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Toyota Yaris Cross: spojení RAV4 a Yarisu

V interiéru nenajdeme žádné překvapení. 
Přístrojová deska s  velkým multimediálním 
dotykovým displejem v horní části centrální 
konzole je velmi podobná jako u Yarisu.

Hybridní pohon 4. generace spojuje zážehový 
tříválec 1,5 l pracující s Atkinsonovým cyklem 
s elektromotorem o výkonu 59 kW. Poskytuje 
největší systémový výkon 85 kW (116 k). Ve spojení 
s pohonem předních kol (FWD) má mít emise 
CO2 90 g/km, v případě pohonu všech kol AWD-i, 
což už je v tomto segmentu unikátní nabídka, to 
bude 100 g/km.

Yaris Cross je vůz navržený v Evropě pro 
evropské zákazníky. Vyrábět se bude v závodě 
TMMF ve francouzském Valenciennes. Toyota 
očekává, že v roce 2021 s prodejem 150 000 vozů 
získá podíl na trhu v segmentu 8 % a s modely 
Yaris a GR Yaris bude představovat třetinu jejího 
prodeje v Evropě.

Yaris Cross měl být jednou z hlavních novinek 
letošního autosalonu v Ženevě. Po jeho zrušení 
Toyota počkala měsíc a půl než tuto zásadní 
novinku, s níž vstupuje do zcela nového segmentu 
malých městských SUV, představila ve formě 
internetové prezentace. 

Toyota v novém modelu spojuje své zkušenosti 
s vozy SUV (průkopník tohoto segmentu RAV4 letos 
slaví 25. výročí), malými městskými automobily 
a hybridním pohonem (ten prodává 23 let). 
Novinka spojuje kompaktní rozměry a dynamiku 
modelu Yaris s variabilitou a robustností RAV4 
(zajímavé je, že se Toyota odvolává právě na 
tento model a nikoliv na poněkud menší, ale 
v  Evropě mnohem lépe prodávaný CH-R, 
k němuž má Yaris Cross v mnoha ohledech 
mnohem blíž). K  tomu přidává přednosti 4. 
generace plně hybridního pohonu a inteligentní 
pohon všech kol AWD-i. 

Stejně jako hatchback Yaris i  Yaris Cross 
vychází z  architektury TNGA (Toyota New 
Global Architecture) ve verzi GA-B upravené 
pro kategorii SUV s vyšší světlou výškou a vyšší 
polohou sedadel při zachování nízké polohy 
těžiště a vysoké tuhosti. Yaris Cross je dlouhý 418 
cm, tedy o 24 cm delší než hatchback Yaris při 
shodném rozvoru náprav 256 cm. Světlá výška 
se zvětšila o 3 cm.
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Škoda rozšiřuje nabídku online prodeje
Škoda Auto Česká republika nabízí 

online skladové vozy, kterých je 
u  autorizovaných dealerů přes 4000. 
Zákazník vše vyřídí na platformě www.
skoda-online.cz v  pohodlí a  bezpečí 
domova vč. financování bez nutnosti 
navštívit dealerství. Vozy jsou připraveny 
k předání u prodejců v dodací lhůtě od 
14 dní, někteří partneři nabízí i  dodání 
přímo k zákazníkovi domů. V první fázi jsou 
skladové vozy dostupné na operativní 

leasing od Škoda Financial Services, do 
konce roku se přidají i možnosti úvěru či 
platby převodem. Například Fabia se 
v  nabídce skladových vozů pohybuje 
okolo 4500 Kč. K  dispozici je také online 
chat s proškolenými odborníky a non-stop 
Informační linka. 

Široká nabídka nových skladových 
vozů za zvýhodněné ceny je k  dispozici 
také ve znovuotevřených showroomech. 
V nabídce zůstávají rovněž akční modely 
125 let pro modelové řady Fabia, Fabia 
Combi, Scala, Karoq a  třetí generaci 
modelu Octavia s vysokým zvýhodněním. 
Výběr doplňuje nabídka programu Škoda 
Plus, která čítá téměř 8000 certifikovaných 
ojetých vozů.

 

Doporučujeme: https://plus.rozhlas.cz/zajem-cechu-o-hybridni-vozy-stale-
stoupa-8185476
Podíl Fiatu na italském trhu v březnu klesl na historické minimum.

