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Audi A4 s řadou vylepšení
Současná generace Audi A4 je zde už čtyři
roky, takže podle zákonů automobilového
průmyslu nastal čas pro její modernizaci.
V Ingolstadtu přitom odvedli opravdu dobrou
práci - v přímém srovnání s předchozím modelem
jsou zde zlepšení ve všech ohledech - vzhledová
i technická.
Modelová řada A4 je pro značku Audi
mimořádně důležitá. Její počátky najdeme
už v roce 1972, kdy byl uveden první model
80. V roce 1994 přišla s 5. generací změna
označení na A4. Za 25 let bylo dodáno 7,5
milionu pěti generací vozů řady A4, takže jde
o nejprodávanější Audi všech dob. Proto Audi
v modelu A4 vidí pro český trh velký potenciál
v roli firemních i rodinných automobilů.
Po stránce v zhledu přichází zdařilá
interpretace nového designového konceptu
značky pro sedan i kombi Avant včetně verze
Allroad. Rozší řenou mřížku „Single frame“
doplňují standardně dodávané LED světlomety,
za příplatek s technologií LED Matrix. Kombi Avant
má zavazadlový prostor o objemu 495/1495 l,
a to i pro allroad quattro, které má o 35 mm
větší světlou výšku.

Audi A4 využívá platformu MLB Evo. Audi
ovšem důkladně zapracovalo na asistenčních
systémech a konektivitě 4. V interiéru najdeme
větší dotykový displej systému MMI (10,1“) a nový
intuitivní koncept ovládání, který výrazně snižuje
rozptylování řidiče.
Téměř celá nabídka pohonných jednotek
využívá systém Mild-hybrid (MHEV). Přímo řazená
převodovka, sedmistupňová S tronic nebo
osmistupňová tiptronic, pohon předních nebo
všech kol quattro znamenají, že Audi má pro osm
nabízených motorů vždy tu vhodnou kombinaci.
Výkon motorů se pohybuje od 100 kW (136
k) do 255 kW (347 k) a pochází ze čtyřválců 2,0
TFSI a 2,0 TDI i z V6 3,0 TDI. V nejvýkonnější verzi
S4 se používá elektricky poháněné dmychadlo
EAV. Verze G-tron na zemní plyn bude uvedena
později, s plug-in hybridem se v současné době
neuvažuje.
Všechny verze A4 a S4 už lze objednávat.
Zahájení prodeje je plánováno na podzim 2019.
Základní cena je za sedan A4 35 TFSI 884 900 Kč,
s motorem A4 30 TDI to je 995 900 Kč.
Víc vč. cen na str. 10 (dostupné po stažení
pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

Nové kolo Dieselgate
Státní
návladní
Klaus
Ziehe
v
Braunschweigu
obvinil
vrcholné
představitele Volkswagenu z úmyslného
klamání akcionářů. Ziehe tvrdí, že
současný předseda dozorčí rady VW Hans
Dieter Pötsch (68), současný generální
ředitel VW Herbert Diess (60) a bývalý
generální ředitel VW Martin Winterkorn

(72) v roce 2015 včas neinformovali
investory o hrozbě vysokých finančních
nákladů vyplývajících z hrozící aféry se
softwareovým podváděním při měření
emisí NOX u vznětových motorů EA189
v USA, a tím nezákonně ovlivnili hodnotu
společnosti na kapitálovém trhu. Investoři
požadují kompenzaci za následný prudký
pokles hodnoty jejich akcií. Podle Pötsche
byly prvotní odhady nákladů spojených
s řešením aféry nejvýš 150 milionů eur, což
by na hodnotu akcií nemělo větší dopad.
Ve skutečnosti se hodnota akcií na
konci roku 2015 propadla o 37 %. Pokuty
a odškodnění amerických zákazníků už
VW přišly na více než 30 miliard eur. Dozorčí
rada VW s ohledem na presumpci neviny
nehodlá Pötsche ani Diesse, který do
společnosti přišel teprve v červenci 2015
od BMW, odvolat z jejich funkcí.

