47. týden 2021

AutoTablet

.cz

novinky z www.autoweek
www.autoweek
autoweek.cz
.cz

Pokud chcete něco navíc, klikněte sem a stáhněte si jako pdf.

Nový Ford Ranger je high-tech pick-up
Ford Ranger je všestranný vůz oslovující
rozmanité skupiny zákazníků. Od roku 2015 je
jedničkou na trhu pickupů v Evropě, přičemž
jeho prodej roste každým rokem rychleji než
trh. Stávající generace Rangeru je k dispozici
od roku 2012. V roce 2015 prošla modernizací,
která významně urychlila růst prodeje,
a podobně jej posílilo uvedení nových motorů
EcoBlue v roce 2019. Silnou stránkou Rangeru
je rovnoměrné rozdělení prodeje mezi firemní
klientelu, vyhledávající užitkové varianty XL a XLT,
a soukromé zájemce o exkluzivní verze Limited,
Wildtrack a Raptor.
Nová generace Fordu Ranger bude v Evropě
k dispozici pro objednání koncem roku 2022,
první vozy budou dodány začátkem roku 2023.
Verze pro Evropu budou i nadále sjíždět z linky
v Jižní Africe.
Nová generace byla vyvinuta v Austrálii ve
spolupráci s experty Fordu z celého světa. To
umožnilo přístup k nejmodernějším technologiím
pro další optimalizaci výkonu a bezpečnosti.
Díky osobitému designu, robustní konstrukci
a chytrým řešením detailů jde o všestranné
vozidlo vhodné pro každého, kdo chce nebo

musí v zaměstnání či ve volném čase překonávat
nástrahy nezpevněných cest.
Ford jej v Evropě uvede se čtyř – nebo
šestiválcovými turbodiesely, šestirychlostní přímo
řazenou nebo desetistupňovou automatickou
převodovkou a s přiřaditelným nebo stálým
pohonem všech kol.
Nová generace modelů má o 5 cm delší
rozvor náprav a také o 5 cm širší rozchod díky
přední nápravě posunuté hodně dopředu. Ford
v dialogu se zákazníky vyvinul další detailní řešení,
která usnadňují využívání nákladové plochy, kde
je ještě víc prostoru pro přepravu zboží a další
možnosti ukotvení.
Základním prvkem nabídky konektivity je
dotyková obrazovka ve středové konzoli ve
velikosti 10“ nebo 12“, která je doplňkem k plně
digitálnímu přístrojovému panelu. Umožňuje
ovládání prvků komunikačního systému Ford
Sync 4, který měl evropskou premiéru v modelu
Mustang Mach-E.
Populární pick-up bude v budoucnu
základem také pro Volkswagen Amarok.
O akčních verzích stávajícího Rangeru
na str. 10 (dostupné po stažení pdf).
více na
www.autoweek.cz

Osmý žákovský vůz se jmenuje Škoda Afriq
V rámci už tradičního projektu podpory
technického vzdělávání 25 žáků Středního
odborného učiliště společně se Škoda
Motorsport vyvíjí závodní verzi modelu
Škoda Kamiq. Škoda Afriq má délku 436
cm. Jménem Afriq se hlásí k začátkům
Rallye Dakar s kořeny v pouštích severní
a západní Afriky a současně připomíná,
že od začátku letošního roku zodpovídá
Škoda Auto za veškeré aktivity koncernu
Volkswagen v severní Africe. Osmý
žákovský vůz Škoda Afriq je dlouhý 4362 mm
a má rozvor náprav 2649 mm. S podporou
mistrů odborného výcviku a zkušených
pracovníků
z
oblastí
technického

vývoje, designu a výroby a poprvé i ze
Škoda Motorsportu žáci realizují řadu
neobvyklých nápadů.

