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Dacia Spring vítězem AutoBest 2022
Dacia Spring byla zvolena vítězem ankety
AutoBest 2022, evropského ocenění pro nejlepší vůz
Evropy ke koupi v roce 2022. S celkovým počtem
14 674 bodů se Dacia Spring umístila na prvním
místě s odstupem před novou generací Škody
Fabia s 13 364 body. Nový Opel Mokka se umístil
na třetím místě s celkovým počtem 13 312 bodů.
Letošní hlasování bylo jedním z nejzajímavějších
v historii, protože každý ze šesti finalistů se alespoň
u jednoho z porotců umístil na prvním místě. Dacia
Spring byla na prvním místě u 15 porotců, Škoda
Fabia u šesti, Renault Arkana a Opel Mokka u tří
a u jednoho se tato dvojice dělila o první místo,
Toyota Yaris Cross u tří a Hyundai Bayon u jednoho.
„Dacia Spring získala po vynikajících
výsledcích v EcoBest Challenge 2021 ocenění
Best Buy Car of Europe v roce 2022. Spring je
první plně elektricky poháněný automobil,
který se stal ﬁnalistou za 21 let ankety AutoBest.
Nová ﬁlozoﬁe značky vozit „jen to nejnutnější“
dělá z modelu Spring nejdostupnější elektricky
poháněný městský vůz dostupný na evropských
trzích. S vynikajícím dojezdem a energetickou
účinností zapůsobil na mnoho z 32 členů poroty
a dosáhl vítězství. V AutoBest věříme, že příští
rok Spring významně přispěje k demokratizaci
elektromobility v Evropě,“ uvedl prezident poroty
Ilia Seliktar.

prohlásil zakladatel a předseda organizace
AutoBest Dan Vardie.
„Tato nová premiéra v historii ankety AutoBest je
dalším důkazem toho, že naše organizace drží krok
s komplikovanou dobou, v níž v Evropě žijeme. Jako
vždy děláme svou práci včas a vyhlašujeme vítěze
s respektem k naší tradici. V AutoBest doufáme,
že nám příští rok poskytne více svobody cestovat
a že se vrátíme k běžným činnostem. I když jsme
úspěšní v situacích „Mission impossible“, jako byly
poslední dva závěrečné testy v letech 2020 a 2021,
organizované za úplného omezení Rakouska,
jsme si jisti, že Evropa najde nejlepší cestu z těchto
pandemických časů,“ dodal Dan Vardie.

„V organizaci AutoBest jsme
před lety předpovídali budoucí
růst elektromobility. Při mnoha
příležitostech jsme tvrdili, že
přechod na vozidla s nulovými
emisemi bude rychlejší, než si
mnoho lidí myslí. Rok 2022 bude
rokem přechodu, kdy počet
nových elektromobilů začne
být na trhu relevantní v téměř
jakémkoli segmentu. Na této
cestě má Dacia Spring za úkol
ukázat, že elektromobil může být
cenově dostupný pro kohokoli,“

více na
www.autoweek.cz

Škoda poprvé ukáže Enyaq Coupé iV 31. ledna
Škoda svůj vrcholný elektromobil Enyaq
Coupé iV oficiálně představí na konci ledna
2022. Se součinitelem aerodynamického
odporu cx 0,234 bude mít elektrické SUV

kupé nejlepší aerodynamiku ve své třídě,
takže bude obzvláště efektivní. Zasluhuje
se o to linie střechy, která se mírně svažuje
do zadních výklopných dveří s ostrým
okrajem spoileru. Enyaq Coupé iV bude
mít krystalickou příď se 131 LED diodami,
které osvětlují masku. S délkou 4653 mm
je o 4 mm delší než základní varianta,
zavazadlový prostor s objemem 570 l se
zmenšil o 15 l. Základním modelem bude
iV 60 s pohonem zadních kol, 62 kWh
akumulátorem a elektromotorem o výkonu
132 kW (180 k), vrcholem nabídky bude
iV 80x s druhým elektromotorem vpředu
pro pohon všech kol a výkonem 195 kW
(265 k). Později přibude také verze RS.

