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Zelené plyny v dopravě se stávají realitou
Akce Českého plynárenského svazu Den
plynové mobility 2022 ukázala, že význam
plynů v dopravě v ČR roste. V areálu Pražské
plynárenské v pražské Michli se představily
novinky z oblasti plynové mobility, plány jejího
dalšího rozvoje a potenciál obnovitelných plynů,
jako jsou BioCNG, BioLNG a vodík. K vidění
byla i současná nabídka osobních, užitkových
a nákladních vozidel a autobusů s pohonem na
vodík či zemní plyn a další technologie související
s plynovou mobilitou. Návštěvníci se mohli
dozvědět i informace o dalším rozvoji plynové
mobility, plánovaných investicích a novinkách,
ale také o největších překážkách, které rozvoj
zpomalují, a o jejich možném řešení.
Už dávno neplatí, že plynová mobilita se
rovná stlačený zemní plyn (CNG). Motory na
CNG a LNG generují o desítky procent méně
emisí než motory na benzin nebo naftu. Další
zvýšení přínosu pro životní prostředí přinášejí jejich
obnovitelné varianty BioCNG a BioLNG. Využití
vodíku je zcela bez emisí CO2 při použití vodíku
vyrobeného z obnovitelných zdrojů elektrické
energie.
Celková spotřeba zemního plynu v tuzemské
dopravě vzrostla za rok 2021 o 4,5 % na rekordních
97,112 milionů m3, z čehož téměř 15 milionů m3

představoval BioCNG. Po českých silnicích jezdí
30 000 vozidel, která mají k dispozici 230 plnicích
stanic na CNG, 4 na LNG a první stanici na vodík.
Pouze se zapojením vodíku a biometanu splní
Česká republika svoje závazky ke snižování emisí
v dopravě.
„Plynová mobilita zdaleka nekončí u osobních
vozů na CNG. Například v nákladní dopravě
představuje LNG jedinou dostatečně výkonnou
alternativu k naftě. Ekologický přínos ještě zvyšuje
využívání obnovitelného biometanu a vodíkový
pohon. Výhody plynové mobility, jako ekologie,
výkon a dostupnost, jsou nesporné. Stejně
jako v oblasti elektromobility ale je další rozvoj
podmíněný podporou státu,“ řekla zastupující
výkonná ředitelka ČPS Veronika Vohlídková.
Svaz měst a obcí České republiky považuje
současnou situaci za zlomový bod. Mnoho obcí
a měst totiž zvolilo pro vozy hromadné dopravy
právě plyn. „Ukazuje se, že je třeba, aby města
a obce měly diverzifikovanou hromadnou
dopravu a nebyly závislé na jednom zdroji
energie. Samotná podpora vývoje a výroby
inovačních řešení nestačí. Dlouhodobě totiž
chybí legislativní a finanční nástroje, aby obce
a města mohly uvádět tato řešení v praxi,“ uvedla
výkonná ředitelka SMO ČR Radka Vladyková.
více na
www.autoweek.cz

Peugeot 408 First Edition lze objednat online
Peugeot 408 byl představen v srpnu
v průhledné rotující kouli The Sphere na
Louvre-Lens v Paříži. Limitovanou edici
Peugeot 408 Plug-in Hybrid 225 EAT8
First Edition lze nyní objednat online ještě
před oficiálním uvedením na trh v roce
2023. První edice nového Peugeotu 408
s největším výkonem systému 165 kW
(225 k) je pro soukromé i firemní zákazníky
k dispozici pouze on-line na Peugeot
Store, kde lze vůz objednat za 50 600 eur
(1 245 000 Kč). Zákazníci mohou
rovněž on-line prodat na protiúčet svůj
předchozí vůz. Nový vůz lze pořídit formou
měsíčních splátek: 490 eur/měsíc na dobu
49 měsíců po zaplacení počáteční splátky
ve výši 7900 eur pro soukromé zákazníky

nebo 490 eur/měsíc po dobu 48 měsíců
po zaplacení počáteční splátky ve výši
5800 eur pro firemní zákazníky.

