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Škoda Auto v rámci koncernu Volkswagen 
převzala odpovědnost za ruský trh, takže ji 
zastavení výroby v Kaluze a prodeje v zemi, která 
byla pro značku druhým největším trhem, tvrdě 
zasáhlo. 

Na indickém trhu Škoda v  roce 2022 
zdvojnásobila své dodávky na 51 900 vozů. Indie 
se má stát i exportním centrem – začal odtud 
vývoz modelu Kushaq do států Perského zálivu. 
V příštích třech letech zde předpokládá nárůst 
odbytu na 5000 vozů. Jako náhradu za ruský 
a čínský trh Škoda Auto vidí kromě Indie expanzi 
v jihovýchodní Asii. Je krátce před vstupem na 
vietnamský trh a současně bude nově strategicky 
řídit aktivity velkoobjemových značek koncernu 
v regionu ASEAN, kde vidí počáteční potenciál 
na 30 000 vozů za rok.

O dalším působení značky Škoda v Číně 
nepadly při výroční tiskové konferenci žádné 
informace. Přitom koncern Volkswagen označil 
Čínu za klíčový trh pro svůj další globální rozvoj.

Škoda Elroq iV bude z Mladé Boleslavi

I když prodej nových aut meziročně poklesl 
o 16,7 % na 731 300 vozů, tržby společnosti Škoda 
Auto ve srovnání s rokem 2021 vzrostly o 18,5 % na 
21 miliard eur. Provozní zisk poklesl o 42 % na 628 
milionů eur. Přitom se podařilo navýšit investice 
o 48 % na 1157 milionů eur a výdaje do výzkumu 
a vývoje vzrostly o 3 % na 852 milionů eur.

Škoda Auto letos kromě modernizace modelů 
Scala a Kamiq představí nové generace modelů 
Kodiaq a Superb s plug-in hybridním pohonem 
umožňujícím elektrický dojezd přes 100 km. 
Kodiaq se bude i nadále vyrábět v Kvasinách, 
ale výroba Superbu se přesune do Bratislavy. 
Model Enyaq iV projde modernizací ve stylu 
konceptu Vision 7S a dostane exkluzivní verzi 
Enyaq iV Laurin & Klement.

Cílem pro Škodu Auto je do roku 2030 zvýšit 
podíl elektromobilů na dodávkách v Evropě 
na více než 70 %. K dosažení tohoto plánu do 
roku 2027 investuje celkem 5,6 miliardy eur. 
Jako první bude v roce 2025 představen model 
Elroq iV, menší než Enyaq iV, tedy srovnatelný 
s Volkswageny ID.3/ID.4. Ten se bude vyrábět 
v Mladé Boleslavi. Následovat budou velké 
sedmimístné SUV na bázi konceptu Vision 7S 
a malý vůz, který bude ekvivalentem studie 
Volkswagen ID. 2all. Jednání o tom, kde se budou 
vyrábět, jsou v běhu. Dá předpokládat, že malý 
elektromobil bude vyjíždět se sesterskými vozy 
ze Španělska.
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Ford Bronco bude brzy možné objednat
Ford bude brzy také v  Evropě přijímat 
objednávky na model Bronco 4x4. 
Americká legenda s  pohonem všech 

čtyř kol zamíří do Evropy jen v omezeném 
počtu s  motorem EcoBoost 2,7 l V6 
Twin Turbo, který poskytuje výkon 
246 kW (335 k) a  točivý moment 563 
N.m. Desetistupňovou automatickou 
převodovku doplňuje dvoustupňová 
redukční převodovka a  systémy Trail 
Control a Terrain Management System se 
sedmi jízdními režimy. Ford navrhl Bronco 
speciálně pro jízdu v  terénu. Nosnou 
konstrukci tvoří ocelový žebřinový rám. 
Pro jízdu v  terénu má velmi dlouhý zdvih 
pérování 259 mm. Přístrojový panel tvoří 
8“ displej, středový dotykový displej má 
rozměr 12“.
Základní cena verze Ford Bronco Outer 
Banks je v České republice stanovena na 
1 949 900 Kč s DPH.

