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Škoda uvádí modernizovaný Karoq
Modernizovaná verze modelu Karoq přináší
oživení designu, trvale udržitelné materiály
v interiéru a rozšiřuje použití nových technologií.
Kompaktní SUV Karoq má od svého uvedení
na jaře 2017 velký podíl na prodejním úspěchu
značky Škoda. Celkem již bylo vyrobeno
566 000 vozů Karoq. Z toho 65 % pohánějí motory
TSI a 35 % turbodiesely, stejný poměr je i mezi
samočinnými a přímo řazenými převodovkami.
Širší šestihranná maska chladiče, nový přední
a zadní nárazník a užší LED přední a zadní
světlomety oživují vzhled vozu. Světla pro denní
svícení jsou nyní dvoudílná. Poprvé Škoda pro
Karoq nabízí za příplatek i přední světlomety
Matrix-LED. Díky řadě opatření se zlepšily
aerodynamické vlastnosti – hodnota součinitele
odporu vzduchu se snížila na cx 0,30.

dva válce a tím snižuje spotřebu. Motor 2,0 TSI/
140 kW (190 k) je určený výhradně pro verzi
SportLine standardně v kombinaci s pohonem
všech kol. Turbodiesely jsou 2,0 TDI Evo/85 kW
(116 k) a 110 kW (150 k) – výkonnější může mít
i pohon všech kol.
Pro stupně výbavy Style Exclusive, SportLine
a SportLine Exclusive je součástí standardní
výbavy adaptivní podvozek DCC, který neustále
vyhodnocuje jízdní situaci a upravuje nastavení
tlumičů a řízení. Součástí standardní výbavy
SportLine je také progresivní řízení.

Interiér nabízí nové dekory a potahy sedadel
z recyklovaných materiálů. Potahy sedadel
z ECO látky, které jsou dostupné za příplatek,
jsou vyrobeny z vláken získaných z recyklovaných
PET lahví.
Základním motorem je zážehový tříválec
1,0 TSI Evo/81 kW (110 k). Čtyřválec 1,5 TSI/110 kW
(150 k) je vybaven systémem deaktivace válců
ACT, který při nízké zátěži automaticky odpojuje

více na
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Emil Frey Group přebírá zastoupení (dřívější) FCA
Skupina Emil Frey se dohodla se skupinou
Stellantis na převzetí distribuce značek
Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional
a Jeep v České republice, na Slovensku
a v Maďarsku. Uzavření a uskutečnění této
zamýšlené transakce podléhá souhlasu
příslušných antimonopolních orgánů.
Tato transakce navazuje na loňskou
fúzi automobilek PSA a FCA, z níž vzešla
skupina Stellantis.
Po uzavření transakce bude Emil
Frey Group dovážet celkem devět
značek skupiny Stellantis do České
republiky a na Slovensko a osm značek
Stellantis
do
Maďarska.
Převezme
odpovědnost za všechny středoevropské
a východoevropské (dřívější) FCA aktivity

v Maďarsku, České republice a ve
Slovenské republice a po dokončení
transakce dojde k převodu stávajících
zaměstnanců. Převedeny budou rovněž
všechny stávající smlouvy s koncesionáři.

Toyota integruje středoevropské trhy
Společnost
Toyota
Motor
Europe
integruje všechny prodejní, marketingové
a poprodejní funkce na čtyřech
středoevropských trzích. Polsko, Maďarsko,
Česká republika a Slovensko budou těsněji

koordinovat aktivity značek Toyota a Lexus
pod záštitou Toyota Central Europe (TCE).
Vedení nové TCE se chopí prezident Jacek
Pawlak a sídlo společnosti bude ve Varšavě.
Činnosti front office budou v jednotlivých
zemích zachovány. Zásadním krokem
kupředu je nově založený proces sdílených
skladových zásob vozidel, jehož výsledkem
bude zefektivnění dodavatelského řetězce
a zkrácení čekacích lhůt. Výhodou bude
i jednotná modelová nabídka vozidel
Toyota a Lexus v celém regionu.
TCE dosud působila z Budapešti a řídila
obchodní činnost značek Toyota a Lexus pro
Maďarsko, Českou republiku a Slovensko,
zatímco obchodní aktivity v rámci Polska
zajišťovala Toyota Motor Poland. Nově
se Toyota Motor Poland stává subjektem
Toyota Central Europe se sídlem ve Varšavě.

