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Spolková vláda udělala něco v historii EU 
naprosto nemyslitelného – nedodržela závazek 
trialogu a odmítla čistě formální schválení. 
Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta 
Metsolaová ovšem trvá na tom, že se „nelze 
odchýlit od dohod, protože v  konečném 
důsledku jde o důvěru mezi zákonodárnými 
institucemi a  důvěryhodnost legislativního 
procesu.“

Paradoxem je skutečnost, že argumenty 
stovek předních vědců, techniků a ekonomů 
proti zákazu spalovacích motorů a násilnému 
přechodu k elektromobilitě Evropskou komisi 
ani parlament nezajímaly. Změnu si vynutil 
představitel nejmenší strany německé vládní 
koalice. Jenže FDP dalo v roce 2021 svůj hlas přes 
pět milionů lidí. To je víc, než má 12 nejmenších 
členských států všech voličů. 

V bezpečném závětří Německa se začali 
ozývat další odpůrci zákazu spalovacích motorů. 
To, že se zákazu brání už i Česká republika, která 
konec spalovacích motorů sama vyjednala 
a pomohla jej prosadit, bylo možné jen díky tomu, 
že se mohla skrýt jako malý mopslík schovaný za 
velkým vlčákem.

Německo prosadilo dohodu o e-palivech

Evropská komise a německá vláda dosáhly 
dohodu, která umožní uzákonit termín nulových 
emisí pro automobily do roku 2035. Komise se 
s Německem dohodla na návrhu, který umožní 
registraci automobilů poháněných pouze 
klimaticky neutrálními syntetickými palivy 
(e-palivy) za předpokladu, že budou vyrobeny 
s využitím čisté energie. 

Podle dohody Komise vytvoří novou kategorii 
pro automobily poháněné výhradně e-palivy. 
„Vozidla se spalovacími motory mohou být 
nově registrována i po roce 2035 pokud budou 
tankovat výhradně paliva s neutrálními emisemi 
CO2. Potřebujeme vytvořit schvalovací předpisy, 
které zajistí, že s pomocí senzorům nebude 
možné používat jiná paliva,“ uvedl německý 
ministr dopravy Volker Wissing.

Odlišení paliva až ve voze, kde má být systém 
zabraňující jeho nastartování pokud nebude 
použito klimaticky neutrální palivo, ale znamená, 
že zásobování e-palivy přijde o  zásadní 
výhodu, která spočívá v  možnosti využívat 
stávající infrastrukturu. Naopak se pro e-paliva 
bude muset v celé Evropě vybudovat přísně 
oddělené zázemí pro tankování aby nemohlo 
dojít k záměně.
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Elektrický Ford Explorer z Kolína nad Rýnem
Ford ukázal velké SUV s  elektrickým 
pohonem určené speciálně pro Evropu 
s legendárním jménem Explorer. Pětimístný 
Explorer zahajuje novou generaci 
elektrických vozidel od Fordu. Byl vytvořen 
s  využitím elektromobilní platformy 
Volkswagen MEB. Vyrábět se bude od 
třetího čtvrtletí letošního roku v  novém 
EV Centru Kolíně nad Rýnem a v Evropě 
bude uveden do prodeje ještě letos. 
Explorer poskytne zavazadlový prostor 
o  objemu 450 l. V  interiéru Ford slibuje 
prémiové materiály a  speciální prvky, 
jako tvarovaná sportovní sedadla 
a  dotykový displej SYNC Move 14,6“. 
Technické detaily Ford zatím nezveřejnil. 
Podle dostupných informací je E-Explorer 
dlouhý 445 cm (americký je o půl metru 

delší) a k dispozici bude ve třech verzích 
s výkony 125 kW (170 k) nebo 210 kW (286 k) 
a pohonem zadních kol a s 250 kW (340 k) 
a  pohonem všech kol. Energii bude 
dodávat akumulátor s kapacitou 77 kWh, 
což by mělo stačit na dojezd 500 km, ale 
u základní verze bude menší akumulátor.

