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Automobilky vyzývají
k naléhavým politickým opatřením
Vzhledem k tomu, že automobilový trh v EU
letos směřuje k propadu o více než čtvrtinu ve
srovnání s úrovní před pandemií v roce 2019,
Asociace evropských výrobců automobilů
ACEA požaduje vytvoření politického rámce,
který umožní zotavení trhu a dosažení posunu
k nulovým emisím.
„Abychom zajistili návrat k růstu s ještě
větším podílem prodeje elektricky poháněných
vozidel, potřebným pro splnění klimatických cílů,
naléhavě potřebujeme, aby byly zavedeny
správné rámcové podmínky. Mezi ně patří větší
odolnost evropských dodavatelských řetězců,
zákon EU o kritických surovinách, který zajistí
strategický přístup k surovinám potřebným pro
elektromobilitu, a urychlené zavádění dobíjecí
infrastruktury,“ řekl president ACEA a generální
ředitel BMW Oliver Zipse.

pouze na straně nabídky, protože pokračující
nedostatek komponent omezoval objem výroby.
Poptávka však může v následujících měsících
také trpět kvůli inflaci a obavám z recese.
S ohledem na tyto faktory ACEA revidovala svou
původní prognózu, že se automobilový trh v EU
v roce 2022 vrátí k růstu. Místo toho očekává, že
se letos opět zmenší a klesne o 1 % na 9,6 milionu
kusů. V porovnání s výsledkem roku 2019, tedy
před pandemií, to představuje pokles prodeje
nových aut o 26 % za pouhé tři roky.
„Navzdory poklesu trhu a tlaku inflace
i nákladů na energie automobilový průmysl
nadále masivně investuje do výzkumu a vývoje
technologií, které jsou hnací silou přechodu
k ekologické a digitální budoucnosti. Tak rozsáhlé
transformace ale může úspěšně dosáhnout
pouze průmysl, který zůstane konkurenceschopný
i do budoucna. To je silně závislé na správných
rámcových politických podmínkách,“ vysvětlila
nová generální ředitelka ACEA Sigrid de Vriesová.

„Poslední roky byly poznamenány velkými
událostmi, jako byl Brexit, pandemie koronaviru,
překážky v dodávkách polovodičů a válka na
Ukrajině s dopadem na ceny a dostupnost
energie. Všechny tyto věci podtrhují, jak rychle,
jak hluboce a nepředvídatelně se náš svět mění.
To platí v neposlední řadě i v geopolitickém
kontextu kde to má přímé důsledky pro náš
globálně propojený průmysl a jeho úzce
propojené hodnotové řetězce,“ pokračoval Zipse.
Dopad toho všeho se odráží v údajích
o prodeji automobilů v EU. Dosud byl trh omezen

více na
www.autoweek.cz

Limitovaná edice DS 9 Opéra Première
DS Automobiles představuje limitovanou
edici DS 9 Opéra Première s plug-in
hybridními motory E-Tense. Veškerá výbava
modelu DS 9 je součástí standardní výbavy.
Vůz DS 9 Opéra Première, který vychází

z verze Rivoli +, reprezentuje francouzské
odvětví luxusního zboží. Interiér zdobí kůže
Nappa v odstínu šedá Perle. Exkluzivitu
modelu DS 9 Opera Première podtrhují
specifické odznaky na předních dveřích.
Verzi DS 9 E-Tense 4×4 360 Opera Première
přestavěl tým DS Performance. Pohání
ji zážehový motor PureTech 200 a dva
elektromotory o výkonu 81 kW (110 k)
vpředu a 83 kW (113 k) vzadu. DS 9 E-Tense
250 Opera Première je pro prodloužení
dojezdu s elektrickým pohonem na 73 km
vybaven zážehovým motorem PureTech
200 s elektromotorem o výkonu 81 kW
(110 k) a akumulátorem s kapacitou
15,6 kWh.