První krok k vodíku
Rafi nérská a  petrochemická skupina 

Orlen Unipetrol uvedla u  čerpací stanice 
na pražském Barrandově do provozu plnicí 
stojan na vodík pro automobily, nákladní 
vozidla a  autobusy. Plnicí stanice je plně 
samoobslužná, přístupná široké veřejnosti 
v  non-stop režimu. K  dispozici jsou dvě 
plnicí pistole s odlišným tvarem hlavice pro 
plnění automobilů tlakem 700 bar a tlakem 
350 bar pro plnění nákladních automobilů 
a autobusů. Cena vodíku byla stanovena 
na 278 Kč/kg. Naplnění nádrže na 5 – 6 
kg vodíku osobního vozu trvá 3 až 5 minut 
u autobusu s nádrží na 30 kg vodíku je to 
10 minut. Další vodíkovou stanici Orlen 
Unipetrol otevře v létě v Litvínově. Do roku 
2030 chce provozovat 28 vodíkových 
plnicích stanic a dva vodíkové distribuční 

terminály pro železniční dopravu v Litvínově 
a  Neratovicích. V  roce 2030 by podle 
Ministerstva dopravy mohlo být na českých 
silnicích 50 000 vozů na vodíkový pohon. 
V  současné době u nás jezdí deset vozů 
Toyota Mirai s palivovými články. 



Je libo něco ostřejšího?

Stačí pár zatáček na okruhu v Sosnové a hned 
je jasné, že vás nové Subaru BRZ v žádném 
případě nezklame. Je to skutečně hravý sportovní 
vůz s parádním odpichem a neméně působivým 
designem.

Kombinace pohonu zadních kol, vpředu 
uloženého plochého motoru Subaru Boxer 
a  nízkého těžiště se osvědčila již u  první 
generace tohoto sportovního kupé, které 
vzniklo ve spolupráci s Toyotou. Nové BRZ na 
tuto koncepci úspěšně navazuje ale je ve všech 
ohledech dokonalejší. Především je výkonnější, 
má sofi stikovanější podvozek, z něhož pramení 
lepší jízdní vlastnosti a ovladatelnost v zatáčkách, 
a má i atraktivnější výbavu, v níž nechybí ani 
osvědčený předkolizní asistenční systém EyeSight. 
Rozložení hmotnosti mezi přední a zadní nápravu 
má nové BRZ lepší. Zvýšila se i tuhost karoserie. 

Původní dvoulitr byl nahrazen motorem 
2,4 l, který má výkon 172 kW (234 k) a příznivější 
křivku točivého momentu s maximem 250 N.m. 
Výsledkem je agilnější akcelerace a výkonový 

potenciál v  širokém spektru otáček. Kromě 
klasické šestirychlostní přímo řazené převodovky 
nabízí šestistupňovou automatickou s vylepšeným 
režimem Sport.

Nová generace BRZ sice nepřináší revoluční 
změny v  designu, ovšem určité rozdí ly 
zaznamenáte na první pohled. Nejnápadnější 
jsou vzduchové výdechy za přednímu koly, širší 
šestiúhelníková maska chladiče, aerodynamicky 
tvarované prahy a nový integrovaný spoiler na 
víku zavazadlového prostoru. Rovněž přístrojová 
deska a  přední sportovní sedadla prošla 
výraznějším face-liftingem.

Nové Subaru BRZ modelového roku MY23 se 
bude prodávat jen na vybraných evropských 
trzích, je ovšem nutno počítat s tím, že poptávka 
bude daleko převyšovat nabídku výrobce, která 
se pravděpodobně bude pohybovat na hranici 
800 vozů. 