Volkswagen Taigo je připraven k jízdě
Volkswagen rozšiřuje svou nabídku
v segmentu malých vozů – k Polu a T-Crossu
přichází na trh nové Taigo dlouhé 427 cm.
Taigo, vyvinuté v Brazílii, je k dispozici jako
1,0 TSI/70 kW (95 k) nebo 81 kW (110 k)
a jako 1,5 TSI/110 kW (150 k). Lze jej vylepšit
pomůckami řidiče jako jsou IQ.Drive
Travel Assist pro semiautonomní jízdu
a světlomety IQ.Light LED Matrix včetně
světelného proužku v masce chladiče.
Ústředním prvkem v interiéru je standardně
dodávaný digitální kokpit a nová generace
informačních a zábavních systémů MIB.

Taigo se nabízí ve čtyřech úrovních výbavy
včetně sportovní R-Line. Základní cena pro
model Taigo s motorem 1,0 TSI/70 kW (95 k)
je 484 900 Kč.

Krátce
První Lamborghini s elektrickým pohonem přijde do prodeje v roce 2027.
Od roku 2022 bude Jeep v Evropě nabízet terénní Wrangler pouze v plug-in hybridní
verzi 4xe.
Počátkem roku 2022 skončí výroba liftbacku a kombi Renault Talisman, do konce roku
skončí také MPV Scénic.
více na
www.autoweek.cz

Toyota Corolla Cross jako SUV
Toyota
doplňuje
svou
řadu
SUV
a crossoverů o Corollu Cross. Dodávka
prvních vozů zákazníkům je naplánována
na podzim 2022. Délkou 446 cm a rozvorem
264 cm se řadí mezi Toyoty C-HR a RAV4.

Navržena je na podvozkové platformě
TNGA v nejnovější variantě GA-C. Corolla
Cross je první model Toyoty s 5. generací
hybridního systému s pohonem předních
nebo všech kol AWD-i. Má poskytnout
větší točivý moment, větší elektrický výkon,
vyšší účinnost a větší potěšení z jízdy. Ve
verzi s pohonem předních kol FWD má
s motorem 2,0 VVT-i Dynamic Force/
126 kW (171 k) největší celkový výkon 146 kW
(197 k). Verze s pohonem všech kol
AWD-i má na zadní nápravě navíc
elektromotor o výkonu 31 kW (42 k).
Ovládací rozhraní nové Corolly Cross
zahrnuje centrální 10,5“ multimediální
displej a nový digitální 12,3“ kokpit.

Jeep Wrangler bude jen jako plug-in hybrid
V novém modelovém roce 2022 bude
na evropských trzích s levostranným řízením
nabízena pouze plug-in hybridní verze Jeep
Wrangler 4xe. Modelový rok 2022 se od
současného vozidla liší několika drobnými
aktualizacemi. Plug-in hybridní pohon se
čtyřválcem 2,0 l a dvěma elektromotory má
systémový výkon 280 kW (380 k). Se 17kWh
akumulátorem podle městského cyklu WLTP
ujede čistě elektricky 53 km. Aktualizace
se týkají především asistenčních systémů
ADAS. Nový Wrangler 4xe také nabízí službu
konektivity Uconnect Services včetně

správy procesů nabíjení a dálkového
ovládání vozu. Už brzy by měl vyjet také
plně elektricky poháněný Wrangler.

