
!ASOPIS PROFESIONÁL" V AUTOOPRAVÁRENSTVÍ

#$ LET NA TRHU

P!ÍLOHA " PRAKTICKÁ DÍLNA: 
PALIVA A MAZIVA Z HLEDISKA AUTOOPRAVÁRENSTVÍ ! "##"$"#"# % # $% &

Management, reportá&e 
30 let spole!nosti Interaction '(
M"ní se situace s blokovou v#jimkou? ')
Klobouk dol$! ... podruhé  
(Aktivity Zväzu autoservisov SK) '*
Zm"na zákona o povinném ru!ení '+
SKF – cesta v#znamného v#robce  ,+

Technologie, technika
Nová pom$cka pro diagnostiky:  
single test -. 
Liga mistr$ diagnostiky:
Nestartující VW Golf III -+

[ ]
/ + " LEDEN + ÚNOR "#"0

Opravovali jsme  
na Dakaru 2023 ( 1 ) 12 

P!edpla"te si 
AutoEXPERT

Mobilita za férovou cenu!
N ov!  v " ra z n !  r oz # í $ e n"  s o r t i m e n t

Nové rubriky pro rok 2023:
Technologie v!díln" ( 1 )  Osv"tlení ,.
Elektromobilita va#ima o$ima ( 1 ) ,)

Uzdrav(me) p%í#erku 3
Pohled zevnit% na poctiv& servis  
klimatizací ( 4 ) -4

Budoucnost je tady:  
Elektronické systémy vozidel 1)

 



8 |  AutoEXPERT !"+!#.#!#$  

NA AKTUÁLNÍ TÉMA EMISE

Historická zku!enost ukázala, "e z#varovného hlasu od-
borník$, apelu léka%$ apod. si zmín&né zájmové skupiny 
ned&lají v$bec nic, a proto tento projekt mí%í na !irokou 
ve%ejnost, zastupitele m&st a obcí, zástupce !kol atd. Jedin& 
!iroká osv&ta a pojmenování v&cí prav'mi jmény mohou b't 
cestou k#náprav&. 

Kampa( si klade za cíl informovat a motivovat p%ede-
v!ím obyvatele m&st a ty, kte%í pravideln& do 
m&sta dojí"d&jí )i jinak pravideln& u"ívají svá 
vozidla, aby je pou"ívali uv&dom&le, udr"ovali 
v bezvadném technickém stavu a#sami tím p%i-
sp&li ke sní"ení !kodliv'ch emisí. 

V#rámci osv&ty ve%ejnosti je p%ipraveno 
hned n&kolik informa)ních nástroj$. Hlav-
ním komunika)ním kanálem je web kampan& 
www.uzdravpriserku.cz, kde naleznete ve!keré 

!

UZDRAV"ME#
P$Í%ERKU

  ZPRACOVAL: Jaromír Martinec  FOTO: archiv ASEM  

aktuální informace. Kampa( m$"ete sledovat také na 
sociálních sítích Facebook, Instagram a#Twitter, kde sta)í 
zadat #uzdravpriserku.

Stejn& tak tv$rci kampan& p%ipravili i youtube kanál 
Uzdrav p%í!erku, kde naleznete d$le"itá videa a rozhovory 
s#autory této publikace. Pod p%ipojen'm QR kódem se m$-
"ete na youtube kanál p%ímo podívat.

Víte, !e kvalita ovzdu"í je v#seznamu Sv$tové zdravotnické organizace v první desítce p%í&in 
p%ed&asn'ch úmrtí? Na ve%ejnosti se o tom málo ví a je"t$ mén$ se o tom mluví. Vy, &tená%i 
AutoEXPERTU, v"ak dob%e znáte situaci v#(eské republice, kde vlivem zájmov'ch skupin sys-
tém m$%ení emisí a technick'ch prohlídek vozidel katastrofáln$ selhává. Pravideln$ na tuto 
skute&nost upozor)uje Asociace emisních technik* ASEM, která ve spolupráci s Ústavem 
státu a práva Akademie v$d (R p%ipravila osv$tovou kampa) Uzdrav p%í"erku.

Youtube 
kanál 

Uzdrav 
p!í"erku
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Pro vedení vybran!ch obcí a m"st v#$es-
ké republice je pak p%ipraven workshop, 
kde jejich zástupci budou seznámeni 
s#hlavními body kampan", s aktuálním 
stavem ovzdu&í a stavem technick!ch 
prohlídek a m"%ení emisí voz' na úze-
mí jejich obce.

Auto%i projektu jsou zapojeni do mezinárodního bezkon-
taktního m"%ení emisí v m"stském ovzdu&í CARES, jeho( 
hlavním cílem je rychlé a komplexní stanovení skute)ného 
mno(ství emisí silni)ních vozidel. To zajistí, (e vozidla 

budou odpovídat emisním p%edpis'm 
po celou dobu svého (ivota a za v&ech 
okolností. Nam"%ená data se budou 
moci dále pou(ít k %ízení kvality 
ovzdu&í a budou lépe informovat ob-
)any a politiky (více na CARES-brochu-
re-Czech-fv.pdf [cares-project.eu]). 