E.GO představí dva nové modely
Německý výrobce elektrických vozidel
Next.e.GO Mobile SE na autosalonu
v Paříži představí svá vozidla e.wave X
a městskou dodávku e.Xpress. Hlavním
principem firmy e-GO je vyrábět
jednoduchá a praktická vozidla pro
každého. Kombinace 3D hliníkového
rámu v kombinaci s karoserií z polymerů
vytváří rovnováhu mezi hmotností,
životností a odolností proti korozi. Flexibilní
a vyměnitelný akumulátor dodává řidiči
klid pro jízdu ve městě. S vlastní aplikací
e.GO Connect mají uživatelé digitální
nástroj, který jejich e.GO promění v chytrý
telefon na čtyřech kolech. Minivůz ve stylu
crossoveru e-Wave X byl navržen speciálně
pro městské prostředí. S optimálními
rozměry pro čtyři sedadla, flexibilním
řešením akumulátoru, širokým digitálním
displejem a polymerovým zevnějškem

vyhovuje potřebám zejména obyvatel
měst. Užitkový e-Xpress, který bude poprvé
odhalen v Paříži, byl vyvinut pro městské
prostředí jako bezemisní dodávkové
vozidlo pro městské doručovací služby.

více na
www.autoweek.cz

Bosch v Jihlavě posiluje v oblasti elektromobility
Významná investice podpoří strategii Bosch
pro další růst automobilové techniky a rozvoj
výrobního závodu v Jihlavě rozšířením výrobního
portfolia o nové produkty v oblasti elektromobility.
Vedle stávající produkce komponent pro
spalovací motory Bosch v Jihlavě připravuje
sériovou výrobu elektronáprav, elektromotorů,
statorů a rotorů pro elektricky poháněná osobní
vozidla. Náběh nové výroby bude probíhat
postupně: v roce 2023 budou instalovány první
výrobní linky, od roku 2024 dojde k zahájení
sériové výroby a od roku 2025 je plánována
výroba elektromotorů.
„K budování nové výroby dochází postupně.
Již nyní připravujeme výrobní prostory pro
novou výrobu na Pávově. První linky budeme
instalovat na jaře 2023. Od roku 2024 dojde
k zahájení sériové výroby, v roce 2025
plánujeme v jihlavském závodě převzetí dalšího
nového výrobku pro elektrická osobní vozidla
elektromotoru. Součástí přípravy nové výroby
pro elektromobilitu bylo přemístění některých
nevýrobních oblastí. Díky naší flexibilitě se nám
podařilo uvolnit dostatečné výrobní plochy pro
novou výrobu,“ doplnil technický ředitel Bosch
Diesel Rajendra Basavaraju.
„Získání kompetencí jihlavského závodu
v oblasti elektromobility je velký úspěch. Naše

kompetence v oblasti elektromobility doplňuje
spolupráce na vývoji vodíkového palivového
článku a technologií potřebných pro výrobu vodíku
v našem R&D v Českých Budějovicích. Elektrický
motor s vysokou pravděpodobností ještě dlouho
nebude jediným pohonem na trhu. Oba české
závody zaměřené na automobilovou techniku
se proto nadále věnují i stávající výrobě a vývoji
komponent pro spalovací motory,“ prohlásil
reprezentant společností Bosch v ČR Milan Šlachta.
Elektromobilita znamená kromě nové
výroby i posílení jihlavského závodu v oblasti
technického vývoje. Vedle montáže nových
výrobků a sériové výroby komponent zde bude
fungovat také dlouhodobá zkušebna. „Projekt
pro nás znamená také změnu v myšlení. Nové
výrobky pro elektromobily budeme dodávat
rovnou výrobcům elektrických osobních
automobilů, zatímco například čerpadla a raily
konvenčních spalovacích motorů směřovaly
nejdříve do motoráren a až odtud se dostávaly
k samotným výrobcům automobilů,“ vysvětlili
manažeři projektu nové výroby Martin Mlýnský
a Jiří Müller z jihlavské firmy Bosch.
více na
www.autoweek.cz

Sony a Honda chtějí v roce 2026 prodávat
elektromobil online
Společný podnik, založený společnostmi
Sony a Honda, chce do roku 2026 začít
dodávat prémiové elektromobily, které
se budou prodávat online ve Spojených
státech a Japonsku. Vozidlo by mělo
fungovat jako pojízdný smartphone.
Sony poskytne software pro celý vůz –
od palubních ovladačů až po cloudové
služby, které budou propojeny se zábavními

