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Lithium je klíčové pro výrobu elektromobilů
Dramatický přechod k elektromobilitě má
obrovské důsledky na těžbu a výrobu lithia. Máli splnit své cíle, potřebuje automobilový průmysl
vysoce výkonné akumulátory a lithium je jejich
nezbytnou součástí.
Lithio-ionové akumulátory jsou zdrojem energie
pro elektromobily i autobusy a nákladní automobily
s elektrickým pohonem. Automobilový průmysl
odhaduje, že do roku 2027 by měl celosvětově
vyrábět 30 milionů elektricky poháněných vozidel
s akumulátory, což by měla být třetina celkové
produkce silničních vozidel, a toto množství by
se mělo následně dále zvyšovat. Tyto počty
vyvolávají otázku: má svět dostatek surovin pro
splnění tohoto cíle?
Výzkumný tým společnosti Morgan Stanley
před dvěma roky zveřejnil model nabídky

a poptávky lithia. Uvedl, že globální produkce
ekvivalentu uhličitanu lithného dosáhla v roce
2019 380 000 t. Z toho třetina byla určena pro
akumulátory elektrických vozidel, jichž se tehdy
vyrobily asi 2 miliony. Výroba 1 t kovového lithia
vyžaduje asi 5,3 t uhličitanu lithného.
I když se vyvíjejí různé typy akumulátorů, které
by do budoucna mohly nahradit současné lithioionové, role lithia v nich zůstane nezastupitelná,
protože žádný jiný prvek nemá takovou schopnost
akumulovat energii. Podle chemických tabulek to
je 41,7 kJ na 1 g lithia neboli 86 g na 1 kWh. Tesla
uvádí, že pro akumulátor Modelu S s kapacitou
85 kWh používá asi 7 kg lithia, přičemž její
dodavatel Panasonic dosahuje extrémně vysoké
využití kapacity. Typický akumulátor používá
kolem 10 kg lithia.
Výroba milionu elektromobilů
vyžaduje přibližně 60 000 t
uhličitanu lithného. Dosažení 30
milionů tedy bude vyžadovat
1,8 milionu tun Li2CO3, což je
pětinásobek celkové těžby v roce
2019.
Největší světoví dodavatelé
lithia samozřejmě rozšiřují výrobu,
aby udrželi krok s rostoucí
poptávkou. Další investice bude
vyžadovat rozšiřování výroby
akumulátorů a budování nových
výrobních kapacit. Podle analytiků
trhů Barron`s budou náklady
na vybudování produkčních
kapacit pro potřebné množství
akumulátorů pro 30 milionů
elektromobilů vyžadovat investice
okolo 150 miliard dolarů, tedy asi
5000 dolarů na elektromobil. To
samozřejmě vychází z toho, že
cena samotné suroviny s rostoucí
poptávkou neporoste.
Více o zdrojích lithia na str. 10
(dostupná po stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

Oživení pro Tiguan Allspace
Poté, co Volkswagen Tiguan na podzim
loňského roku prošel modernizací je nyní
na řadě i prodloužený Tiguan Allspace,
nabízený i se sedmi sedadly. Úspěšné verze
s prodlouženým rozvorem náprav se od
jejího uvedení na trh v roce 2017 na celém
světě prodalo již 1,5 milionu exemplářů
a aktuálně více než polovina Tiguanů
sjíždí z výrobních linek ve Wolfsburgu jako
Allspace.
Modernizovaný Tiguan Allspace je
k dispozici se třemi motory TSI a dvěma
TDI. Sedmistupňová převodovka DSG je
standardem nebo za příplatek a k dispozici

je také pohon všech kol 4Motion. Design
byl přepracován, přidaly se nové provozní
a asistenční systémy včetně Travel Assistu
a nové funkce, jako jsou interaktivní
světlomety IQ.Light LED Matrix.

