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Finalisté AutoBest – Best Buy Car of Europe pro 2023
Dacia Jogger, Honda Civic, Opel Astra,
Peugeot 308, Renault Austral a Toyota Aygo X
jsou finalisty pro ocenění AutoBest 2023. Tyto vozy
budou soutěžit o cenu Best Buy Car of Europe
pro rok 2023.
Porota, složená z 31 členů zastupujících
31 evropských zemí, uskuteční v nadcházejících
týdnech závěrečné hodnocení a odevzdá své
hlasy, přičemž vítěze 22. ročníku soutěže AutoBest
oznámí v polovině prosince.
Společnost AutoBest při této příležitosti vydává
logo evropského finalisty soutěže AutoBest 2023.
Těchto šest výrobců je oprávněno používat toto
logo ve svých komunikačních a propagačních
kampaních vedoucích k vyhlášení vítěze soutěže
AutoBest 2023.
Po ú s pěš ných akcích, pořádaných
v posledních dvou letech i navzdory náročným
pandemickým omezením, se porota opět vydá
23. a 24. listopadu do Teesdorfu v Rakousku
k závěrečnému testu. Zkušební areál Fahrtechnik,
provozovaný Rakouským automobilovým
klubem ÖAMTC, získal mezinárodní uznání za
testování vozidel a vzdělávání řidičů v mnoha

oblastech. S Teesdorfem, položeným v blízkosti
vídeňského letiště, AutoBest navázal partnerství
s cílem uskutečnit zde komplexní sestavu testů
k prozkoumání plného potenciálu finalistů.
Porota AutoBest věnuje velkou pozornost
úsilí celého automobilového průmyslu. Celkem
vyhlašujeme osm ocenění. Dacia byla zvolena
pro ocenění CompanyBest 2023. Artur Martins se
připojuje k osobnostem v rámci ocenění ManBest.
Jean Pierre Ploué se stane novým členem síně
slávy DesignBest. Informace o dalších oceněních
AutoBest je na str. 10
22. slavnostní předávání cen AutoBest se bude
konat v roce 2023 v Rotterdamu v Nizozemsku
v den, který bude oznámen později. Více na
www.autobest.org.

více na
www.autoweek.cz

Modernizace vozů Alfa Romeo Giulia a Stelvio
Alfy Romeo Giulia a Stelvio prošly
modernizací. Giulia byla uvedena na
trh v roce 2015 a Stelvio přišlo o dva
roky později jako první SUV značky.
Navzdory
nepopiratelným
kvalitám
a atraktivnímu designu se jim nepodařilo
prosadit se v míře, jakou by si zasloužily. Po
mírném oživení v roce 2019 oba modely
přicházejí s významnějším oživením. Na
přídi najdeme přepracované adaptivní
LED matrix světlomety a novou masku
chladiče Trilobo. Interiér prošel intenzivnější
proměnou doprovázenou technickými
vylepšeními a novým 12,3“ TFT digitálním
sdruženým přístrojem. U obou vozů se
představuje technologie nezaměnitelných
tokenů NFT, která je založena na konceptu
blockchain karty, šifrovaného digitálního
registru, do kterého se zaznamenávají
hlavní informace o vozidle. Alfa Romeo pro
oba modely nabízí tři motory: turbodiesel
2,2 JTD ve verzích s výkonem 118 kW

(160 k) a 154 kW (210 k) a zážehový 2,0 GME/
206 kW (280 k). Oba výkonnější vyžadují
pohon všech kol Q4 s aktivní převodovkou
ATC. Modernizované modely Giulia
a Stelvio budou k dispozici od února 2023.

M Motors CZ hledá dealera pro Prahu
Společnost M Motors CZ, součást
automobilové skupiny AutoBinck, rozšiřuje

dealerskou síť v Praze. M Motors na
českém a slovenském trhu zastupuje
značky Mitsubishi a MG. „Jsme ve fázi
rychlého rozvoje, protože v následujícím
půlroce očekáváme uvedení hned
několika nových modelů obou značek.
Současnou prodejní a servisní síť v Praze
je potřeba rozšířit tak, aby bylo možné
plně obsloužit nové zákazníky a současně
uvést na trh až šest nových modelů včetně
plně elektrických. Hledáme společného
dealera obou značek,“ říká obchodní
ředitel značky Vladimír Hejna.
Kontakt pro potenciální zájemce je
info@mitsubishi-motors.cz
více na
www.autoweek.cz