Cupra Leon nyní také na naftu 
Ne všichni opouštějí turbodiesely. Cupra 

nově uvádí na trh Leon i  se vznětovým 
motorem. Poté, co Cupra Formentor se 
vznětovými variantami uspěla zejména 

u  řidičů jezdících na delší vzdálenosti 
a u fi remních zákazníků, nyní uvádí na trh 
také modely Leon a  Leon Sportstourer 
s  turbodieselem doplňujícím zážehový 
motor a  plug-in hybrid. Kompaktní 
pětidveřový hatchback i kombi jsou nově 
připraveny s  motorem 2,0 TDI/110 kW 
(150 k). Obě verze jsou k  dispozici buď 
s přímo řazenou šestirychlostní převodovkou 
nebo sedmistupňovou dvouspojkovou 
DSG. Maximální rychlost je přes 210 km/h 
a  průměrná spotřeba 4,9 l resp. 
a 5,0 l/100 km.

Evropská komise ustupuje Německu
Cena čínského lithia klesá 
Land Rover Defender 90 ze stavebnice Lego
Baidu má v Pekingu povolení pro taxi plně bez řidiče
Také Audi směřuje k elektromobilitě

Další témata 12. týdne na autoweek.cz



ACEA varuje před klesající 
konkurenceschopností průmyslu v EU

Eurokomisař pro mezinárodní trh Thierry 
Breton se setkal s  presidentem Sdružení 
evropských výrobců automobilů ACEA 
a generálním ředitelem skupiny Renault Lucou 
De Meo a generálním ředitelem skupiny Volvo, 
vicepresidentem ACEA pro nákladní automobily 
a autobusy Martinem Lundstedtem. ACEA znovu 
vyzývá k urychlení opatření k zajištění průmyslové 
základny EU během její transformace.

Luca de Meo v  Evropském parlamentu 
v Bruselu prohlásil: „Evropa a její automobilový 
průmysl se nacházejí v bodě zlomu. Problémy 
jsou obrovské, stejně jako tlak na automobilový 
průmysl. Evropští výrobci automobilů se musejí 
vyrovnávat s velmi asymetrickým úkoly. Přitom 
evropští výrobci automobilů již nevedou v závodě 
technologií. Zároveň s  tím, jak v  EU ubývá 
pobídek k nákupu vozidel s nulovými emisemi, 
zaznamenáváme masivní podporu našich 
konkurentů ze strany jejich vlád v Číně a USA. 
To vše se děje v situaci, kdy celková evropská 
konkurenceschopnost klesá. Tím se vážně 
poškozuje konkurenceschopnost evropského 
automobilového průmyslu.“

ACEA využila tuto příležitost k  tomu, aby 
znovu popsala škodlivost norem Euro7/VII. ACEA 
odhaduje, že návrh Euro 7 by vedl ke zvýšení 
ceny nového automobilu v průměru o 2000 eur 
(48 000 Kč). To znamená, že mnoho lidí by 
bylo nuceno prodloužit životnost svých starých 

automobilů, což by mělo kontraproduktivní 
dopad na životní prostředí a klima.

„Vzhledem k tomu, že obnova vozového parku 
je nejúčinnějším nástrojem k omezení emisí CO2
i dalších znečišťujících látek, měli bychom hledat 
způsoby, jak ji urychlit. Musíme také zvážit další 
možnosti, využít správné nástroje a jednat tam, 
kde to dává smysl,“ řekl de Meo.

Martin Lundstedt varoval, že nesourodá 
politika, jako je například návrh normy Euro 7, 
zpomaluje úsilí automobilového průmyslu na 
cestě k dekarbonizaci: „Přicházejí protichůdné 
právní předpisy, které hrozí, že naše odvětví 
budou táhnout různými směry a  odvedou 
pozornost od skutečného problému: přechodu 
ke klimatické neutralitě. Politika a regulace by 
jej měly podpořit a neodvádět pozornost od 
masivních investic do programu dosažení čisté 
bezemisní dopravy v Evropě.“
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Camaro se loučí – v tradiční podobě
Koncern General Motors oznámil 
konec Chevroletu Camaro. Poslední 
kusy vyjedou z  montážního závodu 
General Motors v  Lansingu Grand River 
v  Michiganu v  lednu 2024. Závěrečná 
Collectors' Edition bude k  dispozici 
pouze na severoamerických trzích. 
S  označením Camaro chce Chevrolet 
pokračovat v  motorsportu – konkrétně 
v  závodech NASCAR, IMSA, SRO, NHRA 
a  Supercars. Otázkou ale je jak dlouho 
bude mít smysl držet odkaz na podobu 
neexistujícího modelu. Dvoudveřové 
Camaro s pohonem zadních kol se začalo 
prodával v  roce 1966 jako reakce na 
Ford Mustang a prošlo šesti generacemi. 
Zatímco první a  druhá generace jsou 
objektem zájmu sběratelů, třetí a  čtvrtá 
generace z 80. a 90. let nejsou přitažlivé. Po 

