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Deset let přehlížení varování před energetickou krizí
Generální ředitel společnosti Saudi Aramco
Amin H. Nasser se při konferenci Schlumberger
Digital Forum 2022 ve švýcarském Luzernu
pokusil vnést realitu do bezhlavého spěchu
k obnovitelným zdrojům. „Začíná podzim
a globální energetická krize slibuje chladnější
a tužší zimu, zejména v Evropě. Dosavadní reakce
bohužel ukazuje hluboké nepochopení toho,
jak jsme se sem dostali, a tím i malou naději na
brzké ukončení krize,“ varoval Amin H. Al Nasser.
Nasser uvedl, že varovné signály pro globální
energetiku byly viditelné téměř deset let. „Růst
globální nabídky bude zaostávat za poptávkou,
což bude mít dopad na trhy, globální ekonomiku
a životy lidí. Investice do ropy a zemního plynu se
od roku 2014 do loňska propadly o víc než 50 %.
Letošní zvýšení je příliš malé, příliš pozdě a příliš
krátkodobé.“
Nasser varoval, že plán energetické
transformace podkopaly scénáře analytiků
s chybnými předpoklady, které byly mylně
vnímány jako fakta. Když covid odezněl, scénář
předpokládal, že využití ropy se přes noc změní
v alternativy a poptávka už se nevrátí na úroveň
jako před covidem. „Ve skutečnosti jakmile
se globální ekonomika začala vymaňovat
z karantény, poptávka po ropě i plynu opět
prudce vzrostla. Naproti tomu solární a větrná
energie stále tvoří pouze 10 % světové produkce
elektřiny a elektrická vozidla tvoří méně než 2 %
celkového počtu. A nejškodlivější byla myšlenka,
že lze ignorovat přípravu na nepředvídané
události. Protože když se stydíte za ropu a zemní
plyn, rušíte uhelné elektrárny, nediverziﬁkujete

dodávky energie, vyhýbáte se poctivé analýze
a odmítáte jadernou energii, měl byste mít správný
plán přechodu. Jenže krize ukázala, že tento plán
byl jen hrad z písku, který vlny reality odplavily.“
„Miliardy lidí čelí problémům s přístupem
k energii a následkům, které budou vážné
a dlouhodobé. Nejsou připraveny alternativy
a žádný záložní plán. Ale to z dosavadní
reakce nepoznáte. Zmrazení cen za energii
může spotřebitelům krátkodobě pomoci, ale
neřeší příčiny a není dlouhodobým řešením.
A zdanění společností ve chvíli, když potřebujete,
aby zvýšily produkci, zjevně nepomůže. Pokud
nákupčí konvenční energie očekávají, že výrobci
vynaloží obrovské investice aby uspokojili jejich
krátkodobou potřebu, měli by na toto očekávání
rychle zapomenout. A odvedení pozornosti od
skutečných příčin zpochybňováním morálky
našeho odvětví problém nevyřeší,“ konstatoval
Nasser.

více na
www.autoweek.cz

Přichází nový DS 3
DS Automobiles na autosalonu v Paříži
představíjakonovýDS3přepracovanouverzi
městského crossoveru, nyní už bez dovětku
Crossback. Nové LED světlomety jsou
součástí standardní výbavy. Nenápadné
stylistické úpravy umožnily zlepšit součinitel
aerodynamického odporu cx o 7,6 %.
Interiér se na pohled moc nezměnil, ale
důležitá jsou technická vylepšení – nový
informační a zábavní systém. Centrální
displej stále měří 10,3“, ale využívá
efektivnější operační systém. Funkce Mirror
Screen nyní pracuje bezdrátově. K dispozici
jsou dvě verze se zážehovým motorem
PureTech 100 a PureTech 130 i turbodiesel
BlueHDI 130. Elektrická verze využívá
novou pohonnou jednotku představenou

před pár dny v Peugeotu e-308 s trakčním
elektromotorem o výkonu 115 kW
(156 k) a akumulátorem s kapacitou
54 kWh. Dojezd vzrostl na 402 km. Uvedení
na český trh se předpokládá v první
polovině roku 2023. Nový DS 3 se vyrábí
v Poissy nedaleko Paříže.

