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Automobilky se s nedostatkem čipů
probouzejí do nové reality
Polovodičová krize otřásla automobilovým
průmyslem poté, co byl trh s čipy vymeten
producenty spotřební elektroniky. Výrobci čipů
se zaměřují na lukrativnější zákazníky, jako jsou
výrobci smartphonů, takže automobilky musí
snižovat produkci.
Nedostatek polovodičů odhalil rozpor mezi
automobilovým průmyslem, zkaženým desítkami
let dodávek just-in-time, a dodavatelským
řetězcem elektronického průmyslu, který
již nemůže pracovat podle jeho přání.
„Automobilový průmysl byl zvyklý na to, že
celý dodavatelský řetězec je soustředěn kolem
automobilů. Zcela přehlížel že výrobci polovodičů
mají i jinou alternativu,“ konstatoval mnichovský
partner společnosti McKinsey Ondřej Burkacký.
Většina čipů, zejména pro pokročilou
výpočetní techniku, se vyrábí v Asii, kde hlavní
výrobci Taiwan Semiconductor Manufacturing
(TSMC) a Samsung Electronics zajišťují produkci
pro stovky různých společností. I specialisté
na výrobu čipů, jako je Infineon, zadávají část
výroby pro automobilový průmysl externím
dodavatelům mezi nimiž dominuje společnost
TSMC. Jenže asijští dodavatelé upřednostňují
špičkové výrobce elektroniky, neboť ti kupují
vyspělejší čipy s vyšší marží.
Výrobci čipů tvrdí, že automobilový průmysl
v době propadu produkce velmi rychle zrušil
objednávky a nyní v době oživení požaduje

investice do nové výroby. Čipy používané
v automobilech navíc bývají základními produkty,
jako jsou mikrořadiče, které se vyrábějí ve starších
provozech, kde se nepoužívá špičková výrobní
technologie a do nichž výrobci čipů nejsou
ochotni investovat. „Při výrobě těchto věcí pro
ně nemáme jiné použití. Sony je nebude používat
pro Playstation 5 nebo Apple pro svůj příští
iPhone,“ konstatuje Asif Anwar ze společnosti
Strategy Analytics.
„Automobilový průmysl za čipy ročně utrácí
přibližně 40 miliard dolarů, což představuje
zhruba desetinu globálního trhu. Pro srovnání –
samotný Apple za čipy utrácí více jen pro výrobu
svých iPhonů,“ vypočítává technický analytik
společnosti Mirabaud Neil Campling.
Ačkoliv přední dodavatel čipů pro globální
automobilový průmysl Infineon a jeden
z největších dodavatelů automobilového
průmyslu Robert Bosch plánují letos uvést do
provozu nové továrny na výrobu čipů, je jen malá
šance, že se nedostatek polovodičů podaří brzy
eliminovat.
„Nedostatek čipů vyvolává efekt sněhové
koule. Výrobci automobilů využívají dostupnou
kapacitu k upřednostnění výroby ziskových
modelů,“ uvedl Asif Anwar ze společnosti
Strategy Analytics, který odhaduje pokles výroby
automobilů v Evropě a Severní Americe v roce
2021 o 5 – 10 %.
více na
www.autoweek.cz

Nový Outlander přivezl Amazon Live
Společnost Mitsubishi Motors v rámci
své spolupráce s Amazonem odhalila
novou generaci crossoveru Outlander
prostřednictvím živého přenosu na online prodejním kanálu Amazon Live.

Outlander je první automobil, který byl
představen touto formou. Jeho čtvrtá
generace vznikla na alianční platformě
CMF C/D a má víc než jen společný základ
s Nissanem Rogue (v Evropě X-Trail), tedy
i s Renaultem Koleos. Prodej Outlanderu
v Severní Americe začne v dubnu 2021.
Poté budou následovat další trhy, ovšem
nikoliv Evropa. Mitsubishi už dřív oznámilo,
že do Evropy nepřinese žádný nový model
s výjimkou plug-in hybridního Eclipse Cross.