osmileté přestávce Chevrolet v roce 2010 
přivedl Camaro zpět a  pátou generací 
vzbudil nadšení návratem k historickému 
a  přitom modernímu stylu a  vysokému 
výkonu. Následující šestá generace ale 
opět znamenala ústup ze slávy. Camaro 
se prodávalo míň nejen něž Ford Mustang 
a  Dodge Challenger, ale nakonec 
dokonce i než Chevroletu Corvette.

Volkswagen Passat sedan končí
Volkswagen Passat s  karoserií sedan 

se rozloučí bez náhrady, protože jeho roli 
převezme elektrický ID.7. Od roku 1973 je 
Passat jedním z klíčových modelů značky 

Volkswagen jako dominantní vůz střední 
třídy a  nejoblíbenější evropský služební 
automobil. Přišel v  osmi generacích, 
přičemž ta současná je poslední s karoserií 
sedan. Passat bude i nadále existovat, ale 
nová generace, která se začne vyrábět 
v září 2023, už přijde pouze s karoserií kombi. 
Nebude se už vyrábět v německém Emdenu, 
ale v Bratislavě. Spolu s Passatem Variant 
se tam bude montovat i nová generace 
Škody Superb. Ta se bude i nadále nabízet 
nejen jako kombi, ale také ve verzi sedan. 
Ještě nějaký čas bude k dispozici i Arteon, 
nicméně i ten skončí bez náhrady, protože 
sedany se spalovacími motory už podle 
Volkswagenu nemají žádnou budoucnost.



Sodík místo lithia?

Čínský výrobce akumulátorů HiNa Battery 
ve spolupráci s  automobilkou JAC Group 
představil první elektricky poháněný osobní 
automobil Sehol E10X s  revolučním sodíko-
iontovým akumulátorem, který by mohl změnit 
trh s elektromobily. 

Většina dnešních elektromobilů používá lithio-
iontové akumulátory, ale jejich výroba je drahá 
kvůli vysoké ceně lithia a dalších kovů použitých 
v jejich konstrukci. Sodíko-iontové akumulátory 
nedosahují parametry jako nejlepší lithiové, 
nicméně mohou zmírnit některé problémy 
dodavatelského řetězce. Měly by být levnější, 
protože sodík je po celém světě dostupnější, 
a jejich výroba je udržitelnější. Jejich problém je 
nižší energetická hustota – uchovávají o 25-30 % 
méně energie v porovnání s podobně velkými 
akumulátory na bázi lithia. 

HiNa Battery Technologies je malý výrobce 
založený v  roce 2017 a přidružený k Čínské 
akademii věd. Již několik let dodává sodíkové 
akumulátory pro autobusy, minivozítka a domácí 
úložiště energie ESS. V loňském roce otevřel první 
zařízení na hromadnou výrobu NIB na světě. 

Sehol je značka spadající pod společnost 
JAC Group, která byla založena v roce 2020. 
Původně se jmenovala SOL a byla společným 
podnikem společností JAC a Volkswagen. Později 

Volkswagen koupil většinový podíl ve společném 
podniku a jako Volkswagen Anhui jej využívá pro 
výrobu vozů na platformě MEB. Společnost JAC 
převzala značku SOL a přejmenovala ji na Sehol.

