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Evropský automobilový průmysl v bezprecedentní krizi
Evropští výrobci automobilů vyzývají k okamžité
podpoře ze strany Evropské unie a členských
států poté, co zastavením výroby utrpěli obrovské
ztráty, které by jim už za pouhých pár týdnů mohly
způsobit nedostatek hotovosti. Asociace ACEA
vyzvala k důrazným a koordinovaným krokům
na pomoc výrobcům, jejich dodavatelům
a prodejcům, kteří nyní čelí vážným finančním
problémům. „Dopad koronaviru na automobilový
průmysl je bezprecedentní. Je stále jasnější, že
vede k nejhorší krizi, jaká kdy zasáhla automobilový
průmysl,“ uvedl generální ředitel ACEA Eric-Mark
Huitema.
Ztráty výroby odstavením továren v důsledku
krize vyvolané epidemií Covid-19 v celé EU
dosud dosáhly 1,23 milionu vozidel, přičemž tím
bylo postiženo 1,11 milionu pracovníků v 229
montážních a výrobních závodech. Uvedený
počet zaměstnanců se vztahuje pouze na osoby
přímo zaměstnané výrobci osobních automobilů,

užitkových vozidel, nákladních automobilů
a autobusů, přičemž dopad na širší dodavatelský
řetězec je ještě kritičtější. Celé toto odvětví totiž
v celé EU poskytuje zaměstnání pro 13,8 milionů
lidí.
„Je samozřejmé, že zdraví zaměstnanců
a jejich rodin je pro evropské výrobce automobilů
prvořadé. Zároveň však ACEA vyzývá k důrazným
a koordinovaným opatřením na vnitrostátní úrovni
i na úrovni EU s cílem poskytnout okamžitou
podporu automobilovým společnostem, jejich
dodavatelům a prodejcům, a to obzvláště nyní,
když v době krize prokazují svou přidanou hodnotu
pro společnost. Užitková a nákladní vozidla
dnes hrají v dobrém celé společnosti rozhodující
roli. Vozidla, která členové ACEA vyrábějí, jsou
nepostradatelnými nástroji, které zajišťují, aby se
léky, potraviny, palivo a zdravotnický materiál
dostávaly na místo určení v rámci celé EU .
Skutečnými hrdiny Evropy jsou řidiči kamionů, kteří
pracují dlouhé hodiny aby zajistili, že jsou sklady
a prodejní regály supermarketů plné a mohou být
budovány provizorní nemocnice,“ uvádí Huitema.
Huitema uvedl, že v důsledku toho je zapotřebí
urgentní dialog s předsedkyní Evropské komise
Ursulou von der Leyenovou: „Je potřeba přijmout
konkrétní opatření, aby se zabránilo nezvratné
a zásadní škodě v tomto odvětví s trvalou ztrátou
pracovních míst, výrobních kapacit a zdrojů
inovací a výzkumných schopností. Evropa by se
měla připravit na stimulaci oživení našeho odvětví,
což bude klíčovým přispěvatelem k urychlenému
oživení evropské ekonomiky jako celku.“
Asociace evropských automobilek ACEA
nedávno spolu s evropskými průmyslovými
sdruženími pro dodavatele dílů, prodejce
automobilů a výrobce pneumatik vyzvala EU,
aby odložila vymáhání dodržování zásadních
emisních limitů cílů, protože to v době krize přináší
nepředvídané překážky. „Věříme proto, že bude
nutné provést určité úpravy načasování těchto
předpisů,“ uvedly organizace ve svém prohlášení
s tím, že nepožadují jejich úplné zrušení.
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Dacia Duster s novým motorem TCe 100
Dacia rozšířila svou řadu motorů
o přeplňovaný zážehový tříválec 1,0
TCe 100/74 kW pro model Duster.
Tento motor nové generace nahrazuje
nepřeplňovaný motor 1,6 SCe 115.
Motor vyráběný v rumunském závodě
v Pitesti přináší významnou úsporu paliva
a vyšší výkonnost. Díky turbodmychadlu