Volkswagen předvedl terénní studii ID. Xtreme
Volkswagen pro mezinárodní setkání
vozů ID. v Locarnu připravil překvapení
– terénní studii ID. Xtreme s pohonem
všech kol založenou na bázi ID.4 GTX, ale
přicházející jako skutečné terénní vozidlo.
Koncept vznikl v oddělení technického
vývoje vozidel MEB jako ukázka toho, jak
velký potenciál má modulární elektrický
systém MEB. Úpravy pohonu zadní nápravy
a softwarové úpravy řídicí jednotky zvýšily
ve srovnání se standardním vozem ID.4 GTX
výkon o 65 kW (88 k) na 285 kW (387 k). Uměle
generovaný hluk je za jízdy vydáván do okolí
prostřednictvím zvukového generátoru
v podběhu kola. Zvýšený rallyový podvozek
s 18“ terénními koly má o 5 cm širší blatníky
z 3D tiskárny. Střešní nosič s přídavným
LED osvětlením a zcela uzavřený hliníkový
spodek jsou vhodné i pro použití v těžkém
terénu. Z hlediska udržitelnosti byl pro výrobu
koncepčního vozidla použit nepoužívaný
testovací automobil z vývoje řady ID.4
a použitý akumulátor 82 kWh.
více na
www.autoweek.cz

Nová Škoda Octavia má být i jako elektromobil
Podle informací německých médií nová
generace Škody Octavia, která se má představit
v roce 2024, bude od roku 2026 dostupná také
s čistě elektrickým pohonem.
Škoda nedávno představila svou budoucí
identitu značky. Při této příležitosti oznámila
urychlení svého přechodu k elektromobilitě.
Škoda oficiálně plánuje uvést do roku 2026 kromě
malého vozu na bázi Volkswagenu ID.2 (resp.
konceptu ID. Life), vycházejícího ze zkrácené
platformy MEB, i kompaktní SUV a sedmimístný vůz
na bázi konceptu Vision 7S. Tyto modely doplní
stávající SUV Enyaq iV resp. Enyaq Coupé iV.
Škoda Auto současně oznámila i uvedení tří
modelů se spalovacími motory – v roce 2023
nové generace modelů Kodiaq (vyrábět se má
nadále v Kvasinách) a Superb (jeho produkce
přejde spolu se sesterským modelem Passat
do Bratislavy) a v následujícím roce přijde
modernizovaná Octavia.
Octavia, která je aktuálně dostupná
jako sedan a kombi také s plug-in hybridním
pohonem, je dlouhodobě nejprodávanějším
modelem značky. Až do doby vynuceného
omezení produkce vnějšími vlivy patřila Octavia
dlouhodobě mezi desítku nejprodávanějších

modelů evropského trhu. Pro rok 2024 byla
oficiálně oznámena její modernizovaná
verze, která bude i nadále využívat spalovací
motory jako doposud. Modernizace má posílit
tradičně silné stránky této modelové řady
s nadprůměrným vnitřním prostorem, mnoha
chytrými „Simply clever“ řešeními a intuitivně
ovladatelnými digitálními technologiemi.
K tomu přidá nový designový styl s maskou
Tech-Deck Face a robustní spodní částí
karoserie, který byl představen s konceptem
SUV Vision 7S.
Už o dva roky později by podle německých
zdrojů měla přijít také varianta Octavie s nulovými
lokálními emisemi, a to jak s karoserií liftback, tak
i kombi. Jejím základem má být nová architektura
SSP (Scalable Systems Platform) koncernu
Volkswagen. Pro zajištění potřebného objemu
zavazadlového prostoru by měla mít elektricky
poháněná Octavia prodloužený rozvor náprav.
S kombinací špičkové aerodynamiky, což je
v poslední době velmi silná stránka všech modelů
značky Škoda, a vysoké účinnosti by měla mít
dojezd kolem 600 km při použití akumulátoru
s kapacitou 80 kWh a se schopností nabíjení
výkonem až 200 kW.
více na
www.autoweek.cz