Sehol E10X je malý pětimístný elektromobil 
s délkou 3650 mm, rozvorem 2390 mm, pohotovostní 
hmotností 1080 kg a motorem s výkonem 36 kW. 
Verze s akumulátorem NIB s kapacitou 25 kWh 
má dojezd 251 km. Má být v prodeji s orientační 
cenou 72 900 jüanů (tj. 235 000 Kč).

Navzdory poněkud kratšímu dojezdu by Sehol 
E10X mohl ukázat cestu k cenově dostupným 
městským elektromobilům jako alternativa 
k velkým vozidlům evropských automobilek 
usilujících o stále delší dojezd za cenu extrémně 
vysoké hmotnosti akumulátorů a samozřejmě 
i vysoké ceny.
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Scania představuje digitální přístrojovou desku
Nákladní vozidla a  autobusy Scania 
projdou výraznou změnou. Nově přijdou 
s  digitálními přístrojovými deskami se 
středovým informačním displejem, 
které využívají modulární elektronickou 
architekturu a  které doprovází řada 

nových bezpečnostních funkcí. Digitální 
přístrojová deska Smart Dash se středovým 
informačním displejem připraví cestu 
k digitálním službám, zvýšené bezpečnosti 
a  lepšímu praktickému využití pro 
zákazníky společnosti Scania i  řidiče. 
Deska Smart Dash byla vyvinuta na 
základech modulárního systému 
společnosti Scania pro digitální řešení. Bude 
se dodávat v různých specifi kacích, všechny 
však budou používat společnou modulární 
strukturu, která zaručí bezproblémovou 
spolupráci s  jinými digitálními řešeními 
Scania, jako jsou portál My Scania nebo 
aplikace Scania Driver.

DB Schenker vyjíždí s prototypem kamionu Volta Zero 
Společnost DB Schenker spouští další 

fázi testování plně elektrických vozů 
Volta Zero. Po úspěšném beznákladovém 
provozu v  Paříži vyzkouší kamiony 
v  reálném distribučním prostředí, a  to 
v  18 městech ve Francii, Německu, 
Španělsku, Itálii, Nizozemsku, Švédsku 
a Norsku. Letos si DB Schenker převezme 
150 vozů Volta Zero. DB Schenker vozidla 
využije jak v přepravě v rámci logistických 
terminálů, tak k  následné dopravě zboží 
z distribučních center do měst a přilehlých 
oblastí. Největším přínosem vozu bude 
nejen kabina, která je vysoce zaměřená 
na bezpečnost, ale i bezemisní pohon.

„Test vozidel Volta Zero v terénu je, jak pro 
nás, tak pro Volta Trucks, důležitým milníkem. 
Zpětná vazba našich řidičů a  dopravců 

bude zohledněna při sériové výrobě. Když 
započítáme prvních 150 vozidel Volta Zero, 
budeme mít celkem 330 eTrucků od 7,5 do 
19 tun, díky nimž budeme schopni dodávat 
bez emisí. Ve 124 městech, 22 zemích 
máme e-fl otilu, která nemá na trhu spedice 
obdoby,“ říká Cyrille Bonejean, vedoucí 
oddělení pozemní dopravy společnosti DB 
Schenker Europe.

více na 
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Do společnosti 
Tatra Trucks přijde 
v  dubnu nový 
generální ředitel, 
který bude mít 
za úkol zvýšit 

výrobní kapacity 
a optimalizovat průchod zakázek fi rmou, 
aby dokázala uspokojit rostoucí poptávku 
zákazníků. Pro tento úkol akcionáři, 
holdingy Czechoslovak Group (CSG) 
a Promet Group, zvolili Lukáše Andrýska, 
který má za sebou téměř sedmileté 
působení ve společnosti DAKO-CZ, kde 
zastával pozice fi nančního a  později 
generálního ředitele.

Dosavadní generální ředitel Pavel 
Lazar v  Tatře Trucks pokračuje. Stane 
se předsedou dozorčí rady společnosti 
Tatra Trucks a  bude řídit připravovanou 
společnost Tatra Classic, zastřešující 
aktivity v  oblasti muzejnictví. Lazar 
řídil Tatru víc než tři roky, během nichž 
se společnost stabilizovala. Připravil 
dlouhodobou strategii jejího rozvoje 
se zaměřením na postupnou expanzi 
výroby, modernizaci produktových řad 
a zavedení nových zelených technologií 
pohonu a autonomního řízení.

