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Škoda Auto plánuje investice do elektromobility
„Rok 2020 byl pro společnost Škoda Auto
složitý, nicméně úspěšný,“ konstatoval při výroční
konferenci generální ředitel společnosti Thomas
Schäfer. Navzdory 19% poklesu už sedmý rok
v řadě překonaly celosvětové dodávky vozů Škoda
hranici 1 milionu vozů a na většině významných
trhů značka zvýšila svůj tržní podíl. Škoda Auto
vykazuje vynikající rentabilitu tržeb. Významnou
měrou k tomu přispěly i úspory dosažené snížením
fixních nákladů o 550 milionů eur.
Škoda Auto dosáhla úspěch strategií směřující
k rozšiřování nabídky variant směrem k segmentům
cenově dostupných vozů. V letošním roce bude
uvedena nová generace modelu Fabia a v rámci
koncernu byla potvrzena i výroba nové generace
Fabie Combi od roku 2023.
Škoda Auto byla v rámci koncernu pověřena
významnými úkoly. V Mladé Boleslavi se bude
vyvíjet nová generace Volkswagenu Passat
a Škody Superb, které se budou od roku 2023
vyrábět v Bratislavě, a Škoda Auto zabezpečuje
aktivity koncernu v Indii, Rusku a Severní Africe.
Podle Schäfera by elektrifikované vozy
měly v roce 2030 představovat 50 % prodeje

značky, nicméně ještě nedozrál čas pro
opuštění spalovacích motorů, protože na
mnoha významných trzích bude jejich
prodej pokračovat. Škoda plánuje do rozvoje
elektromobility investice 1,4 miliardy eur, další
investice budou směřovat do digitalizace (650
milionů) a modernizace výrobních závodů (350
milionů).
Přijetí prvního elektromobilu vyráběného
v Mladé Boleslavi Enyaq iV předčilo očekávání,
takže výroba byla rozšířena na 350 vozů denně.
Celkový objem produkce ale bude záviset na
dostatku akumulátorů. Jeho zvýšení prodeje
přinese ještě před koncem roku uvedení varianty
Coupé.
Thomas Schäfer připustil potřebu nabídnout
od roku 2022 menší, cenově dostupnější
elektromobil než je Enyaq iV a potvrdil zájem
o projekt malého elektromobilu ohlášený před
týdnem Seatem pro rok 2025 (viz. str. 10). Škoda
Auto má rovněž zájem podílet se na vybudování
koncernové gigatovárny na akumulátory v České
republice. Přitom ale zdůraznil potřebu aktivní
podpory české vlády.
více na
www.autoweek.cz

Ford sází na elektromobilitu, ale ne na Mondeo
Ford potvrdil, že jeho osobní vozidla
v Evropě budou do poloviny roku 2026 plně
elektricky poháněná nebo plug-in hybridy
a plně elektrická do roku 2030. Ford má
dlouhodobě v Evropě obrovské problémy.
Proto se chce zaměřit jen na nejziskovější
segmenty, tedy především SUV a velké
vany. V důsledku toho bude do 31. března
2022 postupně vyřazovat z produkce
model Mondeo vyráběný ve Valencii
a pro evropské trhy nedostane nástupce.
Další dva modely, vyráběné také ve
Valencii, S-Max a sedmimístný Galaxy, se
budou vyrábět dál. Od roku 2022 se bude

ve Valencii vyrábět čtyřválec Duratec 2,5
l pro plug-in hybrid Kuga a plně hybridní
verze modelů Kuga, S-Max a Galaxy.
Tento motor se v současné době vyrábí
v továrně na motory v závodě Chihuahua
v Mexiku. Ford také oznámil, že ve Valencii
rozšíří kapacity montáže akumulátorů.

Citroën C3 Aircross prošel modernizací
Malé SUV Citroën C3 Aircross, vítěz
ankety AutoBest Best Buy Europe 2018,
je v modernizované podobě již možné
v České republice objednávat za cenu
od 359 900 Kč. V ceně vozu je zahrnuta
i prodloužená značková záruka Essencial

Drive na 5 let nebo 60 000 km. SUV dlouhé
4155 mm (rozvor náprav 2604 mm) má
nyní výraznější přední část při nezměněné
siluetě. I nadále nabízí velkou modularitu.
Se sedadly Advanced Comfort také
vylepšuje komfort na palubě. V interiéru
je větší 9“ dotykový displej. Díky funkcím
Grip Control a Hill Descent Assist se nemění
schopnost jízdy v terénu. Nové SUV C3
Aircross nabízí volbu mezi úspornými
zážehovými tříválci 1,2 l PureTech 110 a 130
(81 kW resp. 96 kW) a vznětovými čtyřválci
1,5 l Blue HDi 110 (81 kW) a 1,6 l Blue HDi
120 (88 kW).