Opel Combo-e Life bude u prodejců na podzim
Opel představil nové Combo-e
Life – velkoprostorový víceúčelový vůz
s elektrickým pohonem vhodný pro město
ale i na delší cesty, zvláště zajímavý pro
taxislužby. U prodejců bude k dispozici od
podzimu. Combo-e Life nabízí spoustu
prostoru s variabilním využitím. Má jedny
nebo dvoje posuvné dveře a dodává se
ve dvou délkách – základní 440 cm nebo
jako verze XL s délkou 475 cm – každá
s pěti nebo sedmi sedadly. Základní
podoba, určená pro pět osob, má objem
zavazadlového prostoru 597 l, zatímco
verze s dlouhým rozvorem 850 l. K dispozici
je tažné zařízení pro přívěs o hmotnosti
750 kg. Trakční elektromotor má výkon

100 kW (136 k). Efektivní provoz podporuje
brzdový systém s rekuperací se dvěma
volitelnými nastaveními. Díky akumulátoru
s kapacitou 50 kWh má Combo-e Life
dojezd podle WLTP až 280 km.

Krátce
K nedostatku polovodičů se přidala další rána pro automobilový průmysl –
nedostatek ocelových plechů.
V důsledku zemětřesení Toyota zastavila výrobu v devíti továrnách a Nissan ve dvou.
Ford investuje miliardu USD do přestavby továrny v Kolíně n. R. na produkci
elektromobilů s platformou VW MEB.
Analytici IHS Markit odhadují globální výpadek produkce automobilů kvůli
nedostatku polovodičových čipů na milion aut.
Závod Nissanu v Barceloně, který bude na konci roku uzavřen, by se měl změnit
na dodavatele akumulátorů pro Seat.
více na
www.autoweek.cz

Škoda Enyaq přichází s variantou SportLine iV
Nové plně elektrické SUV značky Škoda
v yráběné v Mladé Boleslavi nabídne
variantu SportLine iV se sportovním vzhledem
a dynamickými jízdními vlastnostmi. Stejně jako
Enyaq iV se bude i verze SportLine vyrábět
v Mladé Boleslavi. V nabídce budou tři varianty
pohonu, přičemž maximální rychlost činí u všech
tří 160 km/h.
Verze Škoda Enyaq SportLine iV 60 má trakční
elektromotor s výkonem 132 kW a maximálním
točivým momentem 310 N.m. Motor je umístěný
na zadní nápravě a pohání zadní kola.
Akumulátor má kapacitu 62 kWh, respektive
využitelnou kapacitu 58 kWh, což umožňuje
dojezd víc než 400 km (podle WLTP).
Enyaq SportLine iV 80 používá větší akumulátor
o kapacitě 82 kWh (netto 77 kWh) umožňující
dojezd 520 km (podle WLTP). Trakční elektromotor
na zadní nápravě má výkon 150 kW.

Verze SportLine má standardně dodávaný
sportovní podvozek s přední nápravou sníženou
o 15 mm a zadní o 10 mm.
Enyaq SportLine iV působí dynamičtěji díky
mnoha designovým prvkům v černé lesklé
barvě. Má také specifický přední nárazník a je
standardně vybaven světlomety Matrix-LED,
umožňujícími mít neustále rozsvícena dálková
světla.
Designéři interiéru pro Enyaq SportLine
iV navrhli vlastní design převážně v černém
provedení, na přístrojové desce a ve výplni dveří
jsou lišty v dekoru Carbon. Součástí designu
interiéru jsou také exkluzivní černá sportovní
sedadla s integrovanými opěrkami hlavy. Enyaq
SportLine iV je standardně vybaven tříramenným
sportovním multifunkčním volantem.

Stejný akumulátor používá také Enyaq
SportLine iV 80x, který doplní nabídku později
v tomto roce. Tato verze má dva trakční
elektromotory a pohon všech kol. Disponuje
celkovým výkonem 195 kW a maximálním
točivým momentem 425 N.m. Dojezd činí více
než 500 km (WLTP).
více na
www.autoweek.cz

Volkswagen ID.4 lze v předprodeji
pořídit za méně než milion
Druhý model z rodiny elektromobilů
Volkswagenu ID – prostorné SUV ID.4
s elektrickým pohonem – po úvodní
limitované edici ID.4 1st v předprodeji
střídají standardní modely. Na českém
trhu je k dispozici s cenou od 991 900 Kč
včetně DPH za verzi City. Vůz s rozvorem
náprav 2765 mm je dlouhý 4585 mm
a v závislosti na poloze opěradel zadních
sedadel nabízí zavazadlový prostor objem
543 až 1575 l. Pro evropské trhy se vyrábí
v německém Cvikově. K dispozici je se
dvěma velikostmi akumulátoru – menší
nabízí využitelnou kapacitu 52 kWh, která
postačuje k dojezdu až 348 km (WLTP),

větší s kapacitou 77 kWh umožní dojezd
522 km (WLTP). Trakční elektromotor je
uložen vzadu a pohání zadní kola. Dodává
se ve výkonových variantách 109 kW,
125 kW a 150 kW.

