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Elektromobilita je stále drahou legrací
Pokud věříte předpovědím výrobců, elektricky
poháněné automobily se připravují na velký
průlom. Na IAA ve Frankfurtu všichni výrobci
prezentují své nejnovější e-modely. Jenže
LeasePlan zveřejnil roční index nákladů na auta
a ten je ukazuje v úplně jiném světle.
Index nákladů na vozidla je komplexní studie
nákladů na údržbu malého a středního vozidla
v 18 evropských zemích. Index pokrývá všechny
náklady na provoz, včetně pohonných hmot, ztráty
hodnoty, daně, pojištění a údržbu. Pro všechny
typy vozidel byl vypočítán průměr za první tři roky
provozu vozidla za předpokladu nájezdu 20 000
km za rok.
Podle této studie se vážená průměrná cena
za provoz automobilu v Evropě značně liší.
Pohybuje se od 440 eur měsíčně Řecku do 830
eur měsíčně v Norsku při evropském průměru 617
eur měsíčně. Nejlevnějšími zeměmi, pokud jde
o provoz elektrického vozidla, jsou Řecko s 656
eury a Spojené království s 676 eury následované
Německem s 806 eury. Podle výpočtů je ovšem
jízda elektrickým vozidlem v Německu podstatně

dražší než jízda na benzin (587 eur) nebo naftu
(576 eur).
V téměř všech ostatních analyzovaných
zemích, včetně České republiky, je cenový rozdíl
mezi řízením elektrického vozidla a vznětovým
nebo zážehovým motorem ještě výraznější. Pouze
v Norsku a Nizozemsku jsou elektrická auta plně
konkurenceschopná ve srovnání s vozidly se
spalovacími motory. Celoevropský průměr je 854
eur na elektromobil, 913 eur na naftu a 594 eur
na benzin.
Tex Guanin, generální ředitel společnosti
LeasePlan, vysvětluje: „Náš index nákladů na auta
ukazuje, že elektrická vozidla jsou stále dostupnější
než kdy předtím, zejména v severní Evropě, kde
mají pozitivní dopad vládní pobídky. V některých
zemích existují obavy ze snahy odstraňovat
pobídky pro elektrická vozidla, což povede
k mnohem pomalejšímu boji proti změně klimatu
a špatné kvalitě městského ovzduší. V budoucnosti
se musí věci změnit, aby se usnadnilo rozhodnutí
o udržitelné elektrické jízdě. Odborníci se však
zdržují předkládání konkrétních návrhů opatření.“
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Začala elektrická budoucnost značky Škoda
Škoda Auto zahájila předprodej
elektrifikovaných modelů Citigoe iV
a Superb iV. Doporučená prodejní cena
vozu Škoda Citigoe iV, dodávaného
výhradně s pětidveřovou karoserií ve
výbavě Style, je od 429 900 Kč. Lithioionový akumulátor v podlaze vozidla má
kapacitu 36,8 kWh a umožňuje dojezd
až 260 km. Škoda poskytuje záruku na
akumulátor po dobu 8 let resp. 160 000
km – po uplynutí tohoto cyklu garantuje
minimálně 70 % původní kapacity. Prvních
500 zákazníků, kteří závazně objednají vůz
již nyní, může využívat bezplatné nabíjení
ve veřejné síti skupiny ČEZ po dobu 1
roku. Dodávky vozů zákazníkům začnou
počátkem roku 2020.
Plug-in hybridní verze modelu Superb
iV, kombinující spalovací motor 1,4 TSI

a elektromotor pro maximální systémový
výkon 160 kW (218 k), startuje na částce
876 900 Kč. Akumulátor má kapacitu 13
kWh a dojezd v čistě elektrickém režimu je
56 km dle cyklu WLTP.