Krátce
Další zhoršení nedostatku polovodičů pro automobilový průmysl způsobil požár
v japonské továrně společnosti Renesas.
Německá asociace taxislužeb se obává, že do konce roku 2021 v zemi ubude až
třetina koncesí.
Automobilky Audi a Volkswagen ohlásily ukončení vývoje nové generace
spalovacích motorů, bude ale dál pokračovat vývoj stávajících.
Podle informace ČTK Toyota Motor Manufacturing Czech v Kolíně zastavila na dva
týdny výrobu kvůli nedostatku polovodičů.
více na
www.autoweek.cz

Renault uvedl nové modely a bezemisní strategii
Renault po dvou letech uspořádal druhou
LCV Show, představující novinky v oblasti lehkých
užitkových vozidel.
Renault v segmentu malých dodávkových
vozidel přichází s dvojitou nabídkou nové
generace modelu Kangoo Van a novým
modelem Express Van. Jde o dvě novinky
přicházející do stejného segmentu, ale nabízející
různá řešení a odlišné platformy.
Nové Kangoo Van je inovativní dodávka
s nejmodernější technikou. Přináší revoluční
uspořádání bočních dveří „Sesame Open by
Renault“ nebo originální podstropní závěsy na
dlouhé předměty Easy Inside Rack, ale také

více asistenčních systémů i komunikačních
technologií.
Zcela nový model Express Van je praktický
a efektivní užitkový vůz s robustním designem
nabízející vše podstatné, co uživatelé tohoto
typu vozidel potřebují s důrazem za maximální
užitek za vynaložené peníze.
V segmentu střední třídy dodávek Renault
posiluje své postavení novými osobními verzemi
modelu Trafic Combi a SpaceClass s větším
komfortem a více asistenčními systémy. Užitkové
verze nového Traficu budou k dispozici na konci
roku 2021.
Renault je od roku 2011 průkopníkem
elektrického pohonu užitkových vozidel. Na
úspěch nejprodávanější evropské dodávky
Kangoo ZE od konce roku 2021 naváže nová
generace Kangoo Van E-Tech Electric s novým
akumulátorem s kapacitou 44 kWh a dojezdem
265 km.
Před koncem roku 2021 Renault představí
model Master Hydrogen s palivovými články
na vodík a v roce 2022 by měl následovat
i model Kangoo Hydrogen. Renault cílí na
30 % evropského trhu s lehkými užitkovými vozidly
využívajícími palivové články do roku 2030.
více na
www.autoweek.cz

Ojeté elektromobily ztrácejí na hodnotě obzvláště rychle
Rychlý
růst
prodeje
nových
elektromobilů
podporovaný
státními
dotacemi způsobuje pokles hodnoty
ojetých elektrických vozidel. Podle
hodnocení
organizace
Deutsche
Automobil Treuhand (DAT) elektromobily
v současnosti ztrácejí hodnotu mnohem
rychleji než vozidla na benzin nebo naftu.
„Trh s ojetými vozy elektricky poháněná
auta absorbuje těžce. V únoru 2020 byla
zůstatková hodnota tříletého elektromobilu
na stejné úrovni jako u automobilu se
motorem na benzin, tedy 56 % katalogové
ceny. Tato hodnota u vozidel na benzin
zůstala konstantní, ale u elektromobilů
klesla na 51 %. A to je jen polovina příběhu.
Pokud se podíváte pouze na segmenty
menších aut, pokles jejich hodnoty je ještě

mnohem dramatičtější,“ říká vedoucí
hodnocení vozidel DAT Martin Weiss.
Zatímco nižší ceny by měly potěšit
potenciální
kupce,
pro
majitele
elektromobilů jsou problematické pokud
je chtějí prodat. Pokles ceny ojetých
elektromobilů by také mohl zdražit
leasingové sazby.

