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EU končí zvýhodnění plug-in hybridů
Nová pravidla ukončí zvýhodněné měření
emisí plug-in hybridních vozidel (PHEV), které
automobilkám umožňuje využívat je ke
zlepšování svých flotilových emisí. Měla by
také ukončit státní dotace pomáhající jejich
prodeji a jejich další zvýhodnění. Hodnocení
emisí CO2 plug-in hybridních vozidel se stane
mnohem realističtějším, protože EU se dohodla
na hodnocení jejich emisí na základě toho, co
skutečně vypouštějí do ovzduší.

oficiální údaj podle standardu WLTP. U firemních
vozů je to dokonce ještě horší: plug-in hybridy
vypouštějí pětkrát víc, než je jejich oficiální
hodnocení. Automobilky z toho viní řidiče, ale
ve skutečnosti se většina PHEV vyrábí s malými
akumulátory, velkými spalovacími motory a bez
rychlého nabíjení. Koupi PHEV mnoho států
dotuje a přidává zvýhodnění při vjezdu do
center měst, při parkování a další úlevy jako by
šlo o elektromobily.

Současné hodnocení emisí CO2 umožňuje,
aby byla většina PHEV započítávána jako vozidla
s „nízkými emisemi“. EU dává automobilkám
bonus za každé vozidlo s nulovými nebo nízkými
emisemi, které prodají. To výrobce vede ke snaze
prodávat víc plug-in hybridů pro snížení svého
průměru emisí ve vozovém parku a současně
nabídnout zákazníkům auta s vysokým
výkonem bez omezení nedostatečnou nabíjecí
infrastrukturou.

EU se rovněž rozhodla v roce 2024
přezkoumat nové parametry na základě údajů
shromážděných z palubních měřičů spotřeby
paliva. To poskytne komplexnější posouzení
podílu kilometrů ujetých na elektřinu a umožní
další úpravu nově dohodnutých parametrů pro
roky 2025 a 2027.

Současné předpisy vycházejí z toho, že PHEV
jezdí především v elektrickém režimu, což vede
k nerealisticky nízkým hodnotám emisí. Od roku
2025 EU výrazně sníží podíl elektrického pohonu,
který regulační orgány používají pro výpočet
emisí CO2, a od roku 2027 budou kritéria plug-in
hybridů plně v souladu s reálným provozem.
Nejnovější údaje ukazují, že PHEV v soukromém
vlastnictví vypouštějí v průměru třikrát víc
CO2 (a tedy spotřebují třikrát víc paliva) než je

Představitelka nevládní organizace Transport
& Environment Anna Krajinska uvedla: „Vítáme
konec mýtu, že plug-in hybridy jsou vozidla
s nízkými emisemi. Automobilky již nebudou moci
prodávat velké množství PHEV pouze za účelem
snížení svých klimatických cílů. Pokud se chtějí
vyhnout pokutám EU, budou muset prodávat
skutečně ekologická auta, která pomohou snížit
naši potřebu ropy. Nová pravidla odrážejí realitu,
tedy že PHEV znečišťují ovzduší mnohem víc než
tvrdí automobilky. Vlády, které podporují prodej
těchto falešných elektrických vozidel, musí nyní
tyto škodlivé dotace zastavit.“
více na
www.autoweek.cz

AutoSAP se zapojí do Elektromobilní platformy
Představenstvo rozhodlo o zapojení
Sdružení automobilového průmyslu do
Elektromobilní platformy. Od 1. července
se stalo součástí uskupení, které podporuje
nastavení správných podmínek pro
rozvoj elektromobility v České republice.
Zákládajícími členy Platformy jsou ČEZ,
Škoda Auto, PRE, E.ON a ČVUT. Platforma
si vytyčila pět bodů, na které se chce
zaměřit: výstavba dobíjecí infrastruktury,
dostupnost elektromobilů, věda a výzkum,
ekosystém e-mobility a spolupráce.
Platforma je také zapojena do přípravy
normy a vyhlášky týkající se parkování
a nabíjení elektromobilů a dalších aktivit
směřujících k urychlení nástupu e-mobility
v ČR. „Pro dostatečný rozvoj infrastruktury
je úzká kooperace mezi autoprůmyslem,
energetikou, vládou a samosprávami
naprosto klíčová. Jsem proto velmi rád, že
Sdružení automobilového průmyslu může

i na této úrovni svými zkušenostmi přispět
k tolik potřebné diskusi,“ říká výkonný
ředitel Sdružení automobilového průmyslu
Zdeněk Petzl.