Elektrifikace VW startuje s ID.3
Volkswagen ve Frankfurtu představil
kompaktní elektromobil velikosti Golfu
ID.3 jako první z desítek modelů i dalších
koncernových
značek
využívajících
globální
koncernovou
modulární

platformu pro elektricky poháněná vozidla
MEB. Vzadu uložený elektromotor napájí
akumulátor s kapacitou 45 kWh (dojezd
330 km podle WLTP), 58 kWh (dojezd 420
km) nebo 77 kWh (550 km). Volkswagen
bude garantovat kapacitu akumulátoru
tohoto hatchbacku po dobu osmi let
nebo ujetí 150 000 km.
Ze stylistického hlediska ID.3 přináší nový
designový jazyk pro elektromobily značky
zvýrazněný LED pásky nahrazujícími
chromované ozdoby a zdůrazňující
nové logo značky na přídi. Interiér je
přehledně uspořádán s rovnou podlahou
a centrálně umístěným 10“ dotykovým
displejem. Volkswagen uvádí, že se ID.3
začne v Německu prodávat za méně než
30 000 eur (776 000 Kč).

více na
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Budoucnost elektrifikace ve vozech Škoda
V příštím roce uvede Škoda na trh první
elektromobil vyvinutý na koncernové platformě
MEB. Do konce roku 2022 uvede Škoda na
trh celkem 10 modelů iV s různým stupněm
elektrifikace. Škoda Auto očekává, že podíl
elektrifi kovaných vozů na celkovém prodeji
bude do roku 2025 činit přibližně 25 %.
Elektrický pohon, již nyní zastoupený
v plug-in hybridním modelu Superb iV a čistě
elektrickém voze Citigoe iV, bude ve vozech
Škoda získávat na důležitosti. Už v roce 2020
přijde do výroby první z modelů navržených na
bázi koncernové platformy pro elektromobily
MEB. Půjde o prostorné SUV, jehož podobu před
časem naznačil koncept Vision iV. Bude větší než
nový Volkswagen ID.3 a velmi dobře vybavený.
Rovněž v příštím roce bude uvedena i plug-in
hybridní verze připravované nové generace
modelu Octavia.
„Už příští rok se v Mladé Boleslavi začne
sériově vyrábět první velký elektrický vůz Škoda.
V období mezi lety 2019 a 2022 představíme
30 nových modelů, z nichž 10 bude plně či
částečně elektriﬁkovaných. V roce 2025 pak
bude elektriﬁkovaná čtvrtina celkové produkce

značky,” oznámil předseda představenstva
Bernhard Maier.
S tím souvisí i vývoj a nabídka navazující
technologie a služeb. Škoda Auto společně
s koncernem VW vyvíjí snadno použitelné
wallboxy pro domácí nabíjení a zákazníkům
nabídne poradenství při jejich výběru a pomoc
s instalaci zařízení.
„Při samotné jízdě elektriﬁkovaným vozem
aplikace Škoda Connect najde nejbližší volnou
nabíječku a karta Škoda eCharge umožní
nabití u nabíječek po celé Evropě,“ nastínil
Maier budoucí fungování ekosystému kolem
elektrifikovaných vozů Škoda.

více na
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Volkswagen představil nové logo
Večer před tiskovými dny autosalonu
ve Frankfurtu značka Volkswagen odhalila
své nové logo a nový styl jako začátek nové
éry doprovázející současné představení
elektricky poháněného modelu ID.3. Nové
logo s plochým dvourozměrným designem
se omezuje jen na základní prvky. Půjde
o jednu z největších rebrandingových
kampaní na světě. Dokončena bude do
poloviny příštího roku a celkově se dotkne

10 000 prodejců a servisních partnerů po
celém světě, kde bude nahrazeno 70 000
log.
Nový vizuální jazyk značky bude klást
důraz na lidi a nebude se zaměřovat na
perfekcionismus vyjadřovaný fotografiemi
vozidel. Volkswagen bude mít poprvé
i zvukové logo. Již několik desetiletí
Volkswagen k prezentaci svých vozidel
používá mužský hlas. Značka se nyní stává
ženskou - na téměř všech trzích bude
pro Volkswagen mluvit žena s příjemným
a sebevědomým hlasem.
Strategické základy pro nový design
značky
nebyly
položeny
externími
agenturami, ale společným týmem
Volkswagen Design and Marketing.
Nový design značky platí jak pro osobní
automobily, tak i pro užitková vozidla.