Průlomové rozhodnutí soudu z Frankfurtu
Vrchní zemský soud ve Frankfurtu
rozhodl, že VW musí od zákazníka odkoupit
zpět auto se softwarem umožňujícím
zmanipulování měření emisí NOx. Soud
tak uznal stížnost zákazníka, který v roce
2009 koupil Tiguan s turbodieselem EA 189
Euro 5. Po propuknutí aféry Dieselgate
požadoval vrácení kupní ceny. Okresní
soud Hanau stížnost zamítl. Na základě
odvolání byl případ postoupen Vrchnímu
zemskému soudu ve Frankfurtu. Ten
rozhodl ve prospěch zákazníka, protože
uvedení na trh vozidla, vybaveného
zařízením měnícím pracovní režim motoru
při měření emisí, představovalo „úmyslný
nemorální akt společnosti VW AG“.
Žalobce může požadovat vrácení kupní
ceny proti vrácení vozidla. Z důvodu
zákazu obohacení z náhrady škody ale
musí být odečteny výhody, které získal
vlastnictvím vozidla. Získá tedy odškodnění

ze ztráty hodnoty v porovnání s jiným
alternativně zakoupeným vozidlem bez
vypínacího zařízení během stejného
nájezdu kilometrů.
Volkswagen se hájí tím, že zákazník
žádnou škodu neutrpěl, protože software
bylo dodatečně upraveno tak, aby vozidlo
plně odpovídalo předpisům (v Německu
touto úpravou softwaru prošlo 99 % vozidel
vybavených motory EA 189).

více na
www.autoweek.cz

Superby budou z Turecka?
Volkswagen plánuje v brzké době oznámit
své rozhodnutí o místě pro výstavbu nového
multibrandového výrobního závodu. V závodě
s roční produkcí 300 000 vozů se má vyrábět,
mimo jiné, nová generace Volkswagenu
Passat a spolu s ní i nová Škoda Superb. Podle
posledních informací by měl být v Turecku.
V posledních měsících se původně zdálo, že
nový závod bude v Bulharsku, když už před
časem vypadly ze hry nabídky ze Srbska
a Rumunska.
„Jsme už ve ﬁnální fázi jednání o nové továrně.
V současné době se projednávají poslední
detaily smlouvy s Tureckem. Očekáváme, že
k dohodě jednání s tureckou vládou dospějeme
v následujících dvou týdnech, možná i dříve,“
uvedl v Berlíně člen představenstva značky
Volkswagen s odpovědností za výrobu Andreas
Tostmann.

omezují většinu kupujících a nutí místní výrobce
k používání menších motorů, funguje špatně,
nicméně automobilové společnosti, nejen VW,
zde zvažují další investice. Turecko se snaží najít
řešení problémů společnosti VW na místním trhu
aniž by znevýhodnilo ty značky, které již v zemi
vyrábějí ve spojení s místními společnostmi.
Dohoda s Tureckem může být politicky
kontroverzní vzhledem k tomu, co Evropská
unie považuje za omezování svobody projevu
a shromažďovací ho práva pod vládou
prezidenta Erdogana. Argumentem VW je to,
že Turecko je kandidátem na členství v EU.
Jenže Turecko se o vstup do EU uchází už od
roku 1959 a asociační dohodu má od roku 1963!
O členství v EU Turecko požádalo roku 1987
a vstupní rozhovory byly zahájeny v roce 2005.

Nová továrna by měla být postavena
v Manise poblíž Izmiru v západní Anatolii na
pobřeží Egejského moře. Podle informací
agentury Reuters má továrna stát více než 1
miliardu eur a zaměstnat by měla asi 4000 lidí.
Výstavba by měla začít na konci roku 2020 se
zahájením výroby v roce 2022.
Volba Turecka je vzhledem k politické
a ekonomické nestabilitě překvapující. Domácí
trh v zemi vzhledem k vysokým daním, které
více na
www.autoweek.cz

Škoda představuje digitální asistentku: „Okay, Lauro!“
Nové městské SUV Škoda Kamiq
a kompaktní model Scala lze nyní
ovládat i pomocí nové digitální asistentky
Laura. Je-li vůz vybaven špičkovým

systémem infotainmentu Amundsen,
stačí jej jednoduše oslovit „Okay, Lauro!“,
a aktivovat tak rozšířené hlasové ovládání.
Není nutno mačkat žádné tlačítko ani
provádět žádnou další akci. Laura rozumí
i plynule proneseným celým větám, řidič
nemusí používat žádné přesně určené
pokyny nebo fráze. Nové rozšířené
hlasové ovládání, využívající i online data,
dokáže splnit pokyny nejrůznějších druhů.
Zahájí například navigaci k určenému cíli,
vyhledá oblíbenou hudbu nebo si nechá
nadiktovat SMS. To všechno Laura zvládá
v šesti jazycích, vedle angličtiny, němčiny
a francouzštiny ovládá také španělštinu,
italštinu i češtinu. V případě potřeby
porozumí i dialektům.

