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Seat Leon vítězem AutoBest 2021 –
Best Buy Car of Europe
Nový Seat Leon byl zvolen
vítězem ankety AutoBest 2021 – Best
Buy Car of Europe. S celkem 12 685
body si zajistil první místo o pouhých
532 bodů před novou generací vozu
Škoda Octavia. V procentuálním
vyjádření tento rozdíl představuje
pouze 0,69 %! Nový Peugeot 2008
se umístil na třetím místě s celkovým
počtem 11 636 bodů, což je jen
o 517 bodů méně než získal vítězný
vůz.
„Tento rok byl v mnoha ohledech
výjimečný. V rámci AutoBest jsme
přivítali sedm ﬁnalistů, což je v naší
dvacetileté historii velmi vzácná situace. Je to
doklad schopnosti automobilového průmyslu
dodávat vynikající nové modely s jasným
zaměřením na elektriﬁkaci. V důsledku toho
jsme měli silnou konkurenci mezi Seatem Leon
a Škodou Octavia. Oba vozy od značek patřících
do skupiny VW jsou skvělé a zasloužily si vyhrát.
Jelikož vyhrát může pouze jeden, porota AutoBest
hlasovala, a tak máme vítěze: Seat Leon,“ uvedl
předseda poroty Ilia Seliktar.
„V tak komplikovaném roce prokázal AutoBest
svoji odolnost a dodržel všechny dané sliby. Držíme
se naší tradice a vyhlašujeme vítěze AutoBest
Best Buy of Europe 2021 a přidáváme všechna
naše ocenění. Zvládli jsme „mission impossible“
a realizovali závěrečný test v rakouském
Teesdorfu. Tímto způsobem vyjadřujeme
uznání všem lidem v automobilovém průmyslu,
kteří vyvinuli obrovské úsilí, aby pokračovali
v dodávkách skvělých nových automobilů

a technologií,“ prohlásil zakladatel a předseda
organizace AutoBest Dan Vardie.
„Jsme hrdí, že nový Seat Leon byl zvolen
vítězem ankety AutoBest 2021. Pro tým, který
připravil jeho uvedení na trh, je to nejlepší možné
uznání. Ocenění od porotců ankety AutoBest pro
vůz, navržený, vyvinutý a vyráběný v Barceloně,
nám dodává novou sílu k tomu, abychom
s důvěrou hleděli do budoucnosti. Kombinací
pozoruhodného designu a pokrokové techniky
jsme vytvořili vůz, který poskytuje vše, co zákazníci
požadují,“ řekl předseda představenstva Seatu
a značky Cupra Wayne Griﬀiths.
Datum a místo 20. ročníku slavnostního
předávání cen AutoBest budou oznámeny
v následujících měsících, protože pro organizaci
AutoBest má bezpečnost všech hostů i členů
poroty zásadní význam.
Vítězové dalších kategorií jsou uvedeni na
str. 10 (dostupné po stažení pdf verze)

více na
www.autoweek.cz

Kia Ceed má nový motor 1,5 l T-GDi
Kia uvádí novou řadu zážehových motorů
pro nejprodávanější modelovou řadu
Ceed. Nový motor Smartstream 1,5 l T-GDi
přináší vyšší výkon 118 kW (160 k), lepší jízdní
dynamiku i nižší spotřebu. Lze jej kombinovat
buď s šestirychlostní přímo řazenou
převodovkou
nebo
sedmistupňovou
dvouspojkovou. Motor využívá nejnovější
technologie motorů Smartstream, např.
plynule proměnnou periodu ventilů Kia
CVVD, která upravuje časování ventilů ve
prospěch vyššího výkonu při současném
snížení emisí. V nižších otáčkách se
aktivuje nový nízkotlaký systém recirkulace
výfukových plynů LP EGR. Vozy řady
Ceed se vyrábějí v Žilině a představují

nejprodávanější modelovou řadu značky
v Evropě. V žilinském závodě se rovněž
vyrábí nový motor 1,5 litru T-GDi.

