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Elektromobily nejsou bez emisí
Elektromobily mají skoncovat s výfukovými
emisemi a výrazně zlepšit kvalitu ovzduší
v městských oblastech. Ale pevné částice z brzd
a pneumatik budou i nadále představovat
zdravotní rizika a jak ukazují studie, ta by se po
elektromobilní revoluci mohla dokonce zvýšit.
Politici v Bruselu se zaměřují na znečištění
vycházející z výfuků. To však je jen část vlivu
jízdy automobilů na kvalitu ovzduší. Brzy bude
množství škodlivých látek vypouštěných
z výfuků předstiženo emisemi pevných částic
pocházejících z brzdových destiček a tření mezi
vozovkou a pryží pneumatik. Ty se přidávají
k částečkám z opotřebení povrchu vozovky.
Když vozidla projíždějí po silnici, tento toxický
prach se dostává do vzduchu, což zvyšuje
pravděpodobnost jeho vdechnutí.
Vědci rozdělují částice na hrubý (PM10)
a jemný prach (PM2,5). I když oba jsou toxické,
nepatrná velikost částic PM2,5, které jsou asi 30x
menší než průměr lidského vlasu, jim umožňuje

proniknout hlouběji do dýchacího systému
a poškozovat plicní tkáň. Dlouhodobá expozice
zvýšené hladině PM2,5 zvyšuje riziko srdečních
onemocnění, mrtvice, rakoviny plic a respiračních
onemocnění. Může také vést k poruchám
v reprodukčním a centrálním nervovém systému.
Společná zpráva OECD a EU z roku 2020 zjistila,
že 346 000 úmrtí v EU v roce 2018 bylo způsobeno
částicemi PM2,5. Uvolňování částic je i hlavním
přispěvatelem k růstu množství mikroplastů
pronikajících do jídla i vody.
Přestože jsou elektrická vozidla považována za
protijed k řadě ekologických problémů, problém
pevných částic nevyřeší – ve skutečnosti by
jej mohly ještě zhoršit. Elektromobily mají vyšší
hmotnost než vozidla poháněná fosilními palivy
kvůli vysoké hmotnosti akumulátoru, zvlášť větší
vozy s dlouhým dojezdem, používající značně
naddimenzované akumulátory. Velká elektrická
vozidla podle studie OECD produkují až o 8 % více
PM2,5 než jejich ekvivalent se spalovacími motory
navzdory tomu, že používají rekuperační brzdění.
Současná norma Euro 6 reguluje pouze částice
vypouštěné z výfuku. Nová norma Euro 7, která
má být představena v červenci, má zahrnovat
i emise z brzdových destiček. Částice uvolňované
z pneumatik zůstanou vyňaty především kvůli
nejasnosti, jak tyto emise měřit.
více na
www.autoweek.cz

Sdílené elektromobily Dacia Spring pro Olomouc
Flotila sdílených vozů v Olomouci
se rozrostla o dva nové elektromobily
Dacia Spring. Společný projekt dealera
Auto Kubíček, carsharingové společnosti
Autonapůl a českého zastoupení RenaultDacia nabízí obyvatelům i návštěvníkům
Olomouce možnost využíval lokálně
bezemisní auta a zároveň mít vždy jisté
místo k zaparkování u dobíjecích stojanů
Auto Kubíček. Cílem projektu je nabídnout
dostupné elektromobily a zároveň šetřit
místo ve městě. Společnosti Renault-Dacia
a Autonapůl už dříve spolupracovaly na

sdílení elektromobilu Renault Zoe v Zoo
v Liberci. Olomoucký projekt na dřívější
partnerství přirozeně naváže.

Ford uvedl elektrický E-Transit Custom
Během diskusí o tom, která průmyslová
odvětví jsou na ruském plynu obzvlášť závislá,
se k napjaté situaci vyjádřil i generální
ředitel automobilky Volkswagenu Herbert

Diess: „Riziko zastavení dodávek plynu
vážně ohrožuje hlavní závod Volkswagenu
ve Wolfsburgu. Pokud by došlo k omezení
dodávek plynu, mohlo by to zasáhnout
zvláště tvrdě největší automobilku skupiny.
V důsledku toho by Volkswagen musel na
delší dobu zabezpečit potřebné dodávky
energie s využitím uhelných energetických
zdrojů.“ Volkswagen v současné době
pro svůj hlavní závod ve Wolfsburgu
provozuje vlastní elektrárnu na plyn, což je
z dlouhodobého hlediska nejekologičtější
varianta. Při nedostatku plynu by své
dodávky přenesla pro delší dobu na uhlí.
Volkswagen ale také zdůrazňuje, že zemní
plyn je zásadně důležitá surovina i pro jeho
výrobu. Hlavní závod automobilového
gigantu zaměstnává 60 000 lidí.