Elektrobus Škoda E’City pro DPP
Společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy
(DPP) a Škoda Transportation na 10.
ročníku veletrhu CzechBus představily nový
elektrobus pro Prahu Škoda E’City. DPP si
objednal flotilu celkem 14 vozidel. Škoda
E’City s délkou 12 m nabízí unikátní řešení

s dvoupólovým dobíjením. To znamená,
že v provozu v průběhu dne se pomocí
pantografu jeho trakční akumulátor
opakovaně nabíjí ze stávající infrastruktury
pro tramvajové či do budoucna plánované
trolejbusové vedení. Nabíjení po dobu
15-30 minut doplní část celkové kapacity
akumulátoru, což vozidlu prodlouží
denní dojezd. Praha navíc od Škody
Transportation získá pokročilý energetický
management, což umožní ekonomicky
efektivní nabíjení akumulátorů a prodlouží
jejich životnost.
„Jedná se o první dodávku elektrobusů,
kterou realizujeme ve spolupráci s naší
sesterskou společnosti Temsa, která je
v tomto případě našim subdodavatelem.
V Turecku proběhla výroba karoserie
podle naší specifikace. K tomu jsme
přidali elektrovýzbroj včetně akumulátorů
a celou montáž jsme zajistili v naší plzeňské
továrně,“ popisuje Zdeněk Majer ze
skupiny Škoda Transportation.
více na
www.autoweek.cz

Výpadek aplikace Tesla je pro automobilky varováním
Výpadek připojení k serveru zablokoval
některým majitelům vozů Tesla po celém světě
přístup k jejich autům. Výpadek trval jen několik
hodin, ale ukazuje na možný větší problém.
Mobilní aplikace Tesla, která umožňuje
odemknout a spustit auto, utrpěla v pátek
výpadek aplikačního serveru, což některým
majitelům zablokovalo přístup do aut. Šéf
společnosti Tesly Elon Musk po několika hodinách
reagoval na tweet majitele Tesly ze Soulu v Jižní
Koreji, který uvedl, že došlo k „chybě serveru
500“ při připojení jeho Modelu 3 prostřednictvím
aplikace pro iOS. Během několika minut se ohlásili
další majitelé vozů Tesla na třech kontinentech
a hlásili stejný problém. Všem se při pokusu
o připojení k aplikaci zobrazila zpráva „Chyba
serveru 500“.
Elon Musk posléze na Twitteru oznámil, že
mobilní aplikace je opět v provozu: „Nyní bychom
měli být znovu online. Vypadá to, že jsme
omylem přetížili náš síťový provoz. Omlouváme
se. Přijmeme opatření, abychom zajistili, že se to
už nebude opakovat,“ řekl Musk.
To, co bylo inzerováno jako pohotovostní
možnost v případě ztráty klíčků (přívěsku) nebo
odemykací karty, se pro mnoho vlastníků stalo
primárním způsobem přístupu do vozu. Tato

skupina vlastníků mohla mít v důsledku výpadku
zablokovaný přístup do svých aut.
I když samotný výpadek byl dočasný
a nezabránil velkému počtu majitelů v tom,
aby nastoupili a nastartovali svá auta, protože
mají jako klíček používat svůj přívěsek nebo
kartu, ukázal na celoodvětvový problém, který
v nadcházejících letech pravděpodobně poroste.
Stále více bude hrozit ztráta určitých funkcí, které
mohou být závislé na datovém připojení k serveru
v důsledku závady v konektivitě nebo problémů
se softwarem, zatímco vozidlo bude v pohybu.
Vzhledem k tomu, že řada výrobců automobilů
zvažuje zavádění funkcí, které si lze předplatit, včetně
těch, které budou schopny nabídnout určitou
úroveň autonomního řízení, pravděpodobně
se objeví problémy s datovou konektivitou.
Prostřednictvím informačních a zábavních systémů
se totiž nabízejí různé funkce, včetně těch, které se
týkají samotné jízdy. S připravovaným zaváděním
robotických taxi s autonomním řízením úrovně 4
bude bezproblémová konektivita pro vzdálené
monitorování vozidla hrát prvořadou roli. Není
těžké si představit problémy, jaké by mohly
nastat v nepříliš vzdálené budoucnosti při ztrátě
telemetrie u desítek robotických aut pohybujících
se ve městech.
více na
www.autoweek.cz