Elektronická kniha
Samostatn!m komunika)ním nástrojem je pak p%ipravova-
ná se stejn!m názvem, jako nese cel! projekt. Tato publi-
kace je ur)ena &iroké ve%ejnosti a klade si za cíl seznámit 
s#v"deck!mi v!sledky v#oblasti vlivu automobilové dopravy 
na kvalitu ovzdu&í a#na&e zdraví a#s#informacemi o zna)-
ném vlivu technického stavu vozidla na kone)né emise.

Autory dob!e znáte
Jsou jimi toti( odborníci, kte%í se z#nejr'zn"j&ích úhl' 
pohledu problematikou emisí zab!vají – a* je to hledisko 
technické, právní, zdravotní atd. 

prof. Michal Vojtí"ek, M.S., Ph.D.
Michal Vojtí&ek je pedagogem a v"deck!m pracovníkem 
z#centra vozidel udr(itelné mobility Fakulty strojní $VUT, 
kde vede v"decké projekty s#mezinárodní spoluprací a je 
)lenem správní rady ASEM. V#roce 1996 vyvinul na Universi-
ty of Pittsburgh, kde studoval, jedno z#prvních za%ízení pro 
m"%ení emisí za reálného provozu a podílí se tak na v!voji 
celé disciplíny m"%ení emisí za provozu 
od samého po)átku.

MUDr. Irena Opletalová
Irena Opletalová je léka%kou ve Fakultní 
nemocnici Brno, kde p'sobí na Klinice 
plicních onemocn"ní a#tuberkulózy 

a#také p'sobí jako v!zkumná pracovnice 
a#pedago(ka na Léka%ské fakult" Masarykovy 
univerzity. 

dr. Rita Simon, L.L.M., B.A.
Rita Simon je v"deckou pracovnicí p'sobící 
v Ústavu státu a práva Akademie v"d $R, kde 

se odborn" v"nuje témat'm spot%ebitelského a sout"(ního 
práva, ochran" ve%ejného zájmu a#právní komparatistice. Je 
)lenkou European Law Institute (ELI). 

Ing. Petr Novák
Petr Novák je profesí softwarov! architekt a zejména datov! 
analytik se zam"%ením na datamining, strojové u)ení 
a ekonometrické modelování. A je )lenem správní rady 
ASEM. 

Mgr. Jan Dupák
Jan Dupák vykonává svou praxi v#právní poradn" Transpa-
rency International, kde pomáhá lidem, kte%í se setkali 
s#korup)ním chováním )i s#neobvykl!m postupem ve%ejné 
správy. Podílí se na osv"t" a vzd"lávání ve%ejnosti a zam"st-
nanc' ve%ejn!ch institucí v#protikorup)ních tématech. 
Jeho tématy jsou ochrana oznamovatel', fungování samo-
správ, svobodn! p%ístup k#informacím, st%et zájm', ve%ejné 
zakázky )i anga(ovanost ob)an' do ve%ejného d"ní. 

Libor Fleischhans
Libor Fleischhans je lektor a &kolitel emisních mechani-
k', zakladatel poradenského portálu First Car Diagnostics 
a#ASEM. Pracuje pro mezinárodní spole)nost IHR v#divizi 
diagnostick!ch a#emisních p%ístroj' a pravideln" p%ispívá 
na blog iDNES.cz. 

Vybíráme z#obsahu knihy
K#obsahu knihy a jejím jednotliv!m autor'm se budeme 
postupn" na stránkách AutoEXPERTU vracet, nyní vybírá-
me z#jejího obsahu:

Emise a d$ti
Zne)i&t"né ovzdu&í souvisí se zv!&en!m rizi-
kem úmrtí kojenc'. PM10 a NO2 jsou spojeny 
s#20–50% zv!&ením rizika úmrtí u d"tí naro-
zen!ch v#nejvíce zne)i&t"n!ch oblastech ve 
srovnání s#t"mi, které se narodily v#nejmén" 
zne)i&t"n!ch oblastech. 

Publikace je sou!ástí projektu „Zdravé auto – zlep"ení kvality ovzdu"í a sni#ování emisí u$osobních vozidel“, kter% vznikl 
díky podpo&e Norsk%ch fond' a Státního fondu #ivotního prost&edí (R v$rámci programu „)ivotní prost&edí, ekosystémy 
a$zm*na klimatu“, podporovaného z$Finan!ního mechanismu Norska 2014–2021 v$rámci v%zvy !. SGS-4 „Reine“, zab%vající 
se zvy"ováním pov*domí ve&ejnosti v$oblasti vlivu lidské !innosti na kvalitu ovzdu"í.

%
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Ovzdu!í zne"i!t#né ze silni"ní dopravy má !kodlivé ú"inky 
na zdraví plic d#tí po celou dobu $ivota – od v%voje b#hem 
t#hotenství p&es'rané d#tství a$ po dospívání. Expozice 
zne"i!t#nému vzduchu má vliv na sní$ení plicních funkcí 
d#tí. M($e tak negativn# ovlivnit v%voj d#tí a dlouhodob% 
zdravotní stav jejich d%chacího systému.  