Ford Bronco se vydává do Evropy
Roku 1966 Ford v USA představil první model
Bronco. V roce 2020, po 25 letech přerušení,
znovu uvedl Bronco v Severní Americe.

Nyní Ford oznámil, že tento off-road uvede
i v Evropě. Čtyřdveřové Bronco bude
výhradně s pohonem 4x4 na vybraných
evropských trzích k dispozici v omezeném
počtu kusů od konce roku 2023. Díky
exkluzivnímu systému Terrain Management
System až se sedmi přepínatelnými jízdními
režimy, Trail Toolboxu a off-roadovému
odpružení si Bronco poradí i těžkým
terénem. Nosnou strukturu tvoří ocelový
žebřinový rám se sedmi příčkami. Přístrojový
panel je tvořen 8“ displejem a pro nejnovější
generaci komunikačního a zábavního
systému Sync 4 s bezdrátovou aktualizací
Ford Power-Up je zde centrální 12“ dotykový
displej. Jaké budou pohonné jednotky ale
Ford zatím neuvádí.
více na
www.autoweek.cz

Amarok-bakkie přijíždí
Volkswagen Užitkové vozy představil druhou
generaci pick-upu Amarok. Nová generace
bude uvedena na první trhy koncem roku.
Volkswagen Užitkové vozy uvedl na trh model
Amarok v roce 2010 jako kombinaci komfortního
SUV a praktického užitkového vozu. V roce
2016 prošel výraznou modernizací. Dosud se jej
prodalo přes 830 000 kusů.
Druhá generace pick-upu Amarok vychází
ze spolupráce s Fordem. Po technické stránce
má stejný základ jako nová generace Fordu
Ranger. Vývojové práce probíhaly u Fordu
v Austrálii a vyrábět se bude u Fordu v Jižní
Africe. Design, pohonné jednotky a vybavení
jsou ale dílem Volkswagenu Užitkové vozy
s prvky zdůrazňujícími, že jde o skutečný Amarok
a skutečný Volkswagen.
Čtyřleté vývojové práce byly spojeny
s rozsáhlými testy především v Austrálii a Jižní
Africe, což jsou jedny z největších světových trhů
pro terénní pick-upy s rozsáhlými volnými prostory
pro off-roadové jízdy, což v Evropě nepřipouští

ochrana přírody. V JAR se pro vozy tohoto typu
vžilo označení bakkie.
S 5350 mm je nový Amarok o 96 mm delší
než jeho předchůdce, přičemž rozvor náprav
3270 mm narostl dokonce o 173 mm. To vytvořilo
více místa zejména na druhé řadě sedadel
dvojité kabiny. Terénní schopnosti Amaroku
umocňuje větší hloubka brodění 800 mm proti
dosavadním 500 mm.
Nový Amarok přijde na trh se čtyřdveřovou
dvojitou kabinou DoubleCab a dvoudveřovou
SingleCab, u níž se do nákladového prostoru
vejdou dvě europalety při nosnosti 1,2 t.
V závislosti na verzi motoru je povoleno táhnout
až 3,5 t.
Interiér konfiguroval designérský tým
Volkswagen Užitkové vozy velmi funkčně. Digitální
přístrojový panel využívá 8,0“ displej, u vyšších
verzí 12,0“. Centrální dotykový displej ve formátu
tabletu pro informační systém má velikost 10,0“,
u vyšších verzí 12,0“. Používá se kombinace
digitálních funkcí s ergonomicky konfigurovanými
tlačítky a otočnými přepínači.
Pro nový Amarok budou na výběr připraveny
tři turbodiesely 2,0 TDI a vrcholný V6 3,0 TDI/
177 kW (241 k) nebo 184 kW (250 k). Doplní je
2,3 TSI/222 kW (302 k). Na mnoha trzích se bude
Amarok standardně dodávat s pohonem všech
kol 4Motion, v některých zemích bude i verze
s pohonem zadních kol. Řidiči při jízdě na kluzkém
povrchu nebo v náročném terénu pomůže až
šest různých jízdních profilů.
více na
www.autoweek.cz