Suzuki uvádí novou generaci SUV S-Cross
Suzuki S-Cross při 15. výročí uvedení na
trh vstupuje do třetí generace. Kompletně
přepracovaná karoserie působí moderněji
a hranatěji. S-Cross zůstává u standardního

pohonu předních kol, za příplatek je
i pohon všech kol AllGrip Select.
Zážehový
motor
přeplňovaný
turbodmychadlem 1,4 l BoosterJet ve
spojení s mild hybridním systémem
48 V SHVS poskytuje 95 kW (129 k).
Integrovaný
startér/generátor
ISG
poskytuje 10 kW a podporuje zážehový
motor při rozjezdech a akceleraci.
S pohotovostní hmotností 1195 kg včetně
řidiče je nový S-Cross relativně lehký. Tomu
odpovídá i spotřeba 5,1 l/100 km.
Nový S-Cross se vyrábí v továrně
Magyar Suzuki. Prodej v Evropě odstartuje
na konci roku. V druhé polovině roku 2022
Suzuki přidá novou plně hybridní verzi
označovanou jako Strong Hybrid.

Renault Kangoo Van – Mezinárodní dodávka roku 2022
Nová generace Renaultu Kangoo Van
byla zvolena Mezinárodní dodávkou roku
2022 (IVOTY 2022). Pro evropskou porotu
IVOTY je hlavním kritériem pro udělení ceny
přínos v oblasti efektivity, bezpečnosti,
udržitelnosti a ekologických standardů.
Renault získal ocenění IVOTY již počtvrté,
a to po modelech Master v roce 1998,
Trafic v roce 2002 a Kangoo Z.E. v roce
2012. Porota zařadila Kangoo na první
místo mezi 14 lehkými užitkovými vozidly
11 značek představených v posledních
měsících. Díky bočnímu otevírání „Open
Sesame by Renault“, které umožňuje
přístup do vozu o šířce 1,45 m, nabízí nový
Kangoo Van užitečnou a chytrou inovaci.
Kangoo Van se vyrábí ve Francii v továrně
Renault v Maubeuge v regionu Hauts-deFrance. Od svého uvedení na trh v roce
1997 vyrobil Renault po celém světě 4,3

milionu vozů Kangoo ve třech generacích
modelů, a to jak ve verzi osobní, tak
užitkové. Nový Kangoo Van bude na
jaře 2022 k dispozici také v elektrickém
provedení a později i v prodloužené verzi.

více na
www.autoweek.cz

Dostupné dobíjení ve velkém
Dosud největší projekt rezidenční výstavby
pro elektromobilitu byl uveden do provozu
v Berlíně. V podzemním parkovišti ve
Viktoria-Quartier v Berlíně-Kreuzbergu je
pro nabíjení elektromobilů připraveno 120
z celkových 600 parkovacích míst a další

budou následovat. Aktuální nabíjecí
výkon pro tento projekt je 2x 180 kW. To
znamená, že lze současně nabíjet až 120
vozidel výkonem 3 kW.
Projekt je dílem společnosti e-Mobility
Ladekonzepte ze Špýru (Speyer). Spoléhá
výhradně na nabíjecí technologii od
společnosti
Bender
z
hessenského
Grünbergu. Ta se vyznačuje především
dynamickou správou zátěže DLM, která
rozděluje dostupný výkon efektivně tak, aby
všichni uživatelé mohli nabíjet rovnoměrně
a síť se nepřetěžovala. Nabíjecí místa jsou
zásobována 100% zelenou elektřinou.
K dispozici je také bezplatné WiFi pro
celou nabíjecí infrastrukturu.