Krátce
Švédská automobilka Volvo v majetku čínského Geely šetří rozsáhlou kybernetickou
krádež dat ze svého vývoje.
Automobilka Stellantis Slovakia v Trnavě, produkující vozy značek Citroën a Peugeot
vč. elektromobilů vyrobila čtyřmiliontý automobil.
více na
www.autoweek.cz

Od spalovacích motorů až po vodík – 2. část
Bosch pracuje technologicky neutrálně na
mobilitě zítřka.
Společnost Bosch je přesvědčena o tom, že
vodík bude v budoucnu efektivním nositelem
energie. Proto v této oblasti v letech 2021 až 2024
investuje téměř 600 milionů eur do mobilních
aplikací a 400 milionů eur do aplikací pro
stacionární výrobu elektřiny a tepla. Do vývoje
palivových článků se v rámci společnosti Bosch
zapojují i vývojáři z Českých Budějovic.
Vodík je prvek, který má velmi nízkou
hustotu. Za běžných (nekryogenních) teplot
se vyskytuje pouze v plynném skupenství.
Z důvodu maximalizace ukládaného množství
a minimalizace velikosti nádrží se vodík stlačuje
do tlakových lahví pod tlakem 350 až 700 bar.
Nádrže pro mobilní aplikace se dnes vyrábějí
z pevných kompozitních materiálů zajišťujících
naprostou bezpečnost a nepropustnost
vodíkových molekul.
Zajištění bezpečnosti je samozřejmě jedním
ze stěžejních požadavků. Systém pro ukládání
vodíku obsahuje bezpečnostní sensory, ventily
a další ochranné prvky zajišťující odpojení
nebo naopak rychlé a bezpečné vyprázdnění
vodíkových nádrží v případě jakékoliv anomální
situace jako je například havárie, kritické zvýšení
teploty atd.
Vodík díky své malé hustotě v případě
netěsnosti a případného zapálení vytváří úzký

vertikální plamen, který uhasne po rychlém
vyprázdnění nádrží. V porovnání s tím vznícení
netěsné palivové nádrže benzinu většinou pohltí
celé vozidlo.
Společnost Bosch ve spolupráci s italskou
specializovanou firmou OMB Saleri, jedním
z předních světových specialistů na komponenty
pro řešení skladování vodíku, rozší řila své
portfolio výrobků pro mobilní vodíkové aplikace
i o komponenty pro systémy H2 nádrží, jako
jsou ventily nebo regulátory tlaku. Spolupráce
se společností OMB Saleri zahrnuje licenční
a vývojovou dohodu na několik produktů pro
řešení skladování vodíku pod tlakem 350 a 700
bar. Společné tzv. simultánní inženýrské týmy
nyní dále vyvíjejí stávající výrobky a optimalizují
je pro velkosériovou výrobu. Cílem společnosti
Bosch je pomocí velkého množství nabízet
komponenty pro řešení vodíkových nádrží za
konkurenceschopné ceny.
Dokončení na str. 6

více na
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Cesta ke snižování emisí z nákladní dopravy
Vzhledem k vysokému počtu najetých
kilometrů a přepravovaným nákladům je jakýkoli
přínos ke snížení CO2 v dálkové nákladní přepravě
velmi vítaný. V závislosti na požadavcích
zákazníků společnost Bosch po celém světě
nabízí různá řešení pohonu – na naftu, zemní plyn,
elektrický pohon s akumulátory nebo elektrický
pohon s palivovými články.
Mobilní palivový článek umožňuje dosáhnout
dlouhý dojezd s krátkou dobou doplňování
paliva. Své přednosti proto prokazuje zejména
v dálkové dopravě a u užitkových vozidel,
i když už jsou v prodeji také osobní automobily
s palivovými články. S tzv. „zeleným“ vodíkem,
produkovaným z obnovitelných zdrojů,
umožňuje palivový článek provoz vozidel zcela
bez emisí CO2.
Limitem pro dojezd automobilů s palivovými
články je velikost nádrží na vodík. U stávajících
vozidel, dodatečně upravených pro instalaci
nádrží na vodík, většinou nebývá plně využitý
potenciál, který tato technologie nabízí. To se
změní u konstrukcí od počátku koncipovaných
pro palivové články.
Společnost Bosch pro pohon s palivovými
články vyvíjí všechny důležité systémové
komponenty až do připravení k sériové výrobě
včetně kompletního systému pohonu. Protože
poptávka po pohonu na bázi vodíku v příštích
letech prudce vzroste, zejména u užitkových
vozidel, Bosch očekává, že do roku 2030 bude mít
palivový článek každé osmé nově registrované
užitkové vozidlo na světě.
„Vodík je důležitou součástí budoucí skladby
pohonných jednotek pro dosažení klimatické
neutrality,“ říká předseda divize Bosch Powertrain
Solutions Dr. Uwe Gackstatter.
Zvládnou 40tunové nákladní automobily
s elektrickým pohonem ujet několik stovek
kilometrů bez potřeby dlouhého dobíjení? Klíč