Peugeot e-208 bude mít dojezd až 400 km
Peugeot
ohlásil
modernizovanou
podobu
elektrické
verze
modelu
208 s pohonnou jednotkou jako má

připravovaný e-308. Od uvedení na trh
v roce 2019 už bylo vyrobeno téměř 110
000 vozů Peugeot e-208. Od začátku roku
2022 je na čele elektrického segmentu
malých vozů v Evropě a jedničkou v prodeji
elektromobilů ve Francii. Maximální výkon
se použitím nového elektromotoru zvýší ze
100 kW (136 k) na 115 kW (156 k), přičemž
zvýšení účinnosti snižuje průměrnou
spotřebu energie na 12 kWh/100 km.
Akumulátor 50 kWh poskytne využitelnou
kapacitu 48,1 kWh a dojezd se prodlouží
o 38 km na 400 km. Ze tří dostupných
jízdních režimů Eco, Normal a Sport lze
zvolit pomocí tlačítka na středové konzoli.
Pomocí funkce Active Safety Brake Plus lze
optimalizovat rekuperaci energie. Nový
e-208 má přijít na trh příští rok.

více na
www.autoweek.cz

Cena elektřiny může být zničující pro většinu průmyslu
Mluvčí think tanku Realistická energetika
a ekologie Milan Smutný byl v minulosti mj.
tiskovým mluvčím Škoda Auto a AAA Auto
a dnes působí jako konzultant mj. v autoprůmyslu.
V rozhovoru pro Parlamentní listy zhodnotil
současnou elektroenergetickou situaci.
V našem energetickém mixu máme podíl
výroby elektřiny z uhlí cca 43 % (v zimě více)
a jádra 37 %, kdy 1 kWh se výrobními náklady
z 80 % produkce elektřiny pohodlně vejde do
1,50 Kč. Když k tomu přidáme slušnou marži
pro výrobu, distribuci i obchod a připojíme
regulované složky a daně, tak není důvod,
abychom neměli konečnou cenu pro spotřebitele
kolem 5 Kč/kWh, tedy jen o 25 % výše než na jaře
2021. Struktura nákladových cen elektřiny se v ČR
nezměnila a klíčové uhelné doly patří výrobcům
elektřiny, takže ani zde se prudký růst ceny uhlí
na světovém trhu nemusí zohledňovat.
Rozdíl mezi skutečnou tržní a zastropovanou
cenou zaplatí – zejména obchodníkům – vláda
České republiky, tedy ze svých daní zase občané.
A obchodník může od výrobce či překupníka
vlastně nakupovat elektřinu za jakoukoli cenu,
neboť není nijak motivován šetřit. Pokud se tento
princip vystaveného bianko šeku pro obchodníky
i spekulanty skutečně uplatní, tak nechť vláda
zapomene na částku 130 miliard pro domácnosti
a 30 miliard pro průmysl. Šlo by o stamiliardy

korun, které by spolehlivě rozvrátily stav státních
financí. Jak už se vyjadřují přední tuzemské
firmy, mj. Škoda Auto a Třinecké železárny, tohle
průmyslu nepomůže a spíše může spustit lavinu
řetězových insolvencí a masového propuštění.
Green Deal a jím prosazované OZE tak
naše energetické problémy nevyřeší, spíše je
zvýší. Proč? Naše jmenovitá kapacita velkých
fotovoltaických zdrojů je sice velká jako JE
Temelín, ale kryje od začátku října do konce
března potřeby elektrické energie od 1 %
(v období prosinec až leden) do 3 %. Takže
v energeticky nejnáročnějším období roku jsou
zanedbatelné. V letních měsících zase pomáhá
snížit náklady těm bohatším, kteří si mohou
dovolit náročné spolufinancování a zvyšují ceny
elektřiny pro většinovou chudší část populace.
Solární zdroje parazitují na stabilní energetice
a do jejich tzv. levné produkce se musí započítat
náklady na stabilní zdroje, případně enormní
náklady na ukládání energie do baterií či vodíku.
S větším nasazením OZE nastupuje nadprodukce,
která tyto zdroje vzájemně kanibalizuje, protože
musí v létě prodávat i za záporné ceny platit za
odběry spotřebitelům. Proto jsou v Německu OZE
neustále dotovány a už 22 let se ekonomicky
nevyplácejí.
Dokončení na str. 10 (dostupné po stažení
pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