Dospělejší Hyundai i10
Nový Hyundai i10 má překvapivě
prostorný interiér a k tomu multimediální
funkce jako mnohem větší auta. Je to
skutečně moderní dospělé auto digitálního
věku. Stávající druhou generaci, která
získala ocenění AutoBest 2014, v polovině
ledna 2020 vystřídá nová, která bude
poprvé i s dynamickým stupněm výbavy
i10 N Line, která přijde do prodeje od
léta 2020. Stejně jako druhá generace
byl tento městský miniautomobil navržen
v Evropě a v Evropě (v tureckém Izmitu)
se také bude vyrábět. Nový i10 nabídne
jednu
z
nejkomplexnějších
výbav
bezpečnostními a komunikačními prvky
v segmentu, pouze vnější rozměry zůstaly
malé: délka 3670 mm s prodlouženým
rozvorem náprav 2425 mm. Na výběr budou
zážehové motory vybavené systémem

ISG (Idle Stop and Go) - čtyřválec 1,2 MPI
/49 kW (67 k) nebo přeplňovaný tříválec
T-GDi 1,0/62 kW (84 k).

více na
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Toyota rozšiřuje partnerství
s japonskými automobilkami
Společnost Toyota Motor oznámila plán
na zvýšení svého podílu v Subaru Corp. ze
současných 16,5 % na více než 20 %. Největší
japonský výrobce automobilů spojí síly se
svým menším konkurentem, aby mohl lépe
využít investice do vývoje nových technologií.
Podle prohlášení společnosti Toyota, jejíž roční
celosvětový prodej vozidel je desetinásobný
v porovnání s prodejem Subaru, investice
na základě hodnoty společnosti Subaru
na akciovém trhu dosáhne výše až 80 miliard jenů
(742 milionů USD). Subaru naopak koupí podíl

ve společnosti Toyota Motor ve stejné hodnotě.
Zastoupení Toyoty v Subaru je největší z jejích
investic v jiných japonských automobilkách.
Investice přichází měsíc poté, co Toyota uvedla,
že si vymění malé podíly akcií se Suzuki Motor.
Tyto vazby potvrzují, že se výrobci automobilů
snaží rozložit rostoucí náklady potřebné na vývoj
nových technologií a že se tradiční výrobci
automobilů, zejména ti menší, jako jsou Subaru
a Suzuki, stále víc potýkají s rychlým tempem
změn v automobilovém průmyslu.

Majetkové podíly Toyota Motor:

Daihatsu Motor: výrobce malých automobilů je 100% dceřinou společností Toyota
Hino Motors: 50,1 %, výrobce nákladních vozidel a autobusů je dceřinou společností
Mazda Motor: 5 %
Subaru Corp.: 16,5 %, cíl navýšení na více než 20 %
Suzuki Motor: 4,94 %
Yamaha Motor: 5 %

Z historie Subaru

1953 – vznik Fuji Heavy Industries (FHI)
1954 – FHI vyrobila první osobní automobil Subaru
1968 – Nissan získal podíl 20,4 % ve FHI
1999 – po vytvoření Aliance Renault-Nissan odkoupil podíl Nissanu koncern GM
2005 – ukončení spolupráce GM a Subaru, Toyota získala 8,7 % akcií FHI
2008 – Toyota navýšila podíl v FHI na 16,5 %
2017 – FHI změnila jméno na Subaru Corporation

více na
www.autoweek.cz

Plně autonomní Scania AXL bez kabiny
S c a n i a A X L j e ko n c e pt p l n ě
autonomního těžkého nákladního
automobilu nepotřebujícího kabinu. Tu
nahrazuje nový inteligentní přední modul.