k tomu spočívá v řešení pohonu eDistanceTruck
od společnosti Bosch. Patří k němu palivové
články a hybridní pohon. Zejména systém
palivových článků přináší výhodu v kombinaci
dlouhého dojezdu a krátkých dob tankování.
Na vývoji článku, který přeměňuje vodík
a atmosférický kyslík na elektrickou energii,
spolupracuje se švédskou firmou Powercell.
Díky kompaktní konstrukci jej lze integrovat do
stávajících vozidel. Sériová výroba začne v roce
2022 a uvedení kompletního systému palivových
článků Fuel Cell Power Module od společnosti
Bosch na trh je plánováno v roce 2023. Cílem
je u první generace vyráběných palivových
článků dosáhnout účinnost přes 60 %. Tu v rámci
celého systému pohonu dále zvýší využívání
rekuperace. Účinnost tedy bude podstatně vyšší
než u pohonu se spalovacím motorem.
Bosch společně s dalšími společnostmi
v projektu H2Haul financovaným EU v současné
době připravuje malou flotilu nákladních vozidel
na palivové články.

více na
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Autoservisy zdražily o 9 %
Autoservisy letos zdražily v průměru
o 9 %. Kromě vyšší ceny náhradních dílů se
do zdražení promítl také růst cen energií.
Ceny dílů i prací letos rostou dvakrát
rychleji než v předchozím roce. Jedná se
o kvalifikovaný odhad společnosti Cebia
na základě dat z trhu, která má k dispozici.
„Ceny náhradních dílů rostou každoročně
v souvislosti s novými modely uváděnými
na trh a jejich lepší a modernější výbavou.
Letos však zdražují mnohem více než
v předchozích letech. Kromě ceny dílů rostou
také hodinové sazby za práci, do kterých
se mimo jiné promítá i růst cen energií,“ říká
Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která
se zabývá prověřováním původu, historie

a originality vozidel, jejich zabezpečením
a také určováním jejich aktuální tržní ceny.
Právě hodinové sazby rostou letos vůbec
nejvíc, meziročně o 10 – 15 %. Lakovací
materiál zdražil v průměru o 9 % a ceny dílů
o 7 %. S vyššími cenami lze počítat ve velkých
městech, zejména v Praze. S rostoucí inflací
lze očekávat, že dojde k dalšímu zdražení.
Většina autoservisů je přitom zcela vytížená
a nemá o zakázky nouzi.

Udržitelnost a ochrana životního prostředí
jako firemní filozofie
Servis MEWA – to je ochrana životního
prostředí v praxi. Při praní v rámci servisních
služeb podporuje MEWA šetrné zacházení
se zdroji. Čisticí utěrky lze vyprat a znovu
až 50x použít. Společnost MEWA jako
poskytovatel textilních služeb nabízí čistící
utěrky v systému pro opakované použití již
113 let. Při přepravě a skladování produktů
spoléhá na textilní pytle na prádlo

a odolné kontejnery SaCon. To znamená,
že společnost MEWA je vždy o krok napřed,
pokud jde o ochranu životního prostředí.
Šetří totiž zdroje a minimalizuje odpad.
Ochrana životního prostředí a šetrné
zacházení se zdroji jsou pro ni prioritou již
více než 30 let. To se týká jak výrobních
procesů, tak samotných produktů a služeb.
Pro podnik je jedním z nejdůležitějších úkolů
neustálý vývoj environmentální techniky.
MEWA je v ohledu udržitelnosti a šetrného
zacházení se zdroji neustále průkopníkem.
Jako
první
německá
společnost
využívá v každodenním provozu jedno
z nejmodernějších vodíkových nákladních
vozidel na světě.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z