s
proměnlivou
geometrií
lopatek
vykazuje lepší energetickou účinnost
a v nejvyužívanějším spektru otáček
lepší parametry než motor 1,6 SCe 115.
Jeho největší výhodou je plynulý průběh
točivého momentu s maximem 160 N.m.
Výhodou nového motoru je fakt, že může
být k dispozici i ve verzi na LPG, která se
montuje přímo ve výrobě a má navíc o 10
N.m vyšší točivý moment (170 N.m). Motor
TCe 100 je kombinován s pětirychlostní
přímo řazenou převodovkou a pohonem
předních kol. Nižší zdvihový objem motoru
znamená nižší sazbu povinného ručení.
Akční ceník skladových vozů začíná u verze
1,0 TCe 100 Access 4x2 na 214 900 Kč.

Audi e-tron Sportback konfigurovatelné online
Audi uvádí na český trh sportovní
crossover e-tron Sportback. Sdílí techniku
elektrického pohonu s SUV Audi e-tron.
Od toho se liší sportovnějším designem.
Nabízejí se dvě výkonové verze e-tron
Sportback 50 quattro za cenu od 1 936 900
Kč a e-tron Sportback 55 quattro s cenou
od 2 187 900 Kč. Součástí standardní
výbavy je záruka na 4 roky (resp.120 000
km) a záruka na akumulátor po dobu 8
let (160 000 km). Audi e-tron Sportback
dodává závod v Bruselu. Zájemci se
s vozem mohou seznámit na webových
stránkách www.audi.cz. Po skončení
platnosti mimořádných opatření budou
obě verze u autorizovaných prodejců
Audi v České republice.
Audi e-tron Sportback 50 quattro
poskytuje nejvyšší výkon 230 kW a točivý

moment 540 N.m. Kapacita akumulátoru
mu stačí na 347 km. Vrcholný e-tron
Sportback 55 quattro má 265 kW a 561
N.m, které se v režimu Boost zvyšují na 300
kW, resp. 664 N.m. Dojezd je až 446 km.
Audi e-tron Sportback 55 quattro se může
nabíjet i u rychlonabíjecích stanicích
stejnosměrným proudem a výkonem až
150 kW, kde se za půlhodinu akumulátory
doplní na 80 % kapacity.

Krátce
Počty registrací nových aut v březnu zásadně poznamenalo šíření koronaviru
a s tím související uzavření prodejen a související faktory.
General Motors a Honda společně vyvinou dvě nová elektricky poháněná
vozidla.
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Wolfgang Reitzle požaduje,
aby zastavení výroby brzy skončilo
Vedoucí dozorčí rady společnosti Continental
a Linde a kdysi vrcholný manažer BMW a Fordu
Wolfgang Reitzle požaduje změnu strategie
v koronavirové krizi: „S každým dalším týdnem
dochází k nenapravitelným škodám v naší
ekonomice. Mnoho menších společností zemře
a nebude možné je oživit. Ale ohroženy jsou také
velké společnosti.“
Reitzle pokládá za iluzi předpoklad, že stát
může zachránit všechny společnosti. Přerušení
výroby by proto nemělo trvat příliš dlouho.
Příslib spolkového ministra hospodářství Petera
Altmaiera, že žádné pracovní místo nebude