První plně elektrický Jeep bude Avenger
Na říjnovém autosalonu v Paříži
Jeep představí své první plně elektricky
poháněné SUV pro Evropu Avenger. Jeep
plánuje, že do konce dekády budou mít
všechna jeho vozidla prodávaná v Evropě
a polovina dodávaných v USA elektrický

pohon s akumulátory. Už do konce roku
2025 chce v Evropě uvést čtyři plně
elektrická SUV. V rámci elektrifikace Jeep
dosud nabízel jen plug-in hybridy.
Jako plně elektrický Jeep bude
v Evropě příští rok debutovat SUV Avenger,
které se bude v nabídce pod modelem
Renegade. Vyrábět se bude v polském
závodě Stellantisu Tychy a uvedení na trh
je plánováno na začátek roku 2023. V roce
2024 bude následovat originální terénní
vůz Recon s elektrickým pohonem všech
kol a do konce roku 2025 prémiové SUV
Wagoneer S.

Prodej nových vozů v USA zvyšuje silná poptávka
Prodej nových vozů v USA v září vykazuje
dynamický růst. Spotřebitelé utrácejí za
nová vozidla víc peněz než v předchozím
roce. Uvádí to zpráva J.D. Power-LMC
Automotive. Analytici očekávají, že
prodej nových vozidel v USA tento měsíc
dosáhne 958 948 kusů, což je o 5,4 % víc
než v září 2021. Předpokládá proto, že roční
sezónně upravený přepočet pro celkový
prodej nových vozů bude 13,6 milionu
kusů, což je o 1,5 milionu víc než v roce
2021. Američtí zákazníci přitom nebyli
ovlivněni vyššími cenami vozidel a absencí
pobídek nebo slev ze strany automobilek
a prodejců, protože ti využívali silnou
poptávku a omezené zásoby. „Prodejní

ceny stále rostly a spotřebitelé tento měsíc
za nová vozidla utratili více peněz,“ řekl
prezident datové a analytické divize
společnosti J.D Power Thomas King. Zpráva
však konstatuje, že ziskovost se může
v nadcházejících čtvrtletích zhoršit, protože
makroekonomické
podmínky
ovlivní
poptávku a tlak na cenovou dostupnost.

Další témata 39. týdne na autoweek.cz
Land Rover Defender 75th Limited Edition
Dohoda o spolupráci Škoda Auto s MŽP
DS Automobiles partnerem Chantilly Arts & Élégance
Grand Opening společnosti Lumax Industries Czech
Olife Energy dodá letišti dobíjecí stanice
Citroën s novým logem
více na
www.autoweek.cz

Citroёn Oli naznačuje mobilitu zítřka
Citroën představuje provokující studii
elektromobilu Oli nabízející nekomplikovanou,
elektrickou mobilitu pro každého se zajímavými
nápady posouvajícími měřítka udržitelnosti
na vyšší úroveň. Svým vzhledem Oli narušuje
zaběhnuté estetické standardy.
Citroën Oli jde proti trendu automobilového
průmyslu stavět těžší, složitější a dražší rodinné
automobily s nulovými místními emisemi, které
současně přinášejí enormní zátěž pro životní
prostředí při výrobě. Studie Oli v mnoha ohledech
navazuje a dále rozvíjí principy uvedené vozítkem
Ami. Na rozdíl od něj se ale určitě nedostane
do sériové výroby. V budoucích sériových
modelech se nicméně má objevit mnoho
nápadů a konstrukčních detailů z této studie.