Vzduch zne"i!t#n% dopravou zvy!uje riziko vzniku astma-
tu d#tí b#hem p&ed!kolních let, vede i ke zv%!enému riziku 
vzniku alergické r%my a ekzému. Se zv%!en%m zne"i!t#ním 
vzduchu je spojen vy!!í v%skyt infekcí d%chacích cest, opa-
kující se ka!el a rozvoj astmatu.  

V')R dochází dlouhodo-
b# k nár(stu alergick%ch 
onemocn#ní u d#tí, u ast-
matu pozorujeme setrval% 
nár(st. V'sou"asné dob# 
je u'nás 30 % d#tí s'alergic-
k%m onemocn#ním.

Seznamte se s!p"í#erkami
P&í!erky potkáváme denn# na silnicích, parkujeme vedle 
nich p&ed !kolou nebo obchodním domem a ani nás nena-
padne, $e nám n#které z'nich zp(sobují astma nebo rako-
vinu mnohem více ne$ ostatní. Pro zjednodu!ení tématu 
jsme vytvo&ili profily t&í nej"ast#j!ích autop&í!erek, které 
produkují !kodliv%ch emisí nejvíce.

Huli! je lajdák, které-
mu je v!echno jedno. Na 
v!echno ka!le, a tak je i ve 
!patném technickém sta-
vu. Technickou kontrolou 
co dva roky projde hladce 
za mal% úplatek. Myslí si, 

$e !et&í peníze na úkor svého technického stavu, ale není to 
pravda. A p&itom ani neví, jak moc !kodí zdraví své posádky 
a lidem ve svém okolí.

Správnou údr$bou a pravidelnou kontrolou by p&itom 
p&ede!el p&ed"asnému opot&ebení a'dlouhodob# by u!et&il. 
Oprava a následná údr$ba nemusí b%t ani drahá, aby za-
bránila násobn# vy!!ím investicím do odstran#ní následk( 
závad. Pokud je vozidlo v'po&ádku, u!et&í i zna"né náklady 
na spot&eb# paliva. Viditeln% kou& je tém#& v$dy známkou 
nespáleného paliva.

Bezezub je nale!t#n% frajer, dokud se 
neusm#je. Na zub se mu v!ak nikdo 
po&ádn# nepodívá, a tak !kodí mnohem 
více, ne$ se zdá. Bezezub obvykle jezdí 
k neodbornému opravá&i s'p&átelsk%mi 
vazbami na SME/STK, kter%mi tak v$dy 

hladce projde. Majitel takového auta "asto ani neví, $e má 
doma p&í!erku, a jen naslouchá !patn%m radám nebo sám 
do oprav, které nejsou vid#t, odmítá investovat. Emisní sys-
témy pak b%vají v p&ípad# závady rad#ji vy&azeny, zaslepeny 
"i odstran#ny. *koda, $e Bezezub neví, jak moc !kodí zdraví 
lidí v okolí a $e zkracuje i vlastní $ivotnost.

"ipa# je pirát silnic, co 
se nenechá ni"ím brz-
dit, nato$pak n#jak%m 
filtrem pevn%ch "ástic, 
EGR ventilem, kataly-
zátorem nebo sériov%m 
softwarem. )ipa& chce b%t 

vid#t a sly!et a nic jiného ne$ v%kon ho nezajímá. +ivotní 
prost&edí a zdraví lidí kolem jsou mu !umák. Jeho upraven% 
software m($e b%t klidn# zalo$en% na nelegální verzi z Die-
selgate. Technické zku!ebny jej s posv#cením Ministerstva 
dopravy )R stejn# nadále schvalují postaru, jako by nikdy 
k'Dieselgate nedo!lo. Majitelé )ipa&( si pak jako gaune&i 
ani nep&ipadají a "asto pokra"ují v odstra,ování v!eho, co 
by mohlo teoreticky brzdit v%kon…

Co dodat na záv$r?
Upozornit na neviditeln% a plí-
$iv% problém, zv%!it pov#domí 
o'n#m mezi !irokou ve&ejností je 
b#h na dlouhou tra-. Je!t# t#$!í 
je nabídnout uspokojivé &e!ení 
a'sna$it se ho naplnit. Kontrola 
ze strany státu zde naprosto selhává na v!ech úrovních. 
Usilovat o zm#nu zavedenou odpov#dn%mi institucemi sho-
ra je na!e ob"anská povinnost a spole"enská odpov#dnost. 

I kdy$ cesta k dosa$ení cíle m($e 
b%t velmi dlouhá, útrpná a nejistá, 
tak k%$en% v%sledek – "ist% vzduch 
a'zdravé $ivotní prost&edí zachované 
pro dal!í generace – za to rozhodn# 
stojí. P&idáte se k nám i vy? . 

P!i zpracování bylo vyu"ito materiál# ÚSP AV $R 

(Ústav státu a práva Akademie v%d $R) a ASEM.

% Procento d!tí s"alergií v"#R, Státní zdravotní ústav #R, szu.cz.