a platebními systémy. Poskytne také
senzory a další technologie pro systém
autonomní jízdy úrovně 3, který umožní
řidičům věnovat víc pozornosti nabízeným
softwarovým službám. V úrovni 3 mohou
řidiči jezdit aniž by neustále sledovali
silnici nebo ovládali volant, ale musí být
připraveni kdykoliv převzít kontrolu nad
vozem. Honda rozhodne o platformě,
technických podrobnostech a bude
elektromobil vyrábět v závodě v Ohiu, kde
buduje centrum elektromobility společně
s dodavatelem akumulátorů LG Energy
Solution.
Yasuhide
Mizuno,
předseda
představenstva
a
generální
ředitel
společného podniku, uvedl, že rok 2025
bude na americkém trhu klíčovým rokem
v přechodu k elektricky poháněným
vozidlům. Proto se Honda chce zapojit do
tohoto rozvoje, i když to znamená zkrácený
vývojový cyklus.

Plastic Omnium dokončila akvizici Varroc Lighting Systems
Společnost Plastic Omnium dokončila
akvizici divize automobilových světelných
systémů Varroc Lighting Systems od
společnosti Varroc Engineering Limited.
Společnost Varroc Lighting Systems, která
v roce 2021 dosáhla obrat 0,8 miliardy
eur, byla spolu s AMLS začleněna do nové
divize Lighting společnosti Plastic Omnium.
Varroc Lighting Systems má celosvětově
více než 9000 zaměstnanců v 16 zemích
světa. V České republice působí v Novém
Jičíně, Rychvaldu a Ostravě, kde
zaměstnává 3000 lidí. Výroba v Novém
Jičíně a Rychvaldu zaujímá pro společnost
klíčové postavení. V České republice je
umístěno i globální výzkumné a vývojové

centrum společnosti pracující na vývoji
nejmodernějších osvětlovacích systémů
pro automobilový průmysl. Společnost
Varroc Lighting Systems s.r.o. se sídlem
v Šenově u Nového Jičína byla nově
zapsána v rejstříku firem jako PO Lighting
Czech s.r.o.
více na
www.autoweek.cz

Obří investice v Mohelnici zvýší výrobu světlometů
Nové
logistické
centrum
s plně
automatizovaným skladem za více než
370 milionů korun vyrůstá v Mohelnici na
Olomoucku v areálu výrobce světelné
techniky a elektronických komponent do
vozidel Forvia HELLA, který patří mezi největší
světové
producenty
automobilových
dílů Forvia HELLA. Od příštího léta umožní

rychlejší a levnější montáž světlometů.
Pozitivní dopad bude mít i na ekologii,
protože v okolí omezí kamionovou dopravu
a sníží hlučnost a světelný smog. „Ještě před
několika lety se jeden světlomet skládal
z přibližně 60 komponent, zatímco dnes
už jich obsahuje přes 200. Díky novému
logistickému centru teď budeme mít
všechny díly pouze na dvou místech, která
jsou hned vedle sebe, takže doslova po
ruce,“ vysvětluje senior projektový manažer
logistiky Forvia HELLA Tomáš Caletka. Větší
množství skladů výrobu prodražuje. Jeden
plně automatizovaný sklad ji naopak
značně zefektivní. Změní se i odbornost
zaměstnanců v tomto novém komplexu.
Klasické skladníky nahradí specialisté, kteří
dokážou nový systém logistického centra
řídit, upravovat a kontrolovat.

Bezanodový akumulátor ONE pro dojezd 1000 km
Americký startup Our Next Energy
představil nový bezanodový akumulátor,
který má zajistit dojezd elektromobilů až
600 mil (965 km). Zakladatel a výkonný
ředitel ONE Mujeeb Ijaz uvedl, že jeho
společnost doufá, že svůj akumulátor
Gemini začne vyrábět v roce 2026. I jiné
společnosti vyvíjejí akumulátory bez anod,
ale akumulátor Gemini společnosti ONE
je jedinečný v tom, že používá články se
dvěma různými chemickými vlastnostmi
– jeden pro každodenní jízdy na krátké
vzdálenosti a druhý pro prodloužení dojezdu
při delších cestách. Zatímco standardní
články používají konvenční lithium-železofosfátové katody a grafitové anody, články
pro prodloužení dojezdu jsou bez anod.
Katody jsou navrženy tak, aby používaly
jedinečnou směs lithia a manganu
a mnohem nižší procento niklu, přičemž je

vyloučen kobalt. Společnost ONE tvrdí, že
odstraněním anody může snížit náklady na
články v sériové výrobě až o 50 %.
více na
www.autoweek.cz