Alfa Romeo představila 4C Spider 33 Stradale Tributo
Alfa Romeo představila akční verzi 4C
Spider 33 Stradale Tributo inspirovanou
legendární Alfou 33 Stradale z roku 1967.
Pro Severní Ameriku bude vyrobeno pouze
33 kusů této limitované edice.
Model 4C je pro Alfu Romeo v čele
znovuzahájeného prodeje v Severní
Americe. Verze 4C Spider 33 Stradale

Tributo se bude dodávat výhradně
s třívrstvým lakem Rosso Villa d'Este
a šedozlatými koly 18“ vpředu a 19“
vzadu. Přeplňovaný motor 1750 cm3
s přímým vstřikováním dosahuje výkon
175 kW (240 k). S hmotností 1135 kg přináší
impozantní poměr výkonu a hmotnosti 4,7
kg/k. Díky tomu zrychlí z 0 na 100 km/h za
4,1 s a dosáhne nejvyšší rychlost 258 km/h.
Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo
se vyrábí ručně v Modeně a u vybraných
prodejců se nabízí za 79 995 USD (1,7
milionu Kč). Zákazníci obdrží očíslovanou
knihu, v níž je zaznamenán designový
koncept, postup výroby a kompletní
historie 33 Stradale.

Další témata 51. týdne na autoweek.cz
Česká republika je na konci evropského žebříčku
Výroba vozidel opět zpomalila
Emil Frey v ČR spouští webový portál autosphere.cz
Nové nadnárodní uskupení v rámci Skupiny GEFCO
více na
www.autoweek.cz

Vývoj trhu v roce 2021: zrychlení po pomalém startu
Analytici trhu z Dataforce zkoumali jak
rychle se v roce 2021 zotaví automobilový
trh sedmi nejvýznamnějších zemí EU. Podle
Dataforce budou až do jara hospodářský
rozvoj a podnikatelské klima i nadále zatěžovat
přísná opatření omezující osobní kontakty.
V Německu, Španělsku a Itálii navíc končí balíčky
ekonomických stimulů, které podpořily poptávku
po automobilech, a současně v postupně vstoupí
v platnost zpřísněné daňové systémy založené
na emisích CO2.

budou snažit snížit provozní náklady, ale nikoliv
počet vozidel. Mnoho společností chce snížit
uhlíkovou stopu používáním elektromobilů jako
služebních vozidel. Proto opatření pro podporu
prodeje BEV a PHEV v mnoha zemích dopadají
na úrodnou půdu.

Úplné zastavení prodeje už by nemělo hrozit.
Online prodej ovšem zpomaluje uzavírání
registračních úřadů, i když v některých zemích
už online registrace bez problémů funguje. Jak
předpovídají odborníci z Dataforce, výpadek
několika měsíců prodeje se v roce 2021 nebude
opakovat. Oživení ekonomiky v průběhu roku
2021 povede k efektům dohánění – prognóza
očekává růst o 17 % ve srovnání s rokem 2020,
takže trh dosáhne 85 % registrací proti roku 2019.

Krizí v roce 2020 byly nejvíce zasaženy
půjčovny automobilů. Mnoho půjčoven v roce
2020 snížilo své zásoby, takže budou potřebovat
nová vozidla aby uspokojily opět rostoucí
poptávku, i když ta zůstane hluboko pod úrovní
z doby před krizí.

Jako první znovu poroste poptávka na trhu
firemních vozidel. Protože mnoho leasingových
smluv bylo v roce 2020 jen prodlouženo, dojde
v roce 2021 k nadprůměrnému rozsahu obnovy
vozových parků. Jejich provozovatelé se sice

Soukromí zákazníci budou nákup odkládat
o něco déle a ti, kteří chtějí ušetřit, hledají ojeté
vozy. Kromě toho poptávku ve srovnání s rokem
2020 utlumí ukončení stimulačních opatření,
která byla speciálně zaměřena na soukromý trh.