I s ním je AXL snadno rozpoznatelný jako
Scania, protože design vozidla vychází
z firemního modulárního systému. Scania
AXL pro autonomní řízení využívá kamery,
radary, lidar a GPS přijímač. Na rozdíl od
většiny autonomních konceptů nemá
AXL elektrický pohon, nýbrž je poháněn
spalovacím motorem využívajícím
o b n ov i te l n é b i o p a l i vo . I d e á l n í m
působištěm pro tato vozidlo jsou dobře
kontrolovatelná místa, jako jsou doly nebo
velká uzavřená staveniště. Scania AXL je
navržena na takové úrovni autonomního
řízení, která odpovídá provozním potřebám
dolů, ale zatím není schopná zvládnout
jízdu po veřejných komunikacích.

CzechToll předal 40 vozidel
pro kontrolu výběru mýtného
Společnost CzechToll předala 40 vozidel
Volkswagen Transporter 2,0 TDI, speciálně
upravených pro mobilní kontrolu výběru
mýtného v ČR. Mají interiér v podobě
mobilní kanceláře. Systémy pro kontrolu
výběru mýtného napájí baterie po dobu
více než 5 hodin. Technologie na zadní
části střechy komunikují s palubními
jednotkami projíždějících vozidel
prostřednictvím mikrovlnného systému
DSRC, snímají kamerou registrační značku
a identifikují je.
Společnost CzechToll spustila od
22. září proces registrace dopravců do
nového systému. Dopravci mají povinnost
registrovat se do něj a vybavit vozidla
palubní jednotkou nejpozději k 1. prosinci

2019. Do 30. listopadu musí ve vozidlech
používat dnešní mikrovlnné palubní
jednotky a od půlnoci na 1. prosince
2019 jednotky pro satelitní mýtný systém.
Kontroly začnou hned od 1. prosince 2019.

více na
www.autoweek.cz

Personalia z
Miliardová skupina V-Sharp
se představuje
Michal Menšík zakládá skupinu V-Sharp
s miliardovým portfoliem. Zastřeší DoDo,
Atoto, Inveo, Riverbit i jeho startup Ydistri.
Hlavní obory nového venture-capital
fondu jsou e-commerce akcelerace,
e-tail, chytrá citylogistika či optimalizace
skladových zásob. Michal Menšík před 10
lety založil e-commerce akcelerátor Inveo
a po akvizici logistického startupu DoDo
stál v České republice u zrodu nového
segmentu chytré citylogistiky. Právě díky
rozvoji startupu DoDo se portfolio klientů
a obrat subjektů mířících do skupiny
V-Sharp několikanásobně rozrostlo
o stovky procent a souhrnná valuace
všech subjektů spadajících do skupiny
dosahuje 1 miliardu korun.
„Ačkoli je v ČR e-commerce velkým
a rychle rostoucím segmentem, dosud
zde chyběl subjekt, který
by spojoval a zastřešoval
komplexní know-how
a specializoval se na
maximální optimalizaci
procesů, které jsou s oborem
spojené. S naším širokým
týmem a portfoliem postaveným na silných
osobnostech z online prostředí chceme
být hráčem, který do e-commerce přinese
efektivitu, technologie a data potřebná
k úspěchu,” dodává k založení skupiny
CEO V-Sharp Michal Menšík.

Skupina EAG posiluje
Skupině EAG, která stojí za úspěšně
rostoucím startupem Carvago, se
prostřednictvím investice od polovičního
vlas tníka skupiny
Portiva podařilo získat
dvě hlavní softwarové
platformy pro dealery
a autobazary TEAS
a Autosoft. Obě akvizice
sledují dlouhodobou
strategii skupiny, v rámci
které chce EAG nabízet
komplexní služby pro prodejce nových
a ojetých aut a návazných služeb. Akvizice
specializovaných softwarových platforem,
které využívá asi 1200 společností, byla
od počátku jedním z cílů, se kterými do
skupiny EAG vstupoval investor Portiva.
Carvago, které bylo spuštěno v květnu,
už po čtyřech měsících pilotního provozu
měsíčně prodá více než 100 vozidel.
Spolupracuje s 300 obchodními partnery
z řad dealerů a autobazarů.
„Náš trh vozů z druhé ruky patří k těm
větším, a proto si z našeho pohledu zaslouží
zásadní inovaci, na které vydělají jak
prodejci, tak zákazníci. Díky naší platformě
dokáží prodejci vozů zákazníkům zajistit
vždy nejkvalitnější variantu poptávaného
modelu,“ říká spoluzakladatel Carvaga
a spoluvlastník skupiny EAG Jan Kranát.