ztraceno, považuje za iluzi. „Pokud toto zastavení
výroby potrvá déle než čtyři nebo pět týdnů,
povede to k obrovské ztrátě prosperity pro
mnoho lidí,“ řekl Reitzle pro capital.de.
Ukončení odstávky bezprostředně po
Velikonocích považuje za nereálné. „V zásadě by
znovuzahájení výroby mělo začít od 20. dubna
nebo nejpozději 27. dubna. Bude to dost těžké,
ale mnoho společností by to stále dokázalo,“
tvrdí Reitzle.
Podle Reitzleho nyní všechny velké společnosti
počítají, jak dlouho jim vydrží peníze. Naštěstí je
Continental dobře financovanou společností
s nízkým zadlužením. „Ani společnost jako
je Continental ale nemůže vydržet déle než
několik měsíců. Myslím si však, že to je mnoha
politikům jasné. Nerozumím ale tomu, proč se
lidé každý den dívají pouze na Itálii a Španělsko
a ne na Japonsko. Proč se orientujeme na země
s dramatickým vývojem a nepoučíme se od
těch, které udržují svou ekonomiku v chodu
a stále nemají žádný problém?“
V automobilovém průmyslu je jasně vidět, jaký
problém působí zastavení výroby. Reitzle k tomu
řekl: „Po takovémto neplánovaném zastavení
výroby potrvá opětovné zahájení produkce
déle. Žádný jiný průmysl neintegruje tolik dílů,
komponent a materiálů. Zastavení výroby by
proto nemělo trvat příliš dlouho, protože poté
musíte vzít v úvahu několik týdnů snížené
produkce. Je to složitý, globálně rozvětvený
a koordinovaný systém, který nelze znovu spustit
pouhým stisknutím tlačítka.“
Reitzle se obává, že Čína bude po této krizi
velkým vítězem a Evropa poraženým: „Jen
samotná Itálie bude několik let potřebovat
trojmístné částky v miliardách eur. Také
Američanům hrozí, že jimi krize těžce otřese. Tato
krize by proto mohla mít za následek tektonický
posun v globální rovnováze sil.“
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Pařížský autosalon nebude, hledají se alternativy
Autosalon v Paříži, plánovaný na začátek
října, se v roce 2020 neuskuteční, alespoň
ne v jeho tradiční podobě. Pořadatelé
stále zvažují „alternativní řešení“. Tradiční
výstava vozidel s představením nových
modelů a konceptů sice nebude,
pořadatelé nicméně hodlají udržet
při životě akce, které byly plánovány
paralelně s autosalonem. Původní
myšlenkou bylo nabídnout na čtyřech
místech Paříže velký automobilový
festival. V rámci Paris Motion Festivalu by
se měly konat akce Movin'On a Smart
City, zaměřené na inovace a novou
mobilitu, ne jen na osobní automobily,
i venkovní akce věnované testovacím
centrům a demonstracím. Celý festival byl

původně naplánován na dny od 26. září
do 11. října se dny pro média 29. a 30. září,
na něž měl navazovat samotný autosalon.
V případě pařížského autosalonu nejde
ani tak o obavy z epidemie. Pořadatelé
nechtějí riskovat úbytek automobilek
z řad vystavovatelů. Umrtvení evropské
ekonomiky bude automobilky stát spoustu
peněz, které budou muset ušetřit na méně
podstatných položkách včetně účasti na
autosalonech.

BMW plánuje uvést na trh X5 s palivovými články
BMW nadále věří ve vodík a pohon
s palivovými články. Proto chce do roku
2022 připravit zkušební flotilu vozů na
bázi SUV X5 s elektrickým pohonem
napájeným energií získávanou pomocí
palivových článků. Vůz BMW i Hydrogen
NEXT pohání elektromotor eDrive páté
generace, který využívá také BMW iX3.
Celkový výkon pohonné jednotky je 275

kW (374 k). Celkem je ve voze 6 kg vodíku,
jehož natankování trvá do čtyř minut. Aby
mohl být pohon s vodíkovým palivovým
článkem technicky připraven pro druhou
polovinu desetiletí, spolupracuje BMW
Group od roku 2013 s Toyotou. Palivové
články, vzešlé ze spolupráce s Toyotou,
budou spojeny se systémy vyvinutými
BMW Group. BMW považuje palivové
články za čtvrtý pilíř udržitelné mobility
vedle výkonných spalovacích motorů,
plug-in hybridního a čistě elektrického
pohonu. Použití palivových článků ovšem
pokládá za smysluplné pouze pokud bude
možné pomocí „zelené“ elektřiny vyrobit
dostatek vodíku za přijatelnou cenu.