Významný efekt mají vlastní registrace
výrobců a prodejců. Ti tímto způsobem už v roce
2020 snižovali své skladové zásoby vozidel. Podle
Dataforce budou automobilky muset aktivně
směřovat ke splnění zpřísněných emisních limitů.
Je proto pravděpodobné, že zaznamenáme
vyšší podíl taktických registrací než registrací
skutečnými zákazníky.

více na
www.autoweek.cz

Sever Evropy chystá prudký rozvoj výroben vodíku
Zájem
o
rozšiřování
vodíkových
technologií vede k rychlém budování

elektrolyzérů v Dánsku, Nizozemsku
a na severu Německa. Dánský projekt
Green Hydrogen Hub Denmark chce do
pěti let zprovoznit elektrolyzéry o výkonu
350 MW. Německá státní iniciativa HY 5
cílí ve stejném časovém období na 500
MW. I Nizozemsko plánuje do roku 2030
desítky vodíkových projektů. V Německu
se pět spolkových zemí zapojilo do
iniciativy HY 5 a společnými silami chtějí
do roku 2025 postavit elektrolyzéry
pro výrobu vodíku o výkonu až
500 MW.

Ocenění pro elektrické dodávky PSA
Odborná porota 24 nezávislých
evropských novinářů a vydavatelů
vybrala vozy Peugeot e-Expert, Citroën
e-Jumpy, Opel Vivaro-e a Vauxhall
Vivaro-e jako Mezinárodní dodávku roku
2021 (International Van Of The Year).
Jde o první elektrifikované LUV skupiny
PSA. Vozy jsou tak ideálním pracovním
nástrojem pro různé typy zákazníků od
řemeslníků přes podnikatele po státní
správu. Každá ze značek vyvinula
elektrickou verzi svého vozu pro různé
varianty karoserie od skříňových po
minibusy. Vyrábějí se v Hordainu ve

Francii a jsou vybaveny elektrickým
hnacím ústrojím z Trémery. Nabízejí dvě
úrovně dojezdu – 230 km v cyklu WLTP
s akumulátorem 50 kWh nebo 330 km
s akumulátorem 75 kWh. Od října 2020
bylo dodáno již 1300 těchto vozidel.

Krátce
Skupina PSA vytváří novou značku pro obchod s ojetými vozy Spoticar.
Harald Müller, ředitel nejmladší značky koncernu VW Jetta, působící jen v Číně,
náhle zemřel.
Největší čínský internetový vyhledávač Baidu hodlá vyrábět vlastní automobily
s elektrickým pohonem.
Novým prezidentem a generálním ředitelem Hyundai Motor by se měl stát Jaehoon
Chang, dosavadní ředitel exkluzivní značky Genesis.
Nicole Mommsenová přebírá odpovědnost za komunikaci koncernu VW místo
Peika von Bestenbostela, který na konci roku odejde do důchodu.
více na
www.autoweek.cz

Evropští výrobci nákladních vozidel opustí naftu
Sedm hlavních výrobců nákladních vozidel
v Evropě se v bezprecedentním vědecky
podloženém prohlášení zavázalo do roku 2040
zastavit prodej vozidel na fosilní paliva na základě
přelomové studie prokazující, že v příštích letech
by při pohonu těžké silniční dopravy měl hrát
hlavní roli vodík.

Ambiciózní prohlášení výrobců nákladních
vozidel je v souladu s návrhem Evropské komise
dostat do roku 2030 na silnice 80 000 nákladních
vozidel s nulovými emisemi a do roku 2050 zajistit,
že všechna nově prodávaná vozidla budou
bezemisní.