Verze s manuální převodovkou se nabízí za 
1 030 000 Kč, s automatem a systémem EyeSight 
je o 50 000 Kč dražší. Obě tyto verze lze vylepšit 
designovým paketem STI v hodnotě 60 500 Kč. 

více na 
www.autoweek.cz
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Porsche potvrzuje elektrický Cayenne 
Automobilka Porsche ofi ciálně potvrdila 
plány na plně elektrické SUV Cayenne. 
Čtvrtá generace modelu Cayenne má 
podtrhnout ambici Porsche dodávat 
v  roce 2030 více než 80 % nových vozů 
s  plně elektrickým pohonem. Porsche 
zatím neprozradilo, kdy bude elektrický 

Cayenne uveden na trh, ale podle 
neofi ciálních zpráv to má být v roce 2026. 
Porsche rovněž potvrdilo plán rozšířit své 
produktové portfolio o  nový elektrický 
crossover umístěný ještě nad modelem 
Cayenne. Bude založen na platformě 
Porsche SSP Sport. Sedmimístná karoserie 
bude kombinací SUV a sedanu. Porsche 
pro něj slibuje „zcela nový zážitek uvnitř 
vozu“ a  funkce automatizované jízdy. 
V  roce 2024 bude uveden na trh i  plně 
elektrický Macan a  v  polovině desetiletí 
i  elektricky poháněný sportovní model 
718. V roce 2022 dodalo Porsche 309 884 
vozů, z toho 34 801 byl elektricky poháněný 
Taycan. 

Kia předvedla EV9 před globální premiérou
Kia zveřejnila první ofi ciální fotografi e 

modelu EV9. Světová premiéra velkého 
elektrického SUV, založeného na platformě 
Electric Global Modular Platform (E-GMP), 
se uskuteční koncem března. S  dlouhým 
rozvorem náprav a rovnou podlahou vytváří 
mimořádně prostorný interiér se šesti nebo 
sedmi sedadly. Oproti nekonvenčnímu 
konceptu je v  sériovém EV9 brán ohled 
na koncepci ovládání a  každodenní 
používání. Zůstala nicméně zachována 
otočná sedadla ve druhé řadě, takže spolu 
s třetí řadou vznikne čtyřmístné klubové či 
chcete-li rodinné uspořádání například při 
nabíjení elektromobilu. Centrální displej 
pro audiovizuální, navigační a telematické 
funkce (AVNT), zlepšuje schopnost 

cestujících plynule komunikovat s digitálním 
světem. Pod ním je řada senzorových 
tlačítek, která jsou viditelná pouze po 
zapnutí vozidla. Ta nabízejí zkratky pro 
ovládání AVNT. O pohonném ústrojí zatím 
Kia nic neprozradila. Tyto informace budou 
k dispozici až při premiéře koncem března. 
Již dřív ale Kia uvedla, že pět metrů dlouhý 
vůz má míst dojezd 540 km.

Jsou e-paliva alternativou?
Výrobci automobilů v EU požadují řešení současné patové situace
Volkswagen plně sází na elektromobily

Další témata 11. týdne na autoweek.cz



Volkswagen s elektrickým pohonem opět pro lidi

Volkswagen představil koncept elektricky 
poháněného malého vozu se slibovanou cenou 
pod 25 000 eur (600 000 Kč). Sériovou verzi 
uvede v roce 2025 jako součást snahy do roku 
2030 prodávat v Evropě 80 % osobních vozů 
s elektrickým pohonem. Jde o první novinku 
uvedenou pod novým šéfem Thomasem 
Schäferem. Podle něho tento model vrátí značku 
zpět k orientaci pro lidi. Půjde o automobil pro 
každodenní použití, jaký zákazníci od značky 
požadují. Má přesvědčit o  přednostech 
elektromobility i dosavadní skeptiky.

Z podoby konceptu ID.Life, představeného 
v září 2021 v Mnichově a vytvořeného pod 
dohledem Jozefa Kabaně, nezůstalo vůbec 

nic. Jak dalece se za šest týdnů od svého 
nástupu na konečné podobě vozu podílel 
Andreas Mindt je otázka. Každopádně se ID. 
2all designem radikálně odklání od futuristického 
stylu elektromobilů řady ID. Místo toho se hlásí 
k odkazu koncepce první generace Golfu, 
navržené Giorgettem Giugiarem počátkem 
70. let. Giugiarovu eleganci ovšem nahrazuje 
mohutností a robustností. Podobou se současným 
Golfem nebo Polem dává na první pohled 
najevo, že jde o Volkswagen bez sebemenšího 
náznaku, že jde o elektromobil.