Mercedes-Benz EQT: třída T se blíží
Nová třída T od Mercedes-Benz Vans
přijede až v roce 2022. Koncept EQT
ale poskytuje konkrétní pohled na první
prémiový malý van. Třída T a její plně
elektrická varianta představují úplnou
novinku v nabídce značky MercedesBenz. Na rozdíl od minulosti se technici
Mercedesu od počátku intenzivněji
podíleli na vývoji nového Renaultu
Kangoo, a tedy i svého vlastního klonu,

protože s dosavadní spoluprací na modelu
Citan nepanuje plná spokojenosti.
Třída T tedy nabídne všechny přednosti
vanu z Francie – jmenovitě prostorný
a variabilní interiér pro až sedm osob plus
velkorysý zavazadlový prostor – a k tomu
ve Stuttgartu kromě originálního designu
slibují
splnění
vysokých
standardů
na komfort, funkčnost, konektivitu
a bezpečnost na úrovni zmenšené třídy
V včetně informačního systému MBUX. Od
příštího roku třída T doplní nabídku vanů
Mercedesu zpočátku se spalovacími
motory a hybridním pohonem. Nový
užitkový Citan ovšem bude debutovat už
v roce 2021 – včetně plně elektrické verze,
zatímco osobní EQT bude následovat
později.

Krátce
Suzuki uvedlo na trh malý off-road Jimny v užitkové verzi s nákladovým prostorem 863 l.
Exkluzivní značka koncernu Hyundai Genesis bude po USA a Asii v létě uvedena
na vybrané evropské trhy.
Chevrolet Corvette Stingray se ve speciální evropské specifikaci začne prodávat
od října s cenou od 2,5 milionu Kč za verzi Coupé.
více na
www.autoweek.cz

Miliontý Citroën C3 z Trnavy
V
automobilce
Stellantis
Slovakia
v Trnavě vyrobili miliontý vůz Citroën C3
třetí generace. Sériová výroba malého

městského hatchbacku byla v Trnavě
spuštěna v listopadu 2016. První dvě
generace se pro evropské trh vyráběly ve
Francii. Celkově se Citroënu C3 ve všech
třech generacích od roku 2002 prodalo
přes 4,5 milionu kusů. Momentálně tento
model představuje více polovinu objemu
výroby v trnavské automobilce. Dosud
se 41 % zákazníků rozhodlo pro nejvyšší
úroveň výbavy Shine resp. Shine Pack, 65
% zákazníků zvolilo dvoubarevný lak a 68 %
si objednalo verzi s ochrannými prvky dveří
airbump. Miliontý kus putuje k zákaznici
ze Slovenska, která jím vyměnila stejný
model.

Plug-in hybridy a CNG vozy pro Coca-Colu
Společnost Coca-Cola HBC Česko
a Slovensko pokračuje v obměně fleetu na
ekologická vozidla. Její zástupci převzali
prvních 68 z celkového počtu 430 vozů
pořízených prostřednictvím operativního
leasingu od Volkswagen Financial
Services. Půjde o vozy Škoda Superb,
Octavia, Scala a Fabia, z nichž naprostou
většinu tvoří plug-in hybridy a automobily
na CNG pohon. Kromě nákupu
Volkswagen Financial Services zajišťuje
i kompletní servisní služby prostřednictvím
autorizované dealerské sítě Škoda Auto,
přičemž hlavním dodavatelem vozů je NH
Car. Jako první získala Coca-Cola 68 vozů,

z nichž více než polovinu tvoří vozidla na
CNG (5x Octavia G-Tec, 33x Scala G-Tec)
a zbytek plug-in hybridy (25x Superb iV, 5x
Octavia iV). Ambice společnosti směrem
k udržitelnému podnikání potvrzuje i volba
čistě digitálního reportingu a vyúčtování
nákladů.