Vylepšení pro Volvo XC60
Nejlépe prodávaný model automobilky
Volvo Cars, středně velké SUV XC60, dostal
nový infotainment systém s OS Android
a integrované aplikace a digitální služby
Google. Veškerý hardware, potřebný k jejich
využívání, je již součástí vozu. V roce 2020
XC60 představovalo 29 % prodeje Volva.

Výroba modelového roku 2022 začne
koncem května. I když se největší změny
odehrály v technice, designéři realizovali
také pár drobných úprav exteriéru.
Automobilka Volvo Car byla první, která
uzavřela partnerství s Google, aby
společně vytvořily systém infotainmentu
s OS Android a integrovanými aplikacemi
a službami Google. Jako první Volvo
s uvedeným systémem byl představen
elektricky poháněný XC40 Recharge. XC60
představuje další krok v průběžném zavádění
infotainment systému s OS Android.

Další témata 12. týdne na autoweek.cz
F1 startuje i na obrazech Automobilist
Největší showroom Škoda na světě je v Dubaji
Pneumatiky Goodyear EfficientGrip 2 SUV
Akční verze Kia Ceed Spin s přitažlivou cenou
více na
www.autoweek.cz

O2 pokračuje s projektem C-Roads
Operátor O2 v rámci projektu C-Roads
představil novou mobilní aplikaci, která
funguje bez nutnosti mít vozidlovou
jednotku. Stáhnout si ji do telefonu bude
moci každý. Díky aplikaci auta dokáží
komunikovat nejen mezi sebou, ale také
s dopravní infrastrukturou. Využívat ji
mohou i cyklisté.
Cílem projektu je zvýšit bezpečnost
a plynulost provozu a nastartovat cestu
k rozvoji autonomní dopravy v České
republice i v rámci Evropské unie. „Dobrou
zprávou je, že Česká republika v rámci
inteligentního evropského dopravního
systému C-Roads zastává vůdčí postavení
a mnoho postupů je v zahraničí přebíráno
od nás,“ vysvětluje Jiří Vítek, který v O2
zodpovídá za dopravní projekty.

Cílem aplikace je zachování plynulosti
provozu. Aplikace řidiče díky komunikaci
prvků dopravní infrastruktury s projíždějícími
vozidly
upozorní
na
nebezpečí,
blížící se sanitku
nebo
železniční
přejezd,
kterým
bude
projíždět
vlak.
Řidiči
se
dozví i intervaly
na
semaforech
a o nehodách. Systém je dokonce
upozorní na nutnost rychlého brzdění.
Pilotní provoz probíhá na vymezených
úsecích českých dálnic, Pražském okruhu,
v Brně, Ostravě, Plzni a na vybraných
železničních přejezdech.

Ekologická sdružení proti spalovacím motorům
Ve společném dopise vyzývá několik
asociací, zabývajících se ochranou
životního prostředí, německé výrobce
automobilů, aby nejpozději do roku
2030 přestali prodávat nová vozidla
se spalovacími motory a svou výrobu
zaměřit na elektrická vozidla. Požadavek
na zastavení prodeje se vztahuje i na
vozidla s hybridním pohonem. „Tato SUV
jsou chybou z hlediska politiky v oblasti
klimatu,“ píšou sdružení, která pro silniční

vozidla odmítají i použití syntetických paliv
a paliv z biomasy.
Spolkový ředitel organizace DUH
Jürgen Resch je nekompromisní: „Na
rozdíl od svých zahraničních konkurentů
německé automobilky dlouhé roky váhají
s přechodem na pohon budoucnosti.
Zatímco společnosti jako Volvo nebo GM
ohlašují odchod ze spalovacích motorů,
BMW, Daimler a VW nadále spoléhají pouze
na fiktivní syntetická paliva. Řada zemí už
stanovila datum ukončení a devět zemí
EU žádá Komisi, aby stanovila konečný
termín. Od roku 2025 již nebudou žádné
spalovací motory – očekáváme jasný
závazek vyřazení spalovacího motoru
z prodeje od roku 2025.“

Krátce
Logistický gigant Deutsche Post DHL chce mít do roku 2030 80 000 dodávkových
vozidel s elektrickým pohonem, což znamená růst ze současných 18 % na 60 %.
více na
www.autoweek.cz