Další témata 14. týdne na autoweek.cz
Beecam pomáhá autoservisům
Řešení Renault: Akumulátory skladují energii ze slunce a větru
Škoda Auto se angažuje v boji proti koronaviru
Krizový štáb Sdružení ČESMAD Bohemia o zhroucení dopravy
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Herbert Diess věří, že VW utrpí jen malé škody
Generální ředitel VW Herbert Diess si přes
Skype povídal s respektovaným německým
specialistou na rozhovory s významnými
osobnostmi Gaborem Steingartem. Rozhovor
je k dispozici jako podcast na webu magazínu
Focus On Line.
Mnoho podnikatelů s obavami očekává další
vývoj a bojí se úpadku. Herbert Diess není jedním
z nich. I nadále chce svou společnost vysokou
rychlostí digitalizovat a elektrifikovat a ještě víc
evropeizovat německou politiku. Stejně jako
jiné automobilky i Volkswagen zastavil výrobu.
Diess se nicméně dívá do budoucnosti s nadějí:
„Pokud předpokládáte, že se krize podaří vyřešit
tak rychle jako v Číně, tak utrpíme jen malé
škody. Závisí to však na délce zastavení výroby.“
Diess nechtěl předjímat, zda VW splní své
cíle zisku pro tento rok dokud nebude možné
předvídat délku odstavení výroby kvůli současné
pandemii: „Pokud předpokládáme, že se
krize bude řešit tak rychle jako v Číně, pak z ní
určitě vyjdeme s malými škodami. Pokud ale
předpokládáte, že zde budeme mít zastavení
výroby po několik měsíců, pak to bude obtížné.“
V Číně se po uvolnění restrikcí ekonomika
opět rozebíhá. „Čína se pro nás opět stává
silnou. Dostáváme se tam znovu do obrátek.
Také v ostatních závodech se připravujeme na
obnovení výroby, při níž se ale lidé setkávají,
takže je musíte oddělit. Potřebujeme proto
ochranné pomůcky, musíme změnit výrobní

procesy a vytvořit nové pracovní směny. To vše
musí být připraveno.“
Podle Diesse by skupině VW neměly zpočátku
docházet peníze. Z hlediska likvidity je na tom VW
relativně dobře a navíc má v Číně více závodů
než mnoho jeho konkurentů nebo společností
z jiných průmyslových odvětví. Volkswagen ale
má několik závodů i v severní Itálii a Španělsku,
které jsou krizí zvláště postiženy. Podle Diesse se
ve Volkswagenu v současné situaci nejedná
o možnosti využití státní podpory: „Nemyslíme
si, že to potřebujeme.“
„V Číně jsme v zásadě ztratili měsíc. Pokud
budeme předpokládat, že řešení krize zde může
trvat ještě trochu déle, tedy pět až šest týdnů,
a pak rozhodně nemáme problém s likviditou,“
tvrdí Diess.
více na
www.autoweek.cz

Goodyear uvádí na trh nové pneumatiky EfficientGrip
Pneumatiky Goodyear EfficientGrip
Performance 2 vstupují na trh jako
nejvýkonnější vyráběné vysoce výkonné
pneumatiky. Nové pneumatiky jsou
jako nástupce pneumatik EfficientGrip
Performance určeny pro řidiče vozů
s koly o rozměrech 15“ až 18“ kteří hledají
vysoký kilometrový proběh a vysokou
úroveň brzdné účinnosti na suchu i na
mokru. Pneumatiky nabízejí o 50 %
vyšší kilometrový proběh a ve srovnání
s konkurenty mají nejkratší brzdnou
dráhu na suchém i mokrém povrchu.
Kilometrový proběh umožnila zvýšit řada
inovativních prvků, které současně zajistily
i velmi vysokou úroveň výkonnosti. Díky
vysoce elastickému a pružnému běhounu

se
snižuje
opotřebení
pneumatiky
v náročných podmínkách, aniž by tím
utrpěla výkonnost na suché i mokré
vozovce. Větší počet delších záběrových
hran spolu s upravenou tuhostí směsi
zefektivňuje odvod vody a zkracuje tak
brzdnou dráhu na mokrém povrchu. Větší
žebra ve středu běhounu zvyšují tuhost
pneumatiky a přispívají tak k vyšší stabilitě
při nebezpečných manévrech v krizových
situacích.