Další ostudný a osudový den české politiky
Ve svém blogu Milan Smutný komentuje
ztvrzení levičáckého zákazu spalovacích
motorů. Přinášíme podstatnou část jeho textu
nazvaného Havanizace českého autoparku
pod vedením ODS.
Za asistence české vládní politiky se
zelení ideologové mohou radovat z prvního
průlomového vítězství v realizaci legislativního
balíčku Fit for 55. K údivu samotného Franse
Timmermanse prošel zákaz prodeje spalovacích
aut od roku 2035 bez podstatného odporu.
A Česko diskusi dobře moderovalo k tomuto
„konsensuálnímu závěru“. Po roce 2035 nebudou
smět být prodávána a tudíž ani vyráběna
konvenční osobní auta. Českému autoprůmyslu
začal zvonit umíráček už dost hlasitě.
Jenom 15 měsíců to trvalo a automobilový
průmysl Evropské unie, dosavadní pýcha
inovačního a technického umu, byl fakticky
pohřben. Přestože o to usilovaly Slovensko,
Maďarsko, Itálie či Rumunsko, politici EU neschválili
podporu vývoje, který by byl technologicky
neutrální, tedy aby spalovací auta měla naději
v pohonu syntetickými palivy. Překvapení až
nadšení nad hladkým průběhem neskrýval ani
hlavní ideolog Green Dealu Frans Timmermans.
Tristní na tom je skutečnost, že procesu
popravy současné podoby autoprůmyslu v EU
aktivně asistovala Česká republika. Tak se naplnila
vize Franse Timmermanse, který na zeleném

ideologickém summitu v Praze řekl, že jakmile
se podaří pro Green Deal zlomit Čechy, ostatní
členské země už Komise zvládne.
Český automobilový průmysl svou produkcí
tvořil 10 % HDP a čtvrtinu českého exportu.
Zdá se, že vláda ČR si význam tohoto odvětví
neuvědomuje. Přitom vládní analytici mají
k dispozici stanoviska renomovaných vědců,
že kvůli emisně náročné výrobě baterie ze
surovin a technologií většinově kontrolovaných
Čínou elektromobil emisně nevyrovná za svou
životnost produkci konvenčních aut. Nemluvě
o neekologickém dobývání surovin nezbytných
pro elektromobilitu. Dle analýzy Mezinárodní
agentury pro energii planeta Země nemá na
všechny zelené plány dostatek surovin.
Nastává omezování mobility, což zásadním
způsobem omezuje naši individuální svobodu!
Připomeňme si rovněž, že už v roce 2025 vinou
zelené politiky ČEZ a zavírání uhelných zdrojů
bude Česko závislé i na dovozu elektřiny. Odkud
a za kolik, když dovážet budou chtít všichni kolem
nás?
Všude kolem sebe autor článku slyší hlasy
Čechů, kteří se chystají koupit svůj poslední auto se
spalovacím motorem. To bude muset vydržet ještě
hodně dlouho. V Česku tak nastane „havanizace“
– po vzoru sankcemi omezené Castrovy Kuby
flikování starých aut, jež nemohly být nahrazeny
novými.
více na
www.autoweek.cz

Slevy se vracejí
Kupující nových aut v Německu mohou
opět počítat s významným zlevňováním.
Jak uvádí Duisburg Center Automotive
Research (CAR) ve své studii trhu, v říjnu se
objevily první slevové akce. Ty se podle CAR

v následujících měsících zvýší. Důvodem je
neochota zákazníků nakupovat nová auta
s ohledem na inflaci, ztížené podmínky
financování a rostoucí produkci, která
opět běží na plné obrátky, což vede k větší
nabídce nových vozů. Jak vysvětlil vedoucí
studie Ferdinand Dudenhöffer: „Čas slev
se vrací. Trh prodávajících se nakonec
opět stane trhem kupujících.“ Prvními
známkami toho jsou zvyšující se slevy aut se
spalovacími motory a plug-in hybridů volně
konfigurovaných na internetu a rostoucí
počet samoregistrací ze strany prodejců
a výrobců. Tempo výrazně zvýšili zejména
dovozci vozů Honda, Nissan a Suzuki. Vozy
registrované na vlastní účet se po krátké
době prodávají jako mladé ojeté vozy
s odpovídajícími slevami z ceníkové ceny.