Dosedělová novou mluvčí
skupiny Srovnejto

Šéfem skupiny DoDo bude
Michal Menšík
Logistický startup DoDo se přeměnil
v DoDo Group. V jejím čele bude stát
dosavadní generální ředitel Michal
Menšík.
Provozním ředitelem skupiny se stává
Martin Marek, který dočasně zastane
rovněž roli generálního ředitele pro Českou
a Slovenskou republiku a na starost tedy
bude mít jak provoz celé skupiny, tak
i řízení strategických projektů v Česku
a sousedním Slovensku.
Na pozici Chief Commercial Oﬀicer do
DoDo v nedávné době nastoupil Peter
Menky, který po osmi letech působení
v čele marketingu společnosti Panasonic
bude v DoDo zaštiťovat kompletní
obchodní strategii a řízení marketingového
týmu.

PR manažerkou skupiny Srovnejto,
kterou provozuje Bauer Media Group,
je od prosince Lucie Dosedělová.
Kromě odpovědnosti za externí a interní
komunikaci bude působit i v roli tiskové
mluvčí. Tuto funkci doposud zastávala
v Zoo Praha. V oblasti public relations
a médiích Dosedělová pracuje téměř 15
let. Před působením v pražské zoologické
zahradě byla tiskovou mluvčí a vedoucí
oddělení mediální komunikace Ústeckého
kraje. Předtím byla reportérkou televizního
zpravodajství televize Prima a vydavatelství
Vltava Labe Media.
Skupina Srovnejto se zaměřuje na
poradenství a kompletní sjednávání
produktů pro oblast rodinných financí – od
povinného ručení po pojištění domácnosti,
energie či mobilní tarify.

více na
www.automakers.cz
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Dar efektivní
a zelené mobility

Evropská komise
předložila
zákony o „zelené
mobilitě“

Ceny AutoBest
2022

Silná novinka:
Mégane E-Tech
100 % elektrický

Nutný je přechod
k cyklistice, nejen
k elektromobilům

Ceny AutoBest 2022
Ocenění CompanyBest 2022 získává
společnost Pininfarina, jeden z největších
reprezentantů italského designu proslulého po
celém světě. Společnost Pininfarina, založená
v Turíně v roce 1930, dnes v majetku Mahindra
Group, vytvořila některé z nejkrásnějších
automobilových karoserií a těší se dlouhému
spojení s legendárními značkami, jako jsou Alfa
Romeo, Lancia, Peugeot, Maserati a Ferrari.
Po těžké době se v posledních letech vrátila
s vynikajícími výsledky. Pininfarina mimo jiné
pomáhá rostoucím společnostem, jako je VinFast,
návrhem stylu jejich modelů a identity značky.
Novým členem síně slávy osobností
automobilového průmyslu ManBest 2022 je
Mate Rimac, vycházející hvězda evropského
automobilového průmyslu. Mate Rimac předvedl
světu, že elektrická mobilita může přinést zábavu
a výkon nepředstavitelný pro tradiční spalovací
motory. Po deseti letech odhodlání a vize
o budoucnosti nyní Mate Rimac vede společnost
Bugatti-Rimac, která spojuje starý a nový svět
automobilového průmyslu. Od skromných
začátků je Rimac nyní známý tím, že je v čele
vývoje elektrifikace ve spojení se značkami jako
jsou Porsche, Hyundai, Kia a Aston Martin.
Renault Mégane E-Tech 100% elektrický je
držitelem ocenění EcoBest 2022. Vývojový tým
Renaultu vytvořil elektromobil, u něhož výkon
a ovladatelnost nejsou omezeny vysokou
hmotností. Prostor pro cestující není ovlivněn
konstrukcí a uspořádáním hnacího ústrojí.
Výsledkem je vyvážený elektricky poháněný
rodinný hatchback s prostorným a všestranným