Další témata 19. týdne na autoweek.cz
Startuje 2. ročník E-Tech Tour Renault
Bezprecedentní zvyšování nákladů dusí české autodopravce
Jen silné autožárovky a dobrý zrak nestačí
Asociální experimenty s místy pro parkování
více na
www.autoweek.cz

Carlos Tavares varuje
před riziky elektrické budoucnosti
Generální ředitel skupiny Stellantis Carlos
Tavares na konferenci Financial Times Future of the
Car 2022 uvedl, že by se automobilový průmysl měl
od let 2025/2026 obávat nedostatku akumulátorů.
„Pokud nastane nedostatek akumulátorů, bude
západní svět značně záviset na Asii. To se dá
snadno předvídat,“ řekl.
Tavares naznačuje, že regulační orgány
mohou vést automobilový průmysl do katastrofy.
Navzdory šílenému spěchu investovat do
nákupu potřebných surovin jejich dodávky
mohou v nadcházejících letech představovat
strukturální problémy: „Rychlost, s jakou nyní
každý buduje výrobní kapacitu pro akumulátory,
je na hraně, abychom byli schopni podporovat
rychle se měnící trhy. Výstavba nových továren
a navyšování výrobních kapacit bude trvat
několik let, takže trhu s akumulátory budou ještě
dlouho dominovat společnosti jako LG Chem,
Samsung, Panasonic a CATL.“
Tavares také zpochybnil ekologické výhody
plynoucí z bezhlavého vrhání se do vozidel
s akumulátory. Důlní operace jsou často spojeny
s využíváním dětské nebo otrocké práce a nepříliš
přísnými ekologickými ohledy. Některé důležité

suroviny pro akumulátory se těží za extrémně
sporných podmínek, jako třeba kobalt v Kongu.
Je smutné, že laťka pro to, co je považováno za
přijatelné, se s rostoucí poptávkou bude snižovat.
„To znamená rostoucí těžbu surovin, možná to
nakonec znamená nedostatek surovin a nakonec
to může znamenat geopolitická rizika. Možná se
nám nebude líbit způsob, jakým se tyto suroviny
budou za pár let získávat,“ řekl Tavares.
Šéf Stellantisu rovněž vyjádřil obavy z toho, co
se stane s bezpočtem inženýrů specializujících
se na spalovací motory. To se týká i nezávislých
opraváren a prodejců dílů. „Pro lidi, kteří
posledních padesát let vytvářeli bohatství
a hodnotu pro komunity, ve kterých působíme,
i pro naši společnost, není etické, aby ráno vstali
a zjistili, že jsou na špatné straně linie.“
Tavares na závěr poznamenal, že politikům
chybí vize dlouhodobých dopadů této změny
mobility: „Co bude dál? Kde je čistá energie? Kde
je nabíjecí infrastruktura? Kde jsou suroviny? Jaká
jsou geopolitická rizika získávání těchto surovin?
Kdo má na zřeteli úplný obraz této transformace?“

více na
www.autoweek.cz

VW vrátí Scout jako značku EV
Volkswagen odhalil plány na vzkříšení jména
Scout pro značku, která bude v USA nabízet
SUV a pick-upy s elektrickým pohonem.
Pro začátek jsou plánovány dva modely
– SUV a pick-up, které chce Volkswagen
uvést na trh do roku 2026. Vozidla

Scout a Travelall, vyráběná společností
International Harvester, byla funkcí i stylem
předchůdci SUV. Byla mimořádně robustní
a dodnes mají velkou komunitu příznivců.
International Harvester je přestal vyrábět
v roce 1980 a v roce 1986 se reorganizoval
do společnosti Navistar International. Od
roku 2020 je Navistar, který vlastní jméno
Scout, součástí skupiny Traton v rámci
koncernu Volkswagen.
Podobně nedávno koncern GM vzkřísil
jméno Hummer, aby pod touto značkou
mohl vyrábět elektrická SUV a pick-upy.