Mercedes-Benz Financial Services s novým manažerem
Finanční divize Mercedesu najala
nového obchodníka, který přichází
z BMW Česká republika. Ondřej Mašek
byl v BMW odpovědný za rozvoj GKL
segmentu a sportovní divize BMW M.
V minulosti také zastával pozici Brand
Managera ve společnosti Volkswagen

Financial Services, kde mimo
jiné byl tvůrcem operativního
leasingu pro soukromé osoby,
Seat Olé a Audi Now. Zároveň
má zkušenosti také jako ﬂeet
manager značky Toyota
u společnosti Emil Frey.

více na
www.automakers.cz
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Audi A4 přidává na kvalitě
Zákazníci mají na výběr sériové nastavení
a sportovní podvozek. Navíc jsou k dispozici
dva adaptivní podvozky - komfortní podvozek
s adaptivními tlumiči, který má o 10 mm nižší
světlou výšku, a sportovní s adaptivními tlumiči
i bez nich, vždy s o 23 mm nižší světlou výškou.
Oba podvozky s adaptivními tlumiči jsou součástí
systému řízení jízdní dynamiky Audi drive select.
To samé platí pro řízení (na přání se dodává
dynamické řízení), automatickou převodovku
a škrticí klapku. Prostřednictvím systému Audi drive
select si může řidič zvolit jeden z pěti režimů.
Označení quattro ukrývá tři podoby pohonu
všech kol: většinou využívá mezinápravový
diferenciál Torsen, u verze 45 TFSI je to systém
quattro ultra a pro verze S4 to je sportovní
diferenciál.

Pro nové A4 lze objednat i Audi virtual cockpit.
Navigace se stala univerzálnější a uživatelsky
příjemnější. K dispozici je bohaté portfolio on-line
služeb Audi connect a Audi
connect plus.
Audi na své vozy poskytuje
záruku na 4 roky/120 000 km.
V nabídce opět nechybí
cenově zvýhodněná sada
doplňků Gravity. Při uvedení
na trh Audi přichází se
speciální nabídkou verze A4
35 TFSI Edition One za 699
900 Kč s výbavou vycházející
z úrovně S Line a převyšující
doplňkovou výbavu Gravity.
Dodává se i s motory 2,0
TDI/140 kW a 3,0 TDI/170 kW.

více na
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Konference k deregulaci STK
Poslanec Jiří Bláha (nestraník za ANO)
podpořil nedávný dopis Mgr. Jakuba Kopřivy
z MDČR poslancům, v němž podporuje
deregulaci a zrušení předepsané formy
a rozměrů pracoviště ze zákona 56/2001 Sb.
Přitom vyzval všechny zúčastněné strany
z branže k jednání nad nejlepším možným
modelem jak systém technických prohlídek
reformovat, aby vykazoval lepší výsledky
kontrol a přitom méně zatěžoval jak konečné
spotřebitele a dopravu, tak i autoservisy.
Jako první krok k nápravě zvolil konferenci
o STK, která se konala na půdě Poslanecké
sněmovny za účasti zástupců majitelů STK
na straně jedné, autoservisů na straně druhé
a k tomu dalších dotčených organizací, které
mají k oběma skupinám neutrální postoj, ale
kroky ke zlepšení by také uvítaly.
Zájem o téma i účast na konferenci byla
vysoká a výměny názorů byly občas i emotivní,
čemu se není možné divit. Nicméně konference
přinesla i spoustu objektivních názorů, které
by měly být podkladem pro další schůzky, na
nichž by se všechny problematické body měly
projednat a výsledek jednání byl nakonec