více na
www.autoweek.cz

Autosalon v Lyonu
V Lyonu se po kovidové pauze opět koná
autosalon. Po odvolání výstavy v Ženevě je zde
tolik novinek, že tato regionální akce zastiňuje
i loňskou parodii na autosalon IAA v Mnichově.
Pokud expozice na výstavišti Eurexpo v Lyonu
působí na první pohled skromně, po kvalitativní
stránce se řadí do nejvyšší ligy. Prezentuje se zde
45 značek zastoupených místními prodejci. Ti svůj
sortiment prezentují v jednoduchých expozicích
s omezenou plochou. Přednost má komunikace
s veřejností a prodej. V roce 2019 se zde prodalo
1805 vozidel!
Několik značek v Lyonu poprvé v Evropě
předvedlo významné novinky. Honda přivezla
11. generaci modelu Civic s novým hybridním
pohonem. Kia překvapila, když ukázala druhou
generaci kompaktního SUV Niro nabízeného
se třemi systémy pohonu: hybridním, plug-in
hybridním a elektrickým. V Lyonu se dokonce
odehrála i světová premiéra: Maserati zde uvádí
luxusní kompaktní SUV Grecale. Další kompaktní
SUV Alfa Romeo Tonale je také k vidění, ale
pouze na XXL fotografii.

U Citroënu jsou hned dvě novinky: samozřejmě
netradiční crossover C5 X, který přitahuje značný
zájem, a přepracované SUV C5 Aircross, které
je zde k vidění úplně poprvé. U Peugeotu
je hvězdou kombi 308 SW. DS má na stánku
nejnovější kompaktní DS4, sedan DS9, ale také
koncept Aero Sport Lounge. U Renaultu chybí
kompaktní SUV Renault Austral. Místo něho nabízí
Mégane E-Tech 100 % Electric. Naproti němu je
tu Nissan Ariya, který využívá stejnou platformu.
Další elektrické SUV debutující ve Francii je
Volkswagen ID.5. U jeho bratrance se značkou
Škoda je v centru pozornosti Enyaq Coupé iV
včetně jeho verze RS. Toyota pár týdnů před
zahájením do prodeje vystavuje novou generaci
malého městského vozu z produkce závodu
v Kolíně Aygo X v podobě malého crossoveru.
Mezi velké novinky, které jsou v Lyonu k vidění,
patří také kompaktní Opel Astra, nová generace
Range Roveru, hybridní Mazdu 2 (což je klon
Toyoty Yaris) nebo BMW řady 2 Coupé a Active
Tourer. Nechybějí ani čínské značky Aiways a MG
s novinkami SUV U5 a kombi MG5.
více na
www.autoweek.cz

Toyotu bZ4X už lze objednat
Toyota bZ4X je první vůz postavený
na platformě eTNGA pro elektromobily
s akumulátory a první z řady modelů
s označením bZ, tedy Beyond Zero.
Toyota bZ4X uvádí i pohon všech kol
s elektromotory pro přední a zadní nápravu.
Vůz dlouhý 469 cm s rozvorem náprav 285
cm má základní objem zavazadlového
prostoru 452 l. Akumulátor s kapacitou 71,4
kWh umožňuje dojezd u verze s pohonem
předních kol 516 km a s pohonem všech
kol 470 km.

