nákladní auta, autobusy a autokary na naftu, je
to proto, že naši klienti po nás žádají, abychom
něco přepravili z jednoho místa na jiné tím
nejefektivnějším způsobem. Pokud by zítra řekli, že
tady je skvělé řešení, které něco dostane z místa
A do místa B co nejefektivněji a dokonce rychleji,
než to dokážeme dnes, pak to samozřejmě
využijeme,“ řekl generální tajemník asociace
silniční nákladní dopravy IRU Umberto de Pretto.
„Nemyslete si, že jsme zamilovaní do vozidel
nebo do paliva, které používáme. Používáme to,
co je efektivní pro naši práci a umožňuje nám
stále dosahovat zisk. EU není ostrov, což znamená,
že větší zelené zdanění provozovatelů nákladní
dopravy může poškodit konkurenceschopnost
Evropy. Můžeme dosáhnout cíle dekarbonizace,
dokážeme to. Ale nezavádějme politiku, která
způsobí, že skončíme s frontami nezaměstnaných
namísto skutečné dekarbonizace,“ dodal De
Pretto.

Daniel Mes, úředník z týmu šéfa EU pro
klima Franse Timmermanse, označil nasazení
dobíjecích stanic za „alfu a omegu“ snižování
emisí ze silniční nákladní dopravy a odsoudil
výzvy k dlouhodobým státním dotacím pro
udržení cen pohonných hmot pod kontrolou.
Legislativu EU, definující přísnější emisní normy CO2
pro těžká nákladní vozidla, vylíčil jako požehnání
pro nákladní dopravu: „Čím víc elektrických
a vodíkových autobusů a nákladních vozů bude
k dispozici, tím budou dostupnější. Všechna
rozhodnutí o budoucnosti silniční dopravy musí
být přijímána s ohledem na blaho společnosti.
Pokud nyní neurychlíme zelený přechod, pak
budeme mít potíže s budováním Evropy bez
fosilních paliv z Ruska.“
I smail Er tug, sociali stick ý německ ý
europoslanec, který je hlavním vyjednavačem
AFIR v Evropském parlamentu, kritizoval postoj
Rady k zpoplatnění infrastruktury a vyzval k jejímu
rychlejšímu zavádění: „Největším problémem
Evropské unie jsou členské státy. Země EU
ničí předchozí legislativní snahy o zavádění
ambiciózních požadavků na infrastrukturu
nabíjení. Není to žádná raketová věda. Máme
technologie, víme, jak je implementovat a známe
kapacity sítí členských států.“

Globální organizace silniční dopravy vystupuje
proti brzkému zákazu vozidel se spalovacími
motory a tvrdí, že v nákladních automobilech
a autokarech lze používat uhlíkově neutrální
syntetická paliva.
více na
www.autoweek.cz
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Německý autoprůmysl se chce bránit
Německé organizace spojené
s automobilovým průmyslem se bouří proti
rozhodnutí Evropského parlamentu podpořit
de facto zákaz prodeje nových vozů se
spalovacími motory od roku 2035 s tím, že jde
o příliš ambiciózní a nákladné rozhodnutí, které
jde proti trhu i občanům.
Poté, co v ýrazná většina poslanců
v Evropském parlamentu hlasovala pro zákaz
spalovacích motorů od roku 2035, výrobci
automobilů neztráceli čas. „Evropský parlament
přijal rozhodnutí proti občanům, proti trhu, proti
inovacím a proti moderním technologiím,"
uvedla Hildegard Müllerová, prezidentka
německého sdružení automobilového průmyslu
VDA. S odkazem na nedostatečnou nabíjecí
infrastrukturu v Evropě řekla, že pro takovýto
přímý zákaz je příliš brzy: „Zavádění dobíjecí
infrastruktury je v Německu příliš pomalé. Proto
je takový cíl předčasný. Zvýší náklady pro
spotřebitele a ohrozí jejich důvěru.“
K automobilkám se přidal i vůdce italské
pravicové strany Lega Matteo Salvini, který toto
rozhodnutí označil za „šílenství a dar Číně. Je to
katastrofa pro miliony Italů a Evropanů.“
Pro asociace výrobců automobilů bitva teprve
začíná, protože 27 členských států musí před
jednáním s parlamentem dosáhnout jednotné
stanovisku v Radě. „Pouze elektromobilitou