„Citroёn je toho názoru, že elektriﬁkace by
neměla být drahá. Musíme zvrátit trendy tím,
že uděláme vozidla lehčí, levnější a najdeme
vynalézavé způsoby, jak maximalizovat jejich
využití. Jinak si rodiny nebudou moci dovolit
svobodu mobility. První vozidlo založené na
tomto konceptu byl městský elektromobil Ami
a nyní přichází rodinný Oli,“ vysvětlil šéf značky
Vincent Cobée.
S délkou 420 cm je Oli plnohodnotným
rodinným vozem ale s hmotností 1000 kg
patří mezi nejlehčí elektromobily. Akumulátor
s kapacitou 40 kWh má umožnit dojezd 400 km.
Elektronický systém podporuje funkce V2G a V2L
(Vehicle to Grid/Vehicle to Load) k dodávání
energie pro nabíjení jiných automobilů nebo
jako zdroj energie pro různá elektrická zařízení.
Díly karoserie byly vyvinuty s cílem dosáhnout
hospodárnou výrobu z recyklovaných materiálů
a úsporu hmotnosti.
V interiéru pokračuje odříkání nadbytečných
věcí. Namísto přístrojové desky s displeji je zde na
jedné straně volant, na druhé dokovací stanice
pro telefon a uprostřed přepínače klimatizace.
Veškerý infotainment a potřebná komunikace
se přivádí prostřednictvím chytrého telefonu.
Informace se zobrazují prostřednictvím systému
smartband projekcí na šířku spodní části čelního
skla.
více na
www.autoweek.cz

Škoda Group vystavila vodíkový autobus H’City 12
Škoda Group na dopravním veletrhu
Innotrans v Berlíně představila svůj nový
autobus s palivovými články s dojezdem
až 350 km. Pohon autobusu H’City 12
pomocí vodíkových palivových článků

má doplnit portfolio elektrických pohonů
v autobusech značky Škoda. Vozidlo
H’City 12 je dlouhé 12,02 m a pojme až
85 cestujících při 30 místech k sezení.
Autobus využívá unifikovanou platformu
umožňující využít elektrický pohon
s napájením z trolejí, akumulátoru nebo
palivových článků. Pohání jej elektromotor
o výkonu 160 kW. Firma zatím neuvedla
bližší technické informace o palivových
článcích ani o vyrovnávacím akumulátoru.
Výrobce ale udává kapacitu nádrží na
vodík 39 kg, což by mělo stačit na dojezd
až 350 km.

GetFix plánuje ve své síti zpětinásobit počet servisů
Vyhledávač autoservisů GetFix chce
během pěti let zvýšit počet zaregistrovaných
servisů v rámci své nabídky pětinásobně
na 800 provozoven. Počet uživatelů by měl
vzrůst ze stávajících 1300 na více než 100
000. „Cílem je vytvořit rezervační systém,
který bude sloužit servisům a řidičům.
Chceme, aby byl GetFix místem, kde klienti
vyřeší všechny problémy s vozidly. Od
koupě vozidla přes registr až po opravy,
mytí, uskladňování pneumatik a prodej
vozidla,“ říká ředitel společnosti GetFix
Stanislav Toman. GetFix vznikl v roce 2019
a loni do projektu vstoupil investiční partner,
který pomáhá s dalším rozvojem. GetFix už
zprostředkoval objednávky servisních prací
za více než 2,4 milionu Kč. Výhodou systému
je rychlé on-line objednání servisní služby
v jeho okolí. Objednávku má vytvořenou