První vozy by k zákazníkům měly dorazit
v létě letošního roku ale zákaznici si je již
mohou rezervovat prostřednictvím online
formuláře. Cena začíná na 1 220 000
Kč u verze Comfort FWD (4x2) 150 kW
(204 k) resp. 1 380 000 Kč pro Prestige
AWD (4x4) 160 kW (217 k). Základní záruka
je 3 roky/100 000 km na vozidlo, 5 let/
100 000 km na elektrické komponenty
a vady akumulátoru a 8 let/160 000 km na
70 % kapacity akumulátoru.

Kia e-Niro se mění v Niro EV
Druhá generace vozu Kia Niro přichází
výhradně v elektrifikované podobě –
k dispozici bude jako hybrid, plug-in hybrid
a jako čistě elektricky poháněná verze
EV. Nové Niro EV se představilo v centrále
Kia Europe ve Frankfurtu. Kia Niro EV bude
k dispozici u prodejců od července 2022.
Nové Niro se trochu zvětšilo – o 7 cm na
délku 424 cm a 1 cm na výšku 157 cm.
V přídi se sportovním vzhledem jsou full-LED
světlomety pro denní svícení. Niro EV má
také přední zavazadlový prostor, kam se
pohodlně uloží například všechny nabíjecí
kabely a adaptéry. Zavazadlový prostor
v zádi je flexibilní. V interiéru najdeme
mnoho recyklovaných materiálů. Na
cestující zde čeká velký panoramatický
displej 10,25“ informačního systému.

Trakční elektromotor v Niru EV má výkon
150 kW (204 k) a akumulátor má kapacitu
64,8 kWh. Podle WLTP je dojezd až 463 km.

více na
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Slunce dobíjí v Praze Lehovci
V síti E.on Drive v ČR už je druhá dobíjecí
stanice, která čerpá energii přímo ze slunce.
Stojí u prodejny Penny v Praze Lehovci.

Rychlodobíjecí stanice je pod přístřeškem,
na němž je osazeno 18 fotovoltaických
panelů s celkovým výkonem 8,1 kWp. Při
slunečném počasí se energie pro dobíjení
čerpá přímo z panelů na střeše. Systém je
navíc osazen akumulátorovým úložištěm
o kapacitě 34,8 kWh, takže lze dobíjet i když
nebude svítit slunce. A pokud by došla
energie i v úložišti, tak se systém přepne na
odběr elektrické energie ze sítě.
První dobíjecí stanici u prodejny Penny
E.on postavil na Lehovci už v roce 2018.
Od té doby stojí stanice E.on Drive u 10
marketů Penny. Postupně vznikají i u dalších
– celkem by jich mělo být 50.

Geely v Dánsku testuje vozidla na e-metanol
Čínská
společnost
Geely
zahájila
v dánském přístavu Aalborg testovací
provoz vozidel na e-metanol. Dánsko chce
tento typ paliva podporovat, protože
poskytuje řešení pro využití přebytečné
obnovitelné energie a stabilizaci elektrické
sítě v zemi. Dva sedany a těžký nákladní
vůz od Geely jezdí na e-metanol vyrobený
pomocí technologie Power to X (PtX),
který je udržitelným, uhlíkově neutrálním
a
obnovitelným
palivem.
Prvních
testovacích jízd se zúčastnila dánská
ministryně dopravy Trine Bramsenová,
která vyzvala k větší podpoře této
technologie. Dánská vláda oznámila
podporu výrobě energie PtX ve výši
1,25
miliardy
dánských
korun
(4,1 miliardy Kč). Dánsko je vedoucí zemí
ve výrobě elektrické energie z větrných

a solárních elektráren. Problémem však
je jejich závislost na počasí. Dánsko
proto
vytváří
silnou
infrastrukturu
pro výrobu, skladování a přepravu
syntetického
metanolového
paliva
získávaného s pomocí elektrické energie
z obnovitelných zdrojů.