Merkelová chce rychlé rozšíření infrastruktury
Kancléřka Angela Merkelová na IAA
ve Frankfurtu označila rozšíření potřebné
infrastruktury
pro
elektromobily
za
„Herkulovský úkol“ pro stát i průmysl, v němž
musí být dosaženo úzké spolupráce.
Spolehlivost nabíjecí infrastruktury je pro
úspěch elektromobility nanejvýš důležitá:
20 000 nabíjecích míst zdaleka nestačí.
„Dokážeme zajistit, aby Německo
bylo i v tomto ohledu v popředí,“ řekla
Merkelová. Kancléřka oznámila, že do roku
2022 bude na všech dálnicích k dispozici
nový mobilní standard 5G a o dva roky
později bude dostupný na hlavních
silnicích. Tato technologie je důležitá pro
nové digitální funkce v automobilech.
Merkelová se musela vzdát svého cíle
mít do roku 2020 na německých silnicích
1 milion elektromobilů. Prodej hybridních

a elektrických automobilů v zemi v loňském
roce činil pouhých 55 000 vozidel, tj. 1,6 %
trhu.
Německo se pohybuje na pokraji
recese a automobilový průmysl je
pro zdraví ekonomiky zásadní. V zemi
zaměstnává asi 830 000 lidí a navázáno je
na něj mnoho dalších - od výrobců strojů
po reklamní agentury a úklidové služby.
více na
www.autoweek.cz

Ford Puma – sportovní crossover
Nový Ford Puma prošel úplnou
proměnou identity - z původního malého
kupé oblých tvarů je dnes malé SUV, které
se vyrábí v rumunské Craiově. Puma byla
vytvořena s využitím stejné platformy jako
Fiesta, ovšem po stránce designu jde

o zcela originální koncept. Pod kapotou
Pumy se bude objevovat výhradně
přeplňovaný zážehový tříválec 1,0 l
EcoBoost ve třech výkonových verzích nejslabší se 70 kW (95 k), střední s 92 kW (125
k), kterou lze za příplatek doplnit o mildhybridní technologii se 48 V elektrickou sítí,
a nejvýkonnější se 114 kW (155 k), která je
standardně doplněna o mild-hybrid. Puma
nabídne obrovský zavazadlový prostor
s inovativním uspořádáním. V základním
uspořádání pojme až 456 l, v případě
mild-hybridní verze 402 l.
Ford plánuje, že již v roce 2022 bude
prodávat více než 50 % elektrifikovaných
verzí, tedy víc než vozů s konvenčními
spalovacími motory.

Jediný reprezentant Japonska
Kancléřka Angela Merkelová na IAA
ve Frankfurtu označila rozšíření potřebné
infrastruktury
pro
elektromobily
za
„Herkulovský úkol“ pro stát i průmysl, v němž
musí být dosaženo úzké spolupráce.
Spolehlivost nabíjecí infrastruktury je pro
úspěch elektromobility nanejvýš důležitá:
20 000 nabíjecích míst zdaleka nestačí.
„Dokážeme zajistit, aby Německo
bylo i v tomto ohledu v popředí,“ řekla
Merkelová. Kancléřka oznámila, že do roku
2022 bude na všech dálnicích k dispozici
nový mobilní standard 5G a o dva roky
později bude dostupný na hlavních
silnicích. Tato technologie je důležitá pro
nové digitální funkce v automobilech.
Merkelová se musela vzdát svého cíle
mít do roku 2020 na německých silnicích
1 milion elektromobilů. Prodej hybridních
a elektrických automobilů v zemi v loňském
roce činil pouhých 55 000 vozidel, tj. 1,6 %
trhu.

Německo se pohybuje na pokraji
recese a automobilový průmysl je
pro zdraví ekonomiky zásadní. V zemi
zaměstnává asi 830 000 lidí a navázáno je
na něj mnoho dalších - od výrobců strojů
po reklamní agentury a úklidové služby.
více na
www.autoweek.cz

Jürgen Klopp zelektrizoval Opel
Opel měl při prezentaci svých pěti
významných novinek na autosalonu ve
Frankfurtu přítomného opravdového
šampiona. Tentokrát jím nebylo žádné
vozidlo značky. Nejvyššího šéfa Opelu
Michaela Lohschellera totiž doprovodil
kultovní fotbalový trenér Jürgen Klopp,
který dovedl FC Liverpool k vítězství v Lize
mistrů. Klopp je mnoho let velvyslancem
značky a dokonce i v Anglii jezdí s Opelem
Insignia s řízením vpravo – zřejmě jediným
mezi vozy nesoucími značku Vauxhall.
S tá n e k z n a č k y z n e d a l e ké h o
Rüsselsheimu zdobí heslo „Opel se
stává elektrickým!“, ovšem na rozdíl
od prázdných frází, které se na téma
elektromobility ozývaly všude kolem,
se zde prezentace nesla v pohodové
atmosféře rozhovoru mezi bezprostředním
Kloppem a Lohschellerem a důrazem

na to, že je na zákazníkovi, aby si vybral
mezi verzí se spalovacím motorem nebo
elektromotorem.
Uvolněná atmosféra panovala i proto,
že se Opel po desetiletích ve ztrátě vloni
stal ziskovým a letošní výsledky naznačují
další významné posílení zisku.