Toyota spouští unikátní virtuální showroom
Automobilka Toyota na českém trhu
spouští online prohlídku vozů přes virtuální
showroom. V situaci, kdy jsou kamenné
prodejny kvůli koronavirové epidemii
zavřené, bude Toyota vozy prezentovat
on-line prostřednictvím svého webu
a živého rozhovoru s prodejcem. Na
podporu ojedinělého způsobu prezentace

svých modelů, který v tuto chvíli žádná
další značka nenabízí, spouští on-line
informační kampaň. Virtuální showroom
funguje na www.toyota.cz nebo ze
stránek jednotlivých modelů. Zákazník se
na stránce objedná k virtuální prohlídce
zvoleného modelu a zároveň si vybere
konkrétního prodejce. Do formuláře zadá
své kontaktní údaje a prodejce se mu
nejpozději do 15 minut ozve zpět. Prodejce
vybraný vůz zákazníkovi odprezentuje
prostřednictvím odsouhlasené formy
videohovoru a ten jej následně může
rovnou objednat nebo si nechá zaslat
konkrétní nabídku.

Krátce
Autosalon v Pekingu byl z konce dubna přeložen na září.
Do čela společnosti Kia Motors Europe se sídlem ve Frankfurtu byl jmenován
Won-Jeong Jeomg.
V rámci nové struktury společnost Volvo Cars vytvoří čtyři nové divize podřízené
generálnímu řediteli Håkanu Samuelssonovi.
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Personalia z
Nový jednatel a ředitel MAN
Truck & Bus v České republice
a na Slovensku
Od března zastává funkce jednatele
a ředitele společností MAN Truck & Bus
Czech Republic a MAN Truck & Bus Slovakia
Jan Kohlmeier. Kohlmeier pracuje pro
značku MAN od roku 2004. Před převzetím
funkcí na českém a slovenském zastoupení
mnichovské značky MAN zastával řídící
pozice v segmentu poprodejních služeb
a prodeje nákladních vozidel s působností
v regionu Evropa a Asie.
Jan
Kohlmeier
(40)
začínal
v poprodejních službách, později vedl
aftersales tým v Polsku. V období 2006 až
2012 byl v kontaktu i s Českou republikou
a Slovenskem. Pak v rámci značky
MAN přešel do sektoru prodeje trucků.
Přestěhoval se do Uzbekistánu, kde má
MAN společný podnik. Byl zde zodpovědný
za celou střední Asii – Kyrgyzstán,
Kazachstán, Uzbekistán a Tádžikistán. Pak
se přestěhoval do Bangkoku, má MAN
regionální centrálu a kde byl zodpovědný
za prodej trucků v Asii, což pokrývá oblast
od Nového Zélandu po Koreu, Čínu,
Taiwan, Filipíny či Srí Lanku.

Dachser vyměnil brand
manažera v Českých
Budějovicích
Na pozici vedoucího pobočky Dachser
České Budějovice byl jmenován Peter
Papan. Je odpovědný za další rozvoj
pobočky a zákaznického portfolia.
„Je to zkušený logistický manažer,
který bude mít na jihu Čech na starosti
posilování našeho tržního podílu a další
rozvoj pobočky,“ uvádí generální ředitel
Dachser Czech Republic Jan Pihar.
Papan (49) pochází z Bratislavy.
Vystudoval gymnázium v Českých
Budějovicích a v sektoru dopravy
a logistiky působil na různých pozicích
ve společnostech Schenker, Geis nebo
Raben od roku 1994. Peter je ženatý a má
tři dcery. Ve volném čase hraje na kytaru
v rockové skupině Rain a rekreačně se
věnuje lednímu hokeji. Mluví plynně
anglicky, německy a rusky.
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Evropská komise zahájila konzultace
ke klimatickým cílům
Evropská komise zahájila veřejné konzultace
ke klimatickým cílům. Ač v posledních týdnech
zaznívají návrhy, aby EU kvůli v důsledku pandemie
koronaviru a s ní spojenými hospodářskými
důsledky své klimatické cíle snížila nebo alespoň
odložila, ptá se občanů na jejich zpřísnění!
Do 23. června se občané Evropské unie mohou
moci vyjádřit k tomu, zda jsou pro zachování
současného cíle, tedy snížit do roku 2030 emise
oxidů uhlíku o 40 % proti hodnotám z roku 1990,
k němuž se členské státy EU zavázaly, nebo být
ještě ambicióznější a snížit emise až o 50 či 55 %,
jak prosazuje Evropská komise vedená Ursulou
von der Leyenovou v takzvané „Zelené dohodě“.
Konečný cíl by se měl objevit v takzvaném
klimatickém zákonu. Konkrétní cíle pro rok
2030 hodlá komise zveřejnit do září po vyčíslení
přesného ekonomického dopadu opatření
spojených se zpřísněním závazků.
Dlouhodobým cílem Evropské komise je
dosažení takzvané klimatické neutrality do