Peugeot e-208 a e-2008 s delším dojezdem
Plně elektricky poháněných vozů
Peugeot e-208 a Peugeot e-2008, které
byly uvedeny na evropský trh koncem
roku 2019, už bylo vyrobeno více než 90
000. Oba používají modulární platformu
eCMP (Common Modular Platform). Jsou
vybaveny akumulátorem o kapacitě
50 kWh a elektromotorem o výkonu 100
kW (136 k). Oba modely se průběžně
vyvíjejí, aby nabídly větší dojezd.
Především se optimalizovaly pneumatiky
s nižším valivým odporem. Kromě toho
se vylepšila mechanika. Vozy mají nový
převodový poměr, který optimalizuje
dojezd.
Nové
tepelné
čerpadlo

optimalizuje
energetickou
účinnost
vytápění a klimatizace.
Peugeot e-208 nově umožní dojezd až
362 km podle WLTP, což je o 22 km víc než
nyní. Peugeot e-2008 bude mít dojezd až
345 km podle WLTP, tj. o 25 km víc než nyní.

více na
www.autoweek.cz
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Mají velké autosalony
a veletrhy budoucnost?
CO PROZRADÍ
KAPKA OLEJE

ALKOZÁMEK
DO NOVÝCH AUT

Dvě kombi na platformě MQB

PŘÍPRAVA
NA ZIMNÍ CESTY

Rozhovor: Luca de Meo

Nové číslo magazínu Autoservis
a mobilita
Hlavní témata listopadového čísla:
– Veletrh Automechanika ve Frankfurtu
a autosalony IAA Mobility v Mnichově
a Automobile Barcelona
– Novinky od firem Alcar Bohemia,
Automax Group/Shell, Bosch, Defend
Insurance,
Goodyear,
MEWA,
MOTORcheckUP, Nokian Tyres
– Rozhovor – šéf Renaultu Luca de Meo
Magazín je volně ke stažení na http://
www.autoservismagazin.cz/projects/
Banery/AS-bok/as-listopad-2021/aslistopad-2021.pdf

V MEWA tvoří lidé
a stroje sehraný tým
Výrobní podniky se za posledních 100
let hodně změnily. S inovativním systémem
čisticích utěrek je MEWA i po 112 letech v celé
Evropě důležitým partnerem podniků, které
svou výrobu právě přizpůsobují průmyslu
4.0. Zrychlení průmyslu z 2.0 na 4.0 se týká
i samotné společnosti MEWA. Zvládá
všeobecnou potřebu zvýšit produktivitu,
aniž by musela obětovat kvalitu. MEWA je
v současnosti vysoce výkonná, špičková
servisní společnost. Zákazníci si pronajímají
výhodný systém s individuálními službami.
MEWA v průběhu století optimalizovala
produkci, praní i péči o čisticí utěrky. Ty jsou
speciálně tkané, a proto mimořádně savé.
Hodí se pro údržbu nářadí, strojů a povrchů
včetně podlah. Praní čisticích utěrek na
90 °C trvá 15 minut. Zde MEWA záměrně
prodlužuje o 5 minut dobu termické
dezinfekce, doporučenou vědeckými
institucemi, aby zcela bezpečně zničila
všechny bakterie a zaručila hygienicky
čisté utěrky. Kontrolu kvality provádějí lidé
a stroje.

více na
www.autoservismagazin.cz
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Škoda Auto shání specialisty
nákupu

PR manažer Pohorský skončil
u Číňanů
Více než dva roky byl PR manažerem
Hyundai Motor Czech Jan Pohorský,
později se staral o mediální obraz
carsharingu HoppyGo nebo virtuálního
bazaru Carvago. Od letošního léta
zkoušel štěstí u čínského dodavatele
elektroniky Honor. V pátek 26. listopadu
ale své angažmá ukončil.
„Učinil jsem tak ještě ve zkušební době
kvůli extrémnímu tlaku na výkon, čínské
firmy jsou orientovány na kvantitu. Firma
požaduje po svém PR manažerovi 600
článků v médiích měsíčně. To je vzhledem
k faktu, že značka na českém trhu teprve
začíná, poměrně velké číslo. Rozhodl jsem
se tedy poohlédnout se po zaměstnání
jinde,“ řekl nám Honza Pohorský.