Renault pracuje na elektromobilu za 10 000 eur
Renault se s malým vozem Zoe postavil
do čela vývoje jako první dodavatel
cenově dostupných elektromobilů a řadu
let si drží postavení nejprodávanějšího
elektromobilu v Evropě. Do poloviny
příštího desetiletí chce Renault nabídnout

mnohem levnější elektromobil.
Generální ředitel Renaultu Thierry
Bolloré slibuje do pěti let první elektrický
vůz, který bude v Evropě stát jen 10
000 eur. „Elektromobilita je pro nás už
realitou. Zatímco ostatní o ní uvádějí
proklamace, Renault elektromobily již
dlouho prodává a toto podnikání je již
ziskové. Ceny za elektromobily musejí
dramaticky poklesnout, to je nutnost. Je to
nezbytné i pro udržitelné a ziskové nabídky
sdílení automobilů,“ uvedl Bolloré. Není
ovšem jasné, zda Renaultem plánovaná
cílová cena 10 000 eur zahrnuje i státní
dotace. Nejlevnější elektricky poháněný
vůz z Francie bude pravděpodobně
představen v dubnu 2020 a bude vycházet
z původně pouze pro Čínu vyvinutého
mini-SUV City K-ZE.

více na
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Personalia z
Hyundai Motor Czech najal
sales manažera
Ondřej Pospíšil se
ke korejské značce se
přesunul od konkurenční
značky, v níž zakládal
program operativních
leasingů pro priváty.
Vystudoval VUT Brno,
Fakultu technologickou Zlín. Pak působil
13 let ve ŠkoFinu – nejdříve zastával
pozici obchodního analytika, poté se
věnoval rozvoji obchodu a financování
s ojetými vozy (stál u zrodu certifikovaného
programu pro prodej ojetých vozidel
Škoda Plus) a produkt managementu.
Jeho další pozice byla Brand Manager
Škoda, v níž byl zodpovědný za spolupráci
ŠkoFinu se Škoda Auto. Je „otcem“
a tvůrcem produktu Škoda Bez starostí,
který v ČR zahájil „éru“ operativního
leasingu pro soukromé osoby. Poté byl
čtyři roky vedoucím oddělení ﬂeetového
prodeje zodpovědným za prodej vozidel
ﬂeetovým zákazníkům v ČR. „Zde jsem se
věnoval rozvoji vztahů s klíčovými zákazníky,
partnery a leasingovými společnostmi,
rozšíření ﬂeetového oddělení a tvorbě
nových obchodních konceptů včetně
CSR aktivit – např. Škoda Handy (program
pro invalidní občany),“ říká Pospíšil.

Kladenský Dachser s novým
šéfem
Mezinárodní logistický provider Dachser
Czech Republic ohlásil personální změnu
ve vedení své největší české pobočky.
Nový General Manager Ing. Michal
Křižan (38) pochází
z Kladna. Vystudoval
Vysokou školu finanční
a správní v oboru Řízení
podniku a podnikové
finance. Svoji kariéru
zahájil v roce 2001
v telekomunikační
společnosti Celestica
Kladno, kde měl na starosti operativní
řízení výroby a servisu elektronických
zařízení.
Do společnosti Dachser Czech Republic
přichází z logistické společnosti Arvato
Services, v níž působil od roku 2007,
v posledních osmi letech na pozici
prokuristy a Business Unit Directora
logistického centra. V nové pozici General
Managera Dachser Kladno přebírá
zodpovědnosti Jana Pihara, který po
nástupu do funkce generálního ředitele
společnosti Dachser Czech Republic
v lednu tohoto roku dočasně kladenskou
pobočku řídil.