Elektrifikovaný dobrodruh Nissan X-Trail
Nissan v evropské premiéře uvedl
čtvrtou generaci crossoveru X-Trail. Bude
dostupná v pěti – a sedmimístné podobě.
Nová alianční platforma CMF-C umožňuje
použití inovativních systémů pohonu. X-Trail
je druhým modelem Nissanu s pohonným
systémem e-Power umožňujícím čistě
elektrickou jízdu bez potřeby externího
nabíjení. Systém sestává z akumulátoru
a integrovaného hnacího ústrojí, které
zahrnuje přeplňovaný zážehový motor
1,5 l/116 kW (158 k), generátor, invertor
a elektromotor o výkonu 150 kW. Systém
„lineárního ladění“ zajišťuje, že motor
pracuje v přiměřených otáčkách a zvyšuje
je tak, aby pokryl potřebu energie při
akceleraci. V novém X-Trailu je poprvé použit
systém pohonu všech kol Nissan e-4orce se
zadním elektromotorem o výkonu 94 kW.
Systém se dvěma elektromotory poskytuje
celkový výkon 157 kW (213 k).

Ačkoli verze s pohonem e-Power má
tvořit většinu poptávky, X-Trail se bude
nabízet také s motorem 1,5 l/120 kW
(163 k) s mild-hybridní technologií
a pohonem předních kol.

Nová služba Volvo On Demand
Služba Volvo On Demand mění způsob,
jakým lidé vnímají městskou mobilitu
a vlastnictví vozu. Po úspěšné expanzi,
zahrnující 250 000 registrovaných zákazníků
a téměř milion absolvovaných jízd, se značka
M, uvedená na trh společností Volvo Cars
jako společnost nabízející služby sdílené
mobility, stává službou Volvo On Demand

provozovanou dceřinou společností Volvo
Car Mobility. Jádro platformy tvoří prediktivní
model, který představuje umělou inteligencí
podporovanou architekturu umožňující
pokročilé predikce poptávky a optimalizaci
nabídky. Platforma pro poskytování služeb
mobility rozšiřuje možnosti zákazníků
využívat vozy Volvo. V současné době se
plánuje překročit s rozšířenou nabídkou
služeb Volvo On Demand hranice Švédska.
Na základě externí analýzy bylo zjištěno,
že jeden sdílený vůz společnosti Volvo
Car Mobility dokáže v současné době ve
švédských městech nahradit potřebu až
devíti vozů v soukromém vlastnictví.

více na
www.autoweek.cz

Retail Park Hradec Králové nabízí 12 dobíjecích stojanů
Po celé republice ČEZ provozuje už
14 míst, kde může dobíjet více než šest
elektromobilů najednou. Nově otevřený
největší dobíjecí hub ve východních
Čechách nabízí 12 stojanů v Hradci Králové,
jejichž provoz slavnostně odstartovali
zástupci společností Retail Park Hradec
Králové, McDonald´s ČR a ČEZ. Jednička
na východě Čech a jedno z největších
dobíjecích míst v České republice
nabízí 12 dobíjecích stojanů umístěných
v areálu královéhradeckého Retail Parku
u restaurace McDonald´s. Ještě rychlejší
čerpání energie umožní výměna části
stojanů za ultrarychlé stanice, k níž dojde
na přelomu roku. V plánu je výměna až
čtyř stanic za stojany o výkonu 180 kW
a vyšším. Na území Královéhradeckého
a Pardubického kraje ČEZ nabízí řidičům
elektromobilů služby 67 veřejných dobíjecích
stanic, z toho 52 o výkonu 50 kW.

Koncepční vůz Peugeot e-Legend v Praze
Od 7. až do 27. září jsou v obchodním
centru Arkády Pankrác k vidění nádherná
historická vozidla značky Peugeot. Součástí
výstavy „Peugeot, francouzská legenda
přijíždí!“ je ojedinělá prezentace konceptu
Peugeot e-Legend, naznačujícího budoucí
směřování značky po stránce designu
i techniky s plně elektrickým pohonem
a nejmodernějšími technologiemi včetně
autonomního řízení.
Nejstarší automobilka světa má bohatou
historii, kterou v pražském obchodním
centru prezentuje – nejenom současnými
modely, ale i více než sto let starými
automobily jako jsou Bébé, 172, 201,
202, 302 nebo 304. Zapomenuto nebylo
ani na motocyklovou historii Peugeotu.
Jednotlivé exponáty jsou rozmístěny po
celém prostoru Arkád Pankrác.