Dodávka Renault Express Van
Renault představil nový užitkový model
Express Van – zatím pro francouzský
trh. V západní Evropě, včetně České
republiky, se bude Renault Express
nabízet pouze v užitkové verzi. Tato nová

dodávka je ve skutečnosti modernizovaná
a přepracovaná Dacia Dokker. Renault
Express přinese mimořádně výhodný
poměr ceny a objemu přepravovaného
nákladu. Jeho vzhled je cíleně inspirován
třetí generací modelu Kangoo. Při vnější
podobnosti bude představovat alternativu
s jednodušší výbavou i cenou při využití
osvědčených konstrukčních prvků. Bude
mít nákladový prostor o objemu 3,3 až
3,7 m3 a užitečnou hmotnost 780 kg.
K tomu přidá délku nákladového prostoru
až 191 cm.

Další témata 7. týdne na autoweek.cz
Volkswagen udržitelným způsobem recykluje akumulátory
První obrázky prototypu SUV Maserati Grecale
Škoda Auto a ČEZ postaví další fotovoltaickou elektrárnu
Předplacený servis od Volkswagen Financial Services i na splátky
více na
www.autoweek.cz

Mitsubishi uvádí L200 Plus a sedmiletou záruku
M Motors CZ uvádí na český trh
výkonnější
variantu
pick-upu
L200.
Zákazníkům nabídne největší výkon
127 kW (173 k) místo dosavadních 110
kW (150 k) a točivý moment 502 N.m.

Motor využívá patentovanou technologii
úpravy parametrů motoru (chiptuning)
od společnosti Steinbauer. Certifikace
je zaručena schváleními TÜV Austria
a Ministerstva dopravy ČR. V ceníku
je tento vůz označen jako L200 Plus.
Současně přichází rozšíření tovární záruky
na 7 let/150 000 km.
„Zavedením obou novinek zajistíme pro
L200 nejen jeho lepší konkurenceschopnost
v rámci segmentu pickupů, ale také
zvýšení zůstatkové hodnoty, a tím také
atraktivitu pro potenciální soukromé
i fleetové zákazníky,“ říká obchodní ředitel
M Motors CZ Vladimír Hejna.

Fiat Talento DCT už v prodeji
Fiat Professional uvádí na trh Talento
s novou automatickou šestistupňovou
dvouspojkovou převodovkou DCT pracující
v plně automatickém režimu nebo se
sekvenčním řazením. Je odladěna pro
nejnovější motory 2,0 EcoJet ve verzích
107 kW (145 k)/350 N.m a 125 kW (170 k)/
380 N.m. Talento je k dispozici jako dodávka
s nízkou nebo vysokou střechou a krátkým
nebo dlouhým rozvorem, ve verzi Crew
Cab se šesti sedadly, přepážkou a velkým
nákladovým prostorem, jako kabina
určená pro jakoukoli přestavbu a nově
také ve verzích Combi a Panorama N1 pro

až šest cestujících. Velikost nákladového
prostoru je od 5,2 do 8,6 m3 a užitečná
hmotnost až 1,3 t.