Citroën najal zkušeného matadora na obchod
Importér Citroënu C Automobil Import
má nového Sales Managera. Pozice se
ujal matador, který má za sebou více
než 15 let zkušeností v automobilovém
průmyslu. Pavel Drábik od roku 2003
působil u GM, kde se vypracoval na
pozici Chevrolet Country Managera
Czech Republic & Slovakia. Poté
pracoval jako Sales Operation Manager
pro osobní vozy pro ČR a SR ve Fiat

Chrysler Automobiles.
Od Italů odešel v srpnu
2017. Jeho posledním
p ů s o b i š tě m p ře d
nástupem do Citroënu
by l a s p o l e č n o s t i
Sixt Leasing Czech
Republic,
kde
zastával pozici Sales
Directora.

více na
www.automakers.cz
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Nadějný výhled
pro vodík

BUND vyzývá
automobilky,
aby opustily SUV

Opel je připraven
na všechny
eventuality
Land Rover
Defender jako
lifestylové auto

Automobilky
pod tlakem

Opel je připraven na všechny eventuality
Expozice značky Opel na autosalonu
ve Frankfurtu se nese ve znamení efektivity
a úspěchu. Také Opel vstupuje do éry
elektromobility, ale současně připravuje i další
možná řešení protože stále není jasné, jak tomu
v Evropě v příštích letech bude s dostupností
elektrické energie. Efektivitu Opelu dokládají
hospodářské úspěchy - v roce 2018 vykázal zisk
860 milionů eur - nejvyšší ve své 157 let dlouhé
historii. Letos už v prvním pololetí dosáhl zisk 700
milionů eur, tedy o 40 % vyšší než vloni.
Opel Astra má v rámci modernizace nové
hospodárnější motory, převodovky se sníženými
třecími ztrátami, zlepšení podvozku a výrazné
zlepšení aerodynamiky pro obě karosářské verze.
Nová generace Opelu Corsa přichází
rovnou i s elektrickým pohonem, zlepšenou
a e ro d y n a m i ko u, s n í že n o u h m ot n o s t í
a hospodárnějšími motory. Výsledkem je snížení
průměrné spotřeby o 25 %! Corsa využívá

platformu a komponenty koncernu PSA, nicméně
se jedná o typický Opel.
Opel Corsa-e s akumulátory o kapacitě 50
kWh umožňuje dojezd 330 km podle WLTP.
Opel Corsa e-Rally je úplně první soutěžní
automobil s elektrickým pohonem odvozený
z Corsy-e.
Opel Grandland X Hybrid4 je automobil
kombinující spalovací motor 1,6 Turbo se dvěma
elektromotory - jedním vpředu a druhým vzadu,
takže i s pohonem všech kol. S akumulátorem
o kapacitě 13,2 kWh umožní dojezd jen na
elektrický pohon 59 km (WLTP).
Tím elektrifikace u Opelu nekončí. Další budou
Opel Combo Life i jeho užitková verze Combo
Van, které dostanou elektrický pohon v roce
2021, stejně jako nová Zafira Life, zatímco její
užitková podoba Vivaro-e přijde už v polovině
roku 2020. Opel byl rovněž v rámci PSA pověřen
vývojem pohonu s palivovými články.

více na
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Land Rover Defender jako lifestylové auto
Může mít technický produkt jako je
automobil charakter? Land Rover Defender jej
měl. Hranatý, nepříliš pohodlný a málo výkonný
odmítal vše, co bylo v posledních letech
považováno za trendy – a proto vyzrál v kultovní
auto. Příznivci Defenderu by jej rádi udrželi při
životě, jenže „Landy“ již nebyl vhodný pro splnění
současných emisních limitů a bezpečnostních
standardů.
Nyní přichází zcela nově vyvinutý terénní
automobil a spolu s ním samozřejmě i znepokojivá
otázka: Bude mít ten nový podobně silný
charakter jako jeho předchůdce? Odpověď
můžeme hledat na autosalonu ve Frankfurtu.
Názor se samozřejmě bude lišit, každopádně
zůstaly zachovány kultovní proporce, které, jak