Aby bylo možné realizovat plán uhlíkové
neutrality do roku 2050, spojili se generální ředitelé
evropských výrobců nákladních vozidel pod
záštitou Evropské asociace výrobců automobilů
ACEA s předními vědci z Postupimského institutu
pro výzkum dopadu klimatu PIK. Společnosti CNH
(Iveco), Daimler, DAF, Ford, MAN, Scania a Volvo
s PIK podepsaly společné prohlášení, v němž se
zavazují k postupnému vyřazení fosilních paliv
z pohonu svých vozidel do roku 2040. Tento cíl
ale bude možné dosáhnout jen za předpokladu
vybudování potřebné infrastruktury pro
nabíjení, resp. tankování vodíku a současného
vytvoření patřičného politického rámce, včetně
komplexních cen za emise CO2.
Generální ředitel společnosti Scania
a předseda Rady pro užitková vozidla ACEA
Henrik Henriksson k tomu uvedl: „Má-li si silniční
nákladní doprava udržet svoji roli ve službě
společnosti, musíme co nejdříve opustit fosilní
paliva. Nejenže jsme přesvědčeni, že je to nutné,
ale víme, že je to možné, a jsme připraveni
to uskutečnit. Ale nemůžeme to udělat sami.
Potřebujeme aby zákonodárci a další zúčastněné
strany s námi spojili síly.“

„Spolehlivá a účinná vozidla s nulovými
emisemi se již začínají dostávat na trh, ale
v příštích několika letech budeme muset
rychle zvýšit jejich počet a dojezd. Bude to
vyžadovat změnu paradigmatu a co nejrychlejší
odklon od fosilních paliv jako hlavního zdroje
energie. Vozidla s nulovými emisemi se ovšem
neprosadí dokud nafta zůstane levnější,“ uvádí
se v prohlášení.
Jednou z hlavních překážek je v současné
době nedostatečná infrastruktura. Komise EU
a vlády členských států byly proto vyzvány,
aby zajistily financování její budování tam,
kde je to nejvíce zapotřebí. „Je třeba výrazně
rozší řit infrastrukturu pro doplňování vodíku
a synchronizovat ji s prodejem nákladních vozidel
s palivovými články,“ uvádí studie.

více na
www.autoweek.cz

Význam péče o historická vozidla
Ekonomický význam odvětví údržby
klasických vozidel a obchodu s nimi
v Německu roste. Studie Classic Study
Young and Oldtimer 2020 od společnosti
BBE Automotive se primárně zaměřuje
na 1,4 milionu klasických vozidel starších
20 let využívaných jako volnočasové
hobby nebo jako investice. V Německu je
registrováno 857 044 vozidel starších než 30
let. Do péče o tato vozidla je zapojeno 780
specializovaných dílen, 2500 nezávislých
dílen zabývajících se klasickými vozidly,
400 prodejců angažujících se v oblasti
klasických vozidel a 50 velkoobchodníků
specializovaných na obchod s díly pro
historická vozidla. Mnoho dalších odvětví
těží ze 4000 každoročně pořádaných akcí,
jichž se účastní přes milion návštěvníků,
a více než 1000 specializovaných muzeí
a soukromých sbírek. Rok 2020 měl na
toto odvětví velký dopad, nicméně jako

dříve toto odvětví ovlivňuje nedostatek
specializovaných řemeslníků, obtížné
získávání náhradních dílů a potřeby
komplexních oprav.
Klasická auta nemusí být nákladným
koníčkem. V registracích dominuje
segment vozidel s hodnotou od 10 000 eur
do 50 000 eur (265 000 až 1 320 000 Kč)
s podílem 51 % a druhou největší skupinou
se 41 % jsou vozy s hodnotou do 10 000
eur. Jen 8 % klasických automobilů má
cenu nad 50 000 eur.

Tip na knihu: Žil jsem s justicí
JUDr. Karel Friml jako právník 61 let
pomáhal motoristům, ale je znám i svou
dlouholetou spoluprací s redakcemi
motoristických
časopisů a televizní
Automotorevue. Své
poznatky z práce
v justici v oblasti
silniční
dopravy
zhodnotil i jako autor
či spoluautor mnoha
scénářů pro televizi