V sobotu 17. září se od 13 hodin před
obchodním centrem Arkády Pankrác
uskuteční sraz majitelů a příznivců značky
Peugeot, který vyvrcholí společnou
vyjížďkou. Návštěvníci Arkád nebudou
ochuzeni ani o soutěž, v níž mohou vyhrát
nový Peugeot 208 za bezmála půl milionu
korun, který dodal dealer vozů Peugeot
Domanský.cz, nebo skútr Peugeot Tweet.
Stačí nakoupit za hodnotu nad 500 Kč
a zkusit svoje štěstí v soutěži o historii značky.
více na
www.autoweek.cz

Goodyear předvedl Total Mobility
Goodyear během předváděcího turné
Drive Results, které zavítalo i do České
republiky, dopravcům předvedl, jaký
přínos může mít kombinace produktů,
služeb a řešení Goodyear Total Mobility.
Goodyear zde spojil prémiové nákladní
pneumatiky, inovativní datová řešení
včetně monitorovacích služeb a prediktivní
analýzy a komplexní podporu, údržbu
a poprodejní péči poskytovanou servisní
sítí Truck Force s 2000 servisních míst v celé
Evropě. V mobilním showroomu dopravci
shlédli nejnovější generace všestranných
nákladních
pneumatik
Goodyear,
přednosti jejich protektorování, online
řešení společnosti Goodyear, která zahrnují
online systém správy pneumatik Goodyear
FleetOnlineSolutions, inovativní řešení
pro správu vozového parku Goodyear

Proactive Solutions a servisní službu
Goodyear ServiceLine24h. Samostatná
sekce
byla
vyhrazena
spolupráci
Goodyearu a německého koncernu ZF
s jeho řešením Fleet Management Solutions
nabízející integrovanou sadu aplikací pro
správu vozového parku a pneumatik.
Z hlediska pořizovacích nákladů se
pneumatiky na celkových nákladech
na vlastnictví vozidel v dálkové dopravě
podílejí 3 %, ale pokud jde o provozní
náklady, je jejich dopad až 40 %.

Toyota ve Zlíně otevřela prodejnu užitkových vozů
Společnost T-Motor ve Zlíně otevřela
specializovaný
showroom
Toyota
Professional dedikovaný čistě pro užitkové
vozy Toyota. Na ploše 400 m² jsou vystavena
vozidla modelových řad Proace City,
Proace a Hilux. Zákazníkům se věnuje
vyškolený personál. Nové autocentrum ve
Zlíně navazuje na prodejnu osobních vozů
značky Toyota. Vzniká tak unikátní komplex,

který v jednom areálu sdružuje kompletní
služby Toyota od prodeje osobních vozů
přes služby Toyota Professional, Prověřené
vozy až po značku operativního leasingu
Kinto. Jde teprve o třetí centrum Toyoty
v ČR zaměřené čistě na užitkové vozy.
„Prodej užitkových modelů Toyoty stále roste
v tempu dvojciferných čísel, a proto bylo
otevření specializovaného showroomu pro
nás dalším logickým krokem. Díky novému
prostoru budeme připraveni i na další nové
užitkové modely, nebo jejich elektrifikované
verze, které brzy uvedeme,“ doplňuje
jednatel společnosti T-Motor Jiří Hanák.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Škoda DigiLab
s novým PR manažerem
Studio Brainz Narrative rozšiřuje své řady.
Post strategického PR manažera bude
zastávat bývalý novinář, který aktuálně
přichází ze státní správy. Bude mít na
starosti mimo jiné komunikaci Škoda
DigiLabu.
Jakub Fajnor se před působením na
MO aktivně věnoval žurnalistice ve
vydavatelství Economia a v Lidových
novinách. Své zkušenosti zúročí při
poskytování komplexního PR servisu
stěžejním
startupovým
klientům:
inovačnímu centru Škoda Auto DigiLab
a jejím platformám HoppyGo, BeRider
a Citymove, nebo plzeňské VR skupině CIE
Group, pod kterou spadají technologické
projekty VR Medical, VR Training a VR
School.