říká hlavní designér Gerry McGovern, „může
nakreslit každé dítě“.
Moderní Defender je kulatější a působí
příjemněji, ovšem výrazně se zvětšil: pětidveřová
verze 110 přesáhla pět metrů. Pod heslem
„Z divočiny do městské džungle“ se proměnil
z auta pro farmáře v moderní dopravní
prostředek pro obyvatele z měst.
Samozřejmostí je digitální kokpit s head-up
displejem a porty UBS-C pro chytré telefony. Vše
je ale udržováno v drsném venkovním stylu. Je
zde i originální třetí sedadlo vpředu a další řada
sedadel vzadu, takže pětidveřový Defender 110
lze objednat s pěti, šesti nebo sedmi sedadly.
Při zahájení prodeje budou k dispozici
čtyřválce a šestiválec s mild-hybridní technikou
včetně úsporných turbodieselů. Nová je
samonosná hliníková nosná struktura s novou
platformou D7x. Standardně se dodává
pohon všech kol s centrálním diferenciálem
s uzávěrkou, na přání i aktivní diferenciál zadní
nápravy. V terénním režimu lze světlou výšku
zvýšit o 75 mm, v náročném terénu o dalších
70 mm až do maxima 291 mm. Premiéru má
konfigurovatelný systém Terrain Response 2: řidič
jej může přizpůsobit svým vlastním preferencím
nebo nechat volbu nastavení na počítači.
Předběžná základní cena modelu Land
Rover Defender 110 je 1 479 104 Kč včetně DPH.
Vyrábět se začíná v Nitře na Slovensku.
více na
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BUND vyzývá automobilky, aby opustily SUV
Na mezinárodním autosalonu IAA ve
Frankfurtu bude Německé sdružení pro ochranu
životního prostředí a přírody BUND (Bunds
für Umwelt und Naturschutz Deutschland)
požadovat změnu strategie v německém
automobilovém průmyslu. Ten nejenže vyrábí
příliš mnoho aut, ale také úplně špatných. Místo
těžkých elektrických nebo hybridních SUV by
měl nabízet něco úplně jiného.
„Automobilky musejí přestat vyrábět zvláště
velká a těžká SUV. Instalace elektromotorů
do těchto vysokých a těžkých sportovněterénních vozidel (SUV) nemá žádný smysl,“ tvrdí
místopředseda sdružení BUND Ernst-Christoph
Stolper.
„Přesun k elektromobilitě s využitím udržitelně
vyráběné elektrické energie je v zásadě
správná cesta. Ale na této správné cestě se
automobilový průmysl vydal špatným směrem,
když jednoduše začal pohánět své stávající
vozy elektromotory a nadále se spoléhá na
svou strategii stavby vozů vyšších tříd místo
toho, aby ji přehodnotil a začal vyrábět malá

auta. Pro potřebu dojíždění v městských
aglomeracích chybějí rozumná a cenově
dostupná elektrická auta za přibližně 15 000
eur jako doplněk mobility využívající železniční
a veřejnou dopravu, vyžadující další rozšíření,“
řekl Stolper.
„Nastal čas pro změnu směřování. Ke splnění
pařížského požadavku máme velmi málo času,
něco mezi 10 a 15 lety a tempo našeho konání
se musí zrychlit. Rok 2050 nestačí,“ varoval
environmentalista.
Stolper proto požaduje větší tlak pokud jde
o dodržování limitů a cílů v oblasti klimatu:
„Automobilový průmysl posledních 20 let
torpédoval nebo zmařil veškeré úsilí o stanovení
závazných limitů. Proto byly dosaženy pouze
na papíře. Další zručný trik již probíhá, protože
se masově rozšiřuje kombinace spalovacích
motorů a elektrického pohonu. U hybridních
modelů se při jízdě na dlouhou vzdálenost
nic nezíská - jedou na elektřinu pouze několik
prvních kilometrů, ale zanášejí statistiky emisí
CO2 velmi nízkými hodnotami.“

více na
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Automobilky pod tlakem
Evropští výrobci automobilů jsou pod tlakem
ze všech stran. Nezbytné investice se setkávají
s náročným prostředím na mezinárodních
trzích. Na trhu, kter ý v ykazuje známky
zpomalení, klesají marže. Přitom jsou nutné
obrovské investice do technologií budoucnosti.
Extrémní tlak na snižování nákladů ze strany
výrobců automobilů stále citelněji dopadá na
dodavatele. Poradenská společnost McKinsey
zveřejnila novou studii Zvládnutí nové mobility,
v níž její autoři zkoumají, jak by se automobilový
průmysl v Evropě měl připravit na budoucnost.
Na př í k lad jen v roce 2 0 21 budou
automobilky muset v Evropské unii prodat
více než dva miliony elektricky poháněných
automobilů aby splnily cíle ﬂotilových emisí
CO2. Přitom v roce 2018 bylo prodáno pouze
200 000 elektromobilů. Pokud se to nepodaří
a dojde k překročení ﬂotilových limitů, hrozí
automobilkám pokuta v celkové výši přes 15
miliard eur. Automobilový průmysl už na tento
extrémní scénář reaguje. Podle předběžných
zpráv přední výrobci do roku 2025 uvedou na
trh více než 300 nových elektrických modelů
s akumulátory.