i film (např. filmu Jak napálit advokáta).
Kniha Žil jsem s justicí ovšem nepřináší prostý
výčet historek a případů či vzpomínek na
setkání se zajímavými lidmi. Mnohem víc
je rozjímáním nad tím, co tyto zkušenosti
znamenaly pro život autora. Široký záběr
témat odpovídá velkému rozsahu jeho
zájmů, přičemž motorismus zde samozřejmě
hraje
dominantní
úlohu.
Exkluzivně
vytištěná kniha je k dostání výhradně v síti
knihkupectví Kosmas a přes internet www.
kosmas.cz/knihy/284101/zil-jsem-s-justici/.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Změna ve vedení společnosti Auto Palace Group
Společnost Auto Palace Group
oznámila, že po vzájemné dohodě byla
ukončena spolupráce s dosavadním
generálním ředitelem společností Auto
Palace Group Radkem Donnerem. Jeho
funkci a pravomoci přebírá a bude nyní
po nezbytně nutnou dobu zastávat Karel
Klouda (foto), jednatel všech společností
Auto Palace Group. Donner vedl Auto
Palace Group od června 2019.

Porsche Inter Auto CZ cílí na dvojnásobný prodej
Společnost Porsche Inter Auto CZ,
největší prodejce nových vozů v ČR
a výhradní dovozce vozů značky Porsche,
chce v příštích pěti letech zdvojnásobit
počet prodaných vozů Porsche. „Letošní rok,
poznamenaný koronavirovou pandemií,
byl pro každého obrovskou zkouškou.
Protože se ale chceme dívat hlavně
dopředu a růst, zvolili jsme si ambiciózní
cíl – do roku 2025 bychom rádi prodávali
vozy Porsche ve dvojnásobném množství,
než tomu bylo dosud. Bude to samozřejmě
znamenat velké změny,“ uvedl jednatel
společnosti Porsche Inter Auto CZ Michael
Antosch.
Klíčovým se stane rozmach prodejní
sítě. K Porsche Centru Praha na Proseku se
v Praze přidá ještě jedno prodejní místo.
Expanze bude směřovat i na Moravu
a do Plzně. Součástí plánu bude i posílení
značky Porsche Approved coby oficiálního
programu prodeje ojetých vozů Porsche.
Jedním ze základů plánu jsou lidské
zdroje. Protože Porsche Inter Auto CZ
má velmi kvalitní personální zajištění,
stačí změny ve vlastních řadách. Pozici

výkonného ředitele importéra značky
Porsche pro ČR převezme Jan Sedláček
(foto), dosavadní ředitel Porsche Centra
Praha a manažer značky pro ČR. Ředitelem
Porsche Centra Praha s rozšířenou
odpovědností za všechny retailové
pobočky značky Porsche v ČR se stane
Michal Kubišta, stávající ředitel pobočky
Porsche
Praha-Smíchov
odpovědný
i za prodej vozů Bentley a Lamborghini.
Ředitelem nejstarší provozovny PIA CZ
v ČR se místo něho stane Vlastimil Fric,
který v současné době vede provozovnu
v Plzni Lochotíně.
více na
www.automakers.cz
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„Odpojovací“
zařízení jsou
nezákonná

AutoBest
vyhlašuje další
ocenění
za rok 2020
Podpora pro
Herberta Diesse

Jak
s elektromobilem
během zimy
Bilance roku 2020
a výhled na rok 2021

AutoBest vyhlašuje další ocenění za rok 2020
Letošním novým členem Síně slávy ManBest
2020 se stává Herbert Diess. Diess byl jmenován
generálním ředitelem koncernu Volkswagen
během největší krize v historii této společnosti
a v současnosti řídí její transformaci s cílem
stát se globálním lídrem v oblasti elektrických
vozidel a digitalizace. Mnoho elektromobilů –
včetně nedávno oznámených nových, cenově
dostupných – které v příštích letech skupina
Volkswagen uvede na trh, umožní milionům
motoristů přejít ze spalovacích motorů na čistě
elektricky poháněná vozidla. Časem bude možné
jeho úspěchy považovat za definování nové éry
– éry elektrických vozidel pro každodenní použití
a pro všechny. V těchto obtížných dobách
Herbert Diess udržel skupinu Volkswagen na
solidní cestě ziskovosti a růstu prodeje. Rovněž
realizuje důkladnou restrukturalizaci skupiny
s cílem stát se mnohem agilnější organizací
s proaktivním přístupem schopným rychleji
reagovat na dnešní rušnou dobu.
Členové poroty AutoBest zvolili Renault E-Tech
jako vítěze ceny TechnoBest 2020. Tato důmyslná
inovace hybridního pohonu představuje
technologii převzatou ze závodních tratí
a proměněnou pro reálný provoz. Posunutí hranice
možného ve formuli 1 umožnilo, že Renault uvedl
na trh efektivní a cenově dostupné řešení. Renault
prokázal své odborné znalosti v oblasti technologií