Komentář Karla Beránka
Registrace srpnových 16 581 a po dvou
třetinách roku 128 945 nových osobních
vozů
neodpovídají
optimistickým
prognózám z ledna. Ve srovnání s oběma
předcházejícími roky, které byly ovlivněny
pandemií koronaviru, jsou letošní výsledky
po osmi měsících meziročně horší
o 12,67 % a srpen byl prakticky stejně
mizerný jako v pandemických letech.
Nabízí se otázka, proč klesá prodej
především evropským značkám, zatímco
velké
neevropské
tak velké problémy
nemají a významně
jim
roste
tržní
podíl. Že by se už
začaly projevovaly
důsledky
„shora“
nekompromisně
rozdaných
karet
od
Evropské
komise, podle nichž je evropskému
automobilovému
průmyslu
striktně
předepsáno co nesmí a co bude přímo
zakázáno zítra a pozítří bez ohledu na
zájmy a potřeby samotných zákazníků?
Svou roli zde zřejmě hrají také často jen
těžko pochopitelná rozhodnutí vrcholných
manažerů některých značek a koncernů
a jejich představy, že zákazníkům vnutí za
každou cenu své ziskuchtivé vize. Nelze
proto také vyloučit, že na nejhorších
prodejích osobních vozů za posledních
osm let má svůj podíl i zvyšování cen,
vedené snahou výrobců zachovat vysoké
zisky. Vždyť automobilky se chlubí, že i při
nižší produkci a prodejích mají stejně vyšší
a často rekordní zisky. A to chystají ještě
navíc například zpoplatnění softwarových
aplikací do vozidel. Není to absurdní?
více na
www.automakers.cz

AutoTablet.cz vychází každý týden jako výběr nejdůležitějších témat
z www.autoweek.cz.
Redakce:
Ing. Vladimír Rybecký (vladimir.rybecky@gmail.com)
Ing. Antonín Matějka (amatejka@autoweek.cz)
RNDr. Ivana Rybecká (rybecka@volny.cz)

Partner organizace:

Technické zpracování:
Anna Rybecká, DiS. (anna.rybecka@seznam.cz)
Luděk Šipla
Tento newsletter nelze považovat za obchodní sdělení ve smyslu ust. § 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
UPOZORNĚNÍ
Redakce AutoTablet.cz nevyužívá žádné osobní údaje těch, kteří mají objednaný
odběr magazínu (e-letteru). Redakce AutoTablet.cz nemá k dispozici žádné
údaje o odběratelích kromě e-mailové adresy. Tyto e-mailové adresy se nijak dále
nezpracovávají, nevyužívají a neposkytují třetím stranám.
Odběr magazínu AutoTablet.cz je kdykoliv možné zrušit na
https://www.autoweek.cz/cs-news_letter
Odběr lze rovněž zrušit na základě žádosti zaslané na
vladimir.rybecky@gmail.com
Po zrušení odběru redakce nemá dotyčnou e-mailovou adresu dále k dispozici.

Klikněte zde a stáhněte si AutoTablet ve formě pdf, získáte ještě:

Nový šéf VW chce
urychlit přechod
k elektromobilitě
Elektrický Ford Transit
Custom pro malé
živnostníky