Škodovka spustila náborovou kampaň
na specialisty nákupu. Mají jednat
s obchodními partnery, vyhodnocovat
nabídky a analyzovat nebo projednávat
optimalizaci nákladů. Jako specialista
nákupu se zájemci můžou těšit na:
– kolegy nejen z Německa či Evropy, ale
i z mnoha dalších zemí a kontinentů
– nové výzvy každý den, na kterých
budete spolupracovat často s těmi
nejlepšími v oboru
– možnost pracovat s nejnovějšími
technologiemi, ke kterým se jinde jen tak
nedostanete
– úkoly spojené se zahraničními projekty
Škoda Auto a koncernu Volkswagen

více na
www.automakers.cz
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Ford představuje
čtyři speciální
edice pick-upu
Ranger
Problém
elektromobilů

FlixBus se zaměřuje
na pohon
palivovými články

Ford představuje čtyři speciální edice
pick-upu Ranger
Krátce před uvedením nové generace
Ford připravil tři speciální edice Rangeru pro
tři specifické skupiny zákazníků. Vyrábějí se
v omezených počtech, aby zůstala zachována
jejich exkluzivita.
Při akci Release the Rangers v oﬀ-road centru
autodromu Hungaroring jsme měli příležitost
poznat výjimečné terénní vlastnosti, dynamiku
a zážitky z jízdy, jež tyto speciální edice nabízejí.
Ford Ranger Raptor Special Edition,
zkonstruovaný oddělením Ford Performance,
je nejrobustnější a nejvýkonnější varianta pro
vyznavače outdoorových dobrodružství i jízdy
v terénu. Má zesílenou konstrukci, speciální
podvozek a vznětový motor 2,0 EcoBlue Biturbo/157 kW (213 k). Nová verze Ranger
Raptor Special Edition rozšiřuje impozantní

exteriér a prémiový interiér o nové stylingové
prvky v podobě výrazných barevných pruhů
a červených detailů.
Limitovaná edice Ford Ranger Stormtrak
vychází z prémiové verze Wildtrak. Přináší ještě
bohatší výbavu spolu s rozšířenými komfortními
funkcemi a specifickým provedením některých
detailů. Nabízí styl přitahující pozornost a prémiový
kožený interiér. Ranger Stormtrak pohání motor
2,0 EcoBlue Bi-turbo o výkonu 157 kW (213 k),
který je standardně kombinován s přiřaditelným
pohonem všech kol. Ve standardní výbavě jsou
LED světlomety a robustní ochrana spodních partií.
Ford Ranger Wolftrak je určen zákazníkům,
kteří touží po spolehlivé průchodnosti terénem
a účelném exteriéru snášejícím i hrubší zacházení.
Vychází z užitkového Rangeru XLT a pohání
jej vznětový motor 2,0 EcoBlue/125 kW (170 k).
Průchodnost terénem zajišťuje pohon všech
kol, elektronická uzávěrka zadního diferenciálu
a redukovaný převod. Důležitá je i ochrana
spodních partií vozu. Trubkový rám, určený
exkluzivně pro Wolftrak, dodává vozu robustní
vzhled a zároveň slouží jako základna pro montáž
příslušenství.
více na
www.autoweek.cz

