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Schopnost kritického myšlení
žádná vakcína nenahradí
Právě vychází dubnové vydání magazínu
Autoservis & mobilita. Na ukázku přinášíme
úvodník.
Stále víc mám pocit, že dva roky života
pod vlivem coronaviru na nás nechaly nejen
zdravotní následky – připravily nás i o schopnost
poslouchat. Ne snad, že bychom přišli o sluch,
ale vytratila se ochota zamýšlet se nad tím, co
říkají jiní.
Dva roky jsme žili v soukromých bublinách
jen občas prokládaných uvolněním s hektickou
výměnou dojmů o tom, co všechno se udělalo
a stále ještě dělá špatně (zajímavé je, že úplně
stejně reagují i kolegové ze zahraničí bez ohledu
na to, ze které země jsou). V soukromí každý
jen četl a poslouchal to, co potvrzovalo jeho
vlastní názor a eliminovalo, případně odsuzovalo
všechno jakkoliv se odlišující. To mnohé vedlo
k utvrzení v tom, že jen ta jejich pravda je ta
jediná správná.
S uvolněním jsme se vrátili do kanceláří i do
hospod a mnozí jsou náhle zaskočeni tím, že si
někdo může o stejné věci myslet něco jiného.
Společnost se rozdělila na nesmiřitelné tábory
v názoru na prakticky cokoliv bez ochoty přijímat
názory těch druhých. Důsledkem toho je, že se
namísto zamyšlení nad jiným názorem striktně
odsuzují jeho nositelé.

automobilového průmyslu. I když to nebylo hlavní
téma, samozřejmě nebylo možné se vyhnout
problematice elektromobility. Přitom jsem jen
konstatoval známá fakta aniž bych ji jakkoliv
kritizoval nebo vyzdvihoval (můžete se o tom
přesvědčit ve streamech ČRo i ČT).

Stejně jako v jiných oblastech je i v otázce
elektromobility naše společnost rozdělena na
radikální příznivce a odpůrce. O elektromobilitu
i jiné alternativní způsoby pohonu se zajímám už
skutečně dlouhou dobu, a to z nejrůznějších úhlů
pohledu. Proto, když na to přijde, pro mne není
problém vybrat takové argumenty, které prokáží
jednoznačnou výhodnost nebo nesmyslnost
elektrického pohonu s akumulátory – samozřejmě
při současném opominutí protiargumentů.

Výsledkem je, že jsem se stal vyvrhelem
v očích příznivců i odpůrců elektromobility.
Jedni mi dali najevo, že jen hlupák neví, že výfuk
elektromobilu je v komíně elektráren v Severních
Čechách, zatímco druzí naznačují, že jako tupý
popírač předností elektromobilů se proberu až
nás sežehne žár globálního oteplování. Přitom
ani jedněm nejde ani tak o to, že se nepřikláním
k jejich straně, protože to už nestačí. Dnes se totiž
vyžaduje jednoznačné odsouzení opačného
názoru.

V posledních týdnech jsem měl možnost
několikrát vystoupit v rozhlase a televizi
př i hodnocení souča s ných problémů

Obávám se, že tento důsledek covidu tu
s námi bude déle, než jsme ochotni si připustit,
a žádná vakcína nám proti němu nepomůže.
více na
www.autoweek.cz

Škoda Auto obnovila výrobu modelu Enyaq iV
Společnost Škoda Auto ve svém hlavním
výrobním závodě v Mladé Boleslavi
obnovila výrobu elektricky poháněného
SUV Enyaq iV. Kvůli omezeným dodávkám
kabelových svazků z Ukrajiny bylo nutné
produkci na několik týdnů přerušit. Nyní
byla opět zajištěna dodávka příslušných
komponent a znovu zahájena výroba.
Udržení plné výrobní kapacity však závisí
na dodávkách jednotlivých komponent,
což nelze v tuto chvíli předpovídat. Po
obnovení výroby lze vyrábět kolem 1000
vozů Enyaq iV týdně. Kapacita se pak má
postupně během dvou měsíců zvyšovat
s cílem dlouhodobě vyrábět až 370 vozů
Enyaq iV a Enyaq Coupe iV denně.