nebude možné dosáhnout ambiciózní cíle
ochrany klimatu v dopravě. Německo by jako
důležitý hlas v Evropě mělo přehodnotit svou
vyjednávací pozici,“ řekl technický ředitel
autoklubu ADAC Karsten Schulze.
„Pro nadcházející jednání Rady budeme
nadále prosazovat, aby byly nejprve vytvořeny
vhodné rámcové podmínky pro tak dalekosáhlé
rozhodnutí. Regulace vozového parku a rozšíření
dobíjecí infrastruktury se musí zvažovat společně,“
řekla Müllerová.
Německá vláda v Bruselu historicky prosazuje
zájmy svého automobilového průmyslu. Zelení ve
vládě jsou otevřeně pro zákaz, zatímco sociální
demokracie SPD chce chránit pracovní místa
a liberální FDP je vnímavější k technologické
neutralitě. Proti zákazu se vyslovil ministr dopravy
FDP Volker Wissing: „Mnoho pracovních míst závisí
na spalovacích motorech. Proto budu bojovat
za dosažení výjimky pro motory na syntetická
paliva.“ Podpořil ho i šéf FDP a ministr financí
Christian Lindner.
více na
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Chybné analýzy likvidují hybridy
Výsledná hodnota emisí CO2 v Německu pro
příští desetiletí je v průměru hodně přes 600 g
CO2/kWh, ale v příslušných výpočtech se uvádí
360 g/kWh.“
Jsou ještě nějaké další výroky, které vám
vadí?

Předstíraným důvodem zákazu spalovacích
motorů, o který se snaží lobbisté a politici,
je klimatická politika: emise CO2 podle nich
lze omezit pomocí elektromobilů. Jenže
předkládané výpočty jsou chybné a nevědecké.
V dopise poslancům Evropského parlamentu
více než 300 vědců, kteří nejsou zdaleka jen
vývojáři motorů, apelovalo na to, aby upustili od
zákazu technologií. Spoluiniciátor dopisu profesor
Thomas Koch z Karlsruhe Institute of Technology
(KIT) vysvětluje důvody.
Ve vědě jsou vždy různé pohledy. Máte jen
jeden názor?
„Podle současného stavu znalostí jsou zásadní
bilanční výpočty, které porovnávají emise CO2
různých systémů pohonu, nepřijatelné a chybné.
Na tento jednoduchý fakt upozorňujeme již řadu
let a opětovně to zdůrazňujeme. Je do očí bijícím
mýtem, že vozidlo s akumulátory má nejlepší
uhlíkovou stopu pro jakoukoli aplikaci, natož
pro jakoukoli zemi EU. Vozidlo s akumulátory
je hodnotnou technickou možností, kterou
musíme dále rozvíjet a otevřít segmenty trhu.
Ale alternativní hybridní pohony, zejména
s palivy s nízkým obsahem CO2, jsou vysoce
konkurenceschopné z hlediska životního prostředí.
Jsou ovšem neustále analyzovány s nesprávnými
výpočty. Zvýšení celkové energetické potřeby
vede především ke zvýšení fosilní energie.