Také Volvo opouští sdružení ACEA
Společnost Volvo Cars oznámila, že
do konce roku 2022 opustí Asociaci
evropských výrobců automobilů ACEA.
Švédská automobilka s čínským majitelem
se zavázala, že do roku 2030 bude

prodávat jen vozidla s plně elektrickým
pohonem, což je daleko dřív než úplný
zákaz aut s motory na fosilní paliva od
roku 2035. Poté, co zákaz schválil Evropský
parlament, ACEA prohlásila, že „jakákoli
dlouhodobá regulace přesahující toto
desetiletí je v této rané fázi předčasná.“
V prohlášení Volvo Cars uvádí: „Dospěli
jsme k závěru, že strategie a ambice
společnosti Volvo Cars v oblasti udržitelnosti
nejsou v této fázi plně v souladu s pozicí
a způsobem práce ACEA. Domníváme
se proto, že bude prozatím lepší jít jinou
cestou.“
Tato zpráva přichází necelý měsíc poté,
co čtvrtá největší automobilka na světě
Stellantis oznámila, že opustí ACEA jako
součást nového přístupu k řešení problémů
budoucí mobility včetně odklonu od
tradičních lobbistických aktivit.

Opel Rocks-e slouží hasičům
Opel Rocks-e je malé, snadno ovladatelné
elektricky poháněné vozítko odvozené
z Citroënu Ami. Poslouží např. při dojíždění
do zaměstnání nebo jako užitečná
dodávka při rozvozu zboží. Brzy se objeví
i jako ryze užitková dodávka Rocks-e Kargo.
O všestrannosti Opelu Rocks-e svědčí
jeho zařazení do parku hasičského sboru
automobilky Opel v mateřském závodě
v německém Rüsselsheimu. Hasičský
Rocks-e vznikl ve spolupráci továrních
požárníků a specialistů z divizí Advanced
Engineering a Opel Special Vehicles.
Je vybaven vším potřebným pro službu
v prostorách závodu v Rüsselsheimu, který
má rozlohu 1,9 km2. Jeho výhodou je
průměr otáčení pouhých 7,2 m, šířka jen

139 cm a délka 241 cm. Hasiči si pochvalují,
že místo toho, aby museli své auto při
kontrole továrních hal zaparkovat u vrat
a zbytek cesty absolvovali po svých, nyní
mohou vjet dovnitř. Bezemisní dojezd
75 km je pro ně dostatečný.

více na
www.autoweek.cz

Hyundai Nexo do prodeje na českém trhu
Bezprostředně po otevření první veřejné
vodíkové plnicí stanice v České republice Hyundai
zahájil prodej luxusního SUV Nexo s elektrickým
pohonem napájeným vodíkovými palivovými
články. Hyundai Nexo s cenou začínající na
1 899 990 Kč nabídne dojezd 666 km.
Společnost Vítkovice otevřela první veřejnou
vodíkovou plnicí stanici v České republice. Plnicí
stanice je v Ostravě u vjezdu do výrobního
areálu společnosti Cylinders Holding v areálu
Dolní oblasti Vítkovice, její ž generálním
partnerem je Hyundai. Mobilitu Dolní oblasti
Vítkovice zajišťují vozy Hyundai Tucson a Kona
Electric vyráběné v nedalekém výrobním
závodě Hyundai Motor Manufacturing Czech
v Nošovicích. Vybudování stanice trvalo dva
měsíce a přišlo na 14 milionů korun. Vysokotlaké
nádoby dodala skupina Cylinders Holding,
další části fi rmy APT a Vítkovice IT Solutions.
Vodíkem stanici plní společnost Messer
Technogas. Plnění nádrže na tlak 500 bar
trvá 3 minuty, což znamená naplnění nádrže
osobního auta pracujícího s tlakem 700 bar ze
70 %. Zbylých 30 %, tedy na 700 bar, zabere
dalších 50 minut.
Hyundai Nexo je druhou generací sériově
vyráběného elektromobilu s vodíkovými