Transformace ekosystému mobility
Evropská komise zveřejnila vizi přechodu
ekosystému mobility s řadou scénářů
pro
transformaci
automobilového,
železničního
a
lodního
průmyslu
a podporující synergie mezi těmito sektory.
V reakci na to Asociace evropských
výrobců automobilů ACEA, Evropská

asociace dodavatelů CLEPA, Evropská
rada pro obchod a opravy motorových
vozidel CECRA a Evropská asociace
výrobců pneumatik a pryže ETRMA
zveřejnily Desetibodový akční plán pro
udržitelný digitální ekosystém mobility.
Ten přináší i specifická doporučení pro
automobilový sektor: řídit technologický
přechod k nulové a uhlíkově neutrální
mobilitě, udržovat mobilitu dostupnou
s ohledem na rostoucí náklady na
energie, materiály a pohonné hmoty, řídit
strukturální změny a poskytnout cestu pro
transformaci pracovní síly. Automobilový
průmysl a související řetězec představuje
12,7 milionu Evropanů pracujících v tomto
sektoru, což je 11,5 % všech pracovních
míst ve výrobě, 398,4 miliardy eur daňových
příjmů pro evropské vlády a přebytek
obchodní bilance EU ve výši 76,3 miliardy
eur. Automobilový průmysl vytváří 8,2 % HDP
EU a 32 % celkových výdajů EU na výzkum
a vývoj.
více na
www.autoweek.cz

Mercedes-Benz třídy T: luxusní Kangoo
Spolupráce
mezi
Mercedesem
a Renaultem, která byla zahájena v roce
2010, oficiálně skončila v listopadu 2021.
Od roku 2012 se v jejím rámci nabízel
kompaktní užitkový Mercedes-Benz Citan
odvozený od druhé generace Renaultu
Kangoo. Jeho komerční výsledek byl
natolik přesvědčivý, že zde spolupráce
pokračuje. Renault Kangoo 3. generace
se tak proměnil v novou generaci dodávky
Citan a nově i v MPV třídy T. To se od osobní
verze Kangoo liší v mnoha ohledech
a rozhodně nejde o levné auto. Rodinní
zákazníci milující prostor si v tomto voze
přijdou na své. Objem zavazadlového
prostoru je 520 až 2127 l. Na konci roku se
přidá verze s prodlouženým rozvorem pro

přepravu sedmi cestujících. Pro pohon byl
zvolen zážehový 1,3 l/75 kW (102 k) resp.
96 kW (131 k) a turbodiesel 1,5 l/ 70 kW
(95 k) resp. 85 kW (116 k). Ještě letos přijde
i elektricky poháněná verze EQT. První
dodávky z Maubeuge se plánují v červenci.

Cena BMW i7 xDrive60
BMW Group Česká republika oznámilo
cenu nové generace luxusního sedanu
BMW řady 7. BMW i7 xDrive60 s elektrickým
pohonem bude uvedeno na trh v prosinci
2022, ale objednávat jej lze již nyní.
Cena vozu s celkovým výkonem 400 kW

(544 k) bude začínat na 3 552 900 Kč
včetně DPH. Kromě výrazného nárůstu
vnitřního prostoru a bohaté standardní
výbavy je nová generace řady 7
průkopnickým
vozem
v
oblastech
konektivity, konceptu obsluhy, stejně
jako asistenčních a zábavních systémů.
Nedlouho po čistě elektrické variantě bude
dostupná také verze s turbodieselem 740d
xDrive. Na jaře 2023 nabídku doplní dvě
varianty s plug-in hybridním pohonem se
zážehovým motorem. Jejich ceny budou
oznámeny později.