MG na výstavách v Praze
Značka MG se v rámci svého vstupu na
trhy Česka a Slovenska prezentovala na
akci Prague Car Festival v Praze na výstavišti
v Letňanech a na stejném místě ukáže
novinky pro rok 2023 na e-Salonu, který se
bude konat od 10. do 13. listopadu. Vozy
tradiční britské značky MG, která je nyní
v majetku čínské společnosti SAIC Motor,
se prodávají v deseti zemích západní
Evropy.
Autorizovaným
distributorem
vozů MG pro ČR je společnost M Motors,
která je součástí AutoBinck Group.
Návštěvníci Prague Car Festivalu se
mohli blíž seznámit s modely ZS a EHS, ale
také s historickými modely, které doplnily
expozici značky MG. MG ZS je současně
obchodně nejúspěšnějším modelem MG.
Na výstavě eSalon se představí novinky

s čistě elektrickým pohonem – elektrická
verze modelu ZS EV a unikátní elektrický
kombi MG5 EV.

více na
www.autoweek.cz

Klimatické cíle: dosud přijatá opatření v dopravě nestačí
Podle současného stavu sektor dopravy
v Německu nesplní klimatický cíl pro rok
2030 – zejména snížení emisí skleníkových
plynů o 65 % ve srovnání s úrovní z roku
1990. Vyplývá to z vládního programu
okamžité ochrany klimatu. Ve všech
ostatních sektorech, včetně stavebnictví
nebo zemědělství, by měly být plánované
cíle
dosaženy.
Dosud
plánovaná
dopravní opatření zahrnují rozšíření místní
veřejné dopravy, celostátní infrastrukturu
elektrického nabíjení a více čistých paliv
v železniční, letecké a lodní dopravě.
Ústředním bodem, který ovlivňuje všechny
oblasti, je zrychlený rozvoj obnovitelných
zdrojů energie. Německá vláda plánuje, že
do roku 2030 bude 80 % elektřiny pocházet
výhradně z obnovitelných zdrojů, především
z větrných a solárních elektráren. Vláda
hodlá na jaře 2023 rozhodnout jak by měl
být zákon revidován. Zelení ale volají po

okamžitých opatřeních. Klimatická politička
Zelených Lisa Badumová to kritizuje: „Je
trapné, že ministerstvo odkládá ochranu
klimatu na příští rok. V dopravě je naléhavá
potřeba reformy zvýhodnění služebních
vozidel a daně z motorových vozidel,
protože to znamená daňové zvýhodnění
pro jejich uživatele.“ Federace pro životní
prostředí a ochranu přírody BUND zase trvá
na zavedení rychlostního limitu.

Hopium představilo sedan s palivovými články
Francouzský
výrobce
exkluzivních
vozidel na vodíkový pohon Hopium
představil koncept Machina Vision, sedan
s vodíkovým pohonem jehož cílem je

posunout standardy mobility. Francouzský
start-up se při autosalonu v Paříži
dostal do centra pozornosti pohonem
s palivovými články. Prototyp, navržený
Felixem Godardem, konceptu Machina
Vision byl postaven v Uedelhoven
Studios v Německu. Nejde o další SUV,
ale elegantní sedan s délkou 490 cm. Při
premiéře na autosalonu v Paříži Hopium
oznámilo zahájení příjmu objednávek.
První dodávky jsou naplánovány na
konec roku 2025. Předpokládaná cena je
120 000 eur (3 miliony korun).

více na
www.autoweek.cz

Legální LED autožárovky H7 do hlavních světlometů
Od listopadu mohou čeští majitelé
mnoha typů osobních a užitkových
vozů legálně používat LED žárovky
H7 Osram Night Breaker LED v hlavních
světlometech místo technologicky starších
halogenových autožárovek. LED žárovky
je možné instalovat do potkávacích,
případně dálkových světlometů vozů,
které jsou uvedeny na seznamu vozidel
s Ministerstvem dopravy schválenou

technickou
způsobilostí
(osvědčení
č. 3811). Zahrnuje aktuálně více než
90 typů a modelů osobních vozů. Česká
republika je teprve pátou zemí v Evropě,
ve které se použití LED světelných zdrojů pro
tyto účely a v takovém rozsahu povedlo
legalizovat. Řidiči starších nebo méně
vybavených aut mohou již před touto
zimou své vozy legálně opatřit nejnovější
LED technologií. LED žárovka osvítí vozovku
s až o 230 % vyšším jasem, výrazně vyššími
kontrasty a větším dosvitem. V porovnání
s běžnými halogenovými žárovkami je LED
žárovka Night Breaker LED H7 lepší i co do
odolnosti proti vibracím a má až 5× delší
životnost. Cena legálních LED H7 žárovek
začíná na 3200 Kč vč. DPH za jeden pár.