Krátce
Carsharingová služba Free2Move s elektrovozítky Citroën Ami směřuje do amerických
měst Washington DC, Portland a Los Angeles.
Podle studie university California Davis se pětina z kupujících elektromobilů z let 2012
až 2018 vrátila k autům se spalovacími motory.
více na
www.autoweek.cz

Subaru Outback MY21: šestá generace přichází
Subaru Outback se začíná prodávat v šesté
generaci. Poprvé je tento klasický crossover
založen na globální platformě Subaru SGP. Nabízí
výraznější design s větším vnitřním prostorem,
komfortem a novými bezpečnostními systémy.
Při svém představení v roce 1995 se Outback
zapsal do historie jako zakladatel nového
segmentu kombinujícího vlastnosti velkých kombi
a vozů SUV. Nový je dlouhý 4870 mm s rozvorem
náprav 2745 mm. Průměr zatáčení je 11,0 m.
Objem zavazadlového prostoru se zvětšil na 522
l/1822 l.
Pohon zajišťuje tradiční kombinace
nepřeplňovaného zážehového čtyřválce 2,5 l
boxer, převodovky Lineartronic CVT a pohonu
všech kol Symmetrical AWD s aktivním
vektorováním točivého momentu. Motor je z 90 %
nový a má největší výkon 124 kW (169 k). Umožňuje
dosažení největší rychlosti 193 km/h a zrychlení z 0
na 100 km/h za 10,2 s. Kombinovaná spotřeba je
8,6 l/100 km podle WLTP.
Outback přichází s novým systémem X-Mode
s režimy Snow/Dirt a Deep Snow/Mud, který
zajišťuje lepší průchodnost terénem. Mimořádné
vlastnosti v terénu podtrhují světlá výška 213
mm a nájezdové úhly 19,7° vpředu, 22,4° vzadu
a přechodový 21°.

Interiér v designérském stylu Subaru Dynamic
x Solid nabízí kokpit s menším počtem ovládacích
prvků a tlačítek. Centrálním ovládacím prvkem
informačního systému je 11,6“ dotykový HD displej
ve formě tabletu, který lze kromě funkcí navigace
a infotainmentu použít také k regulaci klimatizace.
Systém pro podporu řízení Subaru EyeSight nové
generace, využívající dvojici kamer s rozšířeným
zorným polem, nabízí 11 bezpečnostních
funkcí. Nový Outback disponuje jednou
z nejpokročilejších funkcí přednárazového brzdění.
Outback MY21 je v prodeji od května
2021. Již v základní specifikaci Active je
k dispozici kompletní bezpečnostní výbava
s novu verzí systému EyeSight v.4. Cena začíná
na 1 085 000 Kč včetně DPH.

více na
www.autoweek.cz

Na vlak elektromobilem
Společnost E.on Energie do konce
příštího roku vybuduje osm dobíjecích
stanic u vlakových nádraží. Ve spolupráci
s Českými drahami byly vytipovány
vhodné lokality, v nichž se rozšíří možnosti
dopravy pro uživatele elektrických vozidel.
První AC stanice vznikne v Kroměříži už
během třech měsíců. Dalších sedm bude
rychlodobíjecích – vždy bude u nádraží
jedna, u níž budou moci dobíjet dva
elektromobily najednou. Ty vzniknou
v Hodoníně, Hulíně, Staré Pace, Zábřehu
na Moravě, Frenštátě pod Radhoštěm,
Frýdku-Místku a Bohumíně. Výstavba osmi

dobíjecích stanic je spolufinancována
z Operačního programu Doprava.
Společnost E.on dosud stavěla dobíjecí
stanice u hlavních dopravních tahů,
čerpacích
stanic,
u
supermarketů
a obchodních center nebo městských
parkovišť.

Nissan prodal akcie společnosti Daimler
Japonská automobilka Nissan, stejně
jako její francouzský partner Renault,
prodala zbývající akcie koncernu Daimler.
Společnost Nissan v Jokohamě oznámila,
že 16,4 milionu akcií bylo předáno
profesionálním investorům po 69,85 eura.