interiérem, který je dostatečně výkonný a má
velký dojezd i příjemné jízdní vlastnosti.
Ocenění SafetyBest 2022 získává Isuzu D-Max
jako první pick-up, který získal 5 hvězdiček v testu
Euro NCAP. Bezpečnost u pick-upů byla dlouho
stranou zájmu a Isuzu to nyní mění. Nový D-Max
nastavuje vysokou laťku s prvky pasivní i aktivní
bezpečnosti. Zahrnutí předních stereokamer
přináší do tohoto sektoru novou úroveň ochrany
řidiče a chodců.
Ocenění SmartBest 2022 získává MercedesBenz za MBUX Hyperscreen v modelu EQS. Tato
nová špičková technologie hraje hlavní roli v aktivní
bezpečnosti díky využití umělé inteligence, která
se učí preference řidiče a rozpoznává je, což
znamená, že hlavní funkce jsou vždy připraveny
k použití a není třeba před jízdou vybírat z velkého
množství nabídek. Chytrá ergonomie a interakce
s navigačními funkcemi znamenají, že řidič nemusí
při provádění určitých úkolů spouštět oči ze silnice.
Ocenění SportBest 2022 získává Alejandro
Agag za vytvoření kategorie Extreme E. Když
v roce 2014 uvedl první elektrickou závodní sérii
formuli E, předběhl dobu. Alejandro Agag nyní
provozuje oficiální mistrovství světa FIA formule
E i sérii Extreme E terénních závodů elektricky
poháněných vozidel.

více na
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Silná novinka: Mégane E-Tech 100 % elektrický
Renault má v Evropě největší zkušenosti
s elektromobily, především díky v Evropě
dlouhodobě nejprodávanějšímu elektricky
poháněnému modelu Zoe. Na začátku roku 2022
Renault vyšle do světa novou elektrifikovanou
hvězdu – Mégane E-Tech 100 % elektrický.
Kompaktní hatchback je založen na nové
platformě. Vyniká nejmodernější technikou,
včetně nejnovějších funkcí v oblasti softwaru
a konektivity. Aby byly systémy vždy aktualizované,
přichází model s bezplatným datovým balíčkem
pro multimediální systém OpenR link 5 let. Díky
této službě si vozidlo samo stahuje aktualizace
firmware vzduchem (FOTA).
Mégane E-Tech 100 % elektrický přináší
řadu inovací. Protože je jeho pohon uložen pod
přední kapotou, ušetřilo se kolem 100 kg za

kabely a chlazení ve srovnání s podobně velkými
vozy s pohonem zadních kol. Dosud nejtenčí
akumulátor v této třídě, s výškou pouhých 11 cm,
navíc zajišťuje nízké těžiště a dostatek prostoru
v interiéru. Objem zavazadlového prostoru je
440 l.
Zcela nový u sériového vozu Renault je OpenR
displej, největší v kompaktním voze. Propojuje
digitální přístrojový panel a multimediální displej
s celkovou zobrazovací plochou 774 cm2.
Lithio-ionové akumulátory NMC se 40 kWh
umožní dojezd až 300 km, s 60 kWh až 470 km
v cyklu WLTP. Nově vyvinuté trakční elektromotory
o hmotnosti pouhých 145 kg i s převodovkou
mají výkon 96 kW (130 k) resp. 160 kW (218 k)
a normovanou spotřebu 15,5 resp. 16,1 kWh/100
km. Přechod na kapalinové chlazení akumulátoru
umožňuje využít nový systém rekuperace včetně
využití přebytečného tepla z pohonné jednotky
a akumulátoru k ohřevu interiéru bez energie
z akumulátoru.
Mégane E-Tech 100% elektrický přichází
s pětiletou zárukou na celé vozidlo a osmiletou
(nebo 160 000 km) na akumulátor. Dodávky
budou zahájeny na jaře.
více na
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Evropská komise předložila zákony
o „zelené mobilitě“
Evropská komisařka pro dopravu Adina
Văleanová v Evropském parlamentu ve
Štrasburku představila plán efektivní a ekologické
mobility s cílem modernizovat dopravní síť EU.
Transevropská dopravní síť TEN-T pokryje
primární dopravní infrastrukturu v Evropě, která
zahrnuje železnice, vnitrozemské vodní cesty, trasy
námořní dopravy a silnice. Komisí navrhované
nařízení o TEN-T zaplní mezery v evropské
dopravní infrastruktuře a usnadní přeshraniční
cestování.
V rámci navrhované revize musí mít všechny
osobní železniční tratě do roku 2040 povolení pro
rychlost 160 km/h nebo vyšší, zatímco nákladní
doprava musí být schopna dosáhnout 100
km/h. Komise rovněž vyzývá k navýšení nákladní
železniční dopravy, které umožní provozovat
delší vlaky. Dokončení hlavních částí železniční
sítě bude urychleno s průběžným termínem
v roce 2040, nikoli až 2050. To se bude vztahovat
na projekty vysokorychlostního železničního
spojení. Všechna města podél sítě TEN-T
budou muset vypracovat plán na podporu
mobility s nulovými emisemi, jako jsou zlepšení
poskytování veřejné dopravy a podpora
přechodu k chůzi a cyklistice.