směřujících ke sníženým emisím zavedením tří
hybridních nebo plug-in-hybridních verzí u modelů
v segmentech malých a kompaktních automobilů
a přípravou dalších tří modelů, které budou
následovat v roce 2021. Renault nabízí řadu
cenově dostupných nízkoemisních technologií pro
průměrné zákazníky a ukazuje cestu k hladkému
přechodu v individuální mobilitě.
Honda e je vítězem ocenění EcoBest 2020.
Jde o důmyslné čistě elektricky poháněné auto
optimalizované pro použití v centrech měst.
Díky designu, který nelze srovnávat s žádným
konkurentem, je Honda e charismatická, luxusní
a skvěle se řídí, což dokazuje, jak vzrušující může
být budoucnost podle EcoBest. Představením
tohoto vozu Honda prokázala, že je připravena
na městské elektromobily s akumulátory, ale také,
že má smysl pro technické inovace, například
náhradou vnějších zpětných zrcátek kamerami.
Společnost Honda si s uvedením modelu e dala
na čas, ale ten dobře využila při výzkumu a vývoji
úžasného městského BEV.
Vítězové ocenění CompanyBest, SafetyBest,
DesignBest, SmartBest a SportBest za rok 2020 již
byli vyhlášeni dříve, stejně jako výsledek hlasování
poroty AutoBest pro Citroën Ami – 100% electric
jako vítěze výjimečné ceny A Star is Born.
více na
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Podpora pro Herberta Diesse
Generální ředitel koncernu Volkswagen
Herbert Diess získal podporu dozorčí rady, aby
mohl pokračovat v rychlejší a důkladnější realizaci
reforem společnosti. Podařilo se tak zmírnit
krizi ve vedení VW kompromisem. Ten Diessovi
umožní zůstat v čele s větší podporou pro jeho
úsilí o realizaci reforem. Diess rovněž požadoval
předčasné prodloužení smlouvy, ale v tomto
ohledu narazil na odpor zástupců zaměstnanců
a odborů v čele s Berndem Osterlohem.
V prohlášení dozorčí rady se uvádí, že její
členové se jednomyslně rozhodli podpořit
strategii, kterou prosazuje generální ředitel Diess,
zejména orientaci společnosti na elektromobilitu
a digitalizaci. „V nadcházejících letech bude
dozorčí rada tuto strategii realizovat pod
vedením Herberta Diesse. On a jeho nový tým
mají plnou podporu, pokud jde o přeorientování
na elektromobilitu, digitalizaci, ale také na
zvýšení efektivity a ziskovosti ve všech značkách
a částech skupiny,“ uvedla rada.
Diess se snaží snížit v Německu provozní
a výrobní náklady, aby získal zdroje pro masový
přechod k elektromobilitě a proměně 83 let
staré automobilky v technologickou společnost.