Krátce
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Nový Opel Mokka už se připravuje 
Nový Opel Mokka už se prohání po 

silnicích na jihu i na zasněžených pláních na 
dalekém severu Evropy. Druhá generace 
přijde s  mnoha technickými inovacemi 
a  především s  elektrickým pohonem. 
Zachovává si kompaktní rozměry, ale 
opuštění písmene X zřejmě naznačuje 
i odchod od verze s pohonem všech kol. 
Design a  celkový koncept vozu se vydá 
novým směrem, mnohem bližším nové 
generaci modelu Corsa. Nová generace 
bude založena na multienergetické 
platformě PSA CMP, známé už z  nové 
generace Corsy F. Proto bude z  větší 
části používat i stejné pohonné jednotky. 
Podobně tomu bude i v interiéru. Výroba 

se rozběhne ve čtvrtém čtvrtletí, přičemž 
jako první se začnou vyrábět elektrické 
verze Mokka-e, které se za svými zákazníky 
vydají už na začátku roku 2021. K dispozici 
samozřejmě budou i spalovací motory. 
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v autoprůmyslu, za klíčové nadále považujeme 
prodloužení platnosti programu „Antivirus“, 
spuštění programu záruk za komerční úvěry pro 
velké podniky či zrychlení a další dílčí úpravy 
v oblasti DPH,“ zdůrazňuje president Sdružení 
automobilového průmyslu Bohdan Wojnar.

Sdružení automobilového průmyslu zároveň 
připomíná, že při silně proexportním zaměření 
české ekonomiky (jen roční export automotive 
činí více než 920 miliard korun, to je více než 
pětina celkového exportu ČR) je zcela klíčová 
aktivní role zástupců ČR při jednáních na úrovni 
EU. Vzhledem k mohutnější pomoci a opatřením 
na rozjezd trhu v okolních zemích může docházet 
ke zhoršování konkurenceschopnosti firem 
tuzemského autoprůmyslu vůči zahraničním.

Pracovní místa nejméně 1 138 536 Evropanů 
pracujících v automobilovém průmyslu z celkem 
2,6 milionu v rámci EU plus Velká Británie jsou 
v důsledku současné krize zasažena odstávkami 
v továrnách. To se vztahuje pouze na osoby 
přímo zaměstnané výrobci motorových 
vozidel. Dopad na dodavatelský řetězec je 
ještě kritičtější. Jedná se o odhady Sdružení 
evropských výrobců automobilů ACEA. Ztráty 
výroby v celé EU dosud dosáhly nejméně 2 068 
832 motorových vozidel. 

Pandemie koronaviru výrazně zasáhla výrobu 
motorových vozidel i celý dodavatelský řetězec 
v  České republice a  má vážný dopad na 
zaměstnanost v celém evropském automobilovém 
průmyslu.

Výroba automobilů v březnu v České republice 
dramaticky poklesla, když po růstu výroby v lednu 
a únoru bylo vyrobeno o 47 452 automobilů 
méně (tj. o 36,2 %). Téměř 90 % firem v odvětví 
bylo donuceno zastavit nebo významně omezit 
výrobu. Celkově lze kvůli odstávkám v březnu 
a dubnu očekávat propad výroby v ČR až o 170 
000 motorových vozidel, tedy zhruba o 12 % roční 
produkce. Odhad měsíčního propadu tržeb 
u výrobců vozidel přesahuje podle AutoSAP 50 
miliard korun. U dodavatelů je pokles tržeb o 45 
%, což představuje ztrátu více než 17 miliard korun 
měsíčně.

Podle Sdružení autoprůmyslu bylo již v březnu 
15 % firem přinuceno propouštět a v průběhu 
dubna tuto otázku řeší dalších 42 % firem. Sdružení 
proto nadále apeluje na vládu ČR, aby přijala 
opatření, která pomohou firmám s udržením 
pracovních míst při zachování jejich dostatečné 
likvidity. 