Výrobci automobilů pro emisní povolenky
Před hlasováním Výboru pro životní
prostředí
Evropského
parlamentu
vyzývá Asociace evropských výrobců
automobilů ACEA poslance, aby podpořili
zavedení solidního systému stanovování
cen uhlíku, který by zahrnoval silniční
dopravu. Systém obchodování s emisemi
je klíčovým nástrojem pro dekarbonizaci
silniční dopravy. Bez něj nemůže být úsilí
o rychlé snížení emisí, zejména v nákladní
dopravě, účinné. „Pouze se silnou
podporou politického rámce, který stanoví
cenu uhlíku, bude možné pobídnout
provozovatele komerční dopravy, aby
volili vozidla s nízkými a nulovými emisemi
před konvenčními na naftu. Výhody

vozidel s nulovými emisemi pro ně musí
být jasně viditelné. K přechodu dojde
pouze v případě, že tato vozidla budou
provozována se ziskem. Je také důležité
pečlivě vyvážit dopad na uživatele,
a zajistit, aby získali široký přístup k cenově
dostupným alternativám,“ uvedl generální
ředitel Volvo Group a předseda ACEA pro
užitková vozidla Martin Lundstedt.

Krátce
Renault ukončil výrobu modelu Scénic, prodloužený Grand Scénic zatím pokračuje.
Výkonným ředitelem značky Renault přímo podřízeným Lucovi de Meo se stal Fabrice
Cambolive.
V Kalifornii se radary pro měření rychlosti doplňují měřením hlučnosti projíždějících vozidel.
Čínský koncern Geely získal 34 % akcií korejské divize Renaultu.
Opel po osmi měsících opět změní generálního ředitele: Uwe Hochgeshurtz povýší
v rámci koncernu Stellantis a vystřídá ho Floriean Huettl.
více na
www.autoweek.cz

Nový Range Rover Sport
Před 17 lety přišli v Gaydonu s Range Roverem
Sport, s nímž do segmentu luxusních terénních
vozidel přinesli více dynamiky – a zákazníci byli
nadšení. Dosud se jich prodal víc než milion. Více
než 40 % Range Roverů prodaných za posledních
pět let neslo příponu Sport. Třetí generace Range
Roveru Sport právě přijíždí. Má délku 4946 mm
při rozvoru náprav 2997 mm. Na první pohled
vypadá povědomě. Také o něco menší bratr
Range Roveru se vyznačuje nadčasovým
tvarem bez ozdob. Přes vnější podobu byla
nová generace vyvinuta úplně od základu
s architekturou MLA-Flex.

používají se i veganské materiály z recyklovaných
PET lahví dosahující údajně kvality klasické kůže.
Zaoblený dotykový displej s úhlopříčkou 13,1“
infotainmentu Pivi Pro doplňuje 13,7“ přístrojový
panel s aktualizací softwaru Over The Air.

V interiéru jsou vysoce kvalitní materiály,
jejichž výběr byl zaměřen na udržitelnost. Jemná
kůže je samozřejmě stále v seznamu výbav, ale

K dispozici je plug-in hybridní pohon s celkovým
výkonem 375 kW (510 k) resp. 324 kW (440 k),
V8 twin-turbo 4,4 l/390 kW (530 k) a šestiválce
s mild hybridním systémem. Točivý moment
se přenáší přes osmistupňovou automatickou
převodovku ZF a inteligentní pohon všech kol
iAWD. Mimo asfalt má Range Rover Sport ve své
třídě bezkonkurenční schopnosti s patentovaným
systémem Terrain Response 2. Jako první model
Land Roveru je vybaven adaptivním terénním
tempomatem.

Nově vyvinutý vzduchový podvozek Dynamic
Air Suspension s aktivními tlumiči doplňuje
Stormer Handling Pack, kombinující adaptivní
podvozek Dynamic Response Pro, řízení všech
kol a elektronickou aktivní uzávěrku diferenciálu
s vektorováním točivého momentu za pomoci
brzd. Systém pomocí navigačních dat eHorizon
vůz připravuje na blížící se zatáčky.