Krátce
Nissan po deseti letech znovu ruší historickou značku Datsun.
Ford spustil v Dearbornu sériovou výrobu pick-upu F-150 Lighting s elektrickým pohonem.
Chevrolet v roce 2023 uvede hybridní Corvette s pohonem všech kol a posléze i plně
elektrickou verzi.
Wayne Griffiths ohlásil vstup značky Cupra na australský trh s on-line prodejem
posléze doplněným o Cupra City Garage v Sydney.
více na
www.autoweek.cz

Dacia dosáhla milník 10 milionů vyrobených vozů
Dacia 54 let po svém vzniku ve své továrně
v Mioveni nedaleko Pitesti v Rumunsku vyrobila
své desetimilionté vozidlo. Jubilejním vozem je
Duster s novou speciální výbavou Extreme.
První Dacia byla vyrobena v srpnu 1968. Byl
to model 1100, což byl přejmenovaný Renault
8. Rumunská vláda si vybrala Renault aby jí
pomohl zahájit vlastní výrobu automobilů. Pak
se v roce 1969 zrodil model 1300, odvozený
od R12. Ten ve výrobě zůstal po neuvěřitelnou
dobu 35 let. Vyrobeno bylo celkem 2,3 milionu
vozů v různých podobách (sedan, kombi,
užitkové atd.).

Teprve od nedávna už 1300 není nejvíce
vyráběným modelem Dacie. Předstihlo jej
Sandero, jehož se již vyrobilo 2,6 milionu kusů.
Malé SUV Duster už dosáhlo 2,1 milionu a Logan
a Logan MCV téměř 1,95 milionu. První Logan

byl uveden na trh v roce 2004, pět let poté, co
značku převzala skupina Renault.
Dacia se proměnila z výrobce orientovaného
především na domácí trh a vstoupila do nové
dimenze když se vydala dobýt evropský trh.
Značka Dacia je dnes přítomna ve 44 zemích, a to
především v Evropě a Středomoří. V roce 2005
Dacia otevřela výrobní linku i mimo Rumunsko
v závodě Somaca v Casablance (Maroko). V roce
2012 byl otevřen nový závod v přístavním městě
Tanger v Maroku. V roce 2016 byla spuštěna výrobní
linka v Oranu pro vozy určené výhradně pro alžírský
trh. Výroba prvního elektromobilu Spring byla
zahájena v roce 2020 v čínském závodě Shyian.
Od uvedení modelu Logan nastalo oživení
a křivka výroby prudce vzrostla. První milion
vyrobených vozů byl dosažen v roce 1985 a druhý
v roce 1998. Milník pěti milionů Dacia dosáhla
v roce 2014 a trvalo jí pouhých osm let, než tento
počet zdvojnásobila.
Dacia chce nadále růst. Po vstupu na trh
s elektromobily s modelem Spring se chce rozvíjet
i na trhu kompaktních vozů díky velkému SUV
Bigster.
více na
www.autoweek.cz

Kia Niro Plus pro speciální účely
Kia představila svůj první model pro
speciální účely PBV (Purpose-built Vehicle)
Niro Plus. Kia upravila model e-Niro první
generace tak, aby se na korejském trhu
uplatnil jako bezemisní taxi a vyhověl
požadavkům služeb spolujízdy.
V návaznosti na rozvoj elektronického
obchodování výrazně vzrostla poptávka
po službách dopravců a logistických
firem. Niro Plus je prvním krokem do
světa PBV, trhu s vysokým potenciálem
budoucího rozvoje. Kia je jedním z prvních
výrobců s plánem získat do roku 2030
v celosvětovém segmentu PBV vedoucí
postavení. Za tímto účelem vyvíjí
vyhrazenou platformu, na níž budou
postaveny vozy PBV nejrůznějších tvarů
a rozměrů v souladu s měnícími se
potřebami zákazníků a tržními trendy.

První vyhrazený model PBV Kia uvede
v roce 2025. S růstem trhu PBV plánuje
Kia postupně rozšiřovat svoji nabídku od
kategorie super mini až po velká vozidla
pro speciální účely, která mohou posloužit
i jako alternativa veřejné dopravy, či
nabízet využití jako mobilní kancelář.