do tří minut. Vybírat může mezi prověřenými
servisy s hodnocením od ostatních
uživatelů. Servisy naopak získají novou
klientelu, marketingovou podporu ze strany
GetFixu a exkluzivitu v daném regionu.
GetFix do budoucna plánuje rozšíření
nabídky služeb o pojištění, objednávku na
STK či prodej vozu. Připravuje rovněž mobilní
aplikaci pro řidiče a automatizaci celého
objednávkového procesu.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Sdružení autoprůmyslu mění
PR manažera
Pozici šéfa komunikace Sdružení
automobilového průmyslu zastával od
jara 2019 Vojtěch Severýn, který přišel
z mediální agentury a jako mluvčí
asociace nahradil Miroslava Konvalinu.
Od října je ale vše opět jinak. „Dostal jsem
zajímavou nabídku mimo autoprůmysl
a odcházím z AutoSAP ke konci září,“
řekl portálu Automakers Severýn. Nové
zaměstnání neupřesnil.
Výkonný ředitel AutoSAP přes léto
hledal nového PR manažera, požadoval
pečlivost, samostatnost a pracovní znalost
anglického jazyka. Na pohovorech u něj
byli i někteří matadoři oboru. „Nakonec
po delších diskuzích a reshuﬄingu rolí
změnu vyřešíme interně a pozice se
od října zhostí Tomáš Jungwirth, který
se části mediálních agend věnoval už
v předchozím období,“ řekl nám Zdeněk
Petzl.

FM Logistic s novým provozním
ředitelem
FM Logistic má nového člena řídícího
výboru pro region střední Evropy. Od září
2022 je Tadeáš Kos součástí týmu coby
provozní ředitel pro Českou republiku
a Slovensko. Přebírá tak povinnosti po
Guilhemu Vicairovi, který se bude věnovat
svému dalšímu odvětví odpovědnosti.
Cílem těchto změn ve vedení společnosti
FM Logistic CE je posílit podporu rychle se
rozvíjejících českých a slovenských trhů.
Tadeáš Kos bude jako provozní ředitel
řídit veškeré skladové aktivity FM Logistic
v České a Slovenské republice a bude
zodpovědný za rozvoj aktivit se stávajícími
i novými zákazníky. Kos je ve společnosti FM
Logistic Central Europe nováčkem. V roce
1999 absolvoval obchodní akademii a po
zkušenostech z rodinné firmy a pozici
F&B manažera v Manchesteru nastoupil
v roce 2006 do společnosti Dachser Czech
Republic.
více na
www.automakers.cz
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Cena elektřiny může být zničující
pro většinu průmyslu
Milan S mutný zhodnotil souča s nou
elektroenergetickou situaci – dokončení ze str. 4.
Ruský prezident Vladimír Putin 20 let trpělivě
budovat silnou závislost Západu na ruských
energetických komoditách a zelenou tranzici
podporoval. Když jsme politikou Green Deal strčili
hlavu do oprátky na ruské závislosti, zahájil válku
proti Ukrajině, a když si Západ dovolil vyhlásit
balíky sankcí, Putin kolem hrdla zemí EU smyčku
utáhl omezením a pak zastavením dodávek
zemního plynu.
Nyní se to ukázalo v plné nahotě, když
Německo přišlo o energetický koncept, že
produkci elektřiny z jádra nahradí elektrárny na
zemní plyn. Protože je ho málo, tak zdražil a s tím
zdražila produkce elektřiny z tzv. závěrných
elektráren. Ty v Německu tvoří zničující cenu.
Přitom si doslova idiotsky zavírají poslední
tři jaderné elektrárny, přičemž ještě loni šest
atomových elektráren vyrobilo 13 % německé
elektřiny. Donedávna 20 % elektřiny v Německu
vyráběl zemní plyn, nyní ho nahrazuje uhlí a topný
olej. To jsou paradoxy 22 let trvající Energiewende.
A to se málo píše o tom, že vinou úniků metanu
v místě těžby a při dopravě plynu jsou celkové
emise skleníkových plynů pro planetu z těžby
a spalování zemního plynu bezmála stejně velké
jako u uhlí spalovaného v místě těžby.
Němci za 22 let transformace své energetiky –
tedy zavírání uhlí a jádra – postavili za stamiliardy