Tatra Trucks mění 
generálního ředitele

Dosavadní PR manažerka na volné noze 
Lucie Hrubá založila vlastní komunikační 
fi rmu Boys & Girls. Tu prezentuje jako 
butikovou marketingovou agenturu. A už 
má i nové klienty, včetně značek Toyota 
a  Lexus. „S  rostoucím objemem nového 
byznysu jsem se rozhodla založit moderní 
agenturu pro 21. století,“ vysvětluje. Ke 
klientům nově představené fi rmy čerstvě 
patří kromě Toyoty a  Lexusu i  Astratex, 
Creative Dock nebo CrossCafe.

Mezi partnerské agentury Boys & 
Girls patří Future Tales, Yoda Production 
nebo Jakub Tichý Films. „Zakládám si 
na přátelských vztazích založených na 
znalosti klienta i trhu. Díky nim dokážeme 
přesněji pracovat s  tématy a  obsahem 
vytvářeným přímo pro média. Boys & 
Girls v  této formě spolupráce pokračuje 
v širším týmu a s dokonalejším know-how,“ 
tvrdí ředitelka a majitelka, jejíž agentura 
má fungovat zejména na osobních 
kontaktech a  na síti Linkedin. Hrubá 
vystudovala obor Mezinárodní vztahy 
a  diplomacie na Metropolitní univerzitě 
v Praze a v britském Bradfordu. Ve velkých 
mezinárodních i  menších českých 
komunikačních agenturách v  minulosti 
pracovala na mediálním obrazu značek 
Hamé, La Perla nebo CCC.

Toyotu a Lexus bude obsluhovat 
Lucie Hrubá

více na 
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Elektromobilita přináší deindustrializaci 
automobilového průmyslu

Oliver Falck, šéf mnichovského IFO Center for 
Industrial Organization and New Technologies, 
zveřejnil úvahu o vývoji automobilového průmyslu 
v Německu. 

Podle údajů Spolkového úřadu práce 
ztratil automobilový průmysl ve výrobě od 
roku 2013 9 % pracovních míst. „V současné 
době zaznamenáváme deindustrializaci 
automobilového průmyslu, kterou přináší 
přechod na elektromobilitu. Část ztráty již 
zde je a  v  budoucnu by mohla být ještě 
více absorbována výrobou akumulátorů, 
softwarovými službami nebo digitálními 
obchodními modely,“ vysvětluje Oliver Falck. 
Rozhodující pro budoucí úroveň produkce 
německých výrobců v rámci automobilového 

průmyslu však bude jejich porovnávání 
s konkurencí, zejména s Čínou a USA.

Přibližně 447 000 zaměstnanců v roce 2019 
v  Německu vyrábělo produkty využívající 
spalovací motory. Ti budou přímo ovlivněni 
přechodem na elektromotory. „Automobilky stále 
vyrábějí vozidla s oběma typy pohonu paralelně. 
S postupnou demontáží těchto dvojitých struktur 
se bude snižování zaměstnanosti ve výrobě 
v následujících letech dále zrychlovat,“ říká Falck.

Vztah s Čínou a USA bude ve změněném 
geopolitickém prostředí určovat budoucí 
konkurenční pozici německého automobilového 
průmyslu a tím i objem produkce. Pokud Německo 
ztratí svou konkurenceschopnost kvůli vysokým 
cenám energií a vysokým daním, průmyslové 
investice v zemi se stanou neatraktivní. Kromě 
současných problémů, které představují vysoké 
ceny energií a  nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků, prochází automobilový průmysl 
strukturální proměnou. V  tomto procesu je 
pravděpodobné, že jeho význam bude pro 
Německo jako průmyslovou zemi nadále klesat.