Problém elektromobilů
Nejnovější souhrn zpráv o mobilitě z celé Evropy
od Seana Gouldinga Carrolla v dopravním
zpravodaji Euractiv.
Mezi nejubožejší fotografie patří ty, na nichž
politik v obleku sedí za volantem velkého
vozidla. Tyto snímky mají tendenci zdůrazňovat
propast mezi náročnou prací profesionálních
politiků a prací profesionálních řidičů – viz bývalý
prezident Trump, který předstíral řízení kamionu,
nebo britský premiér Boris Johnson, napodobující
řidiče autobusu. Snad nejtrapnějším příkladem
byl americký prezidentský kandidát Michael
Dukakis, jehož kampaň v roce 1988 útočila
fotografií, na níž řídil tank.
Přidejte se, Joe Bidene! Minulý týden se ujal
řízení prototypu elektrického Humvee, lépe
známého jako Hummer, aby s ním závodil po
tovární hale General Motors v Detroitu. Pro ty,
kteří Humvee neznají – je to v podstatě vojenské
vozidlo, které bylo přepracováno pro použití
v městských ulicích. Svérázně americká zrůdnost,
předimenzované, ošklivé auto, které odpovídá
nejhorším ideálům maskulinity. Zabírá příliš
mnoho místa jako asi nejnesmyslnější auto, jaké
si lze koupit. A brzy si budete moci koupit jeho
elektrickou verzi. Prezident Biden jím byl ohromen,
ale ve skutečnosti toto vozidlo ilustruje problém
elektrických vozidel jako všeléku na ekologické
dopravní potíže.
Elektromobily neprodukují emise z výfuku,
takže to, jak rychle se vyváží emise vynaložené

ve výrobním procesu, závisí na typu elektřiny.
Existují však závažné problémy, které přesahují
jen zdroj energie, používané k jejich provozu.
Vezměme si například počet obětí naší
závislosti na autě. Na celém světě zemře každý
rok asi 1,35 milionu lidí kvůli autonehodám. Toto
číslo s velkou převahou zastiňuje všechny ostatní
druhy dopravy. Kdyby letadla padala z nebe
s takovou frekvencí, netolerovali bychom to.
Auta činí rozsáhlé oblasti méně příjemné.
Ocelové krabice, pohybující se vysokou rychlostí,
neumožňují aby si zde děti hrály. Nejsou vhodné
k procházkám. Nejsou vhodné k trávení času.
Ve skutečnosti největším ničitelem komunit není
politická fragmentace, ale silnice přes města.
Omyl elektromobilů spočívá v tom, že
nemůžeme šetřit životní prostředí, aniž bychom
cokoli změnili na našich současných jízdních
návycích. Prostě vyměníme polykače benzinu
za elektrický model a voilà – planeta bude
zachráněna.
Samozřejmě musíme přehodnotit to, jak se
dostaneme z bodu A do bodu B v hlubším smyslu.
Prodej elektrokol raketově roste, stejně jako (stále
kontroverzní) možnosti mikromobility, jako jsou
elektrokoloběžky. Představa evropských měst
s méně auty a více alternativními možnostmi
cestování vyžaduje politickou odvahu a vyvolá
odpor ze strany řidičské lobby. Ale byla by to
ekologičtější varianta, než jednoduše vyměnit
auta na naftu nebo benzin za jejich elektrickou
verzi.
více na
www.autoweek.cz

Trh s recyklací akumulátorů v hodnotě miliard eur
Počet registrací vozidel s elektrickým
pohonem napájeným akumulátory v Evropě
strmě roste. V provozu při využití „zelené“
elektřiny elektromobily chrání klima, jenže
výroba trakčních akumulátorů způsobuje velkou
zátěž emisí CO2. Navíc se některé suroviny pro
výrobu akumulátorů získávají za velmi stresujících
podmínek pro lidi i životní prostředí.
Akumulátory se proto budou muset v co
největší míře recyklovat. Fraunhoferův Institut
pro výzkum systémů a inovací ISI z pověření
Německého svazu strojírenství VDMA zkoumal
ekonomický potenciál, který to nabízí. Odborníci
z Fraunhoferu předpokládají, že do roku 2030 se
budou v Evropě ročně instalovat lithio-ionové
akumulátory s kapacitou 400 až 900 GWh,
naprostá většina z nich do osobních a užitkových
vozů. V roce 2040 už by to mělo být 800 až
1300 GWh ročně.
Současně s tím poroste množství akumulátorů,
které budou po použití ve vozidlech a případném
sekundárním použití ve stacionárních zdrojích
určeny k recyklaci – z 230 000 tun v roce 2030
na 1,5 milionu tun o deset let později. Z toho
by 100 000 až 200 000 tun surovin v roce 2030
a 300 000 až 1,5 milionu tun v roce 2040 mělo
proudit zpět do výroby nových akumulátorů.