Japonci tedy za 1,54 % akcií Daimleru
získali 1,15 miliardy eur. Společnost
Nissan chce získané peníze investovat
do vlastního podnikání včetně výroby
elektricky poháněných vozidel. Technická
spolupráce se společností Daimler
nicméně pokračuje a nebyla prodejem
akcií ovlivněna. Renault už v březnu dal na
trh své akcie Daimleru – také 1,54 % za 1,14
miliardy eur. Největšími akcionáři Daimleru
jsou společnosti Geely Investment (9,7 %),
Kuwait Investment (6,8 %) a BAIC Group
(5 %). Daimler prostřednictvím svého
penziového fondu i nadále drží 3,1 % akcií
Renaultu.

Další témata 19. týdne na autoweek.cz
Škoda Auto Česká republika zjednodušuje dobíjení službou Powerpass
Elektrické SUV od Subaru se bude jmenovat Solterra
Japonská dohoda o komunikaci V2V
V Pekingu má brzy jezdit 10 000 aut na vodík
Nový showroom CarNext pro zánovní auta
Unikátní akumulátorový box od ČEZ ESCO
více na
www.autoweek.cz

Nové Iveco T-Way
Iveco doplňuje řadu těžkých nákladních
vozidel o nový terénní vůz T-Way pro nejtěžší
úkoly v nejextrémnějších podmínkách,
který zaujímá místo modelu Trakker. Iveco
tak přináší kompletní přepracovanou řadu
pro terénní úkoly, v rámci které nabízí nové
modely T-Way a Iveco X-Way. K mimořádné
efektivitě nové řady T-Way přispívají nové
zadní kotoučové brzdy, odolný systém
zadního odpružení pro tandemové
nápravy, nižší pohotovostní hmotnost
spolu se špičkovou konektivitou, digitálními
službami a komfortní kabinou. Iveco
T-Way současně uvádí automatizovanou
převodovku Hi-Tronix nově vybavenou
funkcemi vyvinutými speciálně pro

mobilitu v terénu. Iveco T-Way nabízí
i nové řešení přiřaditelného pohonu všech
kol: hydrostatický pohon Hi-Traction. Ve
srovnání s mechanickým řešením výrazně
snižuje spotřebu paliva a zvyšuje užitečné
zatížení.

Automechanika s novým konceptem Digital Plus
Nejvýznamnější veletrh automobilového
aftermarketu
Automechanika
chce
v obtížné době začít s novým konceptem
Digital Plus. Pořadatelé se pro 26. ročník,
odložený z loňského roku, rozhodli pro
kompromisní řešení. Veletrh se bude konat
ve Frankfurtu nad Mohanem od 14. do 16.
září 2021 v hybridní podobě. Část akce

se reálně uskuteční přímo na výstavišti,
ale vystavovatelé mají nabídnout větší
část svých plánovaných exhibic online. Cílem akce je především dát všem
účastníkům příležitost prezentovat se
digitálně a navazovat kontakty. Tato
nová nabídka významnou měrou sníží
náklady spojené s přípravou na veletrh.
Společnosti, které do Frankfurtu nemohou
přijet kvůli cestovním omezením, mohou
své produkty prezentovat prostřednictvím
digitální platformy a navazovat kontakty
s návštěvníky virtuálně.
V roce 2022 se Automechanika Frankfurt
uskuteční od 13. do 17. září a poté obnoví
svůj dvouletý cyklus.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Český Mercedes-Benz opět
s PR manažerem
Pražská centrála značky MercedesBenz se letos pustila do reorganizace
importu, v rámci které měla být zrušena
i pozice PR manažera. Z firmy nato odešel
dlouholetý mluvčí Jan Kuhn. Šéf importu
Wolfgang Bremm von Kleinsorgen ale
nyní portálu Automakers.cz upřesnil, že
společnost pozici PR manažera přeci jen
nezrušila! „V průběhu dubna postupně
přebral agendu z oblasti PR za osobní
vozy Martin Šlechta, který bude na pozici
Head of PR řídit jak aktivity z oblasti PR, tak
i event managementu,“ uvedl šéf firmy.
Šlechta nastoupil do společnosti
Mercedes-Benz Česká republika v roce
2012 do marketingového oddělení. Po
zkušenostech s marketingovými aktivitami
pro divize osobních, dodávkových
i nákladních vozů byl od roku 2016
zodpovědný za sponzoring, marketingové
spolupráce a event management
osobních vozů.