Navrhovaný akční plán chce zatraktivnit
železniční dopravu pro přeshraniční cesty.
V současnosti představuje mezinárodní cestování
v EU méně než 10 % cest po železnici. Velká část
návrhu se zaměřuje na zlepšení a sjednocení
nákupu jízdenek. Ten má pomoci dosáhnout cíl
zdvojnásobit vysokorychlostní železniční dopravu
do roku 2030 a ztrojnásobit ji do roku 2050.
Komise rovněž prošetří celoevropské osvobození
vlakových jízdenek od DPH.
Komise navrhuje, aby údaje o silnicích
a dopravě byly zpřístupněny řidičům a cestujícím
po síti TEN-T. Vzhledem k nárůstu e-commerce
Komise tlačí na města, aby vypracovala
„udržitelný městský logistický plán“, který by
používal data k lepšímu plánování tras dodávek.
Kromě tipů na podporu čistých dopravních
možností, jako jsou chůze a jízda na kole, návrh
stanoví opatření týkající se zelených taxislužeb
a služeb sdílené jízdy.
Šéf EU pro klima Frans Timmermans zdůraznil,
že způsob, jakým se pohybujeme po městech, se
musí změnit „udržitelným způsobem bez snížení
komfortu. Denně spolupracuji se stovkami starostů
po celé Evropské unii a v Evropě není jediné
město, které by se nechtělo ubírat tímto směrem.“
více na
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Nutný je přechod k cyklistice, nejen k elektromobilům
Balíček účinné a ekologické mobility Evropské
komise má za cíl snížit emise z dopravy tím, že
bude městská mobilita čistší. Jak uvádí Euractiv,
elektrifikace automobilů nebude stačit: ke snížení
emisí z městské dopravy bude nutný přechod
k cyklistice.
V posledních letech bylo do elektrifikace
vozidel jako klíče ke snížení emisí uhlíku
z dopravy vloženo mnoho peněz a lobbistického
úsilí. Jenže i kdyby všechna nová auta měla
elektrický pohon, stále by trvalo desítky let, než
by nahradila všechna vozidla spalující fosilní
paliva. Elektrifikace navíc nepomůže vyřešit další
problémy našich měst, jako jsou dopravní zácpy,
nespravedlivé rozdělení městského prostoru
a systémový nedostatek fyzické aktivity.
Podle Evropské federace cyklistů ECF
neexistuje způsob, jak dosáhnout ambiciózní
klimatické cíle Zeleného údělu aniž by se ve
městech výrazně víc jezdilo na kole. Jízda na kole
pro každodenní mobilitu je jedním z nejlepších
řešení pro snížení emisí z dopravy.