ID. 2all je navržen na modulární platformě MEB 
Entry, přičemž bude první s pohonem předních 
kol. Součástí modernizované platformy MEB je 
i nový software převzatý z prémiových vozů. To 
umožní nabídnout pro ID.2 i autonomní řízení 
na úrovni 2 plus. K pohonu slouží elektromotor 
o výkonu 166 kW (226 k) napájený akumulátorem 
o kapacitě 56 kWh, který umožní dojezd 450 km. 

S  délkou jako Polo (405 cm) a  rozvorem 
podobným jako Golf (260 cm) kombinuje vnější 
rozměry malého auta s interiérem nižší střední 
třídy a k  tomu přidává zavazadlový prostor 
o objemu 490 až 1330 l. Interiéru dominuje obří 
12,9“ multimediální displej běžící na zcela novém 
operačním systému.

více na 
www.autoweek.cz
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Nové pneumatiky Goodyear pro moderní autobusy
Goodyear uvádí na trh pneumatiky 
UrbanMax Commuter navržené speciálně 
pro moderní konvenční a  elektrické 
autobusy. UrbanMax Commuter 
překlenují mezeru mezi pneumatikami pro 
dálkové a  městské použití. Byly vyvinuty 
speciálně pro vozidla provozovaná na 
meziměstských a  příměstských spojích. 
Jízdu na takových spojích charakterizuje 
menší opotřebení běhounu a  bočnic 
než u  běžných městských autobusů. 
Označení Goodyear Electric Drive Ready 
znamená, že jsou vhodné pro použití 
na vozidlech s  elektrickým, hybridním 
i  běžným turbodieselovým pohonem. To 
snižuje požadavky na skladové zásoby 

provozovatele a  snižuje složitost správy 
pneuhospodářství, protože dopravci 
mohou používat stejné pneumatiky na 
všech vozidlech bez ohledu na jejich 
pohon. Pneumatiky UrbanMax Commuter 
nabízejí vynikající nosnost 8 t na nápravu, 
kterou moderní elektrobusy vyžadují. 
Pneumatiky jsou rovněž certifi kovány pro 
jízdu v zimě a jsou plně protektorovatelné. 

Významná akvizice Czechoslovak Group
Czechoslovak Group (CSG), průmyslový 

holding sídlící v  České republice 
a  vlastněný českým podnikatelem 
Michalem Strnadem, poskytl rozvojovou 
investici formou navýšení základního 
kapitálu a úpisu nových akcií francouzské 
společnosti Gaussin SA, významnému 
světovému výrobci bezemisních 
a  samořiditelných vozidel pro 

dopravu zboží v  logistických areálech, 
velkoskladech, přístavech či na letištích. 
CSG se prostřednictvím společnosti Tablon 
SPV stala největším akcionářem s podílem 
přes 20 %. Gaussin má dva výrobní závody 
ve Francii a  licenční výrobu v Singapuru, 
Sydney a  Kataru. Mezi jeho zákazníky 
patří světové korporace z  nejrůznějších 
oborů. Gaussin jim dodává kompletní 
řešení logistiky zboží v uzavřených zónách: 
elektromobilní vozidla a  podvozky 
s  akumulátory či palivovými články, 
elektrolyzéry pro výrobu vodíku i nabíječky 
a  systémy autonomního pohybu vozidel 
bez potřeby lidského řidiče. Nosnost 
podvozků je od 16 do 75 t.

více na 
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Nový ročník testu elektromobilů EcoBest Challenge 

EcoBest Challenge Electrifi ed by VinFast 
a podporovaná magazínem Quattroruote je 
nezávislý test běžných elektromobilů v reálném 
provozu, který odhaluje jejich skutečné vlastnosti. 
Výsledky vycházejí z  metodiky inspirované 
praktickými potřebami a chováním většiny 
evropských motoristů. 

EcoBest Challenge není srovnávací test, test 
rekordního dojezdu nebo test ověřující agilitu 
vozů. AutoBest uvádí výsledky a nekomentuje 
rozdíly mezi jednotlivými modely. Výsledky 
jsou určeny spotřebitelům jako podklad pro 
rozhodování na základě jejich skutečných potřeb 
mobility. 