Zdeněk Petrás novým generálním
ředitelem Scania CER
Novým
generálním
ředitelem
společnosti Scania CER (Central Europen
Region – Česká republika, Slovensko
a Maďarsko) bude od 1. července 2021
jmenován Zdeněk Petrás. Dosavadním
generálním ředitelem Scania CER je od
července 2015 James Armstrong, který
se po své šestileté misi v regionu střední
Evropy vrací na domácí trh, aby zastával
post generálního ředitele ve Scanii Great
Britain.
Návrat domů prožije rovněž Zdeněk
Petrás, který již ve Scanii CER působil,
a to od roku 2004 jako ředitel servisních
služeb. Poté se postupně přesunul na
pozici servisního ředitele pro ruský trh
a dále následovala velmi úspěšná mise
v ústředí společnosti Scania CV AB ve
švédském Södertälje. Tam působil nejprve
jako senior viceprezident pro servisní
služby, později jako senior viceprezident
odpovědný za transformaci podnikání
v rámci commercial operations. Výrazně
se v posledních pěti letech zasloužil
o digitalizaci a transformaci procesů celé
globální organizace.
více na
www.automakers.cz
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K uhlíkové
neutralitě vede
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Lithiový trojúhelník v Latinské Americe
Podle studie trhu společnosti IHS Markit by
poptávka po lithiu mohla v příštích 35 letech
vzrůst na pětinásobek. Největší zásoby jsou v Jižní
Americe v „lithiovém trojúhelníku“ mezi Chile,
Bolívií a Argentinou, kde je podle amerického
geologického úřadu 58 % světových zásob
tohoto kovu. S tím jsou ale spojeny problémy,
a to jak politické, tak i s obrovskou devastací
rozsáhlých území spojených s těžbou.
Chile má největší prokázané zásoby lithia na
světě a po Austrálii je na druhém místě v jeho
produkci. Vzhledem k příznivým geologickým
a geografickým podmínkám jsou výrobní
náklady v Chile pouze třetinové proti Austrálii.
Jenže vysoká spotřeba vody na výrobu lithia
v poušti Atacama, jednom z nejsušších míst na
světě, je neustálým terčem kritiky. V Chile se
v současné době připravuje nová ústava a je
možné, že solná jezera, z nichž se lithium získává,
budou definována jako vodní nádrže místo
minerálních ložisek a speciálně chráněna.
Vláda v Buenos Aires vidí rostoucí poptávku
jako příležitost k významnému zvýšení výnosů
z obchodu s lithiem. Očekává se, že výroba
lithia se v Argentině do konce příštího roku

téměř ztrojnásobí. Jenže Argentina je velmi
problematickou zemí pro zahraniční investice.
Bolivijský prezident Luis Arce chce využít trend
k elektromobilitě aby dovedl svou zoufale chudou
zemi do světlé budoucnosti. Pomoci v tomu
mu mají obrovská ložiska lithia v Salar de Uyuni,
která minulý president Morales v roce 2018 odmítl
prodat zahraničním těžařským společnostem. Do
roku 2030 si Bolívie přeje uspokojit přibližně 40 %
celosvětové poptávky po lithiu, přičemž chce
využívat nejnovější technologie pro jeho těžbu
ale plánuje i vybudování závodů pro jeho další
zpracování.
Velký tlak na bolívijskou vládu, aby otevřela
své zásoby lithia zahraničním investorům,
vykonává zejména německá společnost ACI
Systems. Přístup k dostatečnému množství lithia
samozřejmě hraje pro německý automobilový
průmysl zcela zásadní roli.