palivov ými články. Přední kola pohání
elektromotorem o výkonu 120 kW a dojezd
má 666 km podle WLTP. Bezpečnostní nádrže
na vodík mají objem 156,6 l, což odpovídá
6,3 kg plynu pod tlakem 700 bar. Vůz nabízí
pokročilé technologie včetně řady inteligentních
asistenčních systémů řidiče.
Výbavový stupeň Style s cenou od 1 899 990 Kč
vč. DPH se dodává se 17“ koly z lehké slitiny,
vyhřívanými předními sedadly, přístrojovým
panelem Supervision 10,25“, dvouzónovou
klimatizací, parkovací kamerou, asistenčními
systémy a integrovanou navigací s dotykovým
displejem 12,3“. Na Nexo se vztahuje pětiletá
záruka bez omezení kilometrů vč. záruky 8 let/
200 000 km na trakční akumulátor.
Prodej modelu Nexo bude v počáteční
fázi probíhat mimo autorizovanou prodejní síť
Hyundai přímo přes ﬂeetové oddělení společnosti
Hyundai Motor Czech. Obce, kraje, úřady, školy,
veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace
mohou aktuálně pořídit vozidla s palivovými články
s příspěvkem až 500 000 Kč na jedno vozidlo
v rámci dotační výzvy Národního programu
Životní prostředí č. 3/2022: Ekomobilita, vyhlášené
Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím
Státního fondu životního prostředí ČR.
více na
www.autoweek.cz

Aby sedmiletá záruka byla skutečně na 7 let
Výrobci aut prodlužují své záruky, ale
zároveň je omezují celou řadou podmínek,
takže většina řidičů je nevyužije v plné délce
a skončí jim předčasně. Po uplynutí záruky
výrobce ztrácí majitel vozu veškeré garance
a ochranu pro případ selhání některé ze
součástek. Je však možné si sjednat pro
vozidlo prodlouženou záruku, která nabízí
řadu výhod pro řidiče i prodejce. Lídrem
trhu je v této oblasti Defend Insurance
Group, která má s doplňkovým pojištěním
pro automobily více než 25 let zkušeností
ze sedmi evropských trhů. Pro nové
a zánovní vozy, které mají stále platnou
záruku výrobce, má Defend v nabídce
prodloužené záruky Defend Car Protect
Diamond a Defend Car Protect Crystal. Ty
poskytují ochranu srovnatelnou se zárukou
výrobce, která začíná běžet ihned po
jejím uplynutí. Při pojištění může být vozidlo

až 3 roky staré a mít najeto 200 000 km.
Novinkou u záruk Defend Car Protect je
možnost nepřetržité ochrany až do 7 let
stáří vozu. Je tedy možné sjednat ochranu
až na další 2 roky i pro vozy s 5letou zárukou
výrobce.
Zákazník má u prodloužených záruk
od Defend k dispozici neomezený počet
pojistných událostí až do výše celkového
limitu pojistného plnění, který může
dosahovat až pořizovací cenu. Záruky
Defend kryjí nejen autodíly, ale také cenu
práce, odtah, případně i náhradní vozidlo.

Turecké tahače BMC Tugra na český trh
Turecká společnost BMC Otomotiv
rozšiřuje svoje aktivity. Se svými nákladními
automobily prostřednictvím soukromého
importu vstupuje kromě Polska a Litvy
rovněž do České republiky a na Slovensko.
Prvním reprezentantem je tahač TGR 1846
ELG. Pohání jej šestiválec Fiat Powertrain
Technologies Cursor 11,1 l
poskytující největší výkon
338 kW a točivý moment
2150 N.m.
V České republice a na
Slovensku prodej zajišťuje

společnost r-vehicles.eu spadající do
skupiny AMC. Servisní síť je zajištěna formou
smluvní dohody se sítí servisů Q-Service
Truck a TIP Europe se středisky po celé
Evropě vč. Turecka a České republiky.
U nás bude servisní služby poskytovat
rovněž skupina AMC. Cena modelu TGR
1846 ELG 4x2 začíná od 84 200 eur bez
DPH (2 090 770 Kč).
Do Evropy vstupují také další nákladní
vozy BMC s pohonem 4x2, 6x2, 6x4 či
8x4 připravené pro osazení libovolnou
nástavbou na přání.
více na
www.autoservismagazin.cz