„Jakkoliv oceňujeme dosavadní kroky 
české vlády, které by měly pomoci i firmám 

Dopad Covid-19 na automobilový průmysl
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Škoda garantuje zásobování díly po celém světě
I přesto, že výroba v českých závodech 

Škoda Auto kvůli pandemii koronaviru 
stojí, nemusí mít zákazníci značky obavy 
o zásobování svých vozů originálními díly. 
Škoda Parts Center v  Mladé Boleslavi 
zásobuje servisy všemi originálními díly 
ve více než 94 zemích světa a  zajišťuje 
tak mobilitu nejen zákazníků, ale i  složek 

integrovaného záchranného systému. 
Aby po celém světě zůstaly vozy Škoda 
mobilní, funguje Škoda Parts Center opět 
ve třísměnném provozu. V  době, kdy 
koronavirová krize vrcholila, zde fungoval 
pouze dvousměnný provoz. Dočasně 
zde tak pracovalo 150 z  obvyklých 600 
zaměstnanců. Škoda Parts Center v Mladé 
Boleslavi jako jeden ze tří evropských 
centrálních skladů koncernu Volkswagen 
hraje zásadní roli při zásobování díly pro 
celý koncern. Denně ze Škoda Parts 
Center odjíždí přibližně 90 nákladních 
vozů s  originálními díly – před omezeními 
spojenými s  koronavirem jich bylo  
kolem 190. 

Emil Frey Select nově nabízí operativní leasing
Program certifikovaných ojetých vozů 

Emil Frey Select se ve všech jeho čtyřech 
provozovnách opět rozbíhá. Současně 
Emil Frey Select spouští novou službu – 
operativní leasing pro ojeté vozy. Osobní 
kontakt prodejce se zákazníky po dobu 
uzavření provozoven nahrazovala on-line 
komunikace. 

S  opětovným otevřením provozoven 
Emil Frey Select přináší i operativní leasing 
pro ojeté vozy. Tato služba byla zavedena 
ve spolupráci s importy značek Peugeot, 
Citroën, Opel a DS, patřících do skupiny 

Emil Frey, s  leasingovou společností ALD 
Automotive. Vozy jsou pronajímány 
soukromým nebo firemním klientům na 
dobu 12 měsíců a  maximální nájezd 
byl stanoven na 20 000 km. Podmínky 
pronájmu se neliší od operativního 
leasingu pro nové vozy.

Mazda ve svém prvním elektromobilu MX-30 použije jako prodlužovač dojezdu malý 
motor Wankel.
Šéf a majitel 30 % týmu Mercedes F1 Toto Wolff koupil 0,95 % akcií automobilky Aston 
Martin.
Toyota Motor oznámila, že její evropská základna výzkumu a vývoje Toyota 
Motorsport (TMG) mění název na Toyota Gazoo Racing Europe (TGR-E).

Krátce
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dodavatelské řetězce a  prodejní strategie 
zaměřují na elektromobily a plug-in hybridy. 
Údaje o prodeji za období leden, únor a dokonce 
i březen ukazují, že výrobci automobilů byli před 
uzavřením showroomů a továren na správné 
cestě. Změna kurzu by teď mohla být ještě dražší. 

Automobilový průmysl od skandálu 
Volkswagenu s podváděním při měření emisí 
ztratil důvěryhodnost. Žádat o výjimku nyní, když 
trpí všechny firmy, by nepůsobilo dobře politicky 
ani v očích spotřebitelů. Roste povědomí o tom, 
že omezení dopravy a průmyslu má za následek 
nižší znečištění ovzduší. To je dobrá zpráva pro 
ty, kteří trpí astmatem a  jinými respiračními 
nemocemi. Ekologové poukazují na zlepšení 
kvality ovzduší jako důkaz, že je lepší méně aut 
na silnicích.

Jenže pro vlády bude obtížné ospravedlnit 
vysoké pokuty automobilkám, které nyní obdržely 
miliardy vládní pomoci aby mohli zaplatit 
pracovníkům, kteří by jinak byli propuštěni.

Existuje kompromisní řešení: zachovejte 
v platnosti cíle CO2, ale pro letošní rok snižte 
nebo odložte pokuty.

Korespondent Automotive News Europe Peter 
Sigal nabízí zamyšlení nad přístupem k emisním 
limitům EU s ohledem na koronavirovou krizi.