Novináři z  organizace AutoBest řídili 14 
elektromobilů – všechny s dojezdem podle WLTP 
přes 300 km a cenovkou pod 65 000 eur před 
zdaněním. AutoBest měl v úmyslu mít v testu 15 
vozů, ale zástupce společnosti Tesla oznámil, že 
nemůže poskytnout slíbený Model Y.

Všechny vozy byly sériové s jednou osobou 
na palubě, aktivním klimatizačním systémem 

a infotainmentem a s tlakem v pneumatikách 
doporučeným výrobcem vozu. Všechny jezdily 
v  režimu Normal s  využitím režimu brzdění 
v městském prostředí, pokud byl k dispozici. 
Vozidla absolvovala tři okruhy s podílem jízdy na 
dálnici 50 %, po běžné silnici 20 % a v městském 
provozu 30 %. Řidiči měnili vozy každých 30 km 
aby se zamezil vliv stylu jízdy. Vozidla jela v koloně 
za vedoucím, přičemž byla stanovena průměrná 
rychlost a po celou dobu se dodržovaly rychlostní 
limity. Po dosažení indikace 0 % v akumulátoru 
a/nebo 0 km dojezdu vozy pokračovaly až do 
úplného zastavení.

V rámci EcoBest Challenge používá AutoBest 
vlastní ukazatele. EcoC 1 představuje poměr 
mezi skutečným dojezdem a dojezdem podle 
WLTP. EcoC 2 udává energetickou účinnost 
elektromobilů a  odhaluje, kolik kilometrů 
skutečného dojezdu může konkrétní vůz zajistit 
z  energie 1 kWh. EcoC 2 je nejdůležitějším 
vyjádřením energetické účinnosti elektromobilu.

Víc na str. 10
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Hodnocení EcoBest Challenge

Akumulátor v elektromobilu má kapacitu i po 
dosažení nulové hodnoty na přístrojové desce. 
Tentokrát 12 ze 14 vozů prokázalo rezervu pro ujetí 
vzdálenosti mezi 3 a 23 km. Jen dva vozy „umřely“ 
ihned poté, co ukazatel stavu akumulátor ukázal 
nulu.

AutoBest používá index EcoC 3 jako poměr 
mezi skutečnou energií nabitou do akumulátoru 
a ofi ciální čistou kapacitou, což je vyjádřením 
účinnosti procesu nabíjení. Všechna vozidla 
potřebovala víc energie, než je kapacita 
akumulátorů. Dodatečná spotřeba při dobíjení 
má několik příčin – asi 5 % energie se ztrácí při 
transformaci ze střídavého proudu ze sítě na 
stejnosměrný v akumulátoru. Část energie napájí 
systémy používané k nabíjení, především měnič, 
a vše, co s tímto procesem souvisí. Energie se 
spotřebovává i na chlazení akumulátoru během 
procesu – tato energie se zvyšuje při rychlém 
nabíjení. Určité ztráty může generovat také stav 
akumulátoru a typ nabíječky.

AutoBest přidal index EcoC 4 pro hodnocení 
skutečné účinnosti elektromobilů. Měří, kolik 
kilometrů ujede vůz na 1 kWh, přičemž se nebere 
v úvahu nominální kapacita akumulátoru jako 
EcoC 2, ale celkové množství energie dodané 
nabíječkou. 

Jako další premiéru tohoto ročníku jsme 
s velkou přesností změřili dobu nabíjení pomocí 
22 kW střídavých a 350 kW stejnosměrných 
stanic. U nabíjení střídavým proudem jsme 
nabíjeli akumulátor od 0 do 100 %, zatímco 
u stejnosměrného od 20 do 80 %. Údaje pro 
nabíjení na 100 km jsou průměrem celého 
procesu nabíjení. Rychlost nabíjení totiž není při 
rychlonabíjení stejnosměrným proudem lineární, 
na rozdíl od nabíjení střídavým proudem.
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Solidní fi nanční výsledky a orientace na Čínu 
koncernu Volkswagen

Koncern Volkswagen zveřejnil celoroční 
výsledky za rok 2022. Přestože celkový počet 
dodaných vozů, v roce 2022 klesl o 7 % na 8,3 
milionu vozů, tržby vzrostly o 12 % a provozní 
zisk o 13 %. Provozní marže vzrostla na 8,1 %. 
S objednávkami na 1,8 milionu vozů si udržuje 
silnou pozici. Význam Číny pro koncern 
Volkswagen v nadcházející dekádě poroste, 
zejména v oblasti elektromobility.