To vedlo k jeho střetu se šéfem odborů ve VW
Berndem Osterlohem ohledně mnoha oblastí.
Diess rovněž požádal dozorčí radu o prodloužení
své smlouvy i přes rok 2023. Odbory a někteří
členové dozorčí rady ovšem uvedli, že je příliš
brzy na to, aby se o této záležitosti diskutovalo.
Diess získal podporu představenstva i pro
svého kandidáta na pozici finančního ředitele
a požadavek na oddělení divizí nákupu
a komponent. Představenstvo také uvedlo, že
VW v příštích dvou letech sníží režijní náklady o 5
% a náklady na nákup o 7 %.
Z prohlášení dozorčí rady rovněž vyplývá, že
značky Lamborghini a Ducati zůstanou součástí
koncernu VW. Prohlášení ovšem nezmiňuje
Bugatti. Bentley přejde pod kontrolou Audi
a budoucí modely značky budou s Audi sdílet
více techniky, včetně využití projektu Artemis,
v jehož rámci se vyvíjí nástupce sedanu Audi A8
s plně elektrickým pohonem. Mateřský závod VW
ve Wolfsburgu se stane průkopnickou továrnou
pro vysoce automatizovanou výrobu elektricky
poháněných vozidel. Bude se zde vyrábět
reprezentativní model značky Volkswagen
s elektrickým pohonem.
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„Odpojovací“ zařízení jsou nezákonná
Evropský soudní dvůr rozhodl, že je nezákonné,
pokud výrobci automobilů do svých vozů instalují
zařízení, které jim umožňuje splnit emisní testy.
Technické řešení ovlivňující měření emisí vozidel
by mělo být považováno za nezákonné i když
přispívá k prevenci poškození motoru. Rozhodl
o tom nejvyšší soud Evropské unie. „Výrobce
nemůže instalovat odpojovací zařízení, které
během procesu schvalování systematicky
zlepšuje výkonnost systému regulace emisí,
a tím napomáhá ke schválení vozidla,“ uvedl
ve zdůvodnění. Takzvané „odpojovací zařízení“
působí, že vozidla při laboratorních testech
vykazují mnohonásobně nižší emise NOX než
v reálném provozu.
Prohlášení soudu označuje výrobce, který je
předmětem stížnosti, jako „společnost X“. Protože
je tento případ všeobecně spojován s aférou
Dieselgate, média obecně za postiženou
společnost označují koncern Volkswagen.

Jenže zařízení odpovídající textu rozhodnutí
soudu v Evropě používaly i jiné automobilky.
Srovnatelným žalobám jako VW například
v poslední době čelí i Daimler.
V tomto případě francouzští žalobci na
základě vyšetřování údajného klamání kupujících
postoupili svá zjištění Evropskému soudnímu dvoru
a požádali jej o objasnění právního stanoviska
EU. Soud shledal, že společnost do automobilů
nainstalovala software, který snižoval úroveň
emisí pouze za podmínek odpovídajícím měření
během procesu schvalování. Odmítl argument,
že zařízení může v průběhu času chránit motor
před poškozením, protože jeho hlavním účelem
bylo ovlivnit hodnoty emisí během měření:
„Odpojovací zařízení, které během schvalovacího
procesu systematicky zlepšuje výkonnost systému
zachytávání emisí, a tím umožňuje schválení
vozidla, nemůže spadat do oblasti působnosti
výjimky ze zákazu těchto zařízení.“
Francouzský případ se
týkal ventilu recirkulace
výfukových plynů (EGR),
který umožňuje přesměrovat
část výfukových plynů zpět
do přívodu vzduchu do
motoru za účelem snížení
emisí NOX. Systém EGR byl
pro proces měření upraven
tak, aby emise zůstaly pod
předepsaným limitem, ale
podle odborné analýzy
zařízení za normálních
podmínek provozu vedlo
k částečné deaktivaci EGR,
a tím k vyšším emisím NOX.
Plně fungující systém EGR by
vyžadoval častější údržbu
byl by provozně nákladnější.
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Bilance roku 2020 a výhled na rok 2021
Tiskové prohlášení Českého plynárenského
svazu s bilancí roku 2020 a výhledem na stěžejní
události roku příštího. Na otázky odpovídá
předseda Rady ČPS Martin Slabý.
Jaký byl pro plynárníky rok 2020?
„I přes naše obavy pramenící z pandemické
situace a slabší zimy hodnotíme rok 2020 jako
uspokojivý, bez dramatických dopadů do
hospodaření plynárenských společností. Propad
spotřeby u velkých odběratelů byl totiž částečně
kompenzován odběrem domácností. Jednoduše
se projevil „efekt home oﬀice“, kdy si lidé při práci
z domova zatopili. V rámci profesního fungování
se plynárenským ﬁrmám podařilo zavést ﬂexibilní
organizační opatření a díky nim zvládnout většinu
plánovaných projektů i přes přijatá omezení.
Jako klíčovou událost tohoto roku bych
označil navázání spolupráce s Teplárenským
sdružením ČR za účelem podpory přechodu
tepláren na zemní plyn.
Za zmínku stojí i rozvoj plynové mobility v ČR,
kterému věnujeme velkou pozornost. Vedle
rostoucího počtu vozidel na CNG nám dělá
radost i zájem o LNG. Jeho potvrzením je mj.
memorandum o spolupráci, které za plynárenství
podepsal Český plynárenský svaz se Škoda Auto.“