V budoucnu bude důležité rozlišovat mezi 
německými průmyslovými podniky a Německem 
jako průmyslovou lokalitou. Pro ty první je situace 
optimističtější, protože velké průmyslové podniky 
mohou snáz internacionalizovat své aktivity 
a vybírat si výrobní místa podle struktury nákladů. 
Pro středně velké společnosti bude adaptace 
na nový energetický svět podstatně složitější.
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ACEA vítá Zákon o datech EU

Asociace evropských výrobců automobilů 
ACEA vítá, že Evropský parlament přijal zákon 
o datech – jednoznačný zákon, který podpoří 
růst široké škály služeb v celém automobilovém 
průmyslu.

Evropským parlamentem schválený Zákon 
o datech poskytne uživatelům kontrolu nad celou 
škálou údajů sdílených jejich vozidlem, a to bez 
jakýchkoli výjimek. Jinými slovy – výrobci vozidel 
nebudou mít žádnou výhodu oproti ostatním 
příjemcům dat. Po přijetí zákona o údajích se 
musí orgány a odvětví zaměřit na jeho provádění 
a na získání úplného porozumění jeho dopadu.

ACEA je přesvědčena, že Komise musí své 
omezené legislativní zdroje zaměřit na mnohem 
naléhavější záležitosti, jako je revize požadavků 
na systém eCall, který nařizuje použití zastaralé 
technologie. Do budoucna by ACEA uvítala 
pokyny k uplatňování Zákona o datech.

Zákonodárci EU přijali v Evropském parlamentu 
ve Štrasburku svou verzi Zákona o datech. Jde 
o přelomový legislativní návrh, který má odstranit 
překážky v oběhu průmyslových dat tím, že upraví 
práva a povinnosti všech subjektů zapojených 
do sdílení dat z připojených zařízení schopných 
shromažďovat a vyměňovat data.

Zákon zavádí zásadu, že uživatelé připojených 
zařízení mají právo na přístup k datům, na jejichž 
vytváření se podíleli. Scénářem B2C může být 
někdo, kdo si koupil chytré zařízení a chce sdílet 
data s alternativní opravnou. Pokud je příjemcem 
spotřebitel, organizace, které data kontrolují, 
mu nebudou moci účtovat poplatky. Výrobce 
bude muset upřesnit jaké údaje jejich zařízení 
shromažďují.

Společnosti nemohou získané údaje použít 
k vývoji konkurenčního výrobku, ale mohou je 
využít k informování o alternativní službě. Pokud 
jde o sdílení dat B2B, držitel může požadovat 
náhradu. 

Zákon rovněž opravňuje orgány veřejného 
sektoru požadovat údaje od soukromých 
společností za výjimečných okolností, jako je 
reakce na mimořádné události nebo jejich 
předcházení. 

Kontroverzním ustanovením zákona o údajích 
je, že brání cloudovým službám sdílet neosobní 
údaje EU s orgány třetí země. Zákonodárci EU tuto 
část změnili tak, aby poskytovatelé cloudových 
služeb museli svou datovou infrastrukturu umístit 
v Evropě.
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Většina Němců i Rakušanů proti zákazu 
spalovacích motorů
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V  průzkumu ARD DeutschlandTrend pro 
německou státní televizi ARD/ZDF se 67 % 
dotazovaných vyslovilo proti zákazu spalovacích 
motorů v  nových autech. Pouze 25 % 
dotazovaných zákaz podporuje. Ukazuje se, že 
drtivá většina lidí se brání, když se jich ochrana 
klimatu dotkne osobně.

Největší podporu konce tradičního pohonu 
automobilů v Německu vyjádřili mladší voliči 
do 34 let (ale jen 33 %) a lidé s vyšším vzděláním 
(34 %), takže ani mezi nimi nebyla většina proti 
spalovacím motorům. Pouze u příznivců strany 
Zelených se plán EU setkal s většinovým souhlasem 
(69 %). Voliči ostatních stran zastoupených ve 
Spolkovém sněmu tento krok důrazně odmítají. 

Ve Spolkové vládě ovšem nepanuje na 
tuto otázku jednotný názor. Důsledky rozporu 
mezi míněním vládních politiků a veřejnosti se 
už projevují i v podpoře politických stran. Právě 
Zelení mají podle stejného průzkumu nejhorší 
výsledek za víc než rok a třem stranám koaličního 
„semaforu“ by dalo hlas o 11 % voličů míň než 
v  posledních volbách v  září 2021, takže by 
nezískaly většinu.