Další témata 14. týdne na autoweek.cz
Nová služba Volkswagen Financial Services
Mitsubishi Colt se vrátí
Rozporuplná bilance prvního čtvrtletí

Nové světlo na vozy Porsche
Showroom Porsche Centrum Praha
po rozsáhlé rekonstrukci přivítal první
zákazníky s kompletně novým osvětlením
značek Zumtobel a Thorn. Společnost
Zumtobel dodala v rámci komplexního
řešení na míru vestavěná svítidla Mirel,
reflektory Vivo 2, závěsná svítidla Lincor,

funkční a architektonické osvětlení
Panos a průmyslové osvětlení Aquaforce
sesterské značky Thorn, která je, stejně
jako Zumtobel, součástí Zumtobel Group.
Osvětlení je koncipováno jako součást
celkového
architektonického
řešení
a zohledňuje specifické požadavky
jednotlivých aplikací. Centrální zónu
showroomu, tzv. Porsche Platz, osvětlují
závěsná svítidla Lincor s jedinečným
designem. Pro osvětlení servisních dílen
byla vybrána efektivní průmyslová svítidla
Thorn Aquaforce. Ve všech případech
nalézá uplatnění energeticky hospodárná
technologie LED snižující emise CO2.

Prodej elektrobusů v EU výrazně stoupl
Podíl nově registrovaných autobusů
s alternativním pohonem vloni v EU vzrostl na
31,2 %. Nafta je u autobusů stále dominantní
pohonnou hmotou – najdeme ji u 19 895
nově registrovaných vozidel. S podílem
68,8 % ovšem zaznamenala pokles o 2,9 %
proti 73,2 % v roce 2020. Naopak autobusy
s elektrickým pohonem s akumulátory
a dobíjením (ECV) zaznamenaly růst na
10,6 % oproti 6,1 % v roce 2020. Dalších
10 ,1 % představovaly autobusy s hybridním
pohonem (HEV). Alternativní paliva,
především CNG, využívá 10,5 % z nově
registrovaných autobusů.
Registrace nových autobusů v segmentu
ECV (Electrically Chargeable Vehicles),

zahrnujícím
plně
elektrický
pohon
s akumulátory (BEV), palivové články
(FCEV), vozidla s prodlouženým dojezdem
(E-REV) a plug-in hybridy (PHEV), vloni v EU
vzrostly o 78,7 % na 3064 vozidel ECV.

více na
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Personálie z
Anketa PR roku SDA zná
svoji Top 9
Motonovinářské kluby letos organizují,
ve spolupráci s Automakers, tradiční
anketu o nejlepší mediální servis v rámci
Svazu dovozců automobilů v roce 2021.
„Motorističtí
novináři
z
Klubu
motoristických
novinářů
a
Klubu
motoristických publicistů mohli v průběhu
února a března 2022 posílat hlasy PR
manažerům, kteří poskytovali v průběhu
roku 2021 nejdostupnější informační servis
pro jejich redakce,“ vysvětluje předseda
KMN Michal Busta.
„Letos přišlo do redakce celkem 31
hlasovacích lístků, každý novinář mohl
určit až tři oblíbené PR manažery,“
vysvětluje systém ankety Erich Handl.
Do soutěže bylo nominováno celkem
22 PR manažerů. Do 3. kola postoupilo 9
manažerů se třemi a více novinářskými
hlasy. Jsou mezi nimi převážně tradiční
matadoři. Letošní nominace do 2. kola
hlavní soutěže ankety dle abecedy:
Martina Bedrnová – DS, David Haidinger
– BMW/Mini, Martin Hejral – Opel, Pavel
Jína – Škoda Auto, Radka Matthey
– Peugeot, Jiří Rozkošný – Audi, Jitka
Skaličková – Renault/Dacia, Kateřina
Vaňková Jouglíčková – Kia a Zdeněk
Zikmund – Subaru.