Volkswagen Užitkové vozy testuje nový Amarok
Volkswagen Užitkové vozy v roce 2022
představí novou generaci svého pick-upu
Amarok a na český trh ji uvede v první
polovině roku 2023. V Evropě již jezdí první
maskované prototypy. Nový Amarok byl
navržený a koncipovaný v Německu

a Austrálii na stejném základě jako nový
Ford Ranger. Spolu s ním se také bude
vyrábět v Jižní Africe.
Výrazným prvkem čelní partie jsou vysoko
umístěná kapota motoru a maska chladiče
s integrovanými úzkými LED světlomety, za
příplatek s IQ.Light – LED Matrix světlomety.
Kola budou poprvé obuta do univerzálních
pneumatik kategorie All Terrain. Nový
Amarok je s délkou 5350 mm o 100 mm
delší než předchůdce a rozvor náprav
3270 mm je dokonce o 175 mm delší.
V závislosti na trhu budou na výběr jeden
zážehový a čtyři vznětové motory se čtyřmi
nebo šesti válci a zdvihovým objemem
2,0 až 3,0 l. Budou ve spojení s pohonem
zadních kol nebo přiřaditelným či trvalým
pohonem všech kol. V různých jízdních
situacích budou řidiče podporovat
předem nakonfigurované jízdní režimy.
více na
www.autoweek.cz

Přijďte si užít SAG Expo 2022
V sobotu 11. června od 9:30 do 17:00
se na výstavišti PVA Expo v pražských
Letňanech opět uskuteční veletrh SAG
Expo 2022, prodejně prezentační akce,
na které se pod jednou střechou představí
osm desítek renomovaných dodavatelů
autodílů
a
servisního
vybavení.
V Letňanech bude k vidění mnoho
zajímavostí ze sortimentu Swiss Automotive
Group CZ i představení nových trendů
v oblasti vývoje a oprav automobilů. SAG
Expo 2022 nabídne jedinečnou možnost
osobního kontaktu a získání informací
o novinkách přímo od zástupců výrobců
a dodavatelů náhradních dílů a garážové
techniky. Řada vystavujících připravuje
zajímavé workshopy, školicí semináře či

soutěže. Program akce bude vhodný pro
celou rodinu. Po celý den bude k dispozici
občerstvení, pro dámy bude připravena
speciální relax zóna a pro děti bude
vyhrazena hala s velkou porcí zábavy.
Zaregistrujte se v e-shopu Connect nebo
prostřednictvím obchodních zástupců.

Lakýrník Camp 2022 – přípravy v plném proudu
Společnost Interaction připravuje třetí
ročník vzdělávacího programu pro
lakýrníky. Formou workshopů v kempech
přinese inovace, zábavu i vzdělávání.
Cílem je zapojení velkého počtu
účastníků do akce určené především
pro zákazníky společnosti Interaction.
Součástí workshopů budou prezentace
dodavatelů
společnosti
Interaction,

kteří se chtějí přiblížit lakýrníkům formou
pracovních
workshopů
s
využitím
prostorného prostředí, které umožňuje
komplexní
předvedení
nového
produktového
portfolia
a
školení
s
následnou
výměnou
zkušeností
v pohodové atmosféře. Mezi partnery
akce nechybějí značky Spies Hecker, 3M,
SATA, Carsystem, SIA a Kwasny.
Akce se konají vždy v pátek a sobotu: 20.
5. – Kemp Chlumec nad Cidlinou, 27. 5. –
Caravan camp Valek, Chrustenice, 10. 6.
– Caravan camp Valek, Chrustenice a 24.
6. – Kemp Hranice. Více informací získáte
u obchodních zástupců společnosti
Interaction nebo na stránkách www.
interaction.cz.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Škoda Auto mění šéfa komunikace
Pozici šéfa komunikace Škody Auto zastává
od března 2017 bývalý šéfredaktor německého
magazínu Auto Motor und Sport Jens Katemann.
Od 1. července 2022 stane novým vedoucím
útvaru Komunikace značky Volkswagen Osobní
vozy a objemové skupiny koncernových značek.
Vedení útvaru Komunikace ve společnosti Škoda
Auto se od 1. července 2022 ujme Ariane Kilian.
Jens Katemann vystudoval sociální vědy,
hospodářskou politiku a sportovní vědu na
Vestfálské Wilhelmsově univerzitě v Münsteru.
Po stáži ve vydavatelské skupině Handelsblatt
zahájil svou profesní kariéru jako redaktor
německého časopisu Auto Motor und Sport.
V roce 2009 převzal funkci šéfredaktora časopisu
AutoStrassenverkehr a o tři roky později byl
jmenován šéfredaktorem časopisu Auto Motor
und Sport. Od dubna 2017 se stal vedoucím
útvaru Komunikace ve společnosti Škoda
Auto v Mladé Boleslavi. Od 1. července 2022
převezme funkci vedoucího úvaru Komunikace
značky Volkswagen Osobní vozy ve Wolfsburgu