eur jmenovitou kapacitu 140 GW v OZE. Ty
loni kryly 41 % z celkové produkce. Ovšem
s obrovskými výkyvy v závislosti na povětrnostních
podmínkách, protože solární zdroje v Německu
mají časovou využitelnost 12 %, u větrných
elektráren to je 20 %, u větrných parků na moři
se dosáhlo i 43 %. Zbytek spotřeby měly krýt
elektrárny na zemní plyn. Ten není, takže nyní
dochází k resuscitaci uhelných zdrojů. Němci
v nadcházející zimě budou pálit vše, co získají.
Po této energetické krizi, která začala už v létě
2021, nikoli vpádem Ruska na Ukrajinu 24. února
2022, si mnozí racionální lidé představovali, že
nastoupí nějaká katarze, sebereﬂexe, zhodnocení
minulých omylů i zpytování svědomí za spáchané
chyby. Nikoli, Evropská komise dokonce chce
urychlit realizaci politiky Green Dealu plnou
aplikací legislativního balíčku Fit for 55.
Naše energetická krize se bez zásadní revize
Green Dealu bude prohlubovat, protože její
součástí jsou normy ESG, jež ukládají bankám,
pojišťovnám a všem společnostem neinvestovat
do „špinavých“ zdrojů z uhlí a ropy. EU má jít
podle propagandistů Green Dealu příkladem,
i kdybychom nic nedosáhli. Je energetická,
ekonomická a společenská sebevražda EU
a vyspělého Západu posedlého ekoalarmismem
tím pravým příkladem? Dá se pochopit, že Čína
nebo Rusko se na to těší.
více na
www.autoweek.cz

Dodavatelé v Německu čelí velkým problémům
Třetina německých firem v automobilovém
průmyslu směřuje k problémům s likviditou.
Uvedla to šéfka průmyslového sdružení VDA
Hildegard Müllerová během veletrhu nákladních
a užitkových vozidel IAA Transportation
v Hannoveru. Zejména dodavatelé dílů pociťují
nápor vysokých nákladů na energii a tváří v tvář
problémům dodavatelského řetězce.
„Deset procent členských společností VDA
má v současnosti problémy s likviditou, zatímco
další třetina očekává v nadcházejících měsících
výrazné problémy. Již polovina našich členů
zrušila nebo odložila plánované investice a více
než pětina se nyní stěhuje do zahraničí,“ řekla
Müllerová.
Nastala paradoxní situace: výrobci vozidel,
ať už v sektoru osobních nebo nákladních
automobilů, vykazují slušné zisky, ale dodavatelé
si stále hlasitěji stěžují. „Vztah mezi výrobci
a dodavateli se nemůže kompenzovat kvůli
nárůstu nákladů, protože konkurenceschopnost
Německa jako obchodního místa se dramaticky
zhoršuje. Pravdou je, že výrobci vydělávají
značnou část svých peněz na zahraničních
trzích mimo Evropu, ale svůj zisk velmi intenzivně
využívají k transformaci a investují do ní rekordní
sumy,“ připomenula Müllerová.

Nákladní auta a autobusy jsou důležitým
ekonomickým ukazatelem včasného varování.
Pokud se obnovuje vozový park, země bude
vzkvétat a naopak. Jaká je dnes situace? „Stále
se dohánějí nevyřízené zakázky, které musely
čekat především kvůli nedostatku polovodičů
a surovin. Ale jak mi řeklo mnoho výrobců, nové
objednávky znatelně ubývají. V tomto sektoru
je patrné, že ekonomické očekávání se každým
týdnem zhoršuje a spotřebitelé se zdráhají
nakupovat nové věci.“
Potřebujeme více elektřiny, takže i delší
provoz jaderných elektráren? „Všechny zdroje
energie musí běžet. Z dlouhodobého hlediska
však dojde i k nepříjemným diskusím. Frakovaný
plyn odebíráme ze všech částí světa, ale sami
odmítáme debatu o frakování doma. Dosud
jsme mohli outsourcovat věci, které byly pro
Německo nepohodlné. To už dál není možné.
Faktem je: v budoucnu si budeme muset víc
pomáhat sami. Čekají nás těžké časy. Změny
chování jako reakce na aktuální situaci jsou
jasně patrné. Lidé jsou vyspělejší než politici,
sami vědí, jak rozumně šetřit. Dopravci nám také
říkají: lidé objednávají podstatně méně online,
dodávky balíků masivně klesají,“ konstatovala
Müllerová.
více na
www.autoweek.cz