Daria Hvížďalová do čela
vzdělávacího institutu „42 Prague“
Daria Hvížďalová jmenována CEO
nového
neziskového
vzdělávacího
institutu „42 Prague“. V osobě Darii
Hvížďalové získává nově založený
neziskový vzdělávací institut „42 Prague“
do svého čela odbornici v oborech IT
a umělé inteligence, která má zkušenosti
také v oblasti výrobních technologií.
Jejím hlavním úkolem bude předávat své
znalosti mladým talentům a získávat pro
institut nové podporovatele a partnery.
Pozornost bude vedle nezávislosti
institutu zaměřena také na jeho
diverzitu. Společnost Škoda Auto toto
unikátní vzdělávací zařízení podporuje
jako jeden ze spoluzakladatelů. Daria
Hvížďalová dosud zastávala vedoucí
funkci ve společnosti JHV, technologické
společnosti specializující se na digitalizaci
a strojní údržbu.
více na
www.automakers.cz
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Ford chce jít
ve stopách Tesly

Také Honda
elektriﬁkuje

AutoSAP vítá
snížení daně
pro služební
nízkoemisní vozy
Svoboda cestování
a ochrana klimatu

Evropa potřebuje
přidat ve hře
o akumulátory

AutoSAP vítá snížení daně
pro služební nízkoemisní vozy
Vláda schválila balíček opatření proti
rostoucím cenám pohonných hmot. Koncepční
součástí balíčku jsou také opatření na podporu
nízkoemisní mobility. Mělo by dojít ke snížení
povinného přidanění služebního nízkoemisního
vozidla využívaného také k soukromým účelům
z 1 % pořizovací ceny na 0,5 %. Stát zároveň
podpoří výstavbu dobíjecí infrastruktury
zkrácením doby odpisování z 10 na 5 let.
Jde o opatření, která Sdružení automobilového
průmyslu vládě, spolu se zkrácením doby
odpisování pro nízkoemisní vozidla, doporučila
jako jeden z nástrojů podpory rozvoje čisté
mobility a jako opatření proti dopadům růstu
cen ropy i na podporu zajištění energetické
nezávislosti ČR.
„Jsme velmi rádi, že vláda zareagovala
na naše doporučení a zahrnula podporu
nízkoemisní mobility do své agendy. Sdružení
automobilového průmyslu dlouhodobě prosazuje
vytváření vhodných podmínek, odstraňování
administrativně-technických překážek a budování
potřebné infrastruktury,“ uvedl prezident Sdružení
automobilového průmyslu Martin Jahn.
Služební automobil využívaný současně
k soukromým účelům je v Česku velmi oblíbeným
zaměstnaneckým benefitem. Při až dvojnásobné

pořizovací ceně elektromobilu oproti běžnému
konvenčnímu vozidlu jsou však firmy a především
zaměstnanci demotivování k pořízení
nízkoemisního vozu, protože i odvod je oproti
klasickému spalovacímu autu dvojnásobný.
U povinného odvodu při využívání služebního
automobilu k soukromým účelům jde o příjem
zaměstnance. Podle současného znění zákona
se při užívání služebního vozidla zaměstnavatele
zaměstnancem, které tento zaměstnavatel
poskytne zaměstnanci k užívání bezplatně jak
pro služební, tak i soukromé účely, určí výše
příjmu ze závislé činnosti procentuální částkou ze
vstupní ceny vozidla. Pokud tedy dojde k využití
nízkoemisního služebního vozidla, zdanitelný
příjem zaměstnance bude snížen na 0,5 % vstupní
ceny vozidla za každý měsíc.
Současně dojde ke zkrácení doby odpisování
dobíjecích stanic pro elektromobily, tedy jak
samostatně stojících dobíjecích stanic, tak i tzv.
wallboxů, z 10 na 5 let. Bude tak možné rychleji
uplatňovat náklady na pořízení dobíječek jako
daňový výdaj.
Rozhodování firem o pořízení nízkoemisních
vozidel bez dodatečných zásahů do státního
rozpočtu by rovněž výrazným způsobem podpořilo
zkrácení doby odpisování nízkoemisních vozidel.