Pojištění elektromobilů? Problém vyřešen!
Při pojištění elektromobilů pojišťovny
zatím tápou a jejich nabídka je omezená.
Protože se elektromobily nepohybují
na silnicích dlouho, pojišťovnám chybí
potřebná data k vyhodnocení rizik, ať už
se jedná o závady, životnost akumulátorů
nebo o likvidace škod. Průkopníkem

doplňkového pojištění pro nové i ojeté
vozy s alternativním pohonem je v České
republice i dalších zemích Defend Insurance
Group. Záruka Defend Car Protect e-Deluxe
nabízí ochranu téměř na úrovni tovární
záruky a kryje všechny důležité díly. Je
možné ji sjednat pro elektromobily staré až
6 let a nájezdem 160 000 km. Záruka kryje
nejen autodíly, ale také cenu práce, odtah
vozidla příp. náhradní vozidlo. Chránit se je
možné i před finanční ztrátou v důsledku
poklesu ceny elektromobilu. Pro případ
totální škody či krádeže je možné si sjednat
pojištění Defend Gap, které kryje rozdíl
mezi pořizovací cenou vozu a tržní cenou
v době škody, případně chrání proti dluhu
vůči leasingové společnosti nebo bance.

Program péče o automatické převodovky MotulEvo
Společnost Motul jako specialista na
oleje a maziva představuje inovativní
program MotulEvo. Jde o komplex
produktů a nástrojů, jako jsou online
databáze a speciální školení pro
mechaniky, který umožňuje zajistit péči
a údržbu automatických převodovek
pro jejich delší životnost. Automatické
převodovky vyžadují takové oleje, které
splňují řadu funkcí a poskytují správnou
úroveň tření. Musejí zabezpečit ochranu
mechanických komponent, adekvátní
úroveň tření, rychlou a přesnou odezvu
hydraulického systému a kompatibilitu
elektrických a elektronických systémů. Aby
převodovka mohla dlouhodobě sloužit,

olej v ní by se měl měnit. Frekvence výměny
závisí na typu převodovky a provozních
podmínkách, nejčastěji je od 60 000 do
90 000 km. Pro správnou výměnu musí být
olejová náplň kompletně vyměněna, což
nebývá možné bez speciálního přístroje.
Součástí programu MotulEvo je proto
zařízení na dynamickou výměnu oleje
MotulEvo ATM0915.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Vladimír Vošický se vrací
do autobyznysu
Bývalý výkonný ředitel Hyundai Motor
Czech Vladimír Vošický se po několikaleté
pauze vrací do byznysu s novými auty.
„Vladimír Vošický bude od listopadu
zastávat pozici General Director CZ v naší
společnosti Grand Automotive CE,“
potvrdila pro Automakers manažerka
marketingu a komunikace firmy Veronika
Příkopová. Grand Automotive dováží do
České republiky Nissany.
Vladimír Vošický dosud zastával pozici
výkonného ředitele společnosti Kvarto,
která sídlí v Bystřici u Benešova. Firma
podle informací na webu zastupuje
v Česku řadu značek v oblasti zemědělské
a stavební techniky. Vladimír Vošický
v minulosti zastával vysoké manažerské
pozice ve Ford Motor Company, a to
i na mezinárodní úrovni. Prošel také
Peugeotem a do roku 2019 šéfoval
Hyundai Motor Czech. Za jeho éry se
Hyundai vyhoupl v prodeji mezi tuzemskou
importérskou špičku, ale profiloval se také
provokativními reklamními kampaněmi či
soudními spory s vlastními dealery.