Range Rover Sport pro modelový rok 2023 už
lze objednávat u autorizovaných partnerů a jeho
předběžná cena startuje od 2 487 008 Kč. První
vozy budou dodány koncem léta.
více na
www.autoweek.cz

Nová iniciativa eBay
On-line tržiště eBay spouští nový
program pro prodejce dílů a příslušenství
pro automobilový průmysl. Prodejci
autodílů z několika nejslibněji se rozvíjejících
trhů včetně České republiky tak budou
mít možnost svým zbožím oslovit až 147
milionů kupujících ze 190 zemí světa.
Půlroční program, jehož účastníkům
nabídne eBay exkluzivní podporu, je první
iniciativou, kterou společnost zaměřila na
konkrétní kategorii zboží. Podnikatelé, kteří
se do internetové aukční síně zaregistrují
a plánují prodávat více než 150 různých
druhů zboží, získají během následujícího
roku osobní podporu manažera eBay, který
jim pomůže s růstem prodeje, tříměsíční
předplatné eBay Store na úrovni Premium

zdarma a službu automatického vytvoření
nabídky (tzv. auto listing). Automobilové
náhradní díly a příslušenství patří na
eBay k nejprodávanějším kategoriím.
Během posledního roku stoupl objem této
kategorie na rozvíjejících se trzích o téměř
30 %. Pro majitele vozů je výhodnější svá
auta opravovat a potřebné díly nakupovat
na internetových tržištích.

Plynová krize dostává do problémů i dopravce
Prudký růst cen plynu a jeho případný
nedostatek v budoucnu dostává řadu
dopravních společností do velkých
problémů. Informuje o tom Český
plynárenský svaz. Potíže řeší především
autobusové firmy, které uzavřely smlouvu

o dodávkách plynu nedávno. Dopravci
proto situaci řeší s úřady. Někteří nahrazují
vozy na CNG konvenčními vozidly na
naftu případně nakupují elektrobusy. Krize
zasáhla i některé nákladní dopravce.
Podle odhadů tvoří vozy na plyn asi pětinu
autobusového parku dopravních podniků
v ČR, nákladní dopravci používají nižší
stovky kamionů na plyn. Z celé EU jsme
nejvíc závislí na ruských dodávkách. Jaké
máme alternativy, kdyby opravdu k došlo
k uzavření kohoutků ruských plynovodů?
Pár jich existuje (plynovody z Norska,
lodě s LNG, zásobníky v ČR, plynovod
z Rakouska, vlastní těžba). Ovšem okamžitá
transformace není možná.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Plachou nahradil v DigiLabu
Škody Stauske
Ze Škoda Auto DigiLabu odešla v dubnu
jeho zakladatelka Jarmila Plachá. Vedle
Ivy Benešové a Jaroslava Pelanta působí
od 1. května jako rovnoprávný člen vedení
firmy nový manažer, který se zaměří
na vývoj digitálních služeb pro firemní
i koncové zákazníky Tillmann Stauske,
který založil na začátku své profesní dráhy
v roce 1993 reklamní agenturu a jako
jednatel ji řídil až do roku 2010. Následně
přešel do společnosti Volkswagen AG,
v níž působil na různých vedoucích
pozicích. Byl vedoucím útvaru zajišťujícího
prezentaci značky Volkswagen na
mezinárodních autosalonech. V roce
2016 převzal řízení oddělení Marketing
a inovace nových služeb mobility. Od roku
2017 měl v čele útvaru, zaměřeného na
uživatelskou zkušenost a nové strategie
prodeje, odpovědnost za vývoj nových
obchodních modelů.

ExFordista Martin Linhart
oslavil 63 let
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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Podle T&E je
na světě dost
kovů pro
elektromobily

Další krok
k zákazu
spalovacích
motorů v EU
Elon Musk sází
na nové
akumulátory

LKQ hledá řešení
potíží s akumulátory

Evropská komise
tváří v tvář
požadavkům
europoslanců
mlčí

Další krok k zákazu spalovacích motorů v EU
Zákonodárci ve výboru pro životní prostředí
Evropského parlamentu hlasovali pro podporu
navrhovaného zákazu prodeje vozidel s emisemi
od roku 2035. Poslanci se drželi původního návrhu
Evropské komise, přičemž těsně odmítli podpořit
výzvy na přísnější emisní limity pro automobily
a dodávky od roku 2030, které by přechod
usnadnily.

„Boom elektrických vozidel bude dalších deset
let stagnovat, pokud zákonodárci nezakročí
s průběžným cílem v roce 2027 a ambicióznějším
cílem v roce 2030. Bez něj by Evropa nemusela
prodávat dostatek vozů s nulovými emisemi, aby
splnila své vlastní cíle pro rok 2030,“ řekl manažer
pro čistá vozidla ve T&E Alex Keynes.