Robustní tablet PC Bosch DCU 120
Společnost Bosch vyvinula nástupce
osvědčeného modelu DCU 100. Nová
diagnostická řídicí jednotka DCU 120
nabízí vylepšené funkce a zdokonalenou
technologii. Díky 11,6“ dotykovému displeji
se snadno používá. Kvalitní zobrazení, které
poskytuje velká obrazovka s rozlišením
Full HD, navíc usnadňuje čtení obsahu
softwaru pro servisy Bosch. Výkonný
mikroprocesor zajišťuje spolehlivý provoz
všech softwarových balíčků Bosch, jako
je Esitronic nebo software pro testování
a diagnostiku asistenčních systémů řidiče,
Connected Repair, analýzu systémů
vozidla a analýzu emisí. DCU 120 zvládá

také funkce PassThru, které servisům
umožňují načítat diagnostická data
výrobců automobilů. Díky tomu je nový
tablet PC připraven i na budoucí servisní
aplikace a systémy. Výdrž baterie tabletu
PC DCU 120 je zhruba pět hodin, což je
dvakrát víc než u předchůdce.
více na
www.autoservismagazin.cz

Podvod s označením
Peter Schwerdtman se pro Auto-Medienportal
zamyslel nad dohodou Evropské komise
a Evropského parlamentu o zákazu spalovacích
motorů od roku 2035.

emisemi. V příštích letech však elektrický pohon
své vedoucí postavení v žebříčku ztratí – kvůli
rostoucím cenám elektřiny a opětovnému
náběhu uhelných elektráren.

Dohoda je považována za krok k tomu, aby se
kontinent stal do roku 2050 klimaticky neutrálním.
Nyní si fundamentalisté na ministerstvech,
v Evropské komisi a lobbistických skupinách
mohou užívat. Zdá se, že jejich cíl, kterým je
obrat v dopravě, je splněn. Nebo jsme obětmi
podvodného označení?

Falešné „nulové emise“ však nejsou
jedinou pákou, jak spalovací motor připravit
o budoucnost. K tomu přispívají také stále
přísnější emisní předpisy. Dnes už je vzduch
vycházející z výfuku čistší než vzduch nasávaný
motorem. Navzdory úsilí Bruselu je trh větší než
Evropa. Výrobci, kteří se zavázali k elektrickému
pohonu, nadále pracují na spalovacím motoru
– pro zbytek světa. Nemohou žít pouze z trhů,
které poptávají elektromobily.

Součástí úspěchu EU je svévolná definice
pojmu „bezemisní“. Od roku 2035 by
automobily neměly vypouštět ani gram oxidu
uhličitého. Klima se však nestará o to, kde se
CO2 vypouští. Jediným způsobem, jak bojovat
proti globálnímu oteplování je snížit emise CO2
celosvětově. Klimatická neutralita znamená
dosažení rovnováhy mezi emisemi uhlíku a jeho
pohlcováním z atmosféry. Aby byly dosaženy
nulové emise, musí být všechny emise na celém
světě kompenzovány zachycováním uhlíku.
Přesto se politici v EU drží své logiky a populisticky
jednoduché rovnice „klimatická neutralita rovná
se nulové emise“.
Moderní turbodiesely a elektromobily
s akumulátory bojují o trofej za pohon s nižšími