Další témata 7. týdne na autoweek.cz
Průzkum ING: Češi a udržitelná doprava
Platforma Campiri nabízí pronájem obytných vozů
Petrol Awards 2020 – Čerpací stanice roku
Opel startuje další „čtyřiadvacítku“
více na
www.autoweek.cz

Písek přechází na elektrobusy
Městská hromadná doprava v Písku
kompletně přechází na elektrický pohon.
Pětice nových elektrobusů má zázemí
v areálu se sedmi dobíjecími stanicemi,
které dodala společnost ČEZ ESCO. ČEZ
v Písku již delší dobu provozuje celkem
tři rychlodobíjecí stanice pro soukromé
elektromobily.
Společnost ČSAD Autobusy České
Budějovice,provozujícíMHDvPísku,sivybrala
ČEZ ESCO k realizaci areálu dobíjecího
zázemí pro pět nových elektrobusů
SOR EBN 11 a EBN 8. Doplňování energie
zajišťuje pět dobíjecích stanic, každá

o výkonu 44 kW, pro noční dobíjení a dva
ultrarychlé stojany s výkonem až 170 kW
pro podporu vyššího denního nájezdu.

S Dáme market budou mít lidé zboží doma do 30 minut
Platforma Dáme jídlo nabízí zákazníkům
novou službu Dáme market zaměřenou
na velmi rychlé doručování on-line
nákupů. Zatímco u běžných služeb
rozvozu potravin lidé čekají na dodání
i při expresním doručení nejméně dvě

hodiny, nová služba Dáme market dokáže
z vlastních skladů doručit zboží až domů
do půl hodiny od objednání. Zákazníci si
díky minimální výši objednávky stanovené
na 99 Kč mohou nechat dovézt i malé
nákupy. Dáme jídlo tak pokračuje
v zavádění nové generace internetového
nakupování známé jako quick commerce.
Služba Dáme market je dostupná nejprve
zákazníkům v okolí prvního vlastního skladu
na Bohdalci v Praze 10. Rozvozová zóna
bude nastavena tak, aby bylo možné
garantovat doručení nákupu do 30 minut.
S rostoucím počtem skladů se bude služba
postupně rozšiřovat i do dalších částí Prahy
a jiných měst České republiky.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Auto Palace:
nové manažerky v marketingu
Skupina Auto Palace po loňském
odchodu Stanislava Perknera hledala
nové specialisty na marketing. Konečně
se po půlročním výběru personální
agentury v oddělení marketingu objevily
nové manažerky.
„Nedávné
rozšíření
portfolia
reprezentovaných
automobilových
značek, prodejních a servisních center
i odborného personálu významné
dealerské skupiny Auto Palace provází nyní
také představení nového marketingového
týmu. V rámci této změny byla do nové
funkce Group Marketing Manager
CZ & SK jmenována Nela Bartošová.
Ke stejnému dni byla dále na pozici
Marketingové specialistky představena
Michaela Škrdlantová,“ ohlásila firma.
Nela Bartošová (foto) má s oblastí
marketingu více než 15leté zkušenosti na
domácím i zahraničním trhu. Do skupiny
Auto Palace přišla z dlouholetého působení
ve farmaceutickém průmyslu. Během své
Jiří Picek profesní kariéry však získala
dosavadní
zkušenosti také v oboru automotive.
Michaela Škrdlantová na nové pozici
využije
své
bohaté
marketingové
zkušenosti z prostředí automotive, mimo
jiné i z dosavadního několikaletého
působení u významného autorizovaného
dealera
předních
automobilových
značek na českém trhu.

Continental Barum s novým
jednatelem
Continental Barum uskutečnila změnu
na pozici jednatele společnosti, který je
zodpovědný za marketing a obchod.
Pavol Červenák od 1. února 2021 nahradil
dosavadního jednatele Martina Budaye,
který bude nadále působit v koncernu
Continental na pozici ředitele výrobního
závodu a obchodu v jihoafrickém Port
Elizabeth.
Pavol Červenák pracuje v koncernu
Continental více než 15 let. Začínal ve
slovenské společnosti Matador Púchov,
kterou v roce 2007 převzal koncern
Continental. Byl zodpovědný za řízení
a rozvoj obchodních aktivit koncernových
značek na trzích střední a východní
Evropy. V Otrokovicích, kde působí od
roku 2013, patřily do jeho kompetence
víceré obchodní aktivity. Od 1. ledna 2019
zodpovídal za řízení servisní sítě BestDrive
v České a Slovenské republice.
více na
www.automakers.cz
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Hraniční kontroly likvidují i německé dodavatele
Omezení vstupu pro osoby dojíždějící do
Německa z České republiky vystavilo firmy
v příhraničním regionu obrovskému tlaku.
Mnoha společnostem, dodávajícím své výrobky
automobilkám, v současné době chybí 30 %
zaměstnanců, takže musely omezit vícesměnný
provoz. Uvedl to pro Německou tiskovou agenturu
Dirk Vogel z průmyslové asociace AMZ. Má to
významný dopad na jejich produktivitu. Přitom za
zpoždění dodávek společnostem hrozí obrovské
pokuty. Problém se samozřejmě týká i jiných
průmyslových odvětví, nejen automobilového
průmyslu.
V České republice, na Slovensku a v Maďarsku
sídlí v ýznamní dodavatelé německých
automobilek. Jejich díly musí vždy dorazit co
nejpřesněji („just-in-time“) v rámci přísných
časových plánů. Četné dodávky automobilových
nebo strojních součástí pocházejí také ze severní
Itálie, odkud do Spolkové republiky putují přes
Brennerský průsmyk a poté přes Tyrolsko. Sdružení
německého automobilového průmyslu VDA už
o víkendu varovalo, že opatření na hranicích
s Českou republikou a Tyrolskem výrazně zpomalí
dodávky do německých továren, zejména