Výbor také hlasoval proti ustanovení
umožňujícímu používání syntetických paliv.
Pokud jsou vyrobena s využitím „zelené“
elektřiny, mohou být syntetická paliva uhlíkově
neutrální. Nejsou však emisně neutrální, protože
při jejich spalování se uvolňují NOX. „S limity CO2
vytváříme přehlednost pro automobilový průmysl
a stimulujeme inovace a investice pro výrobce
automobilů. Časem to zlepší kvalitu ovzduší
a přispěje k dosažení našich klimatických cílů,“
uvedl europoslanec Jan Huitema s tím, že nová
pravidla zlevní vozidla s nulovými emisemi.

CLEPA, organizace zastupující výrobce
autodílů, tvrdí, že EU by měla zaujmout
technologicky neutrální přístup. „Dnešní hlasování
nenaznačuje, že existuje většina pro přísnější
cíle, než jsou ty, které navrhuje Evropská komise
a které do roku 2040 riskují zánik půl milionu
pracovních míst u dodavatelů automobilů.
Hodnota měřená ve výfuku je de facto zákazem
spalovacího motoru a zahozením let evropských
inovací v technologii, která může být klimaticky
neutrální i potřebná pro zvládnutelný přechod,“
řekla generální tajemnice CLEPA Sigrid de
Vriesová.

Rozhodnutí zákonodárců kritizovala nevládní
organizace pro čistou mobilitu Transport &
Environment, která uvedla, že to poškodí
přechod na vozidla s nulovými emisemi.

Dalším krokem bude hlasování v Evropském
parlamentu ve Štrasburku, které se bude konat
7. – 8. června. Poté se očekává, že členské státy
EU přijmou své stanovisko ke spisu do 28. června.
více na
www.autoweek.cz

Elon Musk sází na nové akumulátory
Zatímco finanční náležitosti Tesly a Elona
Muska se dostávají do hlavních zpráv, informace
o potenciálně klíčové změně pro globální
automobilový průmysl zůstala stranou zájmu.
Musk odhalil, že téměř polovina vozidel, která Tesla
vyrobila v prvním čtvrtletí, byla vybavena lithioželezo-fosfátovými (LFP) akumulátory, levnějším
soupeřem článků na bázi niklu a kobaltu (NCM),
které v produkci elektromobilů dominují. Bylo to
úplně poprvé, co Musk odhalil taková specifika
o akumulátorech Tesly. Vyslal tím silný signál, že
články na bázi železa začínají získávat přitažlivost,
protože nikl je zatížen obavami o dodávky od
jeho hlavního producenta Ruska a kobalt je
poskvrněn zprávami o nelidských podmínkách
při jeho těžbě v dolech v Demokratické republice
Kongo.
Tesla není sama, kdo sází na to, že
akumulátory LFP mohou prorazit i na západní
trhy. Podle průzkumu agentury Reuters více
než tucet společností uvažuje o zřízení továren
na akumulátory a komponenty LFP v průběhu
příštích tří let.
„Myslím, že fosforečnan lithno-železitý dostává
nový život,“ řekl zakladatel společnosti Our Next
Energy Mujeeb Ijaz. Ijaz pracuje v oboru dost
dlouho na to, aby viděl, jak technologie, která

se před lety v Americe neuchytila, nabrala nový
impuls. Byl ředitelem společnosti A123, prvním
výrobcem akumulátorů LFP, který v roce 2012
zkrachoval a byl získán čínskou konkurencí.
On a další zastánci LFP uvedli relativní hojnost
a nižší cenu železa jako klíčový faktor, který
začíná převažovat nad nevýhodami, které
brání přijetí LFP článků. Ty jsou větší, mají větší
hmotnost a obecně akumulují méně energie
než články NCM, což znamená kratší dojezd.
Mezi výhody článků LFP patří menší riziko požáru
a lze je průběžně plně nabíjet, aniž by během
své životnosti ztrácely tolik kapacity.
Katoda LFP byla v roce 2022 použita pouze
u 3 % akumulátorů elektromobilů v Severní
Americe a 6 % v EU, přičemž zbytek tvořily
katody nikl-kobalt-mangan (NCM). V Číně
ale LFP ovládá 44 % trhu elektromobilů oproti
56 % NCM. Pro výrobce LFP článků, kteří se chtějí
prosadit proti rivalům z Číny, která představuje asi
90 % celosvětové produkce, to může být dlouhá
a náročná cesta.
Články LFP obsahují víc lithia než NCM. Jejich
výhoda, spočívající v tom, že jsou výrobně
levnější, by se mohla vytratit s rostoucí cenou
lithia.