více na
www.autoweek.cz

Boj za železnici a dopravu na vyžádání
Spojení Evropy po železnici, budoucnost veřejné
dopravy ve venkovských oblastech a klesající
cena elektromobilů, to jsou témata přehledu
aktualit z oblasti mobility agentury Euractiv.
Ministrům dopravy EU byl doručen dopis,
jehož autorem je ohromujících 36 nevládních
organizací působících v oblasti životního prostředí.
Vyzývá ke zlepšení vlakových služeb. „Občané
EU požadují atraktivní spojení, pohodlnou
dobu cesty, spravedlivé ceny, snadné možnosti
rezervace a chráněná práva cestujících. To
vyžaduje spravedlivé tržní podmínky pro železnici
ve srovnání s leteckou a silniční dopravou,“ uvádí
se v dopise. Železnice i nadále pociťují dopad
pandemie Covid-19, přičemž údaje z roku 2021
ukazují všeobecné ztráty.
Výbor pro dopravu Evropského parlamentu
se zabýval otázkou poskytování veřejné dopravy
v oblastech s nízkou hustotou. Zaměření
zákonodárců na propojování vysoce obydlených
oblastí je logickou volbou, ale riskuje se tím, že
to bude mít dopad na řídce osídlené regiony.
Zpráva dospěla k závěru, že spasitelem dopravy
pro venkovská města by mohla být moderní
technika, která by je osvobodila od tyranie
jízdního řádu. „Služby na vyžádání a sdílená
mobilita se zdají být nejvhodnější pro splnění
současných potřeb občanů žijících v těchto
oblastech,“ uvádí se ve zprávě, která označuje
tradiční veřejnou dopravu za „zastaralou
a nákladnější“.
Nedávný průzkum YouGov překvapivě zjistil,
že většina Evropanů chce, aby starostové v jejich

městech po Covidu vytvořili více zeleného
prostoru. Podle průzkumu by 82 % chtělo vidět
více zeleně, zatímco více než 60 % chce více
prostoru pro pěší a veřejnou dopravu. „Občané
jsou nemocní z dýchání znečištěného vzduchu.
Požadují po starostech, aby je dali na první místo
a ne auta,“ uvedla Barbara Stollová, ředitelka
kampaně organizace Clean Cities, která průzkum
zadala.
Studie agentury BloombergNEF zjistila,
že výroba elektromobilů a dodávek bude
nejpozději do roku 2027 levnější než výroba
vozidel na fosilní paliva. Klesající náklady na
akumulátory a specializované výrobní linky
sníží náklady na nákup elektrického vozidla,
uvádí studie uskutečněné environmentální
nevládní organizací Transport & Environment.
„Elektromobily se stanou pro všechny kupující
realitou do šesti let. Budou levnější než spalovací
motory pro každého – od muže s dodávkou
v Berlíně až po rodinu na rumunském venkově,“
tvrdí ředitelka pro vozidla a elektromobilitu v T&E
Julia Poliscanova.
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Škoda Auto ČR nabízí balíčky eMobility
V souvislosti s uvedením modelu Enyaq
iV přináší tuzemské zastoupení automobilky
Škoda zákazníkům ekosystém služeb v oblasti
elektromobility. Služby jsou rozčleněny do tří
zákaznických balíčků. K dispozici jsou firmám
i soukromým osobám balíčky definované podle
rozsahu služeb, plánovaného způsobu dobíjení,
počtu elektromobilů či požadovaných wallboxů.
Vedoucí Škoda Auto Česká republika Jiří
Maláček vysvětluje: „Chceme zákazníkům
co nejvíce zjednodušit využívání našich plugin hybridních či elektrických modelů. Proto
ve spolupráci s externími dodavateli a naší
autorizovanou obchodní sítí nabízíme možnost
vybudování dobíjecí infrastruktury. Používání
našich modelů tak je nejefektivnější a cenově
nejvýhodnější.“
Základní balíček S, jehož cena je 3500 Kč
s DPH, je sestaven pro zákazníka, který neplánuje
pořízení nabíječky, ale postačí mu nabíjecí
kabel. Potřebuje zkontrolovat jistič a elektrickou
infrastrukturu. Ke snadnému nabíjení vozu
poslouží chytrá mobilní aplikace nebo nabíjecí