Skupina Volkswagen je vedoucí na trhu 
elektromobilů v Evropě a roste v Číně. Dodávky 
jejích elektromobilů vzrostly v roce 2022 o 26 % 
a dodávky v Číně zvýšila o 68 %. S počtem 
572 100 představovala BEV 7% podíl na celkových 
dodávkách a tvoří 16 % objednávek skupiny.

Softwarová jednotka Cariad zaznamenala 
v roce 2022 provozní ztrátu 2,1 miliardy eur při 
tržbách 800 milionů eur. Generální ředitel VW 
Oliver Blume nicméně uvedl, že automobilka 
dokončuje vysoce výkonný software pro luxusní 
a prémiové značky, který bude ve střednědobém 
horizontu převeden do softwarové architektury 
pro celou společnost.

Skupina v  letech 2023-2027 investuje 180 
miliard eur, přičemž 68 % z toho bude plynout 
do digitalizace a elektrifikace. Kromě toho 
budou probíhat investice do poslední generace 
spalovacích motorů, kde nejvyšší investice budou 
dosaženy v roce 2025 a poté budou průběžně 
klesat.

Již v roce 2025 se očekává, že každé páté 
celosvětově prodané vozidlo Skupiny bude mít 
čistě elektrický pohon. Člen představenstva 
Thomas Schmall uvedl, že potřeby akumulátorů 
budou v Evropě pokryty třemi závody, které 
jsou již ve výstavbě, a že se s výběrem nových 
míst nespěchá. Oznámil také výstavbu prvního 
závodu v Kanadě, kde má být výroba zahájena 
v  roce 2027. Společnost doufá, že uzavře 
dostatek obchodů na získávání surovin a rozšíří 
výrobu akumulátorů tak, aby snížila náklady na 
elektromobily, v nichž 40 % pochází z nákladů 
na akumulátory.

Čína nadále hra je důlež i tou ro l i 
v  transformaci průmyslu a  při plnění cílů 
Skupiny Volkswagen v oblasti dekarbonizace. 
Zavedení představenstva China Board pro více 
značek má za cíl výrazně urychlit rozhodovací 
a rozvojové procesy v regionu a tím využít více 
synergií v  rámci přístupu „v Číně pro Čínu“.
S partnerstvím Horizon Robotics bude skupina 
posouvat vývoj asistenčních systémů pro řidiče 
a vysoce automatizované řízení v Číně. Kromě 
toho skupina založila Cariad China, aby urychlila 
vývoj a rozšířila přístup k softwaru. Skupině to 
umožní efektivněji uspokojovat potřeby místních 
zákazníků a realizovat své cíle v regionu. 

více na 
www.autoweek.cz

více na 
www.autoweek.cz



Zákon EU o kritických surovinách
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Evropská komise představila strategii, 
která má zajistit, aby evropský průmysl mohl 
konkurovat Spojeným státům a Číně při výrobě 
čistých technologických produktů a v přístupu 
k surovinám potřebným pro ekologický přechod. 
Dlouho očekávaný zákon obsahuje ambiciózní 
cíle pro posílení evropské strategické autonomie 
tím, že 25 % evropské poptávky po strategických 
surovinách bude uspokojeno na domácí půdě 
prostřednictvím těžby a recyklace. 