v Bavorsku a Sasku. Výroba by se mohla z velké
části i zastavit.
Od pondělí se na dálnici mezi Prahou
a Drážďany a na italské straně Brennerského
průsmyku tvoří dlouhé dopravní zácpy a 40 %
dodávek je zpožděných. Podle mluvčího VW ale
zatím nevznikly kritické situace kvůli chybějícím
dílům. Pokud se ale situace zhorší, nelze vyloučit
ani omezení výroby.
Průmyslové sdružení VDA proto požaduje,
aby na hraničních přechodech s Českou
republikou a Tyrolskem byla dostatečná kapacita
pro testování a byla zajištěna krátká doba pro
kontroly a testy.
Katastrofální situace, kterou Německo
připravilo českým řidičům kamionů, je podle
Sdružení automobilových dopravců ČESMAD
Bohemia skutečně pěknou odměnou za
to, že po celou dobu koronakrize zajišťují
zásobování a chod ekonomiky. V silném mrazu
stojí v mnohakilometrových kolonách a poté
v houfech před improvizovanými testovacími
centry. Jestli dosud byli zdraví, tak zde buď
nastydnou, nebo virus konečně chytnou. Přitom
pozitivně testovaných řidičů je jen 0,65 %.

více na
www.autoweek.cz

2050: bude v plynovodech vodík
nebo syntetický metan?
Plynárenství se připravuje na přechod na
zelené plyny. Náhrada zemního plynu vodíkem
by vyžadovala stovky miliard korun v investicích
do úprav plynárenské soustavy, zásobníků plynu,
domovních rozvodů a koncových spotřebičů.
Náklady spojené s náhradou zemního plynu
vodíkem by mohl ušetřit syntetický metan. Ten je
svým složením totožný se zemním plynem a jeho
využívání v rámci stávající infrastruktury by bylo
možné bez jakékoli její úpravy.
„Jak vodík, tak syntetický metan lze vyrobit
z přebytků elektřiny z obnovitelných zdrojů energie,
a řadí se proto mezi takzvané zelené plyny. Ty by
do 30 let měly v plynovodech z velké části nahradit
zemní plyn. Už dnes je jasné, že se energetika bez
plynárenství jako takového neobejde ani ve druhé
polovině století. Zelené plyny splní požadavky
Evropské unie na dosažení uhlíkové neutrality v roce
2050. Nyní je však třeba dobře zvolit strukturu směsi
těchto plynů a podle toho nastavit strategii jejich
rozvoje, výroby a využití,“ řekla výkonná ředitelka
ČPS Lenka Kovačovská.
Česká plynárenská soustava umožňuje
přepravovat v plynovodech vodík pouze ve směsi
se zemním plynem do maximálně 2 %. Navýšení
koncentrace je předmětem výzkumů. Směs
s obsahem vodíku v řádech desítek procent by