karta Powerpass, která umožňuje nabíjet vůz
v síti nabíjecích stanic v České republice i celé
EU. Uživatelé tak s jednou kartou mohou nabíjet
u více než 195 000 dobíjecích stanic vč. sítě Ionity.
Prostřední balíček M přidává odbornou
instalaci nástěnné nabíječky (wallboxu). Ta může
být dodána ve variantách Connect (Wi-Fi a LAN
připojení k internetu propojené s mobilní aplikací
a autorizace čipovou kartou RFID s možností
využití více uživatelů) nebo Connect+ (navíc
LTE modul a certifikovaný elektroměr). Cena
začíná na 9500 Kč s DPH. K ní je nutné připočíst
cenu zvoleného wallboxu a dalších zařízení či
náklady spojené s dodatečným budováním
elektroinstalace.
Nejrozsáhlejší balíček L je určen zákazníkům
se zájmem o komplexní řešení energetické
soběstačnosti domu, municipalitám nebo velkým
fleetovým klientům, kteří mají ve svém vozovém
parku desítky až stovky elektrifikovaných vozů
Škoda. Takový zákazník potřebuje vybudovat
systém nabíječek, vlastní fotovoltaickou elektrárnu
a bateriové úložiště. Tento balíček zahrnuje také
pomoc s návrhem fotovoltaické
elek trárny pro akumulaci
zelené energie, poradenství
v oblasti dotačních titulů ze
strukturálních fondů EU nebo
komplexní zajištění komunitního
carsharingu. V závislosti na
rozsahu objednaných služeb
se cena balíčku L pohybuje
v řádech desítek až stovek tisíc
korun.
více na
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K uhlíkové neutralitě vede více cest
Podle automobilky Toyota by se mělo
dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050
prostřednictvím široké škály technologií, z nichž
si zákazníci budou moci vybrat. Toyota odmítá
soustředění zdrojů na jediné řešení, například
pouze na čistou elektromobilitu.

ekologickou stopu celosvětového dopravního
ekosystému. Například může napomoci
dosáhnout uhlíkové neutrality v případě
nákladních vozidel a těžké nákladní dopravy,
vlaků, autobusů, vozidel taxi, letecké dopravy,
lodní dopravy a průmyslových procesů.

Toyota věří, že rychlejší cestou k dosažení
celosvětové uhlíkové neutrality jsou uvážené
investice do různorodých technologií. Toyota
se zasazuje o uhlíkovou neutralitu pro všechny,
nejen pro vybrané skupiny či regiony. Uhlíková
neutralita v automobilovém průmyslu znamená
dosažení nulových emisí CO 2 ve všech
procesech během celého životního cyklu výroby,
přepravy, provozování, tankování či nabíjení, ale
i recyklování nebo likvidace vozidel.

Odhaduje se, že po celém světě dnes jezdí
přes 1,4 miliardy vozidel, přičemž většina z nich
je poháněna spalovacími motory. Toyota
v rámci své strategie k urychlení uhlíkové
neutrality zkoumá a testuje možné způsoby, jak
uhlíkové emise takových vozidel dále snižovat.
K minimalizaci uhlíkových emisí stávajícího
světového vozového parku by mohlo napomoci
vodíkové palivo, jakožto i další nové alternativy
e-paliva vyráběného z vodíku a biopaliv.