roku 2050, k čemuž se na loňském prosincovém
summitu přihlásili prezidenti a premiéři všech států
EU vyjma Polska.
Stávající dohoda Evropě nutí automobilky,
aby do roku 2030 snížily průměrné emise CO2 ze
všech prodávaných nových automobilů o 37,5
% na 60 g/km ve srovnání s výchozí hodnotou
95 g/km z roku 2021 a pro nákladní automobily
o 30 % v porovnání s dosud nespočtenou
průměrnou hodnotou za rok 2019. Zejména druhá
hodnota je všeobecně pokládaná za naprosto
nereálnou. Přesto Evropská komise navrhuje
opatření, která by obě hodnoty ještě víc zpřísnila
v době, kdy automobilky v důsledku současných
odstávek výroby a předpokládaného poklesu
prodeje nových vozidel nebudou mít k dispozici
dostatek finančních prostředků na další vývoj
nových alternativních systémů pohonu pro
dosažení těchto hodnot a státy EU budou těžko
vydávat obrovské sumy na budování potřebné
infrastruktury.
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Environmentální skupiny proti
uvolňování limitů emisí CO2
Krize vyvolaná koronavirem uvrhla evropský
automobilový průmysl do bezprecedentní kritické
situace. Bývalý komisař EU Günther Oettinger
proto navrhl posunutí přísných požadavků
na snižování emisí CO2, a tím i eliminování
hrozících pokut pro automobilky, pokud tato krize
přetrvává delší dobu. V rozhovoru pro magazín
Automobilwoche řekl: „Politici nemohou trvat
na předpisech, o nichž bylo rozhodnuto na
jiném základě.“ Vyvolal tím nekompromisní
kritiku ze strany asociací působících v oblasti
elektromobility.

klimatu, ale Evropa by se v mezinárodní soutěži
o technologie šetrné ke klimatu ocitla ještě více
pozadu. To musíme jasně odmítnout.“

„Návrh odložit pokuty za emise CO2 je
drzý a kontraproduktivní. Využití sociální nouze
kvůli důsledkům koronavirové krize k získání
průmyslových výhod je nestoudné a šokující,
zejména pokud je předkládáno bývalým
komisařem EU,“ uvedl president Spolkové
asociace eMobility (BEM) Kurt Sigl.

Ředitelka Spolkové asociace zelené
ekonomiky UnternehmensGrün Katharina
Reuterová považuje tuto diskusi za chybnou:
„Ochranu klimatu a následky koronaviru
nelze dávat do souvislosti – také ochrana
klimatu má svůj ekonomický význam. Pokud
fosilní automobilový průmysl nyní vycítí závan
naděje a zneužije koronavirus proti ochraně
klimatu, tak tím nejen devalvuje své vlastní
investice do hospodárnějších systémů pohonu,
elektromobility a palivových článků, ale také
odhalí neuvěřitelnou úroveň nesolidarity
s mladou generací, která je závislá na opatřeních
na ochranu klimatu.“

President Spolkové asociace pro obnovitelné
zdroje energie (BEE) Simone Peter řekl: „Postavení
koronavirové krize proti klimatické krizi je zcela
kontraproduktivní. Naopak, musíme se z ní poučit
a poslouchat vědu v její rané fázi. Uvolnění
mezních hodnot CO2 pro nová auta v EU by
znamenalo zhoršení konkurenčního prostředí pro
čistou mobilitu. To by nejen ohrozilo cíle v oblasti