představen Ministerstvu dopravy jako základ pro
další úpravy předpisů spojených s kontrolami.
Je totiž jasné, že u prostého zrušení regulace
a předepsané formy pracoviště nemůže zůstat
a Ministerstvo dopravy uvítá podporu při řešení
této problematiky představením návrhů od lidí,
kteří mají maximální zkušenosti z praxe.
Jak zmínil poslanec Jiří Bláha po jednání
ASEM: „S kvalitou kontrol při porovnání se
statistikami s jinými zeměmi, kterým se chceme
přiblížit, nemůžeme být spokojeni. Je však
potřeba zvážit všechny aspekty aby změny
vedly správným směrem a neměly spí še
opačný efekt, když by při rozvolnění mohly
nahrát i společnostem a novým hráčům v této
oblasti, pro které by bylo ekonomičtější kontrolu
obcházet. Musíme mít funkční nástroj, abychom
tyto hří šníky mohli efektivně dopadnout
a potrestat. V neposlední řadě je však třeba
myslet i na spokojenost zákazníků, kteří by
systémem neměli být zbytečně zatěžováni. Při
současném stavu na trhu práce je tento stav
jednoduše neudržitelný.“
Za ASEM Michal Fleischhans (zástupce
ředitele)
více na
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Autoprůmysl proti „tvrdému“ brexitu
Evropský automobilový průmysl se společně
jednoznačně vyslovil proti odchodu Velké Británie
z EU bez dohody. Sdružení automobilového
průmyslu (AutoSAP) se k této výzvě připojuje.
Zástupci evropských asociací autoprůmyslu
varují před katastrofálními důsledky odchodu
Velké Británie z EU bez dohody a vyzývají
čelní představitele k předejití této možnosti.
Zamezení vzniku bariér pro pohyb zboží po dosud
jednotném vnitřním trhu je zásadní pro další
rozvoj integrovaného automobilového průmyslu
i kontinentu jako celku. Zavedení celních sazeb
WTO na automobily a díly může znamenat
zvýšení nákladů pro průmysl i spotřebitele v EU
a Velké Británii až o 5,7 miliardy eur.
Vzhledem ke skutečnosti, že Spojené království
má opustit EU již na konci října, vyzval evropský
automobilový průmysl Spojené království a EU,
aby se vyhnuly brexitu bez dohody. Organizace
zastupující výrobce vozidel a náhradních dílů
v EU ACEA a CLEPA, jakož i národní asociace,
včetně německé VDA, francouzské CCFA
a britské SMMT, společně zdůrazňují, že brexit

bez dohody by měl zásadní negativní dopad
na jedno z nejcennějších ekonomických aktiv
Evropy.
Prezident AutoSAP Bohdan Wojnar varuje
před následky „tvrdého“ brexitu pro český
a evropský automobilový průmysl: „Spojené
království je pro český autoprůmysl významným
obchodním partnerem ať už z pohledu odbytu
ﬁnálních výrobců, tak z pohledu dodavatelů,
kteří své produkty dodávají do UK přímo
i prostřednictvím dodávek do dalších zemí,
typicky např. do německých vozidel. Brexit bez
dohody je však především problémem pro úzce
provázaný evropský trh, jehož úspěch v podobě
růstu ekonomiky v jednotlivých zemích a jejich
bohatství je na integraci a volném pohybu
zboží a služeb založený. Zavedení celních tarifů
a dalších regulací (např. odlišného přístupu
k homologacím) povede k oslabení evropského
trhu ve světové konkurenci, což bude mít dopad
na zpomalení růstu HDP a ve svém důsledku
především na zákazníky v podobě dražších
vozidel.“

Celní tarify podle podmínek WTO
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Konference o elektromobilitě
Na Ministerstvu dopravy ČR se uskutečnila
konference „Podpora rozvoje elektromobility
z programu CEF“. Na úvod pověřenec ministra
dopravy pro čistou mobilitu Jan Bezděkovský
informoval o stavu rozvoje elektromobility
z pohledu regulatorního rámce a o strategii
České republiky v rámci aktualizace Národního
akční ho plánu čisté mobilit y. Seznámil
s dosavadními dotačními programy, díky nimž
bylo pořízeno více než 1000 elektrifikovaných
vozidel (vč. 69 elek trick y poháněných
autobusů a 9 plug-in hybridů) a 634 veřejných
rychlodobíjecích stanic.
Vrcholný představitel AutoSAP Zdeněk Petzl
promluvil o očekávaném rozvoji elektromobility
z pohledu automobilového průmyslu České
republiky. Transformace automobilového
průmyslu už začala, firmy začaly s investicemi
a automobilky uvádějí na trh nové modely.
Pro rozvoj elektromobility je ale potřeba aktivní
účast vlády a samospráv, jinak bude ohroženo
jak snižování emisí, tak i konkurenceschopnost
ČR. Připomenul, že doslova smršť každým rokem