Ani většina rakouského obyvatelstva si zákaz 
nedovede představit. Ukazují to výsledky studie, 

kterou si nechal zpracovat magazín Heute. Velká 
většina Rakušanů se domnívá, že prodej aut se 
spalovacími motory by neměl být od roku 2035 
zakázán – jen 21 % je pro ale 63 % proti. 

Zajímavé je genderové srovnání: pro zákaz je 
24 % mužů, ale jen 18 % žen. Jasné jsou rozdíly 
mezi generacemi: mezi 16 až 29letými je 27 % 
pro a 54 % proti, ale mezi 30 až 59letými si konec 
spalovacích motorů přijímá jen 20 % a proti je 
70 % a nad 60 let je 18 % pro a 60 % proti. Rozdíly 
jsou i u vzdělání: 68 % lidí bez maturity zákaz 
odmítá a jen 18 % je pro, u lidí s maturitou je 26 % 
pro a 52 % proti. Rozdíl je i mezi venkovem a městy: 
25 % lidí z měst zákaz podporuje a 56 % jej odmítá, 
naproti tomu 73 % venkovského obyvatelstva se 
nechce dočkat konce spalovacích motorů a pro 
je jen 15 %.

Nejvíc se proti zákazu spalovacích motorů 
staví voliči Strany svobody FPÖ: pro je pouze 9 % 
a drtivých 85 % zákaz rozhodně odmítá. Podobný 
obrázek se objevuje i mezi voliči lidovců ÖVP: 
12 % podporuje zákaz, 72 % je proti. Pro zákaz 
je 34 % voličů sociálně demokratické SPÖ, ale 
většina z nich 57 % je proti. Pouze mezi voliči 
Zelených 55 % považuje zákaz za dobrý nápad 
ale 20 % jej odmítá.



Zdá se, že evropské podniky sní o kapitalismu 
amerického typu s jeho volnějším regulačním 
systémem a důrazem na pobídky místo zákazů.

Závěrečná část šesté hodnotící zprávy 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu IPCC 
varuje, že je třeba jednat „teď, nebo nikdy“, aby 
se zabránilo klimatické katastrofě. To znamená 
radikální přechod na nízkouhlíkový životní styl 
na celém světě a rozsáhlé investice do čistších 
technologií. „Tato zpráva zdůrazňuje naléhavost 
přijetí ambicióznějších opatření a ukazuje, že 
pokud budeme jednat nyní, stále můžeme zajistit 
udržitelnou budoucnost, ve které se bude dát 
žít,“ řekl předseda IPCC Hoesung Lee.

Ve shrnutí zprávy jsou pro zákonodárce 
uvedena opatření k omezení emisí. Pokud jde 
o dopravu uvádí zpráva: „V dopravě mohou 
udržitelná biopaliva, vodík s nízkými emisemi 
a deriváty včetně čpavku a syntetických paliv 
podpořit snížení emisí CO2 z  lodní, letecké 
a těžké pozemní dopravy, ale vyžadují zlepšení 
výrobních procesů a snížení nákladů. Elektrická 
vozidla poháněná ekologickou elektřinou mají 
velký potenciál snížit emise skleníkových plynů 
z pozemní dopravy.“

Rozší ření nízkouhlíkových paliv a přechod 
na elektrické pohony nejsou jedinými radami: 
chůze, jízda na kole a veřejná doprava jsou 
rovněž uvedeny jako způsoby, jak zlepšit kvalitu 
ovzduší.

Vítejte u nejnovějšího přehledu zpráv Euractivu 
o mobilitě z celé Evropy.

Konečně byl představen zákon EU o čistém 
nulovém průmyslu NZIA, který je opožděnou 
odpovědí na zákon USA o snižování infl ace IRA. 
Hlavním cílem je podpořit evropský průmysl 
čistých technologií a přispět k tomu, aby se 
Evropa stala ekonomickým centrem přechodu 
na čistou ekonomiku.