Zákony o nulovém průmyslu a  kritických 
surovinách mají zajistit, aby byla EU nejen 
lídrem v oblasti snižování emisí uhlíku, ale také 
získala náskok v technologiích, které jsou k tomu 
zapotřebí. V tomto ohledu zatím Evropa zaostává. 
EU si rovněž stanovila cíl vyrábět do roku 2030 40 % 
výrobků, které potřebuje pro „čisté“ technologie, 
jako jsou solární panely nebo palivové články. 
EU rovněž oznámila cíl pro zachycování uhlíku 
ve výši 50 milionů tun do roku 2030.

Exekutiva EU stanovila, že region má těžit 10 % 
kritických surovin, které spotřebovává, jako jsou 
lithium a poprvé i měď a nikl, a recyklace by 
měla přidat dalších 15 %. Rovněž si klade za cíl 
zvýšit zpracování na 40 % svých potřeb do roku 
2030. Z žádné třetí země by nemělo pocházet 

víc než 65 % jakékoli klíčové suroviny. Dodávky 
nerostných surovin, které jsou pro ekologický 
přechod zásadní, jsou problém, neboť Čína 
zpracovává 90 % vzácných zemin, 60 % lithia 
a 80 % grafi tu. V oblasti obchodu proto EU usiluje 
o rozšíření své sítě partnerství s Austrálií, Kanadou 
a Chile.

Jedním z pilířů zákona o kritických surovinách 
je drastické urychlení povolování projektů 
klasifikovaných jako strategické. Dosud 
povolování dolů trvá v průměru kolem 10 let. 
Plán Komise uvádí, že na dokončení povolování 
těchto projektů jsou maximálně dva roky. To 
se zdá být nerealistické s ohledem na nutné 
posouzením dopadů na životní prostředí.

Zatímco EU usiluje o  pokrytí 10 % své 
poptávky po strategických surovinách těžbou, 
15 % celkové poptávky EU by mělo být pokryto 
recyklací. Kromě toho bude 40 % poptávky 
EU po surovinách zpracováno a zušlechtěno 
také v rámci EU. Komise je připravena urychlit 
povolovací procesy pro klíčové recyklační 
projekty na méně než jeden rok. Většina odpadu, 
který má být recyklován, se v současné době 
vyváží jako odpad do jiných zemí.



Existují však překážky. Oznámení, že Evropská 
komise prozkoumá možnost využití syntetických 
paliv, vypadá jako kapitulace exekutivy EU 
před silným členským státem. Je také možné, 
že to, co se nyní požaduje, se posunulo. Požáry 
se nekontrolovatelně šíří – zatímco kdysi mohla 
stačit záruka syntetických paliv, jiné země mohou 
chtít pro rok 2035 cíl snížení emisí CO2 o 90 %, 
nikoliv o 100 %.

Úkol stát v  čele koalice členských států 
podporujících zákon připadne pravděpodobně 
Francii. Francie stála v  čele Rady EU, když 
byla dosažena dohoda, která zahrnuje zákaz 
prodeje vozidel emitujících CO2 v roce 2035. 
Francouzské úřady nechtějí, aby tento dokument 
ztroskotal. Scéna pro francouzsko-německý střet 
je tedy připravena. Evropská komise a německé 
ministerstvo pro digitalizaci a dopravu jsou 
nicméně přesvědčeny, že lze dosáhnout dohodu 
o zákazu spalovacích motorů v EU.

Vítejte u nejnovějšího přehledu zpráv Euractivu 
o mobilitě z celé Evropy, které připravili Sean 
Goulding Carroll a Jonathan Packroff .

Pokud snaha Německa zmařit na poslední 
chvíli zákaz prodeje nových vozidel se spalovacími 
motory v EU naznačovala kouř a pak italský útok 
z plných plic přerostl v ohýnek. S tím, že stále více 
menších členských států odstupuje od dohody 
a podporuje Německo, se z toho nyní stal požár.

A tak to, co se kdysi zdálo nemyslitelné, že 
zákon, který byl pečlivě schvalován téměř dva 
roky, padne na poslední překážce, se stává 
reálnou možností. Pokud se odpor proti normám 
CO2 pro osobní a užitkové automobily rozhořel 
v plamen, kdo jsou tedy hasiči, kteří mají za úkol 
požár uhasit?