více na
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Svoboda cestování a ochrana klimatu
Vítejte u dopravního zpravodaje Euractiv,
kde naleznete nejnovější souhrn zpráv o mobilitě
z Evropy od Seana Gouldinga Carrolla.
Tento článek není o Ukrajině ani o obnovených
výzvách k okamžitému zákazu dovozu fosilních
paliv z Ruska. Je o jiné rozvíjející se katastrofě, jejíž
hrůzy jsou zatím opomíjené, její dopad je pomalý
a rétorika, která ji provází, se mnohým zdá být
přehnaná. Změna klimatu drasticky ovlivní naši
budoucnost, zvýší počet přírodních katastrof,
hladomorů a masové migrace. Nejnovější
zpráva IPCC, zastíněná válkou, nastiňuje kroky,
které musíme podniknout, aby Země zůstala
obyvatelná.

je obtížné elektrifikovat, a nasazení elektrifikace
s akumulátory pro nákladní automobily a vlaky.
Nejobtížněji se však implementuje hlavní
doporučení – snížení poptávky. V podstatě to
znamená méně cestovat, méně létat, méně
jezdit, méně kamionů na silnici. Zde narážíme na
rozpor mezi přijetím toho, že doprava je vnímána
jako neoddělitelně spjatá se svobodou. Jakékoli
pokusy omezit svobodu dopravy – říct lidem,
že musí nechat auto doma – pravděpodobně
narazí na odpor. Politici, kteří doufají, že budou
znovu zvoleni, se budou zdráhat omezit svobodu
dopravy.

V této fázi se průměrná globální teplota
nevyhnutelně zvýší – naše uhlíkově náročná
společnost to zajistila (aby bylo jasné, většinovou
odpovědnost za to nese průmyslový Západ).
Tento nárůst však může být omezen na 1,5 –
2 °C pokud emise dosáhnou vrcholu do roku
2025 a budou nadále klesat. To je velký úkol
a odborníci se přou o jeho proveditelnosti.
Nejnaléhavější potřebou zůstává zbavit se
fosilních paliv.

Takže, co se dá dělat? Možná bude dobré
začít v našich městech. Městské oblasti působí
přibližně dvě třetiny emisí EU a nyní v nich žije
většina Evropanů. To z nich dělá ideální arénu
pro změnu. Přerozdělení prostoru na silnicích
směrem k „aktivním způsobům cestování“, tj.
chůzi a jízdě na kole, může lidem usnadnit výběr
méně uhlíkových způsobů cestování. Rozšiřování
dostupné veřejné dopravy může vést k tomu,
že používání městských automobilů se stane
zastaralým.

Doprava zaznamenala nárůst emisí, zatímco
v ostatních odvětvích klesaly. Mezi doporučení
zprávy IPCC patří rychlý přechod na elektricky
poháněná vozidla a používání syntetických paliv
a biopaliv v letectví a námořní dopravě, které

Samozřejmě to bude vyžadovat politickou
odvahu a otevřený dialog s obyvateli. Ale pokud
neudržíme klimatické změny pod kontrolou,
svoboda cestování bude pro nás tak jako tak
omezena.
více na
www.autoweek.cz

Také Honda elektriﬁkuje
Honda ohlásila tři nové elektrifikované
modely pro Evropu a do roku 2022 se zavázala
elektrifikovat všechny hlavní modely prodávané
v Evropě. V USA na elektrifikaci spolupracuje
s GM. Do roku 2040 hodlá celosvětově ukončit
prodej vozidel se spalovacími motory.

neutrálních paliv a vodíkových článků. Stěžejní
součástí této strategie bude, že všechny hlavní
trhy, včetně evropského regionu, zvýší podíl
prodeje elektromobilů a vozidel s palivovými
články (FCV) na 40 % do roku 2030 a na 80 %
do roku 2035.