V Evropě jsou zatím k dispozici nebo se
plánují kapacity pro recyklaci pouze 33 000 tun
ročně. Aby bylo možné zpracovat všechny staré
akumulátory, musely by kapacity v příštích letech
růst o více než 30 % ročně! Do roku 2040 budou
zapotřebí investice do recyklačních závodů ve
výši 6,6 miliardy eur.
O d b o r n í c i Fra u n h ofe rova i n s t i t u t u
odhadují, že v roce 2040 bude evropský trh
s recyklacemi akumulátorů
představovat kolem miliardy
eur ročně. Hodnota získaných
kovů bude pravděpodobně
vyšší. Fraunhofer-ISI považuje
za reálných 5,5 miliardy eur
ročně v roce 2040. Je přitom
zřejmé, že tyto prognózy jsou
zatíženy velkými nejistotami.
Uvedených 5,5 miliardy eur
vychází ze základního scénáře.
V minimálním scénáři se tato
částka pohybuje jen kolem
miliardy, v maximálním až na 10
miliardách eur. Tento výrazně
větší rozptyl než je obvyklé
vyvolává nejistotu pro případné
investory.
více na
www.autoweek.cz

FlixBus se zaměřuje na pohon palivovými články
Společnost FlixMobility, společnost pro
udržitelnou a intermodální mobilitu provozující
autobusové linky FlixBus, se spolu se svými
partnery Freudenberg Fuel Cell e-Power Systems
a ZF Friedrichshafen AG podílí na výzkumném
projektu HyFleet. Zaměřuje se na vývoj vysoce
výkonného systému palivových článků pro
dálkové autobusy. Jako přidružený partner se
na projektu podílí nevládní organizace atmosfair,
v budoucnu se k němu připojí také evropský
výrobce autobusů.

FlixMobility plánuje od roku 2024 v Evropě
testovat a postupně uvádět do provozu
autobusy poháněné palivovými články.
Zakladatel a generální ředitel FlixMobility André
Schwämmlein k projektu uvádí: „Technologie
pohonu palivovými články je součástí zelené
revoluce v mobilitě a dává výrobcům autobusů
šanci podílet se na udržitelné mobilitě. Pracujeme
v souladu s cíli EU a Německa dosáhnout uhlíkové
neutrality. S radostí sledujeme, že německá
vláda uznává nutnost urychlit dekarbonizaci

dopravního sektoru a je připravena podpořit
hromadnou dopravu.“
Díky modernímu vozovému parku a vysoké
kapacitě jsou dálkové autobusy společnosti
FlixMobility jedním z nejekologičtějších
dopravních prostředků. Společnost FlixMobility
v červenci 2021 úspěšně uvedla autobusy
poháněné bioplynem, elektrobusy a dálkový
autobus vybavený solárními panely.
Cesta dálkovým autobusem na vzdálenost
400 km ušetří proti osobním automobilům
v průměru 6,6 kg emisí CO2 na cestujícího. Při
cestě z Mnichova do Berlína to činí 15,6 kg CO2
na cestujícího ve srovnání s letadlem, kde na
stejné cestě způsobí 143 kg ekvivalentu CO2.
Zatímco na městských linkách autobusy
s vodíkovým pohonem již jezdí, uhlíkově neutrální
řešení pro dálkové autobusy stále chybí vzhledem
k mimořádné náročnosti jejich provozu. Autobusy
FlixBus ročně ujedou 200 000 km, přičemž denně
je to i víc než 1000 km, obvykle jen s krátkými
zastávkami. V závislosti na počtu řidičů si autobus
musí ze zákona udělat přestávku po 4,5 hodinách
jízdy, které dosáhne po 450 km. Z tohoto důvodu
by každá alternativa autobusu se vznětovým
motorem měla být schopna ujet minimálně
500 km před doplněním paliva. Vodík bude
schopen zajistit požadovaný dojezd nebo
dokonce víc a doba tankování bude stejně
krátká jako u autobusů na naftu.
více na
www.autoweek.cz