Úspěch pro Goodyear EfficientGrip Performance 2
Autoklub ADAC vyhlásil výsledky testů
životnosti pneumatik rozměru 205/55R16
na voze Volkswagen Golf.
Porovnával 15 značek
v segmentu výkonných
pneumatik. První místo
obsadily
pneumatiky
Goodyear EfficientGrip
Performance 2.
ADAC po testu ocenil
Goodyear EfficientGrip
Performance 2 ADAC za
jejich vysokou odolnost

proti opotřebení, krátkou brzdnou dráhu
a dobrou ovladatelnost na mokré vozovce.
Při rozboru výsledků zaujmou obrovské
rozdíly hodnot v testu opotřebovávání.
Zatímco pneumatiky jedné značky
dosáhly limit opotřebení po ujetí pouhých
24 800 km, pro Goodyear EfficientGrip
Performance 2 test předpověděl za
stejných podmínek životnost 55 300 km.
Pneumatiky tří konkurenčních značek
měly co dělat, aby v testu dosáhly
poloviny jejich celkového kilometrového
proběhu.

Shell slaví 30 let na českém trhu
Společnost Shell slaví 30 let na českém
trhu. V rámci akční nabídky Šťastné
dny Shell mohou řidiči ve vybraných
dnech tankovat paliva Shell V-Power za
ceny standardních paliv Shell FuelSave.
S využitím tankovací karty poskytované
nákupní aliancí Axigon je navíc stále
možné čerpat další cenové zvýhodnění.
Se slevou až 2,20 Kč/l u prémiové nafty
i benzinu se lze u paliv s nadstandardními
vlastnostmi dostat i pod cenu standardní
nabídky diskontních petrolejářských firem.
Nákupní aliance Axigon, autorizovaný
distributor tankovacích karet Shell,
poskytuje firmám i drobným podnikatelům
trvalé výhody v oblasti provozu firemních
vozidel. K hlavním benefitům patří
tankovací karty s možností čerpání paliva

v režimu plošné ceny. Prémiovou naftu
Shell je možné s tankovací kartou od
Axigonu tankovat i za 27,70 Kč/l.
Akce k výročí 30 let působení společnosti
Shell na českém trhu trvá až do 23. května
2021.
více na
www.autoservismagazin.cz
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Český Mercedes ruší pozici PR
manažera
V pražské centrále značky MercedesBenz loni nahradila Ronalda Ballhause
rumunská manažerka Ioanna Lemnaru.
Letos se pustila do reorganizace importu,
v rámci které bude zrušena i pozice PR
manažera.
„V souvislosti s rozhodnutím o zrušení
mojí pracovní pozice v naší společnosti
Mercedes-Benz ČR, končí můj pracovní
poměr k datu 30. 4. 2021. Moje úkoly
z oblasti externí komunikace se přesunují
do oddělení marketingu na kolegu Martina
Šlechtu, který bude vaší kontaktní osobou,“
oznámil novinářům dosavadní manažer PR
a komunikace Jan Kuhn. Ve společnosti
pracoval od roku 1999.

Jiří Picek

Pojišťovna Allianz s novou
tiskovou mluvčí
Pozici tiskového mluvčího Allianz
opouští po 10 letech Václav Bálek, známý
z minulosti i z České pojišťovny: „Tento
týden končím svoji desetiletou jízdu
s Allianz, a tak chci poděkovat za perfektní
spolupráci. Po 23 letech v korporacích
jsem se rozhodl dát si chvíli pauzu, takže
nemluvím o novém zaměstnavateli
s novými kontakty.“
Novou tiskovou mluvčí Allianz pojišťovny
se od 1. dubna stane Marie Petrovová,
bývalá novinářka, která se 13 let věnovala
korporátní komunikaci. Působila jako
ředitelka komunikace a tisková mluvčí
v Komerční bance a GE Money Bank.
Dva roky řídila vzdělávací společnost
Top Vision, zabývá se vzděláváním
a koučinkem komunikačních dovedností
a věnuje se moderování prezenčních
i online akcí.