Honda představila další elektrifikovaný model
pro Evropu Civic e:HEV. Civic 11. generace bude
evropským zákazníkům k dispozici koncem tohoto
roku výhradně s hybridní technologií e:HEV.
Nový Civic 11. generace tak doplňuje hlavní
řadu elektrifikovaných vozů společnosti Honda
pro Evropu, tedy modely Jazz, Crosstar, CR-V,
HR-V a e. Završí tak závazek Hondy elektrifikovat
do konce roku 2022 celou svou řadu hlavních
modelů určených pro evropský trh.

V USA Honda vyvíjí řadu elektrických vozidel
společně s General Motors. GM bude od roku
2024 pro Hondu vyrábět dvě elektrická SUV. Nová
Honda Prologue vzniká na modulární platformě
a systému akumulátorů GM Ultium. Honda a GM
také společně vyvíjejí elektrické SUV pro značku
Acura. Nyní GM a Honda oznámily rozšíření této
spolupráce o cenově dostupné elektromobily,
včetně kompaktních crossoverů, vycházející
z nové společné platformy, která umožní výrobu
od roku 2027 s využitím technologie akumulátorů
Ultium od GM. Vedle modelů vyráběných
u GM Honda v USA do roku 2030 představí
i vozidla založená na vlastní nové platformě pro
elektromobily e-Architecture.

Honda také potvrdila další rozší ření své
elektrifikované produktové řady v roce 2023
v Evropě o tři novinky. Půjde o elektrické
kompaktní rodinné SUV v segmentu B,
představené jako prototyp e:Ny1, hybridní SUV
segmentu C a novou generaci modelu CR-V,
poprvé v Evropě nabízenou s možností hybridního
a plug-in hybridního pohonu.
Honda se zaměřuje i na působení v oblasti řízení
energií s ambicí vytvořit společnost s nulovým
dopadem na životní prostředí propojením
produktů elektrifikované mobility a energetických
služeb. Bude intenzivně investovat do technologií
s nulovými emisemi včetně akumulátorů,
výměnných akumulátorových systémů, uhlíkově
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Evropa potřebuje přidat ve hře o akumulátory
Evropa může hrát zvláštní roli při stanovování
norem, které budou mít globální dopad a zabrání
předčasnému vyřazování akumulátorů, píše
pro Euractiv Claudius Jehle, generální ředitel
poskytovatele softwaru nabízejícího nezávislou
diagnostiku akumulátorů Volytica diagnostics.
Předpokládá se, že poptávka po lithiu do
roku 2040 vzroste o 2000 %. Stejně tak spotřeba
kobaltu vzroste o 600 %, niklu o 300 % a mědi
o 200 %. Všechny tyto materiály používáme
v Li-Ion akumulátorech, které hrají zásadní roli
v našem přechodu od fosilních paliv. Celosvětový
trh s elektrickými vozidly bude zcela závislý na
výrobě akumulátorů. Dodávky těchto životně
důležitých surovin mohou ovlivnit naši schopnost
plnit naše klimatické cíle, protože jejich
dostupnost je omezená. A samozřejmě nejde
o obnovitelné zdroje. Pokud se jejich používání
nestane mnohem efektivnější než dnes, může
rostoucí odvětví elektromobility čelit nedostatku.
Průmyslová výroba akumulátorů se musí stát
udržitelnější. Evropa může sehrát zvláštní roli při
stanovování norem, které mají globální dopad
pro transparentnost v dodavatelském řetězci