Toyota dlouhodobě usiluje o vytváření
nízkoemisních elektrifikovaných řešení pro široké.
Po celém světě už prodala přes 17 milionů
elektrifikovaných vozidel, z toho bezmála
2 miliony v roce 2020. Toyota dokáže naplňovat
potřeby zákazníků po celém světě aniž by se
vzdávala snahy nabízet ty nejlepší technologie
k minimalizaci uhlíkových emisí.

Toyota věří, že regulační rámec k uhlíkové
neutralitě je lepší ponechat otevřený a neomezovat
v předstihu žádná potenciální technologická
řešení. Všechna odvětví musejí pracovat na vývoji
nových technologií a infrastruktury společně
s vědci a akademickým světem, jakožto i místními
samosprávami a národními vládami. Panuje
předpoklad, že v příštích 10 letech se v Evropě
prodá přes 200 milionů nových vozidel. Očekává
se, že z těchto 200 milionů bude přibližně 45 milionů
vozidel s nulovými emisemi.

Toyota bude zároveň i nadále významně
investovat do své špičkové technologie
palivových článků, která dokáže zlepšit
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Praha našla cestu k uhlíkové neutralitě
Rada hl. m. Prahy schválila návrh Klimatického
plánu hl. m. Prahy do roku 2030. Jeho realizace
během následujících 10 let počítá se snížením
objemu produkovaných emisí oxidu uhličitého
o 45 % oproti roku 2010.
Až 23 000 budov bude osazeno solárními
a kogeneračními zdroji elektřiny. Přechod na
udržitelnou mobilitu chce Praha podpořit
výstavbou sítě dobíjecích stanic pro elektromobily,
která bude čítat na 10 000 jednotek. To by,
společně s dalšími opatřeními, mělo vést ke snížení
spotřeby fosilních paliv o 18 % do roku 2030, což je
naprosto klíčovým předpokladem pro snižování
emisí CO2 i dalších životnímu prostředí škodících
zplodin vznikajících v dopravě.
Potenciál růstu vidí plán ve veřejné dopravě,
kde za klíčové projekty považuje modernizaci
a automatizaci linky metra C i dalších
tramvajových, autobusových a železničních tras.
Odhad je, že by pražská MHD mohla v roce 2030
přepravit o dalších 150 milionů cestujících více
než dnes. V souladu s Klimatickým závazkem
je i další rozšiřování zón placeného stání
a zvolení vhodného modelu zpoplatnění vjezdu
neekologických vozů do oblasti historického
centra Prahy a jeho širšího okolí.
Z hlediska cirkulární ekonomiky je hlavním
cílem předcházet vzniku odpadu a měnit

odpady na zdroje. Jedním z nejambicióznějších
záměrů je výstavba první bioplynové stanice
ve vlastnictví města, která by zpracovávala
gastroodpad z restaurací i domácností a mohla
Prahu zásobit až 3 miliony m3 biometanu pro
využití ve vozech městských organizací jako jsou
Dopravní podnik nebo Pražské služby.
„Musíme mít jasnou vizi a plán jak zlepšovat
životní prostředí v místě kde žijeme. Jedním
z důležitých cílů je proměna dieselové
autobusové flotily Dopravní ho podniku
hlavního města Prahy, aby většina dopravních
prostředků byla bezemisní nebo alespoň
nízkoemisní. Praha si zaslouží být městem, ve
kterém autobusové výkony v rámci MHD zajistí
moderní tichá vozidla na alternativní pohony.
Slíbili jsme, že do roku 2024 bude v Praze
o pětinu méně emisí a do 2030 chceme třetinu
autobusů poháněnou elektrickým pohonem,“
řekl náměstek primátora a radní pro dopravu
Adam Scheinherr.
„Klimatický plán do roku 2030 je výsledkem
práce expertů na ochranu klimatu, obnovitelné
zdroje energie a úspory, cirkulární ekonomiku,
udržitelnou mobilitu a adaptaci na klimatickou
změnu,“ uvedl předseda Komise Rady hl. m.
Prahy pro udržitelnou energii a klima Martin
Bursík.
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