Je to na členských státech, které chtějí, aby 
byl spis přijat, a na Evropské komisi, která má 
zájem na tom, aby byly přijaty její klimatické 
zákony Green Deal. Exekutiva EU může nasadit 
hasičskou deku v podobě záruky, že nezávazná 
doložka v bodě odůvodnění, která požaduje, aby 
Komise předložila návrhy, jak lze využít e-paliva 
k dekarbonizaci spalovacích motorů, bude 
dodržena. To by teoreticky mělo stačit k tomu, 
aby Německo (které je v této situaci faktickým 
vládcem) hlasovalo pro dohodu. 

Šíří se nespokojenost se zákonem EU 
o spalovacích motorech
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Druhý život pro cenné materiály

a ve Fraunhoferově institutu. Prvním krokem při 
recyklaci je rozebrání článků, ale jejich spoje jsou 
pevně svařeny a struktura se liší podle výrobce. 
Nedostatečná standardizace brání demontáži 
vhodné pro sériovou produkci a snaze proces 
automatizovat. 

Ve druhém kroku recyklace existují různé 
způsoby, jak získat cenné suroviny z jednotlivých 
částí akumulátoru. Procesy lze rozdělit do dvou 
kategorií – tzv. pyrometalurgické procesy, 
při nichž se látky taví za vysokých teplot, 
a hydrometalurgické procesy, při nichž se látky 
rozpouštějí ve vodných roztocích přidáním 
chemikálií. Výhodou hydrometalurgie je dosažení 
vysoké míry recyklace bez emisí CO2 a nižší 
energetická náročnost než při tavení. Jenže se 
při tom používají organická rozpouštědla, která 
by se neměla uvolňovat do životního prostředí, 
a může vznikat žíravá kyselina fl uorovodíková. 

Suroviny, které lze recyklací získat, jsou 
především měď, hliník, nikl, kobalt a případně 
lithium. Míra recyklace se liší podle materiálu. 
V případě niklu a kobaltu se pohybuje mezi 90 
a 95 %, jenže Birke zdůrazňuje, že tak vysoká 
míra recyklace je možná pouze v laboratorních 
podmínkách. Pro sériovou výrobu ji odhaduje na 
50 až 60 %. Hlavní věcí ale je, že k recyklaci vůbec 
dochází, protože získat nové suroviny těžbou ze 
země je velmi drahé a recyklace výrazně zlepšuje 
ekologickou bilanci akumulátoru.

Magazín Automobile Produktion analyzuje: 
recyklace akumulátorů zatím není připravena 
pro sériovou výrobu. Dělí ji od toho ještě několik 
let. Čím víc elektricky poháněných vozidel je na 
silnicích, tím víc lithio-ionových akumulátorů je 
potřeba. A spolu s tím je potřeba stále víc surovin, 
ale také řešení toho, co se stane s použitými 
akumulátory. Odpovědí na oba problémy je 
recyklace. Z pohledu výzkumu však dokonalý 
proces vhodný pro sériovou výrobu zatím 
neexistuje.

Berlínský Öko-Institut odhaduje množství 
akumulátorů, které se každoročně použijí 
v elektromobilech, na 100 000 tun. Za deset 
let to bude milion tun. V porovnání s tím zní 
recyklační plány velkých výrobců automobilů 
velmi skromně. Volkswagen už dva roky testuje 
procesy v Salzgitteru a chce tam docílit roční 
recyklační kapacitu 1500 tun. Mercedes-Benz se 
specialistou na recyklaci Primobius staví továrnu 
s kapacitou 2500 tun.

Akumulátory, které jsou už v autech, se budou 
ještě nějakou dobu používat. Větší návratnost se 
očekává až na konci dekády. Akumulátory by 
měly nejprve dostat druhý život jako stacionární 
úložiště energie. Zatím se recyklují zejména 
akumulátory z testovacích vozidel a prototypů.

Ale jsou tu překážky. „V  současné době 
jsou akumulátory navrhovány různě, jen ne 
s ohledem na to, aby byly šetrné k recyklaci,“
kritizuje situaci fyzik Kai Peter Birke, který zkoumá 
recyklaci akumulátorů na Univerzitě ve Stuttgartu 
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