Regiony s výrobou automobilů se spojují
Vzhledem k tomu, že zákaz výroby
nových vozů se spalovacími motory
z roku 2035 se po schválení ministry
životního prostředí zemí EU stává
realitou, regiony s výrobou automobilů
v EU požadují podpůrný mechanismus
podobný tomu, jaký byl zaveden pro
regiony s končící těžbou uhlí. Fond pro
spravedlivý přechod JTF podporuje
území nejvíc postižená přechodem ke
klimatické neutralitě, většinou uhelné
regiony. Okresy z Německa, Francie,
Itálie, Španělska, Nizozemska, Rakouska
a Slovenska (ale nikoliv z České republiky)
se spojily do aliance ARA (Automotive
Region Alliance) a vyzvaly k vytvoření
„evropského mechanismu podporujícího
spravedlivý přechod automobilového
a dodavatelského průmyslu a byly pro
něj vyčleněny dodatečné rozpočtové
položky.“ Představitelé ARA tvrdí, že
transformace by mohla postihnout

5,7 milionu pracovních míst. Jenže na rozdíl
od uhelných regionů, které si vyžádaly
podporu EU z důvodu své chudoby
a ekonomické izolace, automobilové
regiony patří k nejbohatším a většina
studií v nich předpokládá relativně
nevýznamnou ztrátu pracovních míst. Je
tedy otázkou, zda by bohaté německé
spolkové země měly těžit z programu
určeného jako pomoc znevýhodněným
regionům aby mohly dohnat ostatní.

Automobily Škoda na plakátech a v prospektech
V nabídce Knih pro motoristy je nová
publikace Martina Kupce pod názvem
„Škoda – automobily na plakátech
a v prospektech, 1945-2022“. Kniha Martina
Kupce o historii reklamy automobilů značky
Škoda vznikla z jeho sbírek historických
plakátů a prospektů nejznámější české

automobilové značky. Publikace vychází
v nákladu 2000 kusů v rozsahu 420 stran
formátu 26x21 cm. Graficky ji zpracovalo
studio Milesoft Design a vydává ji známý
vydavatel publikací o škodovkách Moto
Public. Bude stát 590 Kč. Kniha ukazuje
všechny typy vozů vyráběné v automobilce.
Zajímavé formáty, způsoby vizualizace,
atraktivní motivy a kreativita tvůrců reklamy
pro tuzemský i zahraniční trh od roku 1945 do
současnosti. Kniha má celkem 20 kapitol,
které ji zpřehledňují a zároveň textově
doplňují. „Na přípravě jsem samozřejmě
spolupracoval také s Archivem společnosti
ŠKODA AUTO/ŠKODA Muzeem, kde jsem
konzultoval obrazové i textové části s kolegy
z tamního archivu, kteří jsou odborníky na
svém místě,“ dodává autor knihy Martin
Kupec.
více na
www.autoweek.cz
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Příliš brzy na jasné závěry
Poptávka po nových motorových vozidlech
nadále převyšuje možnosti většiny – ale nikoliv
všech – výrobců a dovozců nových osobních
automobilů protože přetrvávají problémy ve
výrobě, dodávkách komponent a v logistice.
Potvrzují to pololetní statistiky Svazu dovozců
automobilů SDA.
V období 1. - 6./2022 bylo v České republice
registrováno celkem 98 916 nových osobních
automobilů, což znamenalo meziroční pokles
o 12,3 %, 8841 lehkých užitkových automobilů,
což byl pokles o 5,2 %, 886 autobusů, což
znamená výrazný meziroční nárůst o 46,9 %,
a 4487 nákladních vozidel s mírným nárůstem
oproti 1. - 6./2021 o 1,0 %.
Detailní pohled na prodejní bilanci ukazuje
několik zajímavostí. Zatímco pokles dodávek
osobních vozů firemní klientele klesl o 19 %,
prodej soukromníkům naopak meziročně vzrostl
o 13 %. Napohled velký nárůst prodeje vozidel
s alternativními pohony je spojen s jejich stále
velmi malým podílem na celkových registracích
– s výjimkou hybridů bez vnějšího dobíjení
HEV, mezi něž se ovšem počítá i mild-hybridní
pohon. Přitom je jasné, že automobilky v době