Výrobci paliv kritizují zaměření EU na elektromobily
Plánovaný zákaz prodeje vozidel se
spalovacím motorem v EU, který by měl vstoupit
v platnost v roce 2035, vytvoří pro Evropu
ekonomická a sociální rizika v době vysoké
geopolitické nejistoty. Evropským politikům to
sdělila koalice výrobců paliv. Ve společném
dopise nabádají politiky, aby přehodnotili svůj
tlak na plnou elektrifikaci nových vozů do roku
2035.
„Od z ve řej ně n í návrhu Ko m i s e na
normy CO 2 v osobních a dodávkových
automobilech v červenci 2021 se geopolitická
krajina dramaticky změnila s dopadem na
energetickou a surovinovou závislost. To bude
mít dopad na rychlost a ekonomickou efektivitu
elektriﬁkace nového vozového parku lehkých
užitkových vozidel. Všichni plně podporujeme,
že elektriﬁ kace bude hlavní technologií pro
dekarbonizaci lehké silniční dopravy. Nedávný
geopolitický vývoj však zvýraznil nejistoty
spojené s cestou k plné elektriﬁ kaci nových
vozů do roku 2035,“ uvádí dopis podepsaný
organizacemi z palivového sektoru včetně
obchodních asociací s biopalivy a FuelsEurope,

která zastupuje velké ropné společnosti jako
Shell, TotalEnergies, BP a ENI. Patří sem také
automobilka Mazda a evropské sdružení
dodavatelů automobilových dílů CLEPA.
Vysoké náklady na suroviny pro výrobu
akumulátorů a závislost EU na těchto zdrojích
ve třetích zemích jsou zdůrazněny jako hrozba
pro cenovou dostupnost elektrických vozidel.
Nedostatek nabíjecí infrastruktury se uvádí
jako rizikový faktor, který vytváří nejistotu pro
potenciální kupující. Navíc se v dopise tvrdí, že
emise skleníkových plynů z výroby elektrické
energie by mohly převýšit úspory emisí z provozu
elektrických vozidel, protože členské státy hledají
zdroje energie s vysokým obsahem uhlíku aby
vyrovnaly výpadek vyvolaný zákazem použití
ruského plynu.
Signatáři nevyzývají k návratu k fosilním
palivům, ale spí še chtějí, aby politici EU
uznali potenciál biopaliv a syntetických paliv
pro dekarbonizaci silničního sektoru. Tato
nízkouhlíková kapalná paliva by měla doplňovat
strategii elektrifikace.
více na
www.autoweek.cz

Tragédie za statistikami bezpečnosti silničního provozu
Vítejte v Euractiv Transport Brief, nejnovějším
souhrnu zpráv o mobilitě z celé Evropy od Seana
Gouldinga Carrolla.
Zpráva Evropské rady pro bezpečnost
dopravy ETSC, neziskové organizace zaměřené
na snižování počtu úmrtí na silnicích, odhaduje, že
v letech 2011 až 2020 bylo na evropských silnicích
zabito 6000 dětí. Každá tato smrt představuje
nevýslovnou tragédii a selhání při snaze chránit
ty nejzranitelnější.
Je snadné zvyknout si na každodenní zprávy
o smrti na evropských silnicích, na hrůzu ze ztrát
životů vyhaslých během cestování. To, že některé
lidi potká násilný konec na našich silnicích, že se
jim budou lámat končetiny, propichovat plíce
a rozbíjet lebky, je přijímáno ve jménu svobody
použití automobilů.
Za ponurými zprávami o postižených
z dopravních nehod jsou zdevastované rodiny,