více na
www.autoweek.cz

Podle T&E je na světě dost kovů pro elektromobily
Nová studie společnosti Transport &
Environment (T&E) o dostupnosti surovin tvrdí,
že i bez dodávek z Ruska je k dispozici dostatek
lithia a niklu pro celosvětovou výrobu 14 milionů
elektromobilů v roce 2023. T&E vyzývá evropské
vlády, aby udělaly více pro podporu přístupu ke
klíčovým kovům aby byla zajištěna její zelená
energetická bezpečnost.

událostí, ukazuje, že na světě by v roce 2023 mělo
být dost lithia a niklu pro výrobu až 14 milionů
elektromobilů s akumulátory – o 55 % víc než jsou
současné projekce trhu. V roce 2025, i když se
zásoby surovin sníží a zůstanou pod kapacitou
továren na akumulátory, by stále mohlo být
vyrobeno 21 milionů elektromobilů, téměř
o 50 % víc než jsou odhady trhu.

Ředitelka T&E Julia Poliscanova řekla:
„Válka ukázala, že se musíme oddělit od ropy.
Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je přejít
na elektřinu. Navzdory tomu, co se říká, není
v zemské kůře nedostatek lithia nebo niklu. Je
to pouze nedostatek politické vůle, který činí
Evropu zranitelnou.“

To však nezaručuje zásobování Evropy.
Rostoucí prodej elektromobilů v Číně a USA
znamená, že v poptávce po kritických
surovinách tu je konkurence, přičemž obě tyto
země zavádějí opatření, aby si zajistily přístup ke
klíčovým surovinám. Julia Poliscanova varuje:
„Zatímco Čína a USA směřují svou politiku tak,
aby si zajistily dodávky kriticky důležitých kovů,
evropští lídři hledají po světě více ropy. Nyní nastal
čas zaměřit se na získávání udržitelných surovin,
které kontinent potřebuje pro naši energetickou
nezávislost a zelenou budoucnost.“

„Nejlepší způsob, jak může Evropa potrestat
Putinův režim za jeho nezákonnou válku na
Ukrajině, je přejít na elektrická vozidla. Na rozdíl
od ropy se klíčové kovy pro výrobu akumulátorů
nikl a lithium těží v drtivé většině v demokratických
zemích. Přesto mnozí tvrdí, že není k dispozici
dostatek surovin pro přechod na elektřinu, což
je problém umocněný sankcemi na ruský nikl,“
uvádí T&E.
Studie T&E na základě maximální jmenovité
kapacity, bez zohlednění potenciálních
finančních nebo jiných rizik a neočekávaných

Podle T&E evropští politici potřebují posílit
diplomacii s demokraciemi, jako jsou Austrálie,
Indonésie, Kanada a Chile, bohatými na přírodní
zdroje, a jednat s těžařskými společnostmi. EU
by měla vytvořila specializovaný orgán pro
zajištění bezpečnosti dodávek kritických kovů
z udržitelných zdrojů.

více na
www.autoweek.cz

LKQ hledá řešení potíží s akumulátory
Na 43. mezinárodním sympoziu Vienna Motor
Symposium představily katedra „Production
Engineering of E-Mobility Components“ (PEM)
z univerzity RWTH v německých Cáchách
a společnost LKQ Europe svůj výzkum týkající
se potíží s trakčními akumulátory, k nimž dochází
během jejich používání, jako jsou poškození
komponent a celková degradace jejich
kapacity.
Projekt se zaměřuje na ochranu zdrojů,
zbytkové hodnoty elektromobilů a prodlužení
životnosti akumulátoru tak, aby si vozidlo udrželo
kontinuálně dobrý výkon. Uzavřený cyklus ukazuje
největší úspory a zároveň minimalizaci emisí
CO2 s důrazem na význam oprav a repasování
akumulátorů. Recyklace je i nadále podstatná,
měla by však být zvažována až jako poslední
možnost.
Generální ředitel LKQ Europe Arnd Franz
k tomu říká: „Chceme být první, kdo přinese téma
elektriﬁkace na nezávislý trh s náhradními díly.
Naše spolupráce s univerzitou RWTH je klíčovou
součástí naší strategie nabízet diagnostiku,
reverzní logistiku, opravu a recyklaci akumulátorů.
LKQ jako největší hráč v oblasti recyklace
vozidel rychle rozšiřuje svá řešení životního cyklu
elektromobilů.“