Barometr nákladní dopravy ČESMAD Bohemia
Informace Sdružení automobilov ých
dopravců ČESMAD Bohemia o monitoringu
kondice silniční nákladní dopravy.
Současná turbulentní situace, vyvolaná
pandemií, zdražením energií a rozvrácením
dodavatelsko-odběratelských řetězců, postihuje
všechny. Sdružení ČESMAD Bohemia se rozhodlo
monitorovat situaci v oblasti silniční nákladní
dopravy Barometrem nákladní dopravy, kdy
každé čtvrtletí provádí dotazníkové šetření mezi
svými členy, zvlášť pro vnitrostátní a mezinárodní
nákladní dopravu.
Dopravci hodnotí uplynulé čtvrtletí, odhadují,
jak dopadne to právě probíhající, a indikují,
jaké vidí zakázky na půl roku dopředu. Výsledky
jsou zveřejňovány vždy na konci měsíce po
skončeném čtvrtletí, tedy v lednu, dubnu,
červenci a říjnu. Nyní je prezentujeme poprvé
– za 3. čtvrtletí 2021.
Ve 3. čtvrtletí 62 % mezinárodních dopravců
dosáhlo zisk. Horší to bylo v dopravě vnitrostátní,
kde jen 56 % firem dopadlo dobře. Aktuální
čtvrtletí s dramatickým nárůstem cen nafty už
posílá do ztráty 57 % vnitrostátních dopravců, ale
i 53 % mezinárodních kamionových firem. Rozdílně
vidí tyto skupiny svou budoucnost. Ve vnitrostátní
dopravě jen 49 % firem hodnotí zakázky na příštích
6 měsíců pozitivně, v mezinárodním provozu se
nedostatku zakázek neobává 61 % dopravců.

Hlavním důvodem zhoršení výsledkového
očekávání ve 4. čtvrtletí je skokový růst cen
nafty od začátku října. Zhoršila tak výsledky za
3. čtvrtletí. Ale zatímco k 1. říjnu byla na indexu
117 % od začátku roku, nyní je už o 31 % dražší
než k 1. lednu, a to ještě nárůst tlumí o korunu
snížená spotřební daň. Závažně vypadá situace
v dopravě vnitrostátní, kde jen 43 % firem očekává
z dopravní činnosti zisk. To odráží skokový růst
všech nákladů, zvyšování režie, vysokou inflaci,
tlak na mzdy ale i příběh s AdBlue, kde cena
vzrostla o 300 %. Řešení, jak se vyhnout krachu,
je pro dopravce jediné: významný nárůst cen za
dopravu v řádu 15 až 20 %. Jen tak budou moci
dále poskytovat své služby.
Generální tajemník Sdružení Vojtěch Hromíř
komentuje výsledky ankety: „V komentářích
k anketě dopravci nejvíce reﬂektují růst všech
nákladových položek, zejména nafty, a klíčovým
slovem je slovo cena, ta musí jasně vzrůst.
Kritizují také pomalý proces zaměstnávání řidičů
z východu a celkově vysokou byrokracii u nás.
Pro mnohé je problémem dlouhá splatnost faktur
– 60 až 90 dní.“
To potvrzují i slova jednoho z respondentů:
„Problém je v tom, že náklady na provoz značně
vzrostly a odezva od zákazníků není v přímé
úměře. Mám pocit, že v tak vážné situaci jsme
se nikdy neocitli. Příští rok bude velice těžký.“
více na
www.autoweek.cz