se zpřísňujících emisních norem má vážné
důsledky pro celý evropský automobilový
průmysl, protože vývoj nového vozu trvá pět
let a jeho životnost na trhu by měla být pět až
sedm let. Průměrný věk osobních vozů v Evropě
je 11 let (v ČR to je 14,8 roku), přičemž pouze
2,5 % nových vozidel je elektrifikovaných.
Z hlediska České republiky je problémem
chybějící infrastruktura dobíjecích stanic.
Pro řešení tohoto problému je potřeba nejen
zajistit prostředky, ale také vytvořit potřebné
legislativní podmínky.
Na závěr zástupkyně ČEZ Eva Polanská
a Helena Švejdová ze společnosti e.on
představily projekty sítě rychlodobíjecích
stanic ve střední Evropě CEF - EV Fast
Charging Backbone Network Central Europe.
Pro elektrárenské společnosti je problémem
vytí ženost dobíjecích stanic, návratností
investice a nájem místa. Největší překážkou
ale je složité stavební řízení, které je neúnosně
zdlouhavé a komplikuje jej nejednotný postup
jednotlivých stavebních úřadů.
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Otazníky nad budoucností biopaliv
Podle evropské směrnice RED II má v roce
2030 minimálně 14 % energie v dopravě
pocházet z obnovitelných zdrojů. Není však nutné,
aby šlo o biopaliva z potravinářských zdrojů
přimíchávaná do klasických paliv. EU preferuje
tzv. pokročilá biopaliva nebo elektromobily.
Po d l e S větové
organizace pro
zemědělství a výživu
FAO se biopaliva 1.
generace (z řepky,
kukuřice, cukrovky,
palmového oleje aj.)
nepodílejí na snižování
emisí sklení kových
plynů. Naopak je
uvolňují z použitých
hnojiv i ze zemědělské
techniky, takže emise
CO2 zvyšují. Použití biopaliv vedlo i ke zdražení
potravin. Hlavním viníkem není řepka, nýbrž
palmový olej, z něhož se vyrábí třetina evropské
bionafty, protože palmové plantáže vytlačují
přirozené lesní porosty, které pohlcují oxid uhličitý.
FAO proto doporučuje přejít na biopaliva
nebo bioplyn 2. generace v yráběné
z nepotravinářských surovin, jako jsou použité oleje

z domácností, tuk z kafilerií, metan z komunálního
a skládkového odpadu nebo plasty zpracované
pyrosyntézou.
Ministerstva dopravy, zemědělství a životního
prostředí ale poukazují na to, že zrušením
povinnosti přimíchávání biosložek do paliv
by Česká republika
nesplnila závazek EU,
podle kterého musí do
roku 2020 10 % energie
v dopravě pocházet
z obnovitelných
zdrojů. Dodavatelé
p o h o n n ýc h h m o t
tak musí přimíchávat
povinně 4,1 % biosložky
do benzinu a 6 % do
nafty.
Nová směrnice EU
RED II ukládá dosáhnout do roku 2030 podíl
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě
minimálně 14 %. To přinese zásadní změny ve
složení palivového mixu vzhledem k tomu, že
podíl obnovitelných zdrojů v dopravě činí 6,4 %,
takže bez alternativních paliv to nepůjde.
Ministerstvo zemědělství proto podpořilo
záměr, aby čerpací stanice prodávaly Natural 95
obsahující 10 % místo současných 5 % biosložky.
Česká republika tak na biopaliva 1. generace
nadále spoléhá.
Petrolejáři by mohli biopaliva 1. generace,
vyráběná z potravinářských plodin, nahrazovat
biopalivy 2. a 3. generace. Bylo by to pro ně
i výhodnější: „Biopaliva 2. generace je možné
započítávat do úspor emisí dvakrát, ale zatím
na trhu moc nejsou,“ říká Loula. Největší problém
biopaliv 2. generace vězí v tom, že jsou zatím
ve srovnání s klasickými palivy i biopalivy
1. generace několikanásobně dražší.

více na
www.autoweek.cz