Zneužívání
podpory
elektromobilů

V politice EU
v oblasti
biometanu by
se historie mohla
opakovat

Přistřihování křídel
soukromých tryskáčů

Nový šéf VW chce urychlit přechod
k elektromobilitě
Nejvyšší představitel společnosti Porsche
Oliver Blume má od září na starosti i koncern
Volkswagen. Při nástupu do nové funkce hovořil
o tom, co u největšího evropského výrobce
automobilů hodlá prosazovat. Chce pokračovat
v rychlém přechodu k elektromobilům, který
zahájil jeho předchůdce Herbert Diess.
„Současné tempo udržíme a tam, kde
to bude možné, ještě zvýšíme. Budoucnost
patří technologii elektrického pohonu. Jsem
fanouškem elektromobility a na tom jsem si
stál i prostřednictvím své práce v Porsche,“ řekl
Oliver Blume na Globální konferenci vrcholového
managementu Volkswagenu.
„Představenstvo skupiny v čele s Herbertem
Diessem odvedlo strategicky a technologicky
dobrou práci,“ chválil Blume svého bývalého šéfa.
Dal však jasně najevo, že pod ním bude panovat
jiný styl řízení než za konﬂikty vyhledávajícího
bývalého generálního ředitele Volkswagenu.
„Úspěch je vždy výkon silného týmu, prioritou
je týmová práce, soustředění a realizace. Své
úkoly musíme nyní plnit v zájmu našich zákazníků,
investorů a celého týmu Volkswagen,“ řekl Blume.

Blume chce dát značkám skupiny, jako
jsou Audi, Porsche, Škoda a Seat/Cupra, opět
větší nezávislost. „Souhra mezi koncernem,
skupinami značek a značkami je klíčem
k úspěchu koncernu Volkswagen. Značky
budou mít větší obchodní odpovědnost. Skupina
definuje cíle, vytvoří mantinely pro operativní
implementaci a poskytne synergie v platformách
a technologiích,“ uvedl Oliver Blume.
Blume neupřesnil, jak hodlá postupovat
s problémovou softwarovou společností Cariad.
Ta způsobila zpoždění důležitých modelů, což
zlomilo vaz Diessovi. Blume údajně má, stejně jako
jeho předchůdce Diess, převzít v představenstvu
osobní odpovědnost za vývoj softwaru ve
skupině.
Předpoklady, že s novým generálním
ředitelem získá na významu prosazování
využití syntetických paliv se nenaplňují. Diess
tzv. e-paliva odmítal, zatímco Blume posunul
Porsche do role jejich průkopníka. Nyní ale Blum
konstatoval: „Syntetická paliva jsou doplňkem.
V rámci koncernu VW ale zůstávají primárně
tématem jen pro Porsche.“

více na
www.autoweek.cz

Elektrický Ford Transit Custom pro malé živnostníky
Ford Transit Custom je nejprodávanější
dodávkou v Evropě v segmentu s nosností
1,0 t. Ve Velké Británii byl v roce 2021 dokonce
nejprodávanějším automobilem před všemi
osobními vozidly. S novým kompaktním užitkovým
vozem E-Transit Custom chce Ford Pro získat pro
elektromobilitu i menší firmy. Aby je přesvědčil,
nabídne jim k novému vozu i řadu souvisejících
služeb.
Specializovaná divize Ford Pro plánuje
nabídnout E-Transit Custom s jednoduchou nebo
dvojitou kabinou a jako kombi. Na výběr bude ze
dvou délek rozvorů náprav a dvou výšek střechy
v závislosti na karosářské variantě. U skříňové
dodávky bude objem nákladového prostoru
5,8 až 9,0 m3 s délkou až 3,45 m. Užitečné zatížení
1100 kg je stejné jako u současné generace,
pozoruhodná ale je schopnost utáhnout přívěs
až 2 t. Stejně jako pro E-Transit je i pro E-Transit
Custom připraven systém ProPower Onboard
umožňující napájet elektrické nářadí, přídavné
osvětlení nebo jiná elektrická zařízení se
spotřebou až 2,3 kW.

Vzadu umístěný elektromotor lze volit
s výkonem 100 kW (135 k) nebo 160 kW (217 k).
Maximální točivý moment je pro oba 415 N.m.
Nová generace akumulátoru s kapacitou 74 kWh
umožňuje dojezd až 380 km. Zákazníci Fordu Pro
mají díky síti Blue Oval Charging Network přístup
k více než 300 000 nabíjecím místům po celé
Evropě. Kupující také získají rok bezplatného
přístupu k systému Ford Pro E-Telematics. Může
také přijímat aktualizace vzduchem.
Interiér je vybaven 13“ dotykovým displejem
s komunikačním systémem Ford Sync 4. Součástí
příplatkové sady Mobile Oﬀice je naklápěcí
volant, který lze složit tak, aby se proměnil v držák
na notebook nebo v plochý stolek, na němž si
můžete dát oběd.
Ford Transit Custom bude samozřejmě
v prodeji také s turbodiesely a plug-in hybridním
pohonem. Zahájení výroby v továrně Ford Otosan
v Turecku je plánováno na podzim 2023. Bude
se vyrábět spolu s elektricky poháněnou verzí
Volkswagenu Transporter nové generace.
více na
www.autoweek.cz