a zároveň bude řídit komunikaci skupiny
objemových značek.
Jense Katemanna v čele Komunikace ve
společnosti Škoda Auto od 1. července 2022
nahradí Ariane Kilian. Ariane Kilian byla dosud
zodpovědná za komunikaci v koncernových
oblastech Technika a Volkswagen Group
Components. V budoucnu bude podřízena
novému předsedovi představenstva společnosti
Škoda Auto Klausi Zellmerovi.
Ariane Kilian je vystudovaná novinářka. Po
studiu v oboru žurnalistiky, politiky a ekonomiky
v Kolíně nad Rýnem a stáži v Burda Media
pracovala jako redaktorka a poté v tiskovém
oddělení německého parlamentu. V roce 2007
nastoupila do společnosti Volkswagen, kde
zastávala různé manažerské pozice v oblasti
komunikace a vnějších vztahů. Od roku 2015 je
zodpovědná za komunikaci divize Volkswagen
Group Components a od roku 2021 za novou
koncernovou divizi Technik s odpovědnosti i za
další oblasti Battery a Charging & Energy. Od
roku 2015 se v rámci koncernu Volkswagen
podílela na založení organizace na podporu
uprchlíků a do roku 2020 ji vedla.
více na
www.automakers.cz
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Nařízení EU
o akumulátorech
bude schváleno
do léta

Evropa chce
mít do osmi
let 28 000 km
vodíkovodů

Cebia SUMMARY
1/2022

Aktuální stav
hybridů
v Čechách

Vzkřísí zákaz
ruské ropy
sedmdesátá léta?

Cebia SUMMARY 1/2022
Společnost Cebia provedla analýzu trhu
ojetých vozidel za první čtvrtletí 2022, jejímž cílem
byla analýza struktury a identifikace trendů trhu
s ojetými vozidly. Z trhu zmizela pětina českých
ojetin, cena se oproti prosinci zvýšila o dalších 5 %.
Na trhu ojetých aut dochází letos k řadě
podstatných změn. Jednou z nejdůležitějších je,
že z trhu velice rychle mizí ojetá auta s českým
původem. V prvním čtvrtletí došlo k meziročnímu
snížení jejich podílu o 20 %, tedy o celou pětinu!
Tradičně přitom česká auta vykazovala většinový
podíl na trhu. Letos však tvořila jen 40,7 % trhu.
Spolu s tím také mírně narostlo průměrné stáří
českých ojetých aut z 6,8 na 7,1 roku.
Česká auta na trhu nahradily vozy ze
zahraničí. Letos už se jich dovezlo 44 071, což
je meziročně o 9 794 aut víc a nárůst o 28,6 %.
V únoru a březnu se dokonce přivezlo nejvíce
aut od roku 2008. Každé čtvrté až páté auto
(22,29 %) však bylo starší 15 let. Jejich podíl se