více na
www.automakers.cz
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Seat chce vyrábět 500 000 elektromobilů ročně
Seat plánuje v roce 2025 uvést na trh městské
vozidlo s elektrickým pohonem, které chce
vyrábět ve svém závodě v Martorell u Barcelony
– mj. i se značkou Škoda.
Seat chce v blízkosti své továrny v Barceloně
umístit závod na montáž akumulátorů – za
předpokladu, že získá finanční podporu od
španělských orgánů a EU. Uvedl to při výroční
konferenci automobilky generální ředitel Wayne
Griffiths. Prohlásil, že španělské úřady musí
potvrdit svou podporu, aby stimulovaly poptávku
po elektromobilech, výrazně zlepšit nabíjecí
infrastrukturu a podpořit rozvoj zařízení na výrobu
automobilů a akumulátorů. Seat ale chce získat
i finanční závazek z Bruselu.
„Vypracovali jsme plán, máme na své straně
správné partnery a obecně jsme připraveni
investovat. Tento projekt se stane hnacím motorem
transformace španělského automobilového
průmyslu. Aby ale mohla skupina Volkswagen
přijmout konečné rozhodnutí o jeho realizaci, je
pro tento meziodvětvový a celostátní plán nutná

podpora španělské vlády a Evropské komise,“
uzavřel Griffiths.
Griffiths potvrdil, že Seat plánuje v roce
2025 uvést na trh městské vozidlo s elektrickým
pohonem v cenovém rozpětí od 20 000 do 25 000
eur (v přepočtu 520 000 až 650 000 Kč), které chce
vyrábět ve svém závodě v Martorellu u Barcelony.
„Pokud chceme mít tento automobil do roku 2025,
musíme letos učinit tato rozhodnutí rychle,“ řekl
Griffiths. Pokud se plán bude realizovat, plánuje
automobilka vyrábět městské elektromobily
i pro jiné koncernové značky. „Naším cílem je
vyrábět v Martorellu více než 500 000 městských
elektrických vozidel ročně. Přesný počet bude
záviset na tom, kolik značek uvede základní
vozidla v počáteční fázi na trh. Do projektu
budou zapojeny společnosti Volkswagen, Škoda,
případně v budoucnu i Audi,“ dodal Griffiths.
Seat podle Griffithse nechce elektrická
vozidla jen vyrábět, ale také vést vývoj celého
projektu: „Plánujeme přebudovat naše technické
centrum, které je v jižní Evropě jedinečné.“ řekl.
více na
www.autoweek.cz

Nárůst nových elektromobilů a plynových vozidel
Ministerstvo dopravy informuje, že rok 2020
znamenal v České republice velký nárůst nových
elektrických a plynových vozidel. V České
republice bylo na konci roku 2020 v Centrálním
registru vozidel evidováno více než 8 milionů
motorových vozidel. Z toho 75 % byla osobní auta
(kategorie M1). Stále sice výrazně převažují auta
s motory na naftu či benzin, ale díky aktuálnímu
trendu i státní podpoře posilují vozidla na
elektřinu na bezmála 10 000 (pozn.: MD mezi
ně započítává i plug-in hybridy), která v kategorii
alternativních pohonů doplňují zatím dominantní
auta na plyn (přes 126 000 – 28 838 na CNG, 7
LNG a 112 941 LPG, přičemž skutečný počet může
být s ohledem na dodatečné přestavby větší).
„Ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu
(CDV) pravidelně zveřejňujeme data k vozidlům
sledovaným v rámci Národního akčního plánu
čisté mobility. V nejfrekventovanější kategorii,
tedy M1, tak v registru jsou stále, a ještě
nějakou dobu pravděpodobně budou, nejvíce
zastoupená plynová vozidla. LPG vozidel je přes
105 000, CNG pak více než 21 000. Osobních
elektrických vozidel s externím dobíjením pak