S tím, jak výrobci automobilů sčítají náklady na 
koronavirovou krizi, se jednou z klíčových otázek 
stává, zda by měly zůstat zachovány ambiciózní 
cíle Evropské unie týkající se emisí CO2 i poté, 
až budou zrušena všechna omezení. Pokuty 
za nadlimitní emise CO2 mohou znamenat, že 
někteří výrobci by mohli být penalizováni částkou 
v řádu miliard eur.

„V současné době nedochází k  žádným 
výrobním, vývojovým, testovacím nebo 
homologačním pracím. Tím se narušují plány, 
které jsme realizovali v  rámci přípravy na 
dodržování předpisů EU ve stanovených 
lhůtách,“ uvedlo sdružení ACEA zastupující zájmy 
evropských automobilek v dopise předsedkyni 
Evropské komise Ursule von der Leyenové. 

Jenže zrušení emisních limitů by bylo velmi 
krátkozraké, i když by prodej modelů s vyššími 
emisemi dočasně zmírnil ztráty automobilek. 
Automobilky se již léta na nové emisní 
cíle připravují a  své výrobní plány, výrobu, 

Proč je lepší odkládat pokuty za emise než zrušit cíle EU
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Nová měřítka elektromobility
S  nástupem elektrického pohonu 

se stále víc než prostředky efektivnější 
dopravy objevují vozidla s  parametry 
nedosažitelnými pro spalovací motory. 
Elektromobilita se tak proměňuje 
v  něco úplně jiného, než je zajištění 
místně bezemisní dopravy. Korunu tomu 
nasazuje gigantický Triton Solar Model 
H s  výkonem 1,1 MW. Z  tohoto monstra 
musí jít environmentalistům hlava kolem, 
zvláště když si představí, že se toto SUV 
dlouhé 5689 mm vyrazí do přírody. Je tak 
velké, že uveze akumulátory s kapacitou 
200 kWh, což mu umožní dojezd až 1126 
km. Zájemci o  něj se mohou přihlásit se 

složením depozitu 5000 USD, přičemž 
předpokládaná cena je 140 000 USD. 
Problémem ovšem je, že společnost Triton 
Solar nedokáže upřesnit kdy vůz dodá 
a dokonce ani kde jej hodlá vyrábět.

více na 
www.autoweek.cz

Renault Zoe jedničkou mezi elektromobily

Renault za první tři měsíce letošního 
roku prodal celkem 22 810 elektricky 
poháněných modelů a  získal tak podíl 
na evropském trhu 17,3 %. I  v  březnu 
bylo nově zaregistrováno 4412 nových 

vozů Renault Zoe, takže od začátku 
roku už jich bylo dodáno 20 819 kusů. 
To znamenalo podíl na evropském 
trhu elektricky poháněných osobních 
a  lehkých užitkových automobilů 15,8 
% a první místo před Teslou Model 3 (19 
994 nových registrací) a Volkswagenem 
e-Golf (9554 vozů).

Zájem o elektromobily v Evropě roste 
i  při poklesu celého trhu. Ač evropský 
trh v březnu meziročně propadl o 55 %, 
prodej elektricky prodávaných vozidel 
meziročně vzrostl o 37 %. Při poklesu všech 
registrací za první čtvrtletí 2020 o 25,6 % 
prodej vozidel s  elektrickým pohonem 
vzrostl o 78 %.
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Český holding European Automotive 
Group (EAG), zahrnující například on-line 
prodejce ojetých vozů Carvago nebo 
softwarové platformy pro autobazary 
a dealerství TEAS či Autosoft, 
rozšiřuje své vedení. Jako 
investiční ředitel do něj 
nastoupil Petr Kratochvíl, který 
v  top managementu doplnil 
předsedu představenstva 
Jakuba Šultu a  provozního 
ředitele Jana Kranáta. Zároveň se také 
stal novým partnerem holdingu. EAG 
tak zkompletovala tým, jehož úkolem je 
vybudovat silného evropského hráče na 
poli on-line prodeje automobilů.

Kratochvíl do EAG přichází 
z  poradenské společnosti EY, kde se 
věnoval M&A poradenství a akvizičnímu 
financování v rámci střední a jihovýchodní 
Evropy. Jako vrcholový manažer, 
specializující se na transakční poradenství, 
finanční analýzy a risk management, už má 
za sebou v EAG první úspěšně zvládnutou 
úlohu. Řídil totiž akvizici softwarových firem 
TEAS a Autosoft, jejichž specializovaných 
platforem v  součtu využívá zhruba 1200 
dealerství, autobazarů a autoservisů. 