mírně navyšuje, například v roce 2020 tvořila
takto stará auta v rámci dovezených aut 19,84 %.
Průměrné stáří za všechny vozy činilo 9,5 roku,
což je zhruba o sedm měsíců víc než před rokem.
Průměrné stáří všech prodávaných ojetých aut
ze zahraničí bez ohledu na rok dovozu se zvýšilo
o pět měsíců na 11,5 roku. I přes nárůst stáří aut
se letos opět zvýšila průměrná cena – meziročně
o 16 % na 271 950 Kč. Za poslední tři měsíce se
cena zvýšila o 5 %.
Průměrný počet najetých kilometrů klesl
meziročně o 4500 km na 150 500 km. Bohužel
to nelze přisoudit snížení průměrného stáří
prodávaných aut, protože to, jak již bylo několikrát
zmíněno, naopak narostlo. Na základě dat z trhu
dochází tedy pravděpodobně k častějšímu
stáčení tachometrů či ke stáčení o větší hodnotu.
Průměrné stočení se již začátkem roku pohybovalo
okolo 110 000 km, což bylo o 20 000 km víc než
v době koronavirové pandemie. Kupující by tak
měli být víc obezřetní a prověřovat si u aut jejich
skutečný nájezd. Průměrně stočený tachometr
totiž prodražuje auto v průměru o 20 %, což je
při současných cenách o zhruba 54 000 Kč.
Podobnou částku přitom kupující v následujících
letech vydá za nečekané opravy a údržbu
spojené s vyšším kilometrovým nájezdem. Auto
se stočeným tachometrem tak vyjde v průměru
o 110 000 Kč dráž, než by mělo.
více na
www.autoweek.cz

Aktuální stav hybridů v Čechách
Hybridní automobily jsou sice brány jako
elektrifikované, ale stále se mediálně krčí ve stínu
masivně preferovaných „čistých“ elektromobilů.
Přitom nových osobních automobilů s hybridním
pohonem bylo u nás registrováno už více než 60
000 a v provozu jich vzhledem k dovozu ojetých
bude ještě víc.
Automobily s hybridním pohonem jsou na
trhu známé už více než čtvrt století a představují
jedno z výhodných řešení pro dosažení nižších
emisí ve výfukových plynech při zachování všech
provozních výhod vozidel se spalovacími motory.
Na této koncepční filozofii nejvíc profituje největší
světový výrobce automobilů, japonská značka
Toyota a její luxusní divize Lexus.
Z celkového počtu u nás prodaných nových
automobilů s hybridním pohonem připadá zatím
25 a půl tisíce na vozy značek Toyota a Lexus,
což představuje 42,32 %. Tento podíl v hybridní
komunitě se v poslední době mění ofenzivou
dalších značek, ale i tak připadá na hybridní
Toyoty a Lexuse např. letos stále suverénní podíl
28,18 % a za loňský rok to bylo 27,5 %.
Prvním velkosériově vyráběným a určitě
nejrozšířenějším hybridním modelem je Toyota
Prius. Na trh přišel v roce 1997 a brzo se stal
oblíbeným, kromě Japonska zejména v USA.
Dodnes se vyrábí, už v páté stále vylepšované

generaci a bylo ho vyrobeno přes 5,76 milionu
kusů, včetně variant Prius+ a plug-in. Do Evropy
se Prius začal dovážet v roce 2000 a před 18 lety,
v roce 2004, byly první čtyři vozy Toyota Prius
prodány také v České republice.
Nástup hybridů byl v České republice značně
pozvolný a zájem zákazníků byl řadu let hodně
vlažný. Po prvních čtyřech Priusech se následně
prodávalo ročně vždy jen několik desítek až
stovek kusů Toyot a později také Lexusů. Postupně
se ale začaly přidávat další značky.
Zvýšený zájem o automobily s hybridním
pohonem nastal u nás až v roce 2015, kdy se
poprvé podařilo překonat hranici více než
jednoho tisíce prodaných vozů. V tomto roce
se o přízeň zákazníků zajímalo už čtrnáct značek,
ale Toyotě s Lexusem stále patřil nadpoloviční
podíl. Za rok 2019 to bylo již 8346 kusů z nabídky
šedesáti osmi modelů, od dvou desítek
značek, o rok později 12 674 a loni už došlo
dokonce k registracím 23 074 hybridů. Letos za
první tři měsíce už bylo registrováno 8674 vozů
s hybridním pohonem, takže se jejich podíl přiblížil
15 procentům tuzemského trhu.
Současná nabídka hybridů v České republice
čítá neuvěřitelných více než 120 modelů osobních
vozů od 25 značek.
více na
www.autoweek.cz