limitovaných dodávek komponent upřednostňují
elektromobily a plug-in hybridy (PHEV) kvůli
potřebě snížit ﬂotilové emise CO2, takže meziroční
růst jejich registrací neodráží skutečný zájem
zákazníků. Zajímavostí je významný skok v prodeji
vozidel na LPG, o který se stará Dacia. Na
evropské poměry je u nás stále nevídaně vysoký
podíl vozů s pohonem všech kol.
Naivní nadšení nad růstem prodeje
elektromobilů a hybridů musí krotit i skutečnost,
že navzdory celoevropské snaze o snižování emisí
jsou u nás u nových vozů nejen jedny z nejvyšších
průměrných emisí CO2 v celé EU, ale ty dokonce
nadále rostou.
Ne všem výrobcům se v prvním pololetí vedlo
stejně. Několik značek si se současnou složitou
situací dokáže poradit lépe. Největší zvýšení
prodeje ovšem mají nově nastupující značka
Cupra, která roste do značné míry na úkor své
mateřské značky Seat, a po letech se vracející
SsangYong.

více na
www.autoweek.cz

Dozorčí rada VW jednala
o problémech společnosti Cariad
Dozorčí rada Volkswagenu jednala
o interních zpožděních a nesrovnalostech
ve vývoji vlastního automobilového softwaru
v rámci IT divize Cariad. Volkswagen ve snaze
naplnit cíl koncernového šéfa Herberta Diesse
dohnat Teslu nejen v elektromobilitě, ale
i v oblasti IT, vytvořil samostatnou divizi pro
vývoj softwaru Cariad. Jenže ta během dvou
let způsobila spoustu problémů. Harmonogramy
pro nově v y vinut ý sof t ware se nesplní
a v důsledku toho musely být odloženy důležité
projekty, zejména nové modely prémiových
značek Audi a Porsche.
Diess nese celkovou odpovědnost za
oblast softwaru, která spolu s elektromobilitou
představuje základ nové koncernové strategie.
Cílem je mít vlastní jednotnou platformu
elektroniky a IT na jejímž základě mohou všechny
značky vytvářet modulární systémy podle
vlastní potřeby. Jenže Audi a Porsche se netají
nedůvěrou k tzv. superarchitektuře 2.0. Oproti
původnímu plánu by měl vývoj pro prémiové
značky pokračovat paralelně a procesy mají
být sloučeny až za několik let.
K zavedení jednotné softwarové platformy
mělo dojít mnohem dřív. Nově vyvíjená verze 2.0

je nyní načasována na polovinu nebo druhou
polovinu dekády. Má být použita například
v budoucím základním modelu elektromobilu
v rámci projektu Trinity.
Začátkem týdne Diess vysvětlil, že se musí zlepšit
dodržování plánovaných termínů. „Neúspěchy
v jednotlivých dílčích projektech patří k vývoji,
stále se musíme učit softwarové kultuře,“ řekl.
Proto chce navýšit počet zaměstnanců Cariadu,
zefektivnit rozhodovací procesy a poohlédnout
se po dalších specializovaných IT společnostech
pro jejich převzetí nebo investice.
Před dvěma lety přišel z BMW do Volkswagenu
Dirk Hilgenberg aby v rámci společnosti Cariad
vyvíjel automobilový software budoucnosti.
Nyní popsal změny, k nimž dochází: „Čas pro
jednomyslná rozhodnutí je u konce. Nově jsme
zavedli procesy, ve kterých jsou role jasně
rozděleny a struktura Cariadu byla ořezána
pro maximalizaci rychlosti. Úkol je to obtížný,
ale není to „Mission impossible“. Když jsem tuto
práci přijal, tak jsem věděl, že dny budou dlouhé
a noci krátké. Software je jednou z posledních
domén, kterou si jako průmysl můžeme sami
utvářet. Pokud to pokazíme, dojde k obrovským
škodám. To se nesmí stát a nestane.“
více na
www.autoweek.cz