Se společností Hyundai Motor Czech se 
na konci dubna rozloučí šéf komunikace 
Jan Pohorský. Byl mluvčím importu 
od ledna 2018, kdy nahradil Milana 
Adámka. Jeho pozice Communications 

Specialist, zahrnovala kontakt 
s  novináři, organizátory 
společenských akcí apod. 
Měl také zodpovědnost za 
interní a  externí komunikaci 
společnosti. Pohorský dokázal 

ve firmě přežít tvrdou školu bývalého šéfa 
firmy Vladimíra Vošického.

„Připravoval jsem vlastní projekt, ale nyní 
v době epidemie na něj není doba. Na PR 
trhu se také nyní nekonají žádná výběrová 
řízení, takže vlastně neodcházím nikam, 
počítám s  letním osobním volnem,“ řekl 
nám Jan Pohorský, kterému končí smlouva 
v HMCZ 30. dubna.

Hyundai Motor Czech mění  
PR manažera

Nový mluvčí Hyundaie přichází z Mercedesu
Jan Pohorský předává práci Davidu 

Pavlíčkovi, kterého vybrala HMCZ 
v  několikakolovém výběrovém řízení, 
které začalo v  březnu. Ten 
před tím od roku 2009 působil 
na pozici Manažera nových 
medií v  rámci PR oddělení 
fotbalového klubu AC Sparta 
Praha, kde se staral o digitální 
komunikaci. Je absolventem 
University of Sydney.

„Od roku 2018 do března letošního 
roku jsem působil na pozici PR 
manažera ve společnosti Mercedes-

Benz Vans ČR, tj. divize 
lehkých užitkových vozů. 
Mimo PR a media relations 
jsem byl zodpovědný 
za digitální komunikaci 
společnosti,“ představil 
se pro Automakers David 
Pavlíček. 

Holding EAG doplnil představenstvo
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Odběr magazínu AutoTablet.cz je kdykoliv možné zrušit na
https://www.autoweek.cz/cs-news_letter

Odběr lze rovněž zrušit na základě žádosti zaslané na 
vladimir.rybecky@gmail.com

Po zrušení odběru redakce nemá dotyčnou e-mailovou adresu dále k dispozici.

AutoTablet.cz vychází každý týden jako výběr nejdůležitějších témat 
z www.autoweek.cz.

https://www.autoweek.cz/cs-news_letter%0D
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Organizace Greenpeace varovala před 
zpožděním při zavádění alternativních pohonů 
pokud by dotační peníze směřovaly do starých 
konceptů. „Ti, kteří by dnes s pomocí miliard z daní 
prodávali více aut na naftu a benzin, prodají 
zítra méně elektromobilů. Nepotřebujeme další 
šrotovací prémii která bude udržovat při životě 
zastaralé motory a obchodní modely, ale bonus 
pro čistá řešení mobility,“ řekl expert Greenpeace 
Benjamin Stephan.

„Evropská komise musí členským státům 
vydat jasné a závazné pokyny, že státní podpora 
se musí zaměřit na prodej vozidel s nulovými 
emisemi,“ uvedla Julia Poliscanova z organizace 
Transport & Environment.

Také spolkový ministr hospodářství a přední 
politik konzervativní CDU Peter Altmaier prohlásil: 
„Musíme pomoci automobilovému průmyslu 
zvládnout globální ekonomický pokles. To 
bude možné pouze s  inovativními řešeními, 
která v konečném důsledku povedou k tomu, 
abychom také rychleji dosahovali cílů v oblasti 
ochrany klimatu. Nedojde k  opakování 
předchozích opatření. Měli bychom podporovat 
pouze nákup automobilů s nízkými hodnotami 
CO2.“

Opatření vlád evropských států přinutila 
automobilky zastavit výrobu. Nyní už ji některé 
opět obnovily nebo plánují ji částečně spustit. 
Jenže vzhledem k tomu, že se Evropa propadla do 
recese, se obávají, že spotřebitelé a provozovatelé 
dopravy si nebudou moci dovolit pořídit nová 
vozidla. Evropská organizace automobilek 
ACEA proto minulý týden vyzvala EU k vytvoření 
celoevropského programu obnovy vozového 
parku opatřeními, která by podpořila prodej 
vozidel. Ekologičtí aktivisté však okamžitě varovali, 
že bez jasných pravidel z Bruselu by „šrotovné“ 
mohlo podpořit poptávku po klima znečišťujících 
vozidlech.