Předseda Spolkové asociace pro solární
mobilitu (BSM) Thomic Ruschmeyer uvedl: „Použití
koronavirové krize k uvolnění nezbytných cílů
v oblasti snižování emisí CO2 je třeba maximálně
kritizovat. Musíme se poučit nejen v oblasti
zdravotní péče, ale v globálním kontextu,
abychom co nejrychleji připravili skutečný restart
do udržitelného světa s obnovitelnou energií
a mobilitou.“
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Uvolnění pro automobilky – v Číně a USA
Čína uvažuje o dočasném uvolnění kvót
motivujících ke zvýšení produkce elektromobilů
aby pomohla automobilkám, těžce zasaženým
pandemií koronaviru, a oživila tak propadající
prodej automobilů. Vládní orgány v zemi
s největším automobilovým trhem na světě
také zvažují oddálení začátku platnosti
nových emisních limitů částic o šest měsíců
aby tím pomohli automobilovému průmyslu.
Zákonodárci chtějí, aby se automobilový
průmysl v tomto roce stabilně zotavoval.
Změnu politiky spustilo oznámení ministra
průmyslu Xina Guobina, který uvedl, že „Čína
uskuteční úpravy postupu zavádění nových
elektrických vozidel a souvisejících předpisů
aby podpořila koordinovaný a zdravý rozvoj
automobilového průmyslu.“
Čína zatím požaduje, aby výrobci automobilů
působící v zemi dodržovali kvóty vozidel s novými
energiemi (NEV), jako jsou elektromobily
s akumulátory, hybridy a automobily na palivové
články. Ty mají v roce 2025 představovat čtvrtinu
všech prodaných automobilů, ač v roce 2019
to bylo 5 %.

„Přestože se výroba už vrátila na relativně
vysokou úroveň, je možné, že některé podniky
v následujícím období opět sníží produkci kvůli
nedostatečné poptávce a velkým zásobám,“
uvedl Xin.
Vláda prezidenta Donalda Trumpa oznámila,
že uvolní emisní normy pro osobní vozidla
vyhlášené za Baracka Obamy pro období od
roku 2021 do roku 2026. Limity pro emise CO2
budou zpřísněny pouze o 1,5 % ročně namísto
o 5 %. Trumpova administrativa uvedla, že tím
automobilkám ušetří až 100 miliard dolarů.
Trump původně navrhoval úplné zmrazení emisí
na úrovni 2020 až do roku 2026.
Oznámení odsoudili demokraté i ochránci
životního prostředí. Předsedkyně Sněmovny
reprezentantů demokratka Nancy Pelosiová
tvrdí, že toto rozhodnutí poškodí veřejné zdraví
a ohrozí ekonomickou bezpečnost USA.
Nové požadavky znamenají, že americký
vozový park bude mít v roce 2026 průměrnou
spotřebu 5,8 l/100 km místo Obamových 5,0
l/100 km. V Evropě v té době bude platit průměr
3,5 l/100 km.
více na
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Jak je to opravdu se znečištěním ovzduší?
O minulém víkendu byla ve francouzských
regionech Ile - de - France a Grand Est
zaznamenána nejvyšší letošní míra znečištění
ovzduší. Jean Savary na portále Caradisiac
upozorňuje na paradox, kdy přes umrtvení
dopravy a výroby ve dvou významných
regionech sice nebyly v ovzduší zjištěny téměř
žádné oxidy dusíku, nespálené uhlovodíky nebo
oxid uhelnatý, ale mimořádně vysoké množství
pevných částic. Tentokrát se tedy musí hledat
jiní viníci a do ekologického uvažování vrátit
racionalita.
Odpovědné za tento stav jsou aplikace
zemědělských hnojiv a vytápění domácností
s velkým podílem dřeva v kombinaci s velmi
mírným severním větrem. Savary upozorňuje,
že zakázat hnojit by učinilo život francouzských
zemědělců ještě obtížnější a zvýšil by se deficit
v potravinové bilanci země, která dnes dováží
víc potravin než vyváží, takže Francouzi musí jíst
bagety z ukrajinské pšenice, sladit kávu polským
cukrem a konzumovat kuřata z Brazílie. To je
problém nejen pro potravinovou bezpečnost,
ale také to představuje obrovskou zátěž pro
dopravu.
Znečištění pocházející z vytápění domácností
je naopak naprosto nepochopitelné, protože
většina částic pochází z krbů, které znečišťují
ovzduší až 400x víc než moderní kotle plnící
nejnovějšími standardy. Podle mezioborového
centra pro studium znečišťování ovzduší Citepa
je domácí topení ve Francii odpovědné za 39 %