Seismický posun:
podpora pro spalovací motory se vytrácí
Vítejte u dopravního zpravodaje Euractiv
s nejnovějším souhrnem zpráv o mobilitě z celé
Evropy od Seana Gouldinga Carrolla.
Minulý týden se pánové a dámy sešli
v Evropském kongresovém centru v Lucemburku
aby zvážili klady a zápory zákazu spalovacích
motorům a kolem druhé hodiny ráno, po
několikahodinových debatách, vynesli rozsudek
smrti: nyní je téměř jisté, že od roku 2035 v Evropě
nebude možné koupit nové auto na benzin nebo
naftu (pokud si nekupujete Ferrari, které si zajistilo
prodloužení o pět let). Jedná se o seismické
rozhodnutí, které mění budoucnost osobní
mobility na kontinentu.
O pouhých několik hodin předtím se zdálo
nepravděpodobné, že by Rada EU dosáhla
dohody, protože Itálie a Portugalsko se snažily
posunout 100% omezení na rok 2040. Přesto
francouzské předsednictví Rady EU, pro které
bylo uzavření souborů Fit for 55 prioritou, našlo
kompromis a pozměněný text získal podporu.
Vzhledem k pozici Evropského parlamentu je
nyní jisté, že automobily se spalovacími motory
přestanou být dominantními vozidly evropských
ulic.

Změna samozřejmě přijde pozvolna. I po
zákazu bude značná část Evropanů nadále
své vozidlo tankovat a nikoli nabíjet. Od těch,
kteří jsou u moci, je to ale jasný signál výrobcům
automobilů, že nad spalovacím motorem jako
přední automobilovou technologií slunce
zapadá.
Diskuse v Lucembursku však přinesly
v příběhu na poslední chvíli potenciální úlevu
pro odsouzené. Ustanovení o přezkumu, které do
textu vložilo Německo, zavazuje Evropskou komisi
k vypracování zprávy zkoumající proveditelnost
použití „CO2 neutrálních paliv“ a plug-in hybridní
technologie. Co to bude znamenat v praxi, se
teprve uvidí (zejména vzhledem k tomu, že šéf EU
pro klima Frans Timmermans otevřeně prohlašuje,
že syntetická paliva při dekarbonizaci osobních
automobilů nebudou hrát žádnou roli).
Preambule vložená do textu navíc žádá
Komisi, aby udělila výjimku pro vozidla, která
„nespadají do oblasti působnosti standardů
vozového parku“, aby mohla být poháněna
výhradně CO2 neutrálními palivy, o čemž se
všeobecně předpokládá, že se vztahuje na
vozidla jako jsou sanitky a hasičské vozy.
více na
www.autoweek.cz

Bosch investuje do klimaticky neutrálních technologií
Předseda představenstva společnosti
Bosch Stefan Hartung považuje elektrifi kaci
za nejrychlejší cestu ke klimaticky neutrálnímu
životu – pokud bude k dispozici zelená elektřina.
V roce 2021 u společnosti Bosch poprvé
objem zakázek pro elektromobilitu překročil
deset miliard eur. Hartung však zdůraznil, že
je zapotřebí také vodík. „Úkolem průmyslové
politiky by mělo být připravit všechna odvětví
hospodářství na využití vodíku. Řešení na bázi
elektřiny mají přednost, současně ale musí
řešení na bázi vodíku nabrat větší rychlost,“
konstatoval.
Bosch podporuje Zelenou dohodu Evropské
unie a angažuje se především v oblasti
udržitelnosti. Od roku 2020 je Bosch se svými 400
lokalitami celosvětově CO2 neutrální. Společnost
Bosch již dosáhla třetiny úspor energie, které si
stanovila do konce desetiletí.
„Udržitelnost není okrajovým aspektem,
ale musí být součástí hlavní činnosti každé
společnosti,“ vysvětluje Filiz Albrechtová, členka
představenstva a personální šéfka společnosti
Bosch odpovědná za strategii udržitelnosti.
Bosch očekává, že Zelená dohoda EU
bude rozhodujícím impulsem pro elektrifikaci
silniční dopravy. „Všichni výrobci automobilů
se snaží získat co největší podíl na rostoucím