Eurokomisař pro záležitosti klimatu Frans 
Timmermans uvedl, že Evropská komise může 
respektovat oba požadavky: „Automobilový 
průmysl nás žádá, abychom jim pomohli podporou 
domácností aby si mohly koupit nové auto. Proč 
to ale neuděláme s ekologickým šrotovným, 
kdy stará a znečišťující auta vyměníme za čistší, 
dokonce s nulovými emisemi? Připojení „zelených“ 
požadavků k finanční podpoře nákupu vozidel 
by pomohlo posílit továrny a zároveň odstranilo 
nejvíce znečišťující automobily z evropských silnic. 
Bude to dobré pro automobilový průmysl, pro 
zaměstnanost i pro životní prostředí.“

Podpora jen pro automobily s nízkými hodnotami CO2
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„Můžeme po krizi pomoci například instalací 
více solárních panelů, pomocí rodinám kupovat 
nová čistá auta nebo zajišťováním toho, aby 
zemědělci pracovali ekologičtěji. K tomu však 
potřebujeme kázeň klimatického zákona,“ 
prohlásil Timmermans.

Italská europoslankyně Silvia Sardoneová, 
označovaná médii za krajně pravicovou, 
Timmermansovi odpověděla: „Nesčetné firmy 
zanikají, mnoho lidí neví, co bude dělat, a vy tu 
chcete mluvit o plastových kelímcích nebo zda 
bychom měli zvýšit naše cíle v oblasti klimatu na 
50 % nebo 55 %?“

Skupina zaměstnavatelů v EU BusinessEurope 
Evropské komisi zaslala dopis, v němž požadovala, 
aby byly odloženy všechny „nepodstatné“ prvky 
Zelené dohody. Jenže v Německu aliance 189 
společností, průmyslových sdružení, think tanků 
a  nevládních organizací zaslala německé 
kancléřce Merkelové dopis, v němž požadují, 
aby ekonomická rekonstrukce po pandemii byla 
založena na splnění klimatických cílů a aby při 
tom byly zajištěny plány na přechod k udržitelné 
energetice. V dopise uvedlo, že „Německo 
musí v tomto ohledu v Evropě i ve světě hrát 
průkopnickou roli.“

Vedoucí Evropské komise pro Zelenou 
dohodu Frans Timmermans ujistil zákonodárce 
EU, že opatření k oživení ekonomiky vyvolané 
koronavirovou pandemií budou spojena 
s  přechodem k  ekologickým a  digitálním 
technologiím. „Každé euro, které investujeme, 
musí proudit do nové ekonomiky a ne do starých 
struktur. Evropská Zelená dohoda je strategií 
růstu a strategií vítěznou. Zelená dohoda není 
luxus, který opustíme, když narazíme na krizi. 
Je nezbytná pro budoucnost Evropy. Zelená 
a digitální transformace budou hrát ústřední roli 
při oživování naší ekonomiky,“ prohlásil během 
videokonference Výboru pro životní prostředí 
Evropského parlamentu.

Timmermans zveřejnil názory Evropské komise 
na opatření, jimiž hodlá Evropská unie pomoci 
při likvidaci následků hospodářské krize. Ta 
budou zahrnovat „Evropský fond pro obnovu“, 
který má být financován z rozpočtu EU, ovšem 
vedoucí představitelé členských zemí EU se dosud 
nedohodli na jeho financování. „Evropská unie 
potřebuje investiční úsilí typu Marshallova plánu, 
aby podpořila oživení a modernizaci ekonomiky. 
To znamená masivní investice do přechodů 
k zeleným a digitálním technologiím a udržitelné 
ekonomice,“ uvádí plán Evropské komise. 

Timmermans slibuje ekologické zotavení EU
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Jaký svět chceme po Covid-19?

mobilitu a omezili fosilní paliva v průmyslu. Místo 
toho, abychom si čistý vzduch v srdci našich měst 
jen představovali, nyní jej cítíme.