Existují klimaticky neutrální paliva, avšak
v místě provozu nejsou bezemisní, protože
vypouštějí oxid uhličitý, který si vzaly z přírody
jako palivo. Naproti tomu tzv. bezemisní pohony
poškozují klima emisemi při výrobě a recyklaci,
ale také při provozu, i když ne přímo v místě, kde
se pohybují. Dokud není elektřina vyráběna
výhradně z obnovitelných zdrojů, není elektrický
pohon bezemisní ani klimaticky neutrální.
Spalovací motory by si zákaz nezasloužily,
kdyby se pro ně mohla používat klimaticky
neutrální syntetická paliva, která stejně budeme
potřebovat pro lodní a leteckou dopravu.
více na
www.autoweek.cz
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Ocenění AutoBest
Porota zvolila společnost Dacia jako vítěze
ceny CompanyBest 2023. Toto prestižní ocenění
získává za vynikající výkon na trhu a vynikající
hodnocení zákazní ků po celé Evropě.
Navzdory pandemii a problémům s omezeným
dodavatelským řetězcem je Dacia jednou z mála
značek s pozoruhodným nárůstem na evropských
trzích, což dokazuje vhodnost a relevanci jejích
modelů.
Artur Martins, Global Brand & CX Division,
CBO & CXO společnosti Kia, se stane novým
členem síně slávy ManBest 2023. Muž, který
stojí za transformací společnosti Kia a její novou
globální image, má dlouholeté zkušenosti
v automobilovém průmyslu.
Novým členem síně slávy DesignBest 2023 je
Jean-Pierre Ploué, hlavní designér společnosti
Stellantis. Pracoval pro několik značek. Ploué
nastoupil do Groupe PSA v roce 2000 a následně
zastával pozici ředitele designu Citroënu. V roce
2008 se stal vedoucím designu pro Groupe PSA.
Po vzniku skupiny Stellantis v ní působí jako Chief
Design Officer.

Ocenění SmartBest 2023 získává Renault
Austral Android Automotive OS s integrovanými
službami Google. Renault převzal platformu
Android Automotive OS a brilantně ji zkombinoval
se svými softwarovými znalostmi. Jde o vůz
s pravděpodobně nejlepším připojením v Evropě.
Pro SafetyBest 2023 se porota AutoBest vydá
novou cestou a udělí ocenění systému Lidar
Valeo. Scala byla prvním Lidarem použitým
v automobilovém průmyslu na světě a společnost
zůstává nadále předním dodavatelem této základní
technologie. Lidar je nezbytný pro autonomní řízení
úrovně 3 a vyšší. Jednoduše řečeno, Lidar může
„vidět“ to, co lidské oči (nebo kamery) nemohou.
Cenu S por tBest 2023 získává Jut ta
Kleinschmidtová, která dosáhla v motoristickém
sportu několika milníků pro ženy. V roce 2001
byla první závodnicí, která vyhrála Rallye Dakar
a zůstává aktivní v sérii Extreme E v týmu Abt
Cupra.
V následujících týdnech AutoBest sdělí ještě
vítěze kategorií EcoBest a TechnoBest.
více na
www.autoweek.cz

Evropa: varovná kontrolka bliká
už i u výrobců automobilů
Výrobci automobilů BMW a Stellantis vyjádřili
obavy ohledně ekonomických vyhlídek Evropy.
„Je zřejmé, že makroekonomická situace
v Evropě je náročnější, což nás nutí k zamyšlení,“
uvedl pro Reuters finanční ředitel společnosti
Stellantis Richard Palmer. Jeho prohlášení
následuje po hrozivém hodnocení spotřebitelské
nálady v Evropě ze strany společnosti Unilever,
která vyrábí spotřební zboží, a po zprávách
o nižších výdajích Evropanů ze strany Amazonu.
Stejně jako další velké automobilové
společnosti byly i Stellantis a BMW zasaženy
přerušením dodavatelského řetězce. Nyní těží
ze silné spotřebitelské poptávky při nízké nabídce
vozidel, což jim umožňuje zvyšovat ceny. BMW ve
třetím čtvrtletí zaznamenalo 35,3% nárůst tržeb
i přes mírný pokles prodeje vozidel. Stellantis
uvádí, že její tržby vzrostly o 29 % díky 13% nárůstu
prodeje aut.
Skupiny BMW i Stellantis konstatují, že mají
objednávky vozidel až do druhého čtvrtletí roku
2023. Analytici se nicméně obávají, že poptávka
může ochabnout právě ve chvíli, kdy výrobci
automobilů dostanou potřebné dodávky, což
podkope tvorbu cen a sníží zisk.
Finanční ředitel BMW Nicolas Peter varuje, že
vysoká inflace a rostoucí úrokové sazby by mohly
zasáhnout peněženky kupujících: „To způsobuje
zhoršení podmínek pro spotřebitele, což ovlivní
jejich chování v nadcházejících měsících. Proto