Evropa chce mít do osmi let 28 000 km vodíkovodů
Evropská komise představila plán REPowerEU,
který uvádí přehled opatření vedoucích
k omezení dovozu zemního plynu z Ruska o dvě
třetiny do konce letošního roku a k úplnému
zastavení dovozu ruského zemního plynu
nejpozději do roku 2030. Jedním z těchto
opatření je i navýšení ambicí v oblasti využívání
biometanu a tzv. čistého vodíku.
Aktualizované cíle iniciativy European
Hydrogen Backbone (EHB) počítají s 28 000 km
vodíkové infrastruktury do roku 2030 a rozšířením
na 53 000 km do roku 2040. Zhruba 60 %
vodíkovodů by mělo vzniknout přeměnou ze
současných plynovodů, zbylých 40 % mají být
nová potrubí.
V současnosti se více než 90 % vodíku
vyrábí ze zemního plynu a odborníci z průmyslu
neočekávají, že objem výroby „zeleného“
vodíku bude významný dřív než ve 30. letech.
Kamenem úrazu pro obnovitelný vodík,
vyráběný s využitím „zelené“ energie, je pomalé
zavádění obnovitelných zdrojů energie v Evropě.
Rychlost nárůstu obnovitelných zdrojů se ani
zdaleka nepřibližuje potřebám pro splnění cílů
elektrifikace, natož na poskytování zdrojů pro
produkci vodíku.

Evropa je závislá na Rusku se 40 % spotřeby
zemního plynu, jehož každoročně dováží
155 miliard m3. Podle Evropské komise by EU
mohla dovézt o 50 miliard m3 ročně víc od jiných
dodavatelů, jako jsou Katar, USA, Egypt a země
západní Afriky. Diverzifikace prostřednictvím
plynovodů ze zemí jako jsou Ázerbájdžán, Alžírsko
a Norsko, by mohla dodat dalších 10 miliard m3
ročně.
Ekologické skupiny varují před budováním
nové plynárenské infrastruktury s tím, že
dokončení LNG terminálů a potrubních spojení
bude trvat roky a nezmírní okamžitý tlak na
dodávky plynu. Navíc tím Evropa upadne do
nové závislosti na fosilním plynu. Environmentalisté
upozorňují i na dopad těžby frakovaného LNG
v USA vzhledem k velkým únikům metanu do
ovzduší a nedodržování lidských práv v zemích
jako jsou Katar a Spojené arabské emiráty.
Pokud by EU splnila stanovené cíle, do konce
roku 2022 by produkcí biometanu nahradila
3,5 miliardy m3 ruského plynu a do roku 2030 podle
odhadů Komise 43 – 68 miliard m3 (tzn. 32 – 44 %).
To však vyžaduje obrovský nárůst výroby.
V současnosti se v Evropě vyrábí asi 17 miliard m3
bioplynu, z čehož jen 3 miliardy m3 představuje
biometan vyšší kvality, který lze vhánět přímo
do sítě.

více na
www.autoweek.cz

Vzkřísí zákaz ruské ropy sedmdesátá léta?
Vítejte u dopravního zpravodaje Euractiv,
nejnovějšího souhrnu zpráv o mobilitě z celé
Evropy od Seana Gouldinga Carrolla.
Jednání v Bruselu se zaměřuje na sankce za
fosilní paliva. Spekuluje se o tom, že budou nově
zaměřené na ruskou ropu. Proslýchá se, že Brusel
chce úplný zákaz dovozu. Jiní se domnívají, že
sankce budou mírnější. Pokud jde o úplný zákaz,
Německo stále není přesvědčeno (ačkoli se zdá, že
jeho názory se vyvíjejí), zatímco Maďarsko zůstává
proti jakémukoli embargu. To kontrastuje s ostatními
zeměmi EU, které projevily ochotu zastavit ruskou
ropu. Emmanuel Macron, povzbuzený svým
znovuzvolením, pravděpodobně přiměje partnery
v EU, aby tento koncept přijali. Jenže jakékoli
sankce na ropu vyvolají další cenové šoky, které
se projeví u benzinových pump a na celkových
životních nákladech.
Politici v EU mají složitou volbu: přestat
financovat válku Ruska na Ukrajině prostřednictvím
dovozu ropy a přijmout ekonomický dopad
nebo zahodit principy EU ve jménu relativní
stability. Pokud bude vyhlášen zákaz, zvýšené
ceny pohonných hmot pravděpodobně podnítí
občanské nepokoje.
Aby vlády zmírnily ránu, mohou se rozhodnout
udržet ceny benzinu a nafty na stabilní úrovni