již vyžadovala výrazné investice do infrastruktury
a výměnu plynových spotřebičů v domácnostech.
Realitu využití syntetického metanu v praxi již
prokázaly testy v Německu, Švýcarsku nebo Itálii.
Aktuálně se jedná rovněž o spuštění pilotního
projektu produkce plynu s využitím elektrické
energie v České republice.
Kromě vodíku a syntetického metanu se
k zeleným plynům řadí také biometan vyráběný
v bioplynových stanicích z organického odpadu.
Biometan se od roku 2019 vtláčí i do české
distribuční soustavy. Do roku 2030 by měl pokrýt
zhruba 6 % současné spotřeby zemního plynu.
Jak evropské, tak české strategické dokumenty
hovoří o zemním plnu jako o nezbytném zdroji
pro zvládnutí přechodu energetiky od uhlí i pro
vyrovnávání výkyvů výroby z OZE. Pro dosažení
uhlíkové neutrality v roce 2050 je však podle ČPS
nutné podpořit rozvoj a využívání směsi s vyšším
podílem dekarbonizovaných plynů. „Syntetický
metan může pomoci zvládnout mnohé výzvy
energetiky. Řešení však nevznikne přes noc. Je
třeba již nyní zahájit jak investice do technologií,
tak jednání o reálné podobě budoucího
energetického mixu v kontextu připravované
aktualizace Státní energetické koncepce,“
uzavřela Lenka Kovačovská.
více na
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Jaguar bude do roku 2025 bezemisní
Nový generální ředitel společnosti Jaguar
Land Rover Thierry Bolloré oznámil, že se Jaguar
od roku 2025 stane značkou automobilů
s nulovými emisemi a Land Rover výrazně rozšíří
počet elektricky poháněných modelů.
Jaguar zcela přechází na elektricky poháněná
vozidla při zachování výkonnosti a exkluzivity
luxusních modelů se spalovacími motory. Land
Rover v příštích pěti letech uvede na trh šest plně
elektricky poháněných modelů, z nichž první se
představí v roce 2024. Na konci tohoto desetiletí
bude k dispozici plně elektrická varianta pro
všechny modelové řady Jaguar Land Rover.
Opatření jsou součástí strategie Reimagine
vyhlášené Thierrym Bollorém. Bývalý ředitel
Renaultu převzal místo výkonného ředitele JLR
v září 2020, když vystřídal Ralpha Spetha. Pod
Bollorého vedením hodlá JLR investovat 2,8
miliardy eur ročně do elektrifikace a souvisejících
služeb. Společnost přitom nevyvíjí pouze

elektrické pohony s akumulátory, ale bude také
pracovat na pohonných jednotkách s palivovými
články. První prototypy se mají testovat na
silnicích už v příštích 12 měsících.
Bolloré uvedl, že do roku 2030 bude každá
modelová řada nabízena s plně elektrickým
pohonem. U značky Jaguar by měly 100 %
prodeje představovat lokálně bezemisní vozy (což
je vcelku logické s ohledem na plán prodávat od
roku 2025 jen elektricky poháněné vozy), zatímco
u značky Land Rover je cílem dosažení podílu
elektrického pohonu 60 %.
Strategie zaměřená na udržitelnost nezahrnuje
pouze pohonné jednotky vozidel, ale do roku
2039 vyloučí emise CO2 z produktů, lokalit
a dodavatelského řetězce. Za tímto účelem
byl v sídle společnosti ustanoven tým pro vývoj
„průkopnických inovací“ v oblastech, jako jsou
správa materiálů, výrobní technologie, výroba,
služby a oběhová ekonomika.
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Dánsko v EU vede v zavádění
autobusů s nulovými emisemi
Podle nejnovějších údajů nevládní organizace
Transport and Environment (T&E) má Dánsko
nejvíce městských autobusů s nulovými
emisemi v Evropě. Elektrobusy tvoří 78 % vozidel
nově uváděných do provozu. Lucembursko
a Nizozemsko těsně následují s přibližně dvěma
třetinami.
Zákonodárci Evropské unie před dvěma
lety uzavřeli dohodu o pravidlech „zelených“
veřejných zakázek na nové autobusy. Požadují,
aby nejméně čtvrtina nových autobusů,
zakoupených do roku 2025 veřejnými institucemi
ve městech Evropy, byla „čistá“ a do roku
2030 to bude nejméně třetina. To znamená,
že musí čerpat vodík, mít akumulátory (včetně
hybridních pohonných jednotek), případně
jezdit na zemní plyn, kapalná biopaliva nebo
syntetická paliva.
„Městské autobusy najezdí každý rok miliony
kilometrů. Pokud chceme dekarbonizovat
naše města, musí se tato vozidla co nejdříve
zbavit emisí CO2. Severské státy, Lucembursko
a Nizozemsko ukazují, jak prosadit elektrické
autobusy na silnice. Ostatní země, zejména
ty, které kupují velké množství autobusů, musí