bylo evidováno téměř 10 000, z toho 7109
bateriových elektrických vozidel, kde jsme
zaznamenali 90% nárůst. Jakkoli zde významně
převažují vozidla plynová, trend se dle všeho
bude postupně otáčet ve prospěch vozidel
elektrických, jak naznačují data z loňského roku,
ale koneckonců také data z EU. Např. v loňském
roce se na registracích nových osobních vozidel
podílela v součtu plynová a elektrická 3,85 %,
z toho 2,58% podíl připadal právě na vozidla
elektrická,“ říká pověřenec ministra dopravy pro
čistou mobilitu Mgr. Jan Bezděkovský.
V případě osobních elektromobilů byl
zaznamenán velký nárůst registrací v situaci,
kdy trh konvenčních vozidel vykázal velký pokles
o 19 %, zatímco odbyt elektromobilů narostl
o 331 % a plug-in hybridů o 318 %. V České
republice bylo ke konci minulého roku celkem
6,13 milionu osobních aut.
Z pohledu značek si v případě elektrických
vozidel s akumulátory v kategorii M1 nejvíce
registrací připsala Škoda (1654 vozů, podíl na trhu
23 %) a u kategorie N značka Alké (125 vozidel
a 27 %).
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Rada Evropy kritizuje návrh „zelených“ akumulátorů
Země EU vyjádřily znepokojení nad tím, že
návrh Evropské komise pro udržitelné akumulátory
stanoví neproveditelné cíle a termíny a zvýší
byrokratické náklady pro jejich výrobce. Cílem
nařízení, navrhovaného Evropskou komisí, je
snížit environmentální a sociální dopad výroby
akumulátorů ve světle očekávaného růstu
elektromobility. Návrh stanoví minimální podíl
recyklovaného kobaltu, lithia, niklu a olova, které
budou používány v akumulátorech vyráběných
v Evropě od roku 2030.
Zpřehlednil by se i vliv akumulátorů na životní
prostředí, což by výrobce přimělo od roku 2024
označovat uhlíkovou stopu každého vyrobeného
akumulátoru. Na podporu recyklace chce
Komise do roku 2025 zvýšit cíl sběru vyřazených
akumulátorů pro země EU ze současných 45 % na
65 % přenosných baterií a do roku 2030 na 70 %.
„Tento návrh, který je velmi ambiciózní, musí
být realistický a musí odpovídat očekáváním
těch, kterých se týká. Měli bychom se vyhnout
legislativní zátěži pro provozovatele a pro veřejné
orgány,“ řekl italský fyzik Roberto Cingolani během
debaty Rady o legislativním návrhu Komise.
Dánsko návrh označilo za „skutečný krok
správným směrem.“ Vyjádřilo však obavy

z „ekonomické a administrativní zátěže, kterou
může na malé a střední podniky uvalit“.
Česká republika uvedla, že „navrhované
požadavky na udržitelnost, deklaraci uhlíkové
stopy každého akumulátoru a cíl minimálního
recyklovaného obsahu jsou velmi ambiciózní
a pro výrobce zatěžující. Navrhované nařízení by
se naopak mělo více zaměřit na bezpečnostní
požadavky pro továrny.“
Bulharsko varovalo, že navržené 20% zvýšení
cíle v oblasti sběru baterií zvýší pravděpodobnost
nedodržování předpisů. „Při stanovení úrovně
ambicí požadujeme racionalitu a proveditelnost.
V tomto smyslu považujeme cíle sběru přenosných
baterií pro rok 2025 za příliš ambiciózní.“
Německo vyjádřilo obavy, že požadavky
návrhu, by podkopaly práci jednotlivých vlád.
„Je důležité, abychom zachovali stávající
a dobře fungující národní struktury sběru baterií,
což se podle současného návrhu nezdá být
možné,“ uvedla německá ministryně životního
prostředí Svenja Schulzeová.
Několik členských států kritizovalo, že do
návrhu Komise nezahrnula i lehká vozidla, jako
jsou elektrokola a elektrické skútry.
více na
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Zajistit udržitelnost akumulátorů
Nejnovější přehled zpráv o mobilitě z celé
Evropy od Seana Gouldinga Carrolla z Euractiv.
Přesun silniční dopravy k vozidlům s elektrickým
pohonem znamená to nárůst poptávky po
akumulátorech. S tím souvisí i poptávka po
kobaltu, niklu, lithiu a dalších surovinách. A i když
se koupě elektrického vozidla může zdát jako
„zelená“ volba, má poptávka po akumulátorech
i svou temnější stránku. Více než polovina lithia
používaného v Evropě pochází ze zemí mimo EU,
zatímco otevírání nových dolů v EU se ukazuje
jako kontroverzní – například v Portugalsku vedlo
občany k protestům obavy z dopadu těžby na
životní prostředí.
Existuje však nevyužitý zdroj lithia, k němuž
se snadno dostanete – obrovská zásoba
starých mobilních telefonů a notebooků
v domácnostech. Takzvaná „městská těžba“
by mohla přispět k uspokojení zvýšené poptávky
po materiálech pro akumulátory v Evropě. Proto
chce Evropská komise, aby se požadavek na
sběr baterií do roku 2030 zvýšil ze současných
45 % na 70 %, zatímco akumulátory vozidel
s elektrickým pohonem musí být shromažďovány
v plné výši.