očekáváme, že se náš vysoký počet objednávek
normalizuje.“
„V současné době nedokážeme vyrobit
dostatek vozů. A ty, které v Evropě vyprodukujeme,
se v tuto chvíli snažíme dostat na místo prodeje,“
řekl Palmer s odkazem na nedostatek řidičů
kamionů.
Německo jako nejvýznamnější producent
automobilů v Evropě hlásí další závažný problém.
Významná část společností automobilového
průmyslu plánuje omezení výroby případně její
přesun do jiných regionů kvůli vysokým nákladům
na energie. Uvedla to na základě svého průzkumu
Německá průmyslová a obchodní komora DIHK.
Podle DIHK 16 % výrobců v klíčovém německém
automobilovém průmyslu snížilo svou produkci
a 17 % chce svou výrobu přemístit jinam. Jen
10 % firem očekává v příštích dvanácti měsících
lepší obchody, zatímco polovina má negativní
očekávání, přičemž 95 % společností vidí jako
největší riziko vysoké ceny surovin a energií.
O problematické finanční situaci hovoří téměř
polovina dodavatelů.
Generální ředitel DIHK Martina Wanslebena
napsal: „Kontrolka nám svítí červeně, protože
vidíme rychlost, s jakou se ﬁnanční situace ve
ﬁrmách zhoršuje. Situace v naší ekonomice je
dramatická – důsledné krizové řízení a rychlejší
akce spolkové vlády jsou nyní naprosto nezbytné.“
více na
www.autoweek.cz

Produkci elektromobilů ohrožují geopolitické problémy
Výroba akumulátorů pro elektromobily
čelí problémům v dodavatelském řetězci
a geopolitickým překážkám. Upozorňuje na to
agentura Reuters.
Křehký dodavatelský řetězec, poznamenaný
geopolitickým napětím, by mohl narušit
plánované rozšiřování výroby akumulátorů pro
elektromobily, což by zpomalilo jejich zavádění,
varovala v pondělí ve své zprávě společnost S&P
Global Mobility.
S&P Global Mobility uvádí, že prodejní ambice
automobilek vyrábějících elektrická a hybridní
vozidla s akumulátory budou čelit velkým
problémům, protože budou bojovat o suroviny,
přičemž roční tržní poptávka po lithium-ionových
akumulátorech se do roku 2030 odhaduje na
přibližně 3,4 TWh. S&P Global Mobility rovněž
uvedla, že prudký nárůst cen kritických kovů pro
akumulátory ohrožuje ziskové marže dodavatelů
a výrobců automobilů, protože problémy
s produkcí těchto kovů zvyšují ceny komponent
a vozidel.
„Prvky jako lithium, nikl a kobalt se jen
tak zázračně neobjeví aby se proměnily

v akumulátory pro elektromobily a další
komponenty,“ řekl Graham Evans, ředitel
pro dodavatelský řetězec a technologie
v automobilovém průmyslu ve společnosti
S&P Global Mobility. Dodal, že mezistupně
mezi vytěžením prvků a konečnou montáží jsou
obzvláště svízelné.
Agentura Reuters začátkem tohoto měsíce
uvedla, že přední světoví výrobci automobilů
plánují do roku 2030 vynaložit téměř 1,2 bilionu
dolarů na vývoj a výrobu milionů elektromobilů
spolu s produkcí akumulátorů a zajišťováním
surovin. „Dosažení objemových cílů bude
vyžadovat strmou křivku růstu rozvíjejícího se
odvětví,“ uvedla tato zpráva.
Tesla bude v roce 2030 potřebovat
139 000 tun niklu, což je nejvíc ze všech výrobců.
Celosvětová těžba niklu v roce 2021 byla podle
Investing News kolem 2,1 milionu tun. Největšími
producenty jsou Indonésie s téměř 50% podílem,
Filipíny a Rusko. Nikl se kromě exponenciálně
rostoucí poptávky po akumulátorech využívá
především pro produkci vysoce legovaných
ocelí.
více na
www.autoweek.cz