Akumulátory jsou nejcennější součástí
elektromobilu s životností 10-14 let, po jejímž
uplynutí je nutná výměna. Realitou je neuzavřený
cyklus, který vede k plýtvání materiály a nákladné
likvidaci. Vyřazené i vadné akumulátory
elektromobilů by měly být zpracovávány
v uzavřeném cyklu.
„Do roku 2030 očekáváme v Evropě 34
milionů instalovaných vysokonapěťových
akumulátorů v elektromobilech. Otázkou
je, jak dlouho zůstanou nepoškozené. Podle
současných odhadů se do konce desetiletí
ocitne 1,3 milionu akumulátorů ročně mimo
provoz z důvodu elektrických, mechanických
a elektrochemických poškození a bude
nezbytné je diagnostikovat a následně opravit
nebo vyměnit. Poté se bude míra těchto vratek
zvyšovat tempem 30 % ročně. Pokud vyžaduje
výměnu celý systém akumulátoru, jsou tyto
práce nákladné. Chceme mít v nabídce vhodná
a udržitelná řešení, kdy řidič deset let starého
elektromobilu nebude muset investovat do
nového akumulátoru, ale bude si moci nechat
původní opravit nebo zrenovovat za zlomek
nákladů,“ uvádí manažer pro inovace v oblasti
elektromobility ve společnosti LKQ Europe
Christoph Schön.
více na
www.autoweek.cz

Evropská komise tváří v tvář
požadavkům europoslanců mlčí
Vítejte u dopravního zpravodaje Euractiv,
nejnovějším souhrnu zpráv o mobilitě z celé
Evropy od Seana Gouldinga Carrolla.
Lhůta, kterou europoslanci stanovili Evropské
komisi, aby odhalila původ dováženého
použitého kuchyňského oleje (UCO), vypršela
a exekutiva EU nereagovala. Mezi aktivisty za
ochranu životního prostředí jsou obavy, že část
UCO, dovážená do EU jako výchozí surovina pro
výrobu bionafty, je podvodná a k hromadné
produkci se ve skutečnosti používá nedovolený
palmový olej.
Pět poslanců Evropského parlamentu ze
strany Zelených poslalo minulý měsíc dopis,
v němž požádali, aby všechna data, získaná
v rámci dobrovolných certifikačních schémat EU
pro UCO, byla zveřejněna a zaslána Evropskému
parlamentu. Parlament však žádná data
nedostal.
Europoslanec Ciarán Cuﬀe řekl, že „mlčení
Evropské komise mnohé napovídá.“ EU se
zavázala zavést databázi biopaliv, která
bude zaznamenávat všechny transakce se
surovinami a biopalivy, což regulačním orgánům
a zákazníkům umožní lépe ověřovat udržitelnost

biopaliv. Databáze, kterou průmysl široce uvítal,
by měla být zavedena do začátku roku 2023.
Nová data naznačují, že poptávka po
cestování do zemí na východě Evropy se
snížila, protože cestující raději volí místa daleko
od ukrajinských hranic. Zákeřná povaha války
spočívá v tom, že dokáže být zároveň omezená
i rozsáhlá. Zatímco bitvy se mohou soustřeďovat
ve specifických geografických oblastech, strach
vyvolaný ozbrojeným konﬂiktem nezávisí na
čarách na mapě.
Vzhledem k propadu prodeje společnost
TUI Belgium oznámila, že do Bulharska poletí až
30. června. Stejně tak prudce klesla poptávka
po zájezdech do Prahy, běžně velmi oblíbené
destinace. Také lety do Severní Makedonie byly
zrušeny. To jsou neviditelné důsledky pro národy,
jejichž soused je zapleten do konﬂiktu (Pozn.:
Česká republika sice není sousedem Ukrajiny, ale
je jedinou zemí, v níž byl v souvislosti s válkou na
Ukrajině vyhlášen výjimečný stav). Nedostatek
poptávky po cestování je příznakem většího
odlivu kapitálu. I když bez krveprolití, i tyto země
trpí válkou. Střelba může vycházet z Ukrajiny, ale
její dopad se přenáší daleko za hranice.
více na
www.autoweek.cz