„Existuje mnohem víc mýtů. Syntetická paliva
jsou prý neuvěřitelně drahá, ačkoli všechny
analýzy ve velkovýrobě odhadují výrobní
náklady na méně než jedno euro na litr, tedy
jen mírně nad náklady na fosilní paliva. Upřímně
řečeno argument, že elektrická mobilita je
levnější varianta pro lidi s omezeným rozpočtem,
považuji za opravdu špatný. Spalovací motory
dnes v Německu přispívají na daních více než
60 miliardami eur. Elektromobil je po dobu své
životnosti dotován částkou přes 20 000 eur.
I když má vozidlo s akumulátorem potenciál pro
nižší náklady, parita nákladů není za stejných
podmínek ani vzdáleně zřejmá. Účtenku nakonec
zaplatí společnost nebo konečný spotřebitel.
Čína se jasně zavázala ke svobodě technologií
a vyvíjí několik technologických cest. Zejména
chtějí patřit mezi lídry světového trhu v oblasti
spalovacích motorů a hybridní technologie,
kterou my chceme zrušit.“
Máte dojem, že na téma zákazu spalovacích
motorů probíhá upřímná diskuse?
„Ne. Mám pocit, že si málokdo uvědomuje,
o čem se hlasuje. Faktem je, že ve všech
průzkumech naprostá většina přes 85 %
lidí jasně říká, že palivová nádrž bude
i v budoucnu žádoucí. Považuji proto za hluboce
nedemokratické, aby byl zákaz technologií
uplatňován proti vůli většiny lidí, zvláště když
elektromobilita jako náhradní technologie má
tolik nevyřešených problémů, jako jsou závislost
na surovinách a procesech, dostupnost elektrické
energie, náklady a ekologická rovnováha. To
vše je potřeba vyřešit dřív, než vydáme zákazy
technologií. Abych použil analogii, neopustíte
svůj byt, dokud nebudete mít nový, a neopustíte
svou práci, dokud nebudete mít novou.“
více na
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Jednoduchost místo rozmanitosti
Komentář Petera Schwerdtmanna z AutoMediaportalu k hlasování Evropského parlamentu
o budoucnosti silniční dopravy.
Evropský parlament vyhlásil válku řidičům
i klimatu. Opět skloníme hlavy a vděčně
přijmeme, že na nás dopadne spravedlivý trest
za řízení auta. Od roku 2018 můžeme všichni vidět,
jak se to k nám blíží, a přesto si každý myslel, že
to nebude tak zlé. Požadavek z Bruselu ale byl
pevně stanoven: nulové emise. Pro Evropskou
komisi nula znamená, že auto budoucnosti
nesmí během jízdy nic vypouštět z výfuku. Komisi
nezajímá, co se děje před tím a během výroby
auta, jak se vyrábí elektřina a co se nakonec
děje se šrotem. Takže tato nula nemá s realitou
nic společného.
Zástupci lidu v Bruselu rozhodli, že nulové emise
znamenají vyloučení pro klimaticky neutrální
alternativní paliva, protože syntetická paliva také
vypouštějí CO2, z něhož jsou vyrobena. A to jsou
emise – sice klimaticky neutrální, ale ne nulové!
Začalo to jakýmsi zlatým věkem techniky.
Celá plejáda různých pohonů a paliv lákala
výzkumníky a vývojáře a čerpala rozpočty na
výzkum a vývoj automobilek. Pak přišlo nulové
řešení vytesané do kamene. Zapomeňte

na rozmanitost a všechny možnosti techniky.
Zaměřme se na jediný typ pohonu.
Dnes už výrobci aut ani nestíhají dost rychle
hlásit konec výroby spalovacích motorů. Pokud
pominete skutečnost, že tato oznámení se týkají
pouze Evropy a exportní trhy se mohou stále těšit
na spalovací motory, vidíme obrat ve hře mezi
výrobci a ekologickými skupinami. Aktivisté už
nemusí bojovat. A v pozadí EU hrozí masivními
sankcemi za porušení emisních limitů.
Evropští výrobci jsou nuceni zcela přejít na
výrobu elektromobilů, které pak musí prodat
kupujícím. Ti však s výměnou spalovacího motoru
za elektrický váhají. Nevylučuje to ani dramaticky
vysoké tempo růstu nových registrací elektroaut,
protože to je založeno na velmi nízkém základu.
Ze 48 milionů osobních aut registrovaných
v Německu mělo k 1. lednu 620 000 elektrický
pohon, tedy jen 1,3 %.
Asi 98 % řidičů má stále šanci zůstat
u spalovacího motoru. V tomto davu musí
průmysl najít nadšené fanoušky elektromobility
aby mohl dodržet své sliby. A to vše proto, že
Brusel definoval to, jak by měl automobilový svět
chápat nulu, namísto stanovení cílů a spoléhání
se na inovativní sílu Evropy.
více na
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Hluk z dopravy může poškodit vývoj dítěte
Vítejte u dopravního zpravodaje Euractiv
s nejnovějším souhrnem zpráv o mobilitě z celé
Evropy od Seana Gouldinga Carrolla. Přišel ještě
před rozhodnutím Evropského parlamentu.
Ti, kteří jsou chronicky vystaveni tyranii hluku
ze silničního provozu – řevu motorů, troubení
klaksonů, pískání pneumatik – instinktivně
pochopí, jakou překážku to představuje pro
celkově dobrou pohodu. Nepříznivé účinky hluku
na zdraví jsou dobře známé. Neschopnost najít
klid může vést k vyššímu krevnímu tlaku, cukrovce
a zvýšenému riziku srdečního infarktu.
Nová studie ze Španělska však odhaluje
alarmující korelaci: školní děti v Barceloně ve
věku od 7 do 10 let vystavené vysokým hladinám
hluku z dopravy prošly pomalejším kognitivním
vývojem než děti v tišších školách. Studie zjistila,
že velká intenzita hluku z pouliční dopravy snižuje
klíčové schopnosti – vývoj paměti byl o 23 %
pomalejší a schopnost věnovat pozornost byla
o 5 % menší. Samozřejmě nepřekvapuje, že není
dobrý nápad, když kolem školních dětí, které
se snaží učit, hlučí velké náklaďáky. Ale tato
vědecká studie je jednou z prvních, která tyto
účinky kvantifikuje.
Jako řešení vědci doporučují přesměrovat
dopravu mimo školy. To by přineslo zlepšení kvality