Regulační opatření Evropské komise stanoví
minimální úroveň recyklovaných materiálů, které
je nutné použít ve výrobě. Země EU jsou však
novým nařízením znepokojeny s odvoláním na
administrativní zátěž, kterou to bude klást na
výrobce akumulátorů a veřejné orgány.
Pozn.: V současné době dvě třetiny
elektroodpadu ze zemí EU včetně baterií končí
ve skládkách na pobřeží Afriky, z nichž největší
je Abgogbloshie v Ghaně na titulní fotografii...
Nevládní organizace ShareAction, která
prosazuje etické investice, varovala, že pět
největších evropských výrobců automobilů
zaostává pokud jde o přechod na nízkouhlíkovou
mobilitu. „Navzdory přívalu klimatických závazků
nejsou evropské automobilky připraveny na
očekávané změny emisních norem a postupné
vyřazování spalovacích motorů. Pokud se
tito spáči dostatečně rychle nemobilizují pro
klimaticky neutrální budoucnost, budou vytlačeni
konkurencí, která má lepší pozici pro přechod
na mobilitu s nulovými emisemi – stejně jako
se Nokia a Blackberry ztratily při přechodu na
chytré telefony,“ řekla výzkumná pracovnice
společnosti ShareAction Jana Hocková.
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Jízda autem údajně škodlivější
pro životní prostředí než létání
V současnosti představuje doprava čtvrtinu
všech emisí v rámci EU. Silniční doprava je
zodpovědná za 72 % emisí tohoto odvětví,
zatímco námořní a letecká doprava představují
14 % respektive 13 % emisí. Podíl železnice je
pouze 0,4 %, což jsou emise produkované vlaky
s pohonem na naftu (studie nebere do úvahy
emise vznikající při výrobě elektrické energie pro
vlaky s elektrickým pohonem).
Agentura EEA vypracovala studii aby
pomohla osobám s rozhodovací pravomocí
uzákonit takovou dopravní politiku, která
přispěje ke splnění evropských cílů Zeleného
údělu. Cestování vlakem bylo prohlášeno
za nejekologičtější způsob dopravy kromě
„měkkých“ možností mobility, jako jsou chůze
a jízda na kole. Zpráva dospěla k závěru, že
přesun cestujících z letecké dopravy na železnici
bude hrát klíčovou roli při plnění cíle EU snížit
emise z dopravy o 90 % ve srovnání s úrovní z roku
1990.
Ne všechna zjištění ovšem byla pro
železnici pozitivní, protože zpráva ukazuje, že

vysokorychlostní železnice při jízdě na dlouhé
vzdálenosti produkují hluk srovnatelný nebo
dokonce vyšší než letecký provoz.
„Na výsledek má velký vliv zda je vlak, letadlo
nebo auto téměř prázdné nebo z 80 % plné. Tento
faktor sám o sobě může udělat způsob dopravy
tou nejlepší nebo nejhorší volbou pro životní
prostředí. Emisní dopady letectví jsou vždy vyšší
v přepočtu na osobokilometry než u železnice.
Létání však není nutně tou nejškodlivější volbou.
Tuto roli často přebírá konvenční automobil
pokud se předpokládá obsazení jedinou
osobou,“ uvádí zpráva vypracovaná orgánem
EU Evropskou agenturou pro životní prostředí EEA.
Ve skutečnosti byla úroveň obsazenosti
jediným z nejdůležitějších faktorů při posuzování
škod na životním prostředí. I když bylo zjištěno, že
nejvíce znečišťujícím druhem dopravy při cestě
na vzdálenost 500 km jsou automobily s jedním
cestujícím, stejná cesta autem s více cestujícími
klesla v přepočtu na osobokilometry pod úroveň
emisí z letecké dopravy.
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