rodiče neutěšitelní ve svém smutku a brutálně
zhroucené plány do budoucna. Celkový
rozsah tragédií ztěžuje zpracování. Je to jako
nechvalně známý citát často připisovaný
sovětskému diktátorovi Josifu Stalinovi: „Smrt
jednoho muže je tragédie. Smrt milionu je
statistika.“
Přibližně polovina dětí ve věku do 13 let
zachycených ve statistice zemřela při cestování
v autě. Jedna třetina byla zabita při chůzi a přes
10 % jich zemřelo při jízdě na kole.
Automobily jsou stále bezpečnější, technologie
se zdokonalují mílovými kroky a umělá inteligence
naplňuje slib, že zabrání nehodám. Ale tak daleko
ještě nejsme. A některé technologie – například
dotykové displeje – nás stále víc rozptylují. Jak
tedy můžeme lépe chránit naše děti?
Zpráva ETSC uvádí 40 doporučení, jak učinit
silnice v EU pro děti bezpečnější. Požaduje
bezpečnější cyklistické a pěší
trasy do škol a povinné snížení
rychlosti kolem nich.
„Mnoho z bezpečnostních
přínosů posledních let přineslo
bezpečnější auta, ale udržet
děti v bezpečí jejich uzavřením
do kovových klecí je Pyrrhovo
vítězství. Pokud chceme, aby
zdravé, aktivní děti vyrostly ve
zdravé aktivní dospělé, musíme
přemýšlet jinak. Pokud to myslíme
se snížením stovek úmrtí dětí,
ke kterým každý rok tragicky
dochází, vážně, musíme také
přepracovat naše městské
prostor y, abychom udrželi
děti oddělené od rychle se
pohybujících vozidel a poskytli
jim prostor na hraní a pohyb,“
řekl výkonný ředitel ETSC Antonio
Avenoso.

více na
www.autoweek.cz

Automobilist oslavuje Carreru RS 2,7
Automobilist z věčnil nejdraž ší
a nejvšestrannější Porsche. Legendární sportovní
vůz Porsche 911 Carrera RS 2,7 poprvé vyjel na
silnice před padesáti lety. Proslavil se spoilerem
na zádi přezdívaným „kachní ocas“ a šlo
o nejrychlejší sériové Porsche své doby. Dnes je
jedním z nejdražších sběratelských kousků. Česká
společnost Automobilist ve spolupráci s Porsche
Museum ke kulatému výročí připravila sérii
uměleckých plakátů včetně novinky – menších
posterů v neomezené edici.

Porsche 911 Carrera RS 2,7 ale nežije jenom ve
vzpomínkách a garážích movitých majitelů. Díky
české společnosti Automobilist může mít tuto
legendu každý – jako umělecký plakát. Vůbec
poprvé tým kolem Pavla Turka a kreativního
ředitele Jana Rambouska připravil kromě
limitované edice ve standardní velikosti i menší
Classic Edition a také mini postery, jejichž počet
není omezen.

Vozy Porsche 911 Carrera RS 2,7 si za 50 let
připsaly kolem 30 000 závodních triumfů ve
všech disciplínách a na všech površích. Mezi
jeho nejznámější vítězství patří závod 24 hodin
Daytona Beach 1973, silniční závod v sicilských
horách Targa Florio 1973 nebo Rallye Dakar 1984.

„Jde o jeden z nejslavnějších vozů v historii
motorsportu, a proto jsme se snažili vytvořit něco
speciálního. Mini umělecké plakáty jsou dostupné
téměř pro každého a stejně jako klasické postery
zachycují Porsche ve třech designech: žlutém,
Martini a raritním zeleném. Těchto aut vzniklo
pouhých sedm kusů,“ přibližuje spoluzakladatel
a partner Automobilist Pavel Turek.

Prvních 500 vozů homologační série se ihned
po uvedení na trh v roce 1972 prodalo jako
mávnutím proutku a automobilka na obrovskou
poptávku rychle reagovala. Nakonec vzniklo 1590
kusů. Kdo Carreru RS vlastní, může mluvit o štěstí –
cena auta závratně stoupá a v rekordní dražbě za
něj sběratel dal 1,5 milionu eur (37 milionů korun).

Nejde o první spolupráci Automobilist
a Porsche. Před dvěma lety slavila velký úspěch
kolekce Past and Future, kde Automobilist
přenesl vozy z historie automobilky do daleké
budoucnosti a na Mars nebo Měsíc. Další
památná Porsche, třeba 917K, zachycují rozměrné
fine art printy.
více na
www.autoweek.cz