tento proces urychlit,“ řekl k tomu manažer pro
nákladní dopravu T&E James Nix.
Ve Švédsku, Norsku a Finsku měla čtvrtina
všech autobusů registrovaných v roce 2019
nulové emise. Šest zemí, které kupují 70 %
městských autobusů prodávaných v Evropě
– Itálie, Polsko, Německo, Spojené království,
Španělsko a Francie – však zaostává. V roce
2019 méně než 10 % jejich nově registrovaných
městských autobusů mělo elektrický pohon.
Ve společném dopise, zveřejněném v květnu
2020, čtyři města – Bonn, Brusel, Dublin a Milán –
vyzvala EU k financování obnovy autobusového
fondu s nulovými emisemi po Covid-19 v hodnotě
3,5 miliardy eur: „Členské státy EU musí zajistit,
aby plán obnovy Covid, který se v současné
době připravuje, ﬁnancoval nahrazení fosilních
autobusů autobusy s nulovými emisemi.“
Na základě analýzy stanovila T&E klíčové faktory
pro úspěšné zavádění elektrobusů. Zdůrazňuje
klíčovou roli politické podpory a finančních dotací.
Analýza celkových nákladů (TCO) nicméně stále
častěji dokazuje, že elektrobusy mohou mít po
celou dobu životnosti nižší náklady než srovnatelná
vozidla na fosilní paliva.
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Elektromobily vloni u ČEZ načerpaly
o čtvrtinu víc energie
Navzdory pandemii i loni pokračoval růst
odběru elektřiny v síti veřejných dobíjecích
stanic ČEZ pro elektromobily. Síť ČEZ se za
dva roky zdvojnásobila na 270 stojanů. Z toho
80 % představují rychlodobíjecí stanice o výkonu
50 kW. Celkový instalovaný výkon dobíjecích
bodů v síti ČEZ činí 17,8 MW. Veřejná dobíjecí
síť vzniká díky evropskému grantu z programu
Connecting Europe Facility (CEF) z prostředků
přidělovaných Operačním programem Doprava
i z vlastních zdrojů Skupiny ČEZ.
Síť veřejných dobíjecích stanic ČEZ loni do
akumulátorů elektromobilů dodala celkem
2,44 GWh elektřiny. Jde o nárůst o 24 % oproti roku
2019, kdy elektrická auta načerpala 1,96 GWh.
Celkem elektromobily u stojanů ČEZ loni zastavily
k dočerpání energie ve 185 329 případech.
To je nárůst o 20,6 % oproti roku 2019, kdy
proběhlo 153 612 dobíjení. Zatímco průměrný
odběr elektřiny při jednom zastavení se
v předešlých letech ustálil na 12,7 kWh, vloni
vzrostl na 13,6 kWh.

Řidičům ČEZ u většiny stojanů garantuje
odběr bezemisní energie, a to díky certifikaci
původu elektřiny z obnovitelných zdrojů
operátora trhu OTE.
„Loňský rok byl hodně speciﬁcký. Přesto jsme
zvládli postavit o 62 % více stanic než v roce
2019. Odhadujeme, že polovina z 3000 loni nově
registrovaných elektromobilů pravidelně odebírá
energii u nás. Letos bychom navzdory pokračující
pandemii chtěli udržet loňské tempo výstavby
nových stanic. Do pěti let cílíme na ztrojnásobení
celkového výkonu stanic v naší síti až na 50 MW.
Zaměřovat se budeme jak na další pokrývání
bílých míst po celé republice, tak na lokality, kde
je možnost navyšování počtu i výkonu stojanů,“
říká manažer útvaru čisté technologie ČEZ Tomáš
Chmelík.
V České republice je v provozu víc než 500
profesionálních veřejných dobíjecích míst. Na
jednu stanici tak připadá asi 10 elektromobilů,
což je optimální poměr, který drží i země
s rozvinutou elektromobilitou.
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