Obnovitelné zdroje energie a čisté technologie 
jsou příležitostí vytvořit světlejší budoucnost, 
než návrat k ekonomice založené na fosilních 
palivech. Proč? Protože čisté technologie za 
sebe zaplatí díky úsporám energie a zdrojů které 
nabízejí. Investice do této nové infrastruktury tedy 
nejsou náklady, je to způsob, jak zvýšit ziskovost 
průmyslu, tvrdí Timmermans a Piccard. 

Měli bychom elektrifikovat přístavy pomocí 
energie z pobřežích zdrojů abychom snížili emise 
námořní dopravy, postavit nabíjecí místa pro 
elektromobily, stanice na čerpání vodíku, stanovit 
vyšší standardy účinnosti pro spotřebiče, snížit 
spotřebu energie budov pomocí účinného 
vytápění, větrání a klimatizace nebo inovativních 
izolačních technologií. Tyto technologie již existují, 
jen potřebují snazší přístup k investicím.

Pomůže nám to vytvořit největší průmyslový trh 
století, protože bude přinášet větší zisk ochranou 
životního prostředí než jejím ničením. To může být 
to nejlepší, co můžeme udělat, jsou přesvědčeni 
Timmermans a Piccard.

Viceprezident Evropské komise odpovědný 
za Zelenou dohodu Frans Timmermans (obr. 
dole) se spolu se zakladatelem nadace Solar 
Impulse Foundation Bertrandem Piccardem (obr. 
vpravo) zamysleli nad budoucností Evropy po 
koronavirové krizi.

Jakmile se vynoříme z krize, budeme muset co 
nejrychleji restartovat ekonomiku. To nám podle 
Timmermanse a Piccarda dává na výběr: zoufale 
bojovat, abychom se dostali zpět k tomu, co jsme 
měli dříve, nebo se pokusit dosáhnout mnohem 
lepší postavení. Co bylo před Covid-19? Pomalá, 
na uhlíku závislá ekonomika snažící se zvyšovat 
míru zaměstnanosti, přičemž vyčerpávala 
přírodní zdroje, produkovala nebezpečné 
odpady a toxické znečišťující látky nemluvě 
o vlivu na změny klimatu. Opravdu to chceme 
obnovit?

Podle Timmermanse a Piccarda existuje i jiná 
cesta: nahradit staré a znečišťující infrastruktury 
moderní, čistou a efektivní infrastrukturou, a tím 
vytvořit víc pracovních míst a vyšší růst HDP než 
tomu bylo dřív. To je důvod, proč tvrzení, že „Zelená 
dohoda je luxus, který si nemůžeme dovolit“, je 
zcela falešné. Náhlé zastavení hromadné výroby 
a dopravy nám dává malou ochutnávku toho, 
jaké by to mohlo být, kdybychom elektrifikovali 
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Podle FlixBusu je elektromobilita zatím jen utopií

osobních automobilů a městské dopravy proto 
v  odvětví dálkových autobusů není podle 
Schwämmleina elektromobilita skutečnou 
alternativou.

„Dokud nejsou k  dispozici elektricky 
poháněné autobusy s dojezdem 300 až 400 
km s dobou nabíjení kolem hodiny, nelze tuto 
technologii efektivně a plošně využívat pro 
pravidelný linkový provoz,“ říká Schwämmlein. 
Kritizoval rovněž skutečnost, že FlixBus musel 
používat autobusy z  Číny, protože „místní 
společnosti nebyly schopny nabídnout 
odpovídající vozidla pro dálkový provoz.“ Vozidla 
z Číny trpěla poruchami, které vedly k rušení 
cest, protože pro ně chybí místní technická 
podpora.

Místo elektrobusů s  akumulátory FlixBus 
pracuje na vývoji palivových článků s vodíkem ve 
spolupráci se společností Freudenberg. „Kromě 
delšího dojezdu nabízejí krátkou dobu pro plnění 
paliva,“ vysvětlil Schwämmlein. I zde však chybí 
výrobci i infrastruktura. Kromě toho je výroba 
vodíku v  současné době stále energeticky 
velmi náročná a produkci emisí pouze přesouvá 
jinam. Jedinou další alternativou je v očích 
Schwämmleina využití bioplynu, které by mohlo 
být reálné už v roce 2021. 