trhu s elektromobily. Bosch je a chce být
dodavatelem číslo jedna v oblasti elektrických
pohonů na silnicích,“ vysvětluje Markus Heyn,
člen představenstva společnosti Bosch a ředitel
Mobility Solutions.
Hlavním technickým úkolem je udržovat
správnou teplotu pohonu včetně akumulátoru
a zajistit potřebný klimatický komfort v kabině.
Jen inteligentní tepelný management zvyšuje
dojezd při jízdě na elektřinu o 25 %. Společnost
Bosch pro tento účel vyvinula předintegrované
řešení v podobě ﬂexibilní tepelné jednotky FTU
(Flexible Thermal Unit). Podle Bosche FTU otevírá
trh, který má do konce dekády dosáhnout
objemu 3,5 miliardy eur.
V oblasti elektromobility založené na
palivových článcích zahájí Bosch v letošním
roce sériovou výrobu pohonů nákladních vozidel
na palivové články. „V závodě v Bamberku
chceme do poloviny dekády vyrábět bloky
článků s gigawattovým výkonem. Do roku 2030
by neměly být náklady na provoz nákladního
vozidla s palivovými články vyšší než náklady
na provoz vozidla s motorem na naftu, to je
náš cíl,“ popisuje Heyn výhled do budoucnosti.
Společnost Bosch ještě zvýšila své investice do
mobilních palivových článků – v letech 2021 až
2024 na téměř jednu miliardu eur.
více na
www.autoweek.cz

Lola se vrací
Společnost Lola Cars, nově ve vlastnictví v USA
usazeného Angličana Tilla Bechtolsheimera (40),
má v úmyslu opět vyrábět závodní auta.

Engineering a Carl A. Haas Automotive. Nyní Till
Bechtolsheimer získal kontrolu nad všemi aktivy
Lola Cars.

Lola Cars založil roku 1958 Eric Broadley. Lola
vyrobila téměř 5000 závodních vozů zahrnujících
400 různých modelů a dosáhla úspěchy
v šampionátech po celém světě, včetně IndyCar
s vítězstvím v 500 mil Indianapolis, formule 1,
formule 5000, F2, formule 3000, A1GP a především
sportovních vozů a prototypů vítězících ve 24
hodinách v Daytoně i v Le Mans. Mezi oficiální
partnery Loly patřily automobilky Ford, Honda,
BMW, MG, Nissan, Chevrolet nebo Aston Martin.

Till Bechtolsheimer je aktivní závodník s vozy
GT v šampionátu IMSA a je zakladatelem
newyorské investiční společnosti Arosa Capital.
„Mou celoživotní vášní jsou závody a jako většina
fanoušků jsem vždy miloval značku Lola. To, co
Eric Broadley a Martin Birrane s Lolou dosáhli,
je úžasné. Je to vzrušující pokusit se znovu
vybudovat Lolu a naplnit jejich odkaz.“

V roce 1998 po neúspěšném pokusu o nový
vstup do formuli 1 Lolu získal Martin Birrane.
Po období v konkurzní správě Lola v roce
2012 ukončila činnost. Velkou část aktiv Loly
následně zakoupily společnosti Multimatic

Bechtolsheimer nastínil, co je před Lola
Cars: „Naším plánem je obnovit Lolu jako
vedoucí konstruktérskou a inženýrskou sílu
v moderním motorsportu. Vybudoval jsem si
kariéru investováním do energetické účinnosti
a vidím, že motoristický sport hraje významnou
roli v inovacích a testování nových řešení.
Doufáme, že prostřednictvím společnosti
Lola vyvineme a poskytneme investice pro
některá z těchto řešení. Mám k tomuto odvětví
obrovský respekt a chápu, že to bude dlouhý
proces. Máme okamžité plány na podstatné
vylepšení technického centra Lola, zejména
aerodynamického tunelu, a aktivně pracujeme
na našem prvním projektu, který by vrátil Lolu
zpět na trať.“
více na
www.autoweek.cz