emisí jemných částic, 76 % emisí polycyklických
aromatických uhlovodíků, 60 % benzenu, 30 %
oxidu uhelnatého, 21 % těkavých organických
sloučenin. Seznam dalších toxinů je skoro stejný
jako v tabákovém kouři. Jedinou znečišťující
látkou, kterou nelze započítat, je CO2, protože
ten, který stoupá v kouři, byl před tím zachycen
růstem stromu.
Podobné výsledky se ukazují také v Kanadě
a Velké Británii. Zdůrazňují obrovský podíl kouře
z domácích komínů na znečištění ovzduší ve
městech i na venkově. Proč tento skandální stav
neodsuzují lékaři a ekologičtí aktivisté? Proč je za
vše vina jen doprava? Je snad lobby kominíků
silnější než tolik nenáviděného automobilového
průmyslu?
Nejde o zastavení snižování emisí z vozidel
a omezování jejich provozu, ale o spravedlivé
posuzování. Podle společnosti Inserm a Světové
zdravotnické organizace způsobí všechny
zdroje znečištění ovzduší každoročně jen ve
Francii 45 000 až 50 000 úmrtí, což je po tabáku
a alkoholu třetí nejčastější příčina smrti které
by bylo možné zabránit. V Evropě je to 800 000
obětí a 9 milionů na celém světě. To by mělo
být porovnáno s bojem společnosti s nemocí
Covid 19. Zvláště když je pravděpodobné, že
první z nich podporuje šíření té druhé. I když není
prokázáno, že by částice přenášely viry, je jisté,
že zvyšují citlivost dýchacího systému a způsobují
oslabení imunitního systému.
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Japonsko má ve Fukušimě největší výrobu vodíku
V prefektuře Fukušima se otevřela zřejmě
největší továrna na výrobu čistého vodíku na
světě. Vodík se vyrábí z obnovitelných zdrojů.
Výrobní linka bude mít výkon 10 MW, což stačí
na výrobu 100 kg (1200 m3) vodíku za hodinu.
Vodík bude primárně určen pro auta a autobusy
na vodíkový pohon.
Továrna na čistý vodík ve městě Namie,
nazvaná The Fukushima Hydrogen Energy
Research Field (FH2R), využívá vlastní solární
farmu o instalovaném výkonu 20 MW a elektřinu
z obnovitelných zdrojů v síti na provoz technologie
elektrolýzy o výkonu 10 MW.
Továrna FH2R bude schopna vyrábět až 100
kg (1200 m3) čistého vodíku za hodinu. Továrna
ve Fukušimě představuje pilotní projekt na výrobu
zeleného vodíku, kde primárním spotřebitelem
budou vodíkem poháněná auta a autobusy
v Japonsku, z nichž některé mají být využity
během letních olympijských her v Tokiu.

Umístění továrny je symbolické, protože
Japonsko se snaží přeměnit region Fukušimy na
centrum čisté energie jako součást procesu jeho
obnovy po jaderné katastrofě, která zasáhla
místní oblast v minulém desetiletí. U slavnostního
otevření byl i japonský premiér Shinzo Abe.
Tová r n a j e ce l o s větově n e j vět š í m
projektem rychle se rozvíjející technologie,
která propojuje výrobu vodíku s výrobou
elektřiny z obnovitelných zdrojů. Celý proces
je stále častěji označován za životně důležitou
součást energetického přechodu, kde by mohl
významně pomoci v těžko nahraditelných
oblastech, jako je doprava či vytápění. Projekt
má na starosti konsorcium, které se skládá ze
společností Toshiba, Tohoku Electric Power,
japonské organizace New Energy a Industrial
Technology Development Organization
a Iwatani Corporation.

více na
www.autoweek.cz