Do vývoje speciálních modulárních platforem
a nových modelů už automobilky investovaly
více než 275 miliard eur. Výrobci se však zaměřili
na velké a středně velké modely, kde jsou
z hlediska ziskovosti nejatraktivnější, zatímco
malé elektromobily v segmentu městských mini
a malých aut jsou do značné míry zanedbávány.
Kromě snížení výrobních nákladů, zejména
u akumulátorů, se musí reorganizovat také celý
dodavatelský řetězec. Pro splnění cíle prodeje
více než dvou milionů elektricky poháněných
vozidel v roce 2021 by Evropa potřebovala
akumulátory s celkovou kapacitou přibližně 110
GWh. Jenže v současné době má k dispozici 25
GWh. Evropa také postrádá asi 400 000 veřejných
nabíjecích stanic.
Ve snaze překonat uvedené obtí že
automobilky volí strategii spolupráce. Nezbytné
investice do elektrické mobility se tak dají lépe
rozložit mezi několik partnerů. Stále častěji se
objevují také partnerství s technologickými
společnostmi bez automobilové tradice. Tyto
společnosti jsou současně novými konkurenty
v oboru, který měli klasičtí výrobci po celá
desetiletí plně pod kontrolou.
více na
www.autoweek.cz

Nadějný výhled pro vodík
Cena výroby vodíku se má do roku 2030
snížit až o 80 % na hodnotu kolem 1,5 USD/
kg. Do roku 2050 by se poté měla cena podle
nedávné studie think-tanku Bloomberg New
Energy Finance (BNEF) propadnout až na 80
centů za kg.

snahu snižovat emise skleníkových plynů. Studie
jako nejvýhodnější kombinaci uvádí propojení
velkokapacitních elektrolyzérů s elektrárnami
kombinujícími solární a větrné zdroje. Ty mají při
své kombinaci stabilnější výkon, než když jsou
tyto zdroje využívány samostatně.

Vodík se jako možné palivo pro využití
v energetice zatím příliš neprosadil. Doposud
jej brzdí nedostatečně vyvinutá technologie
a především vyšší náklady jeho výroby, což
se ale podle názoru BNEF může velice rychle
změnit. To je velká šance pro rozšiřování vozidel
s palivovými články.

„Jakmile se dostatečně rozšíří technologie,
vodík bude možné vyrábět díky elektřině
z větrných a solárních elektráren za cenu
srovnatelnou se zemním plynem ve většině
Evropy a Asie,“ uvedl ředitel sekce pro speciální
projekty Kobad Bhavnagri.

Vodík se za pomoci obnovitelných zdrojů
nejčastěji vyrábí z vody elektrolýzou, při níž se
díky průchodu elektřiny z vody uvolňuje vodík.
Snižující se cenu elektrické energie, která může
být zpětně vyrobena z vodíku, lze podle BNEF
do roku 2030 odhadnout na 24 dolarů za MWh
a do roku 2050 na 15 dolarů za MWh, takže se
cena na výrobu vodíku vyrovná ceně za zemní
plyn.
Vodík má přitom jednu významnou výhodu
– jeho spalováním nevznikají emise oxidu
uhličitého. I proto je považován za palivo,
které má slibnou budoucnost s ohledem na

Hlavní problém ale nadále spočívá
v nedostatečné legislativě a tím i minimální
podpoře ze strany států. Tvůrci studie podporu
označují za klíčovou - bez ní k většímu rozvoji
technologie nedojde.
Přitom již dnes existují a jsou používány
technologie, které využívají elektrickou energii
k výrobě vodíku (případně metanu). Takovou
technologií je například Power2Gas, která
k elektrolýze využívá přebytečnou elektrickou
energii, například z obnovitelných zdrojů. Vodík
může být dále skladován nebo v omezeném
množství vtláčen do přepravní a distribuční
soustavy pro zemní plyn.
více na
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