ovzduší a pohyb dětí by byl bezpečnější. Přechod
na elektrická vozidla, která jsou mnohem tišší než
jejich protějšky se spalovacími motory, může také
zmírnit problém dopravního hluku (ačkoli obecné
bezpečnostní problémy, vyplývající z mísení dětí
a vozidel, zůstanou).
Slovenská rafinerie Slovnaft tvrdí, že nemůže
zaručit dodávky paliva do svých tradičních
exportních destinací ve střední Evropě v souladu
s podmínkami nového sankčního balíčku EU proti
Rusku.
Podle oficiálních údajů, předložených
UNFCCC, Evropská unie do roku 2020 snížila
emise skleníkových plynů o 34 % pod úroveň
z roku 1990. Podle EEA EU již v roce 2019 snížila
své emise o 26 % a dosáhla svůj 20% cíl ještě
předtím, než úroveň emisí začala ovlivňovat
proticovidová omezení. Zpracovatelský průmysl
zaznamenal celkový pokles emisí, ale emise
vzrostly v dopravě, chlazení a klimatizaci.
Dosažené výsledky neudělaly velký dojem
na ekologické skupiny, protože podle nich
byly klimatické cíle pro rok 2020 nastaveny příliš
nízko.
Podle údajů EU na jaře roku 2021, když se
ekonomika zotavila z odstávek pandemie, emise
vyskočily o 18 %.
více na
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Bosch v ČR opět rostl
Společnost Bosch dosáhla ve finančním roce
2021 v České republice celkový obrat ve výši 18,8
miliardy Kč, což představuje meziroční pokles
o 4,4 % ale celkový obrat českých společností
skupiny Bosch včetně obratu nekonsolidovaných
společností a interních dodávek sesterským
společnostem mimo ČR dosáhl 50,1 miliardy Kč
a meziročně se tak navýšil o 8,4 %.
Investice v roce 2021 dosáhly více než
1,6 miliardy Kč. Nejvíce se investovalo do
moderních výrobních technologií, automatizace
a digitalizace ve výrobních závodech. V osmi
městech České republiky Bosch k 31. prosinci
2021 zaměstnával 8100 pracovníků. V jižních
Čechách a na Vysočině patří k největším
zaměstnavatelům.
Obchodní oblast Mobility Solutions, zabývající
se prodejem a výrobou automobilových
systémů a komponent, tvoří hlavní část obratu
a zaměstnanosti Bosch v České republice.
V důsledku nižší výroby automobilů Bosch v ČR
v roce 2021 nedosáhl očekávaný obrat. Naopak
ve výrobě české závody Bosch úspěšně čelily
důsledkům narušení dodavatelských řetězců,
omezením vyplývajících z protipandemických
koronavirových opatření a obrat meziročně
navýšily. Jihlavský a českobudějovický závod
rozšířily své kompetence a získaly nové výrobky
do svého portfolia. Pokračovaly v investicích do
digitalizace, automatizace výrobních procesů
a do vývoje.
V Českých Budějovicích ke konci roku
2021 pracovalo 700 vývojářů. Místní vývojové

a technologické centrum se podílí i na konstrukci
komponent pro elektromobilitu, včetně
vodíkových palivových článků. Největší část
investic směřovala do výroby systémů DNOX.
V jihlavském závodě Bosch rozšířil portfolio
vysokotlakých dieselových čerpadel řady CP4.
Ve výrobě závod v projektech automatizace
a automatické optické inspekce uplatnil umělou
inteligenci a robotizaci. Jihlavský vývojářský tým
se skládá ze 150 inženýrů a techniků. Přebírá
zodpovědnost za další produkty a odpovídá
za dlouhodobé zkoušky systému vstřikování
a komponent Common Rail.
Obchodní divize Automotive Aftermarket
zajišťuje v ČR distribuci náhradních dílů Bosch pro
servisy i koncové zákazníky. Spolu s tím zastřešuje
síť nezávislých autoservisů Bosch Car Service,
kterých je v ČR 85. Bosch svým partnerům ze
sítě Bosch Car Service zajišťuje přímý přístup
k nejnovějším technologiím, produktům
a školením v oblasti mobility.
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