Zneužívání podpory elektromobilů
Prémiový „environmentální bonus“ na
nákup elektromobilu má podpořit elektrifikaci
německého vozového parku. Problémem je, že
jej leckdo využívá pro výnosný obchod s auty.
Ví se o tom už dlouho, ale zatím se tomu nedaří
zabránit.

registrováno 890 000 plně elektricky poháněných
osobních automobilů. Jenže aktuální celkový
počet registrovaných osobních elektromobilů
k 1. červenci činil pouze 756 517 vozidel. Německé
silnice tedy podle Schmidta opět opustilo více
než 100 000 dotovaných vozidel.

Kupující elektromobilů v Německu mohou
získat státní dotaci ve výši 6000 eur a poté tato
elektrická vozidla se ziskem prodat do sousedních
zemí Spolkové republiky. Uvádí to magazín Der
Spiegel podle informací z institutu Schmidt
Automotive Research.

Tyto „právní triky“ stojí daňové poplatníky
stovky milionů eur. Podobné přesuny elektromobilů
byly hlášeny také ze Švýcarska. Někteří prodejci
se na toto „parazitování“ s vývozem mladých
ojetých elektricky poháněných vozidel dokonce
specializovali.

„Poraženým je německý daňový poplatník,
který nepřímo dotuje čistý vzduch ve městech
mimo Německo a ne v Německu,“ uvedl tržní
analytik Matthias Schmidt pro Der Spiegel.
Státem dotovaný elektromobil musí být aktuálně
držen šest měsíců, až poté může být prodán.
Právě to mnoho lidí činí, často s přímou podporou
prodejců aut, kteří na to dokonce dělají reklamu.

Podle výzkumu Schmidt Automotive Research
jsou mladé ojeté Tesly z Německa velmi žádané.
Díky tomu téměř každé čtvrté vozidlo této značky,
které bylo poprvé registrováno v Německu, znovu
opustilo zemi. Obchod s dotovanými vozy se ale
dotýká i dalších výrobců, například Porsche.

Schmidt se opírá o čísla Spolkového úřadu
pro motorovou dopravu KBA. Podle toho bylo
v Německu od ledna 2012 do července 2022

V zájmu ztížení triku s dotacemi se již delší
dobu diskutuje o prodloužení minimální doby
držení na jeden rok. Pak zůstatková hodnota
vozidel klesla natolik, že se již pravděpodobně
nevyplatí prodávat je do zahraničí.
více na
www.autoweek.cz

Přistřihování křídel soukromých tryskáčů
Vítejte u zpravodaje Euractiv Transport Brief,
kde naleznete nejnovější souhrn zpráv o mobilitě
z celé Evropy od Seana Gouldinga Carrolla.
Francouzský ministr dopravy Clément Beaune
oznámil, že chce omezit používání soukromých
proudových letadel s odkazem na nepřiměřené
klimatické náklady. Tento krok je samozřejmě
populistický. Staví zájmy lidí proti zájmům elit
vlastnících tryskáče. Ty tomto případě skutečně
způsobují škody na životním prostředí. Zasahovat
do soukromých letadel je proto pro politiky
zdánlivě jistou výhrou – téměř žádného z jejich
voličů se takový zákon nedotkne a ti, kteří se
proti němu ozvou, ve veřejném mínění nezískají
sympatie.
Ale proti tomu je třeba vznést argument,
jakkoli nepříjemný, že politický hněv zde není na
místě nebo je přinejmenším příliš bezvýznamný.
I když se ukončení používání soukromých
tryskáčů může zdát jako pokrok, v konečném
důsledku je to malá kapka v uhlíkovém moři.
To, co je skutečně potřeba ke snížení emisí
jsou nepříjemné strukturální změny v letectví –
v zásadě musíme podniknout kroky vedoucí
k tomu, abychom zajistili, že všichni lidé budou
létat méně. Ať už se na to díváte jakkoli, letět