Nad osudem spalovacího motoru panuje zmatek
Vítejte v Transport Brief Euractivu, nejnovějším
souhrnu zpráv o mobilitě z celé Evropy od Seana
Gouldinga Carrolla.
Zákonodárci Evropské unie se pod dohledem
českého předsednictví dohodli, že od roku se v EU
smějí prodávat pouze auta s nulovými emisemi,
což směřuje Evropu k elektromobilům. Ve většině
bruselských kruhů se to chápe tak, že spalovací
motor dostal datum expirace. „Do roku 2035
to bude konec spalovacích motorů v Evropě.
Jednání úspěšně skončila!“ říká poslanec za
Zelené Bas Eickhout.
Jiní, zejména v Německu, však mají jiný výklad
– dohoda spalovací motor nepopravila, ale
ochránila. Centristický německý zákonodárce
Jan-Christoph Oetjen tvrdí: „Naše německé
stanovisko zvítězilo. Spalovací motor by měl zůstat
použitelný s alternativními palivy.“ Německá
liberální strana FDP, člen vládní koalice, měla
podobný výklad: „Spalovací motory s klimaticky
neutrálními e-palivy budou povoleny i po roce
2035. Plošný zákaz spalovacích motorů od roku
2035 byl shozen ze stolu.“
Zmatek pramení ze zahrnutí německého
požadavku aby Evropská komise přezkoumala

pokrok dosažený směrem k cíli nulových emisí
v roce 2026 ve studii, která bude brát v úvahu
plug-in hybridní technologie. Nezávazné
ustanovení žádá Komisi, aby „předložila návrh
na registraci vozidel, která budou po roce 2035
poháněna výhradně palivy s neutrálními emisemi
CO2 v souladu s právními předpisy EU mimo oblast
působnosti norem pro vozový park.“ Má se však
za to, že se to týká pouze vozidel pro mimořádné
události, jako jsou sanitky a hasičské vozy.
Navzdory doložce zůstává nepravděpodobné,
že by se spalovací motor dočkal slavného
návratu. Automobilky již masově přesouvají
výrobu na elektromobily. Znění textu je spíš
příkladem „strategické nejednoznačnosti“ nutné
k tomu, aby byli uspokojeni všichni kolem stolu –
ústupkem učiněným k zachování tváře politiků,
kteří se musí ospravedlnit doma ve svém hlavním
městě.
„Ukončení prodeje znečišťujících vozidel od
roku 2035 představuje velké vítězství pro životní
prostředí a Evropu, ale abychom byli skutečně
úspěšní, tak musíme také zajistit, aby to bylo
i vítězství pro pracující,“ prohlásila socialistická
europoslankyně Sara Cerdasová.
více na
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Spalování nebo recyklace?
EU zvažuje možnosti ojetých pneumatik
Podle návrhu nových pravidel EU by se
miliony pneumatik mohly přepravovat mimo
Evropu na skládky nebo ke spálení. Evropský
recyklační orgán EuRIC obvinil Evropskou komisi,
že jde proti své vlastní agendě oběhového
hospodářství s návrhem legislativy, která by
v podstatě zakazovala přidávání pryžových
granulí vyrobených z recyklovaných pneumatik
do povrchu sportovišť AstroTurf.
Podle plánů, které by měly být předloženy
v příštím roce, by EU překlasifikovala pryžovou
výplň na záměrně přidaný mikroplast, což by
v podstatě zakázalo její použití na umělých
površích sportovišť. Pryžová výplň byla přidána
do umělého povrchu 32 000 hřišť po celé Evropě
aby napodobila pocit z přírodního trávníku.
Přibližně 80 % umělých povrchů používá pryžovou
výplň, což je cenově dostupnější než alternativy
korek nebo konopí. Tato hřiště by tak mohla být
postavena mimo zákon.

„Vyloučení možnosti recyklace pneumatik na
konci životnosti bez vývoje alternativ k likvidaci
by vedlo k další degradaci životního prostředí.
Dnešní alternativy, pokud vyloučíte jednu třetinu
trhu pro recyklaci pneumatik, jsou v podstatě
spalování, nelegální skládky nebo vývoz do míst,
kde půjdou ke spoluspalování. Jako recyklační
průmysl nechcete, aby pneumatiky šly na
rekuperaci energie, ale aby se pneumatiky
recyklovaly. Bez podpory alternativ neskončíme
pouze spálením pneumatik, ale také se
společnostmi, které se chystají ukončit činnost,“
tvrdí Alejandro Navazas z EuRIC.
Nelegální skládkování a likvidace starých
pneumatik prostřednictvím „Pneumafie“ se
v EU stává stále větším problémem. Výzkum
společnosti SWR ukázal, jak snadné je uzavírat
pochybné obchody k nelegální likvidaci ojetých
pneumatik.
více na
www.autoweek.cz