EU v budování odvětví čistých technologií, 
jako jsou solární panely a akumulátory, zaostává, 
což umožnilo Číně stát se světovým lídrem. 
Cílem NZIA je zajistit, aby Evropa nezaspala další 
příležitost. V rámci NZIA se zjednoduší procesy 
a podpoří investice. Činnosti, které získají status 
strategických projektů, budou moci využívat 
kratší povolovací postupy zkrácené z obvyklých 
12-18 na 9-12 měsíců. 

Přes všechnu snahu EU napodobit své 
bratrance za Atlantikem Evropa v tom není 
nijak zvlášť dobrá. Zjednodušený regulační 
rámec, po němž průmysl touží, není v DNA 
byrokratického giganta EU. Ukazují to i reakce 
na NZIA. „Brusel bohužel opět volí byrokratický 
přístup s množstvím složitých předpisů. Abychom 
udrželi krok s mezinárodní konkurencí, nebo 
ještě lépe, abychom byli lídry, je zapotřebí 
pragmatičtější přístup, který podnikům usnadní 
urychlení transformace,“ uvedla prezidentka 
sdružení německého automobilového průmyslu 
VDA Hildegard Müllerová.

Dopravní průmysl EU sní 
o Spojených státech evropských
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Klimaticky neutrální mobilita vyžaduje 
technickou otevřenost

kilokalorií a uspokojili tak naše energetické 
potřeby. Abychom toho dosáhli, měli bychom 
v ideálním případě pít pouze mléko. Vynakládat 
energii na přeměnu mléka v jogurt nebo sýr je 
technicky zcela neefektivní. Účinnost mléka, 
použitého v tomto procesu, se tím drasticky 
snižuje. Přesto to děláme. Původně byla výroba 
sýra způsobem, jak mléko uchovat, dnes je to 
záležitost chuti, za kterou jsme ochotni zaplatit 
vyšší cenu spojenou s dodatečnými výrobními 
náklady.

Pokud budou spalovací motory poháněny 
e-palivy vyrobenými z ekologické elektřiny, 
budou i tyto motory klimaticky neutrální. Při 
současném mixu výroby elektrické energie 
v Německu mají elektromobily s akumulátory 
ke klimatické neutralitě daleko. Plynové a uhelné 
elektrárny vyrábějí elektřinu, která je stále silně 
znečištěna CO2.

Výhodou e-paliv je, že umožňují přepravu 
zelené energie. Můžeme dovážet ekologická 
e-paliva vyrobená ve slunných nebo větrných 

zemích, a tak vyřešit problém 
přepravy zelené energie 
na velké vzdálenosti z  těch 
částí světa, kde jí je dostatek. 
Podobně jako kdysi sýr pomohl 
k  trvanlivosti a  snadnější 
přepravě mléka. T ímto 
způsobem mohou e-paliva 
pomoci překlenout mezery, 
protože není vůbec jisté, zda 
vypneme plynové a uhelné 
elektrárny dostatečně rychle, 
abychom měli mix elektřiny 
bez CO2 už v polovině příštího 
desetiletí. 

Zákaz registrace nových vozidel se 
spalovacími motory má podle profesora 
ekonomie na Braniborské technické univerzitě 
Jana Schnellenbacha jen pochybný přínos: 
„V diskusi o zákazu prodeje spalovacích motorů 
je pohled pouze na energetickou účinnost 
nedostatečný, protože ekonomická účinnost 
je širší pojem, který zahrnuje i  preference 
spotřebitelů.“

Zastánci elektrické mobility poukazují na její 
vysokou technickou účinnost. Elektromobily využijí 
téměř veškerou energii, která je do akumulátoru 
přivedena. U spalovacích motorů poháněných 
e-palivy se elektřina využívá k výrobě paliv, která 
jsou klimaticky neutrální. Vzhledem k procesům 
přeměny je technická účinnost nižší.

Může tedy mít ještě smysl používat technologii, 
která se zdá být technicky neefektivní? Odpověď 
zní ano. Ekonomická účinnost je širší pojem než 
technická účinnost. Uveďme si jednoduchý 
příklad: z čistě technického hlediska jde v naší 
stravě o to, abychom tělu denně dodali 2500 
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