na dovolenou zůstává pro klima škodlivé. Pro
ty, kteří rádi využívají nízkonákladové komerční
lety (včetně autora tohoto briefu), je mnohem
obtížnější myšlenka, že klimatická krize vyžaduje
změnu od nás samotných víc než přistřihování
křídel soukromým tryskáčům.
Pro mnoho lidí jsou jednou z hlavních výhod
přechodu na elektrická vozidla klidnější ulice,
které si od nich slibují. Jediným hlukem, který
vydává elektromobil, je tiché bzučení, když
elektrická hnací jednotka posílá energii na kola.
Ale pro ostatní je nedostatek hluku motoru hrozící
katastrofou.
Pokud zastáváte názor, že řidiči mají od Boha
právo vytvářet hlukové emise, je tu dobrá zpráva:
americký výrobce tzv. muscle cars Dodge přidá
do svých elektromobilů hluk „výfuku“, který
dosahuje 126 dB – stejnou intenzitu jako jejich
benzin hltající motor Hellcat V8. Syntetický zvuk
je modulován podle rychlosti vozidla, takže
řidič má dojem, že skutečně řídí vůz se starší
technologií motoru. Takže až vás příště probudí
zvuk napěněného mohutného auta, které se řítí
vaší ulicí, může to být právě projíždějící americký
elektromobil.
více na
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V politice EU v oblasti biometanu
by se historie mohla opakovat
Zákonodárci v Evropském parlamentu
zvažují přidání povolení pro biometan do
směrnice o obnovitelných zdrojích energie, což
je krok směřující ke zbavení závislosti Evropy na
dovážených fosilních palivech. Výzkumnice
z Mezinárodní rady pro čistou dopravu Chelsea
Baldinová tvrdí, že tím riskují opakování chyb
z minulosti.
Před více než deseti lety politici hledající
zelenou alternativu k fosilním palivům podporovali
výrobu biopaliv první generace, která používá
potraviny a krmiva, jako jsou kukuřice a sója. Dnes
vidíme, že to byla chyba. Poptávka, vytvořená
průmyslem biopaliv první generace, způsobila
růst cen potravin.
A biopaliva na bázi potravin a krmiv nás
nebolí jen v supermarketech. Zvýšení cen
potravin povzbuzuje zemědělce, aby přeměnili
lesy a pastviny v nová pole s plodinami, čímž
se uvolňují emise skleníkových plynů, které tak
eliminují klimatické výhody plynoucí z vyhýbání
se fosilním palivům.
Nyní slyšíme stejné argumenty. Na jaře
Evropská komise zveřejnila plán RePowerEU, jehož
cílem je odstavit EU od ruských fosilních paliv.

Do roku 2030 požaduje produkci 35 miliard m3
biometanu.
Skupiny, jako je Evropská bioplynová asociace
EBA, tvrdí, že 35 miliard m 3 biometanu by
mohlo být vyrobeno s využitím odpadů, zbytků
a meziplodin. Jenže to nelze dělat udržitelně
a zároveň cenově přijatelně. V hodnocení ICCT
kolegové Baldinové předpokládají, že v roce
2030 by mohlo být k dispozici absolutní maximum
18 miliard m3 biometanu, který by mohl být
potenciálně vyroben z odpadu a zbytkových
surovin. Většina tohoto objemu však bude příliš
drahá než aby to bylo reálné, a to i s vysokými
dotacemi.
Klíčovým rizikem je, že pokud je cíl pro
biometan nastaven na vyšší hodnotu, než
jakou lze dodávat udržitelně, budou se čerpat
neudržitelné suroviny. Bude vyvíjen tlak na to,
aby silážní kukuřice a další plodiny pomohly splnit
cíl 35 miliard m3, což je jinak nemožné. Kukuřice
na siláž je krmná plodina, ale je i jedním z cenově
nejdostupnějších, běžně využívaných materiálů
k výrobě biometanu.
Evropští politici by se měli poučit z chyb
v oblasti biopaliv z minulosti.
více na
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