V říjnu 2018 provozovatel dálkových autobusů 
FlixBus s velkou slávou uvedl do provozu první 
plně elektrickou autobusovou linku mezi 
německými městy Frankfurtem a Mannheimem. 
„S ohledem na dlouhodobý výhled by již neměla 
být dotována soukromá doprava s vozidly 
poháněnými fosilními palivy. Místo toho musíme 
přejít na alternativní pohony a investovat do 
veřejné dopravy. Musíme opustit soukromou 
dopravu s  fosilními palivy,“ prohlásil tehdy 
při zahájení provozu Andreas Schwämmlein, 
zakladatel mnichovské společnosti FlixMobility, 
která vlastní firmu FlixBus.

Jenže elektrická hromadná doprava 
v  reálném provozu zjevně selhala. Provoz 
odhalil problémy, s nimiž se v praxi elektrické 
dálkové autobusy setkávají. „Přestože je 
elektromobilita jednou z  největších nadějí 
v diskusích o budoucnosti mobility, v současném 
politickém a technickém rámci zůstává jen 
utopií. Chybějí modely od domácích výrobců, 
je zde nedostatečná infrastruktura a žádné 
příležitosti k financování,“ stěžuje si zakladatel 
FlixMobility. 

Dálkové autobusy, které jsou v současné 
době schváleny pro Evropu, nemají dostatečný 
dojezd a příliš dlouho se nabíjejí. Na rozdíl od 
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Díky vodíku v dopravě se sníží emise o třetinu

velkorysé a koordinované investice. Například 
pro zajištění stejné úrovně energetické 
bezpečnosti, jakou nyní poskytuje zemní plyn, 
by se infrastruktura zásobování vodíkem musela 
rozší řit třikrát až čtyřikrát. Její výstavba do roku 
2050 přijde na 586 miliard eur.

Japonsko je prvním státem, který vypracoval 
národní program, v němž vodík figuruje jako 
strategický nosič energie. V roce 2014 japonské 
ministerstvo hospodářství představilo plán pro 
nasazování vodíkových palivových článků 
a následně tento postup v letech 2016 a 2019 
aktualizovalo. Do realizace strategie se zapojily 
japonské firmy. Prim mezi nimi hraje Toyota, 
která zahájila svůj program rozvoje vodíkových 
technologií již v 90. letech. Roku 2014 uvedla 
na trh model Mirai. Poté se zapojila do projektů 
rozšiřování vodíkové infrastruktury v Japonsku, 
Evropě a USA.

České ministerstvo dopravy v  rámci 
dosavadních tří dotačních výzev podpoří výstavbu 

osmi čerpacích stanic na vodík. 
První by měl vzniknout již letos 
v rámci sítě Benzina Unipetrolu. 
V České republice zatím žádné 
automobily s palivovými články 
na vodík nejezdí. Zástupci Toyoty 
uvedli, že po otevření prvních 
čerpadel dovezou několik vozů 
Mirai první generace. Do roku 
2030 by v ČR podle ministerstva 
průmyslu mohlo jezdit 60 000  
až 90 000 aut na vodíkové 
palivové články.

Až o třetinu se mohou do roku 2050 snížit 
světové emise CO2 využitím vodíkových 
technologií a „zeleného“ vodíku z obnovitelných 
zdrojů. Náklady na výrobu vodíku elektrolýzou 
vody v posledních pěti letech klesly o 40 % 
a s dalším technickým rozvojem a rozšiřováním 
výroby budou dále klesat. 

Když bude část ekonomiky založena na 
čistém vodíku produkovaném bez emisí, 
umožní to omezit světové emise skleníkových 
plynů až o 34 %. Vodík by se mohl stát klíčem 
k dekarbonizaci odvětví, jež jsou silně závislá 
na fosilních palivech, jako jsou hutní průmysl, 
těžkotonážní silniční a námořní doprava nebo 
výroba cementu. Převést velká hospodářská 
odvětví na vodík ale bude možné jen v případě, 
že státy a regiony, včetně EU, začnou realizovat 
strategii eliminace emisí do roku 2050.

Infrastruktura pro skladování a přepravu 
vodíku bude nákladná. Aby byl vodík stejně 
dostupný, jako zemní plyn, budou potřeba 
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