zdvojnásobením dotací a cenových stropů.
Nejen, že je to v podstatě dotace pro Putina,
ale také to zabrání poklesu poptávky. Navíc to
komplikuje plány na uhlíkové daně a rozšíření
systému emisních povolenek ETS na silniční
dopravu. Současné dotování ropy za účelem
snížení cen a zároveň její zdanění za účelem
zvýšení cen nedává smysl.
Další možností je oprášit playbook ze 70. let
a zacílit na stranu poptávky. Ti starší si vzpomenou
na nedostatek ropy ze 70. let. Tehdejší americký
prezident Jimmy Carter v reakci na krizi vyzval
Američany aby spotřebovávali méně energie.
Jeho poselství o energetické zdrženlivosti nebylo
populární a Carter byl po jednom funkčním
období z Bílého domu vyhozen.
V roce 2022 budou evropské vlády doufat,
že se jim podaří přesvědčit občany, aby
změnili své návyky tím, že se zaměří na pozitiva
nízkoenergetického životního stylu – nižší náklady,
čistší vzduch a lepší zdraví. Ekologové takovou
politiku prosazují už léta: více cyklistiky, levnější
a rozsáhlejší veřejná doprava, posun ke sdílení
aut a nižší rychlostní limity. Skutečnost je však
taková, že říkat občanům, aby méně řídili
a spotřebovávali méně energie, bude stejně
nepopulární jako před 50 lety.
více na
www.autoweek.cz

Nařízení EU o akumulátorech bude schváleno do léta
Z dopravní ho zpravodaje Euractiv,
nejnovějšího souhrnu zpráv o mobilitě z celé
Evropy od Seana Gouldinga Carrolla.
Nařízení EU o akumulátorech, které
pokrývá vše od těžby surovin až po jejich sběr
a recyklaci, je v současné době projednáváno
Evropským parlamentem a Radou. Legislativa
usiluje o to, aby se evropské akumulátory staly
nejekologičtějšími na světě, a to stanovením limitů
emisí uhlíku pro jejich výrobu, povinností výrobců
používat recyklovaný obsah a zavedením
kontrol, které zabrání zneužívání dětské práce
v dodavatelském řetězci akumulátorů. Výsledek
interinstitucionálního jednání bude mít velký
dopad na průmysl elektromobilů. Všechny
akumulátory vyrobené pro vozidla prodávaná
v Evropě budou muset splňovat požadavky
legislativy.
Velká část diskusí o budoucnosti soukromé
silniční dopravy se soustředila na auta se
spalovacím motorem proti elektricky poháněným
vozidlům. Existuje však ještě jedna možnost, která

se mezi provozovateli vozových parků taxislužeb
těší oblibě – vodíkové palivové články. Města po
celé Evropě zaznamenala nárůst počtu taxislužeb
na vodíkový pohon, částečně díky příznivé
legislativě. „Vodík je ideální palivo pro taxíky
kvůli dlouhému dojezdu, intenzivnímu používání
a krátké době plnění,“ řekl generální ředitel Clean
Hydrogen Partnership Bart Biebuyck. EU podporuje
partnerství pro čistý vodík částkou 1 miliardy eur
na urychlení vývoje aplikací čistého vodíku.
„Evropská unie připravuje „chytré sankce“
proti dovozu ruské ropy,“ uvedly v pondělí The
Times s odvoláním na výkonného místopředsedu
Evropské komise Valdise Dombrovskise.
„Propagace biopaliv ze strany EU jako
obnovitelného zdroje energie podkopává
klimatické cíle bloku,“ zjistila nová studie
akademiků Princetonské univerzity a francouzského zemědělského výzkumného orgánu
CIRAD. Průmysl obvinil zprávu, že ignoruje výhody
energetických plodin aby podpořila narativ proti
biopalivům.
více na
www.autoweek.cz