Výzkum ukazuje, že cyklisté mají o 84 %
nižší denní emise CO2 než necyklisté. Přechod
z aut na kola ušetří 150 g CO2 na kilometr.
Elektrokola snižují emise CO2 o 90 % ve srovnání
s dodávkami s turbodiesely. Jízda na kole nebo
chůze místo jízdy autem jednou týdně může
snížit uhlíkovou stopu člověka přibližně o půl
tuny CO2 za rok. Vzhledem k tomu, že většina
cest autem měří méně než 5 km, potenciál
cyklistiky nahradit takové cesty a zmírnit změnu
klimatu je obrovský.
To musí být podpořeno investicemi, které
poslouží k dalšímu využití tohoto potenciálu.
Komise proto ve svém rámci městské mobility
nastínila dosud nejambicióznější přístup
k podpoře cyklistiky. Nejenže uznala, že elektrická
vozidla jsou pouze součástí řešení, ale klade
jasnou prioritu na rozvoj veřejné dopravy, pěší
a cyklistické dopravy a služeb sdílené mobility. To
je poprvé, co Evropská komise prohlásila rozvoj
udržitelných způsobů dopravy včetně cyklistiky
za jasnou prioritu.
více na
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Dar efektivní a zelené mobility
Dopravní zpravodaj Euractiv přináší nejnovější
souhrn zpráv o mobilitě z celé Evropy od Seana
Gouldinga Carrolla.

účel vhodný, řekl Euractivu stěžovatel stojící za
nedávným rozhodnutím veřejného ochránce práv
EU o nesprávném úředním postupu.

Ministři dopravy se sešli, aby projednali
aktualizace souborů mobility Fit for 55. Navrhované
požadavky na dobíjecí stanice, založené na
vzdálenosti, byly některými státy zpochybněny:
Finsko varovalo před přístupem „jedna velikost pro
všechny“, protože v zemi některé silnice procházejí
pouze třemi obcemi. Také Kypr chce větší flexibilitu
vzhledem ke svým specifickým podmínkám.

Nová zpráva uvádí, že bioetanol by měl být
považován za „nákladově efektivní“ opatření
ke snížení emisí CO2 ze silniční dopravy do roku
2030. „Model PRIMES ukazuje, že obnovitelné
zdroje z biomasy EU jsou z cenového hlediska
nejatraktivnějším řešením pro dekarbonizaci
sektoru dopravy, a to i do roku 2030. Tuna
uhlíku nevypuštěného pomocí biopaliv zůstane
2-3x levnější ve srovnání s množstvím uhlíku
nevypuštěného pomocí elektrických vozidel. Na
rozdíl od návrhu Evropské komise jejich vlastní
model ukazuje, že nákladově nejefektivnějším
řešením dekarbonizace silniční dopravy budou
rostlinná biopaliva a pokročilý biometan,“ uvedl
ředitel společnosti Pannonia Bio Eric Sievers.

Cílem navrhovaného nařízení EU je učinit
akumulátory používané v Evropě nejekologičtějšími
na světě. Mezi nevládními organizacemi však
rostou obavy, že legislativa vstoupí v platnost
příliš pozdě. Podle Rady by opatření zaměřená
na snížení uhlíkové stopy akumulátorů měla být
posunuta o čtyři roky ve srovnání s návrhem Komise
a k zavádění povinných kontrol dodavatelského
řetězce kvůli porušování životního prostředí
a lidských práv by se přidalo dvouleté zpoždění.
Přístup EU ke sledování podvodů při
dovozu použitého kuchyňského oleje (UCO)
používaného k výrobě bionafty, není pro daný

Evropská komise navrhla legislativu na zlepšení
pracovních podmínek 28 milionů lidí ve sdílené
ekonomice pracujících prostřednictvím digitálních
platforem, které zahrnují služby od doručovacích
společností, jako jsou Deliveroo a Just Eat, až po
služby mobility, jako jsou Bolt a Uber.
více na
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