a ekologičtější postupy těžby pro udržitelné
a efektivní využívání těchto surovin.
Ve všech průmyslových odvětvích, v nichž se
používají Li-Ion akumulátory, se stále uplatňují
stejná kritéria konce životnosti, jaká byla
navržena v devadesátých letech. Tato kritéria
nejsou ani stanovena jako standard, ale stala se
běžně používanou praxí. Vztahují se pouze na
zbytkovou kapacitu akumulátoru. Předpokládá
se, že konec životnosti akumulátoru (EOL) je
dosažen při 70 % kapacity nového. Takováto
hrubá pravidla dávala smysl v počátcích použití
této technologie.
Akumulátor je nejdražší opotřebovatelnou
součástí elektrického vozidla a obsahuje materiály
z neobnovitelných zdrojů jejichž ceny rostou. Je
zřejmé, že k posouzení jeho stavu potřebujeme
lepší kontrolu. Vozidlo většinou udává hodnotu
určenou autodiagnostickými systémy výrobce.
Věřte tomu nebo ne, ale výroba elektrických
vozidel nemá žádný standardizovaný rámec
pro hodnocení kvality akumulátorů. Nezávislým
testovacím nebo auditorským firmám, jako jsou
TÜV v Německu nebo MOT ve Velké Británii,
chybí technologie
k určení zbytkové
hodnot y nebo
kvality akumulátorů.
Můžeme
se
vyhnout plýtvání
více než 2 milionů
tun akumulátorů
a snížit závislost na
surovinách skutečně
maximálním využitím
akumulátorů v jejich
prvním životě, tedy
v a utě, a poté
v d r u h é m j a ko
záložní zdroj energie.
Poté může být část
s u rov i n z í s ká n a
vhodnou recyklací.
více na
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Ford chce jít ve stopách Tesly
Podle šéfa Fordu Jima Farleyho Tesla ukázala,
že elektromobily mohou být ziskovější než
spalovací motory.
Generální ředitel Fordu Jim Farley je
přesvědčen, že se evropský automobilový průmysl
příliš stará o snižování CO2 a nedostatečně se
zajímá o digitální transformaci automobilů.
Budoucnost tohoto odvětví se točí kolem toho,
kdo dokáže do svých vozidel instalovat nejvíc
softwaru. V Evropě se vývojáři stále zaměřují na
mechanickou stránku, jako jsou jízdní vlastnosti
nebo zážitek z jízdy. Ale to nejsou inovace, které
průmysl potřebuje. Farley to uvedl v rozhovoru
pro německý Handelsblatt.
„Elektrifi kace, která je nyní pro výrobce
automobilů stále větší prioritou, je nezbytná,
ale sama o sobě nestačí,“ ří ká Farley.
Je přesvědčen, že značky automobilů se
v budoucnu budou odlišovat softwarem
a zákaznickou zkušeností. Ani Ford zde zatím
nepatří k vedoucím výrobcům, nicméně podle
Farleyho už ví, jakou cestou se musí vydat.
Proto angažoval významné manažery z Applu
a Tesly.
To, že Ford chce být po počátečním váhání
jedním z průkopníků elektromobility, je z velké
části zásluha Tesly. Farley přiznal, že úspěch

výrobce elektromobilů a průkopníka digitalizace
probudil automobilový průmysl v USA. Už jen
svými novými prodejními kanály Tesla dokazuje,
že věci lze dělat snadněji a efektivněji, protože
například již nejsou potřeba sklady. Velkou roli
v tom hraje i software.
„Když Tesla v roce 2021 zveřejnila svou rozvahu
za druhé čtvrtletí, byl to pro mne klíčový okamžik,“
vysvětlil šéf Fordu. Zjistil, že tento konkurent vydělá
11 000 dolarů za každý prodaný elektromobil.
„Po tomto dni se můj život změnil. Pochopil jsem,
že elektromobily mohou být ziskovější než auta
se spalovacími motory,“ říká Farley. Tento den
položil základy reorganizace Fordu oznámené na
začátku března s rozdělením na dvě samostatné
skupiny – jednu pro auta se spalovacími
motory a novou pro inovační činnosti včetně
elektromobility.
„Elektromobilita se v Evropě extrémně rychle
rozvíjí a to je skvělé,“ říká Farley. Ford chce
v Evropě od roku 2026 ročně prodávat přes 600
000 elektrických vozidel a v roce 2030 má v plánu
zcela přejít na elektromobily. V Evropě bude mít
Ford kromě dovážených modelů, jako je Mustang
Mach-E, také vlastní řadu elektrických vozidel
a nové modely založené na elektromobilní
platformě MEB od Volkswagenu.
více na
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