Co nás čeká v roce 2021?
„Po vypjatém pandemickém roce 2020
očekáváme postupný návrat k normálu. Ať už
proto, že nemoc časem a s očkováním odezní,
či proto, že se naše obchodní, pracovní i osobní
modely epidemickému standardu přizpůsobí.
Rok 2021 bude rokem změn velké energetické
legislativy. Má být představen návrh nového
energetického zákona, schválen zákon
o podpoře obnovitelných zdrojů energie a řada
dalších. Zásadní strategické normy budou
předkládány na půdě EU. Plynárenství musí
potvrdit klíčový význam plynu v budoucím
energetickém mixu jak z pohledu stabilního
a stabilizujícího zdroje energie, tak z pohledu
razantního snižování emisí.
Velmi praktickým tématem příštího roku
v České republice bude zahájení konkrétních
realizací přechodu prvních uhelných tepláren
na plyn tak, aby zvládly nové ostré emisní limity,
které začnou platit již 1. ledna 2023.“

více na
www.autoweek.cz

Jak s elektromobilem během zimy
I s elektromobilem můžete jezdit v chladném
období, protože elektrický pohon je samozřejmě
vhodný i pro zimu. Jejich majitelé nemusejí mít
obavy. Německý autoklub ADAC pro ně sestavil
nejdůležitější tipy.
V zimě potřebujete více energie než v létě na
vytápění interiéru, zadních a předních oken nebo
akumulátoru. Jako řidič však můžete udělat hodně
pro to, abyste zajistili, že dojezd bude dostatečný
i v chladných dnech a budete šetřit akumulátor.
Jak uvádějí odborníci z ADAC, řidič
elektromobilu musí v zimě počítat s průměrným
dojezdem o 10 až 30 % kratším. V případě delších
cest je ztráta úměrně méně významná než
v případě častých krátkých cest, protože v tomto
případě se vozidlo musí často zahřívat.
Největším dalším spotřebičem energie je
ohřev vzduchu. Místo vytápění celého vozu
je lepší zapnout vyhřívání sedadel a volantu
a nastavit nižší teplotu vytápění, například na
18 °C místo 22 °C. Pokud je to možné, měl by
majitel elektromobilu předehřívat jeho interiér
pokud je připojen k nabíječce.

Parkování v garáži zabraňuje přílišnému
vychladnutí akumulátoru, protože studený
akumulátor se nenabíjí tak dobře jako zahřátý.
Pro ideální nabíjecí výkon a optimální využití
rekuperace kinetické energie při zpomalování
potřebuje akumulátor určitou provozní teplotu.
Dojezd prodlužuje jízda v ekologickém režimu,
která vyžaduje méně energie.
Strach ze zmrznutí v dopravní zácpě je
v elektromobilu neopodstatněný. Elektricky
poháněný automobil lze vyhřívat stejně, jako
vozidlo se spalovacím motorem. Pokud je
akumulátor při uvíznutí v dopravní zácpě
dostatečně nabitý, vydrží několik hodin.
Obecně platí: bezpečnost nesmí utrpět
úsporným režimem. Řidič by neměl mrznout,
světlomety musejí být zapnuté, okna musí
být bez ledu a musí být zapnutá ventilace.
Bez ohledu na typ pohonu ADAC obecně
doporučuje sledovat dopravní situaci, mít
dostatečnou rezervu v akumulátoru nebo nádrži
a vhodnou výbavu po ruce, například deku ve
vozidle.
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