Lukáš Hošek do čela B2B/LCV
skupiny Emil Frey v ČR
Lukáš Hošek postoupil v rámci oddělení
B2B/LCV skupiny Emil Frey v ČR na
vrcholnou pozici. Jakožto ředitel této
strategické divize povede týmy zajišťující
prodej v B2B segmentu od drobných
podnikatelů až po uzavírání významných
obchodních zakázek. Neméně důležitá je
také řada dalších úkolů zaměřených na
podporu dominantní pozice a budoucího
rozvoje Stellantis značek v oblastech LCV
a elektrifikace. Působnost oddělení B2B/
LCV zahrnuje všechny značky skupiny Emil
Frey v ČR (Peugeot, Citroën, Opel, DS,
Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional
a Jeep).
Lukáš Hošek nastoupil před 10 lety ke
značce Peugeot v ČR na pozici Key
Account Manager – B2B. V roce 2014 byl
oceněn titulem Fleetový manažer roku.
V posledních pěti letech působil jako
vedoucí fleetových prodejů pro značky
Peugeot, Citroën, Opel a DS.
Ve funkci ředitele oddělení B2B/LCV
Hošek vystřídal Jaromíra Heřmanského,
který byl jmenován ředitelem a jednatelem
společnosti F Automobil Import zajišťující
dovoz a distribuci vozidel Abarth, Alfa
Romeo, Fiat, Fiat Professional a Jeep.
více na
www.automakers.cz
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Aures Holdings prodává víc aut než loni
Skupina Aures Holdings, připomínající si letos
30 let od založení společnosti, v České republice
zahrnuje značky AAA Auto, Mototechna,
Auto Diskont, AuresLab, Mototechna Drive,
Mototechna EcoDrive a Mototechna Classic.
V České republice má 22 poboček AAA Auto
a Mototechna s plným servisem dvě call centra
v Praze a Ostravě a dvě pobočky Mototechna
Drive. Pro Skupinu včetně společnosti Driverama
v pěti zemích momentálně pracuje 3100 lidí.
Dosavadní výsledky prodeje za devět měsíců
letošního roku jsou zatím nejlepší v třicetileté historii
společnosti. Za devět měsíců roku 2022 Skupina
v České republice prodala 38 100 aut (v roce 2021
to bylo 31 700 aut). Dobrému prodejnímu výsledku
pomáhá i to, že podle interních statistik ceny
prodaných ojetých vozů už od dubna nerostou.
Navzdory inflaci si v ČR ojetá auta již půl roku drží
stálou střední hodnotu ceny na úrovni 190 000
Kč. Mění se ale preference na straně kupujících.
Ustálila se celková nabídka hlavních inzertních
agregátorů ojetých vozů, která se v ČR pohybuje
měsíčně okolo 100 000 ojetin. Podle analýzy Aures
Holdings došlo v České republice na hlavních
agregátorech meziročně za devět měsíců
k dalšímu snížení objemu ojetých vozů, ale již
jen o 1 %. Ceny naopak vzrostly výrazně o 21 %.

Je tedy patrná velká disproporce mezi nabídkou
a poptávkou. Nejčastější věk inzerovaných
automobilů mírně stoupnul na 10,4 roku a také
nejčastější stav tachometru se nepatrně zvýšil
na 153 000 km.
Přes pokles v nabídce převažují vozy se
vznětovými motory nad zážehovými, přičemž se
zde projevuje masivní vývoz ojetých turbodieselů
ze západní Evropy, kde se jich ve velkém zbavují.
V prodeji ovšem vládnou auta na benzin,
zatímco podíl turbodieselů klesl. V nabídce
roste i podíl aut s hybridním a čistě elektrickým
pohonem, jenže zájem o ně na straně kupujících
je zcela minimální. Výjimku představují jen vozy
Toyota s hybridním pohonem, které se prodávají
prakticky okamžitě poté, co se objeví v nabídce.
Prakticky nulový už je zájem o koupi ojetých aut
na LPG a CNG.
více na
www.autoweek.cz

Nio bude na nových trzích v EU auta pouze pronajímat
Další čínská automobilka Nio se připravuje na
trhy v Německu, Nizozemsku, Švédsku a Dánsku.
Místo tradičního prodeje plánuje provozovat
tam zastoupení na základě firemního leasingu
a předplatného, v jehož rámci nabídne tři
modely ET7, ET5 a EL7. Uživatelé si budou moci
pronajmout vůz s 75 GWh akumulátorem za
1199 až 1295 eur (29 370 až 31 722 Kč) měsíčně
v závislosti na délce předplatného.
V plánu je nekonvenční krok, který zákazníkům
umožní, aby si akumulátor – nejdražší část
elektromobilu – jen pronajímali a ne kupovali jako
součást vozidla. Namísto dobíjení doma mohou
majitelé elektromobilů Nio zajet do stanice pro
výměnu akumulátorů, kde si během několika
minut nechají nainstalovat nový aby ušetřili čas.
„Nebudeme auta prodávat,“ řekl generální
ředitel William Li v novém showroomu Nio
House v centru Berlína, prvním z devíti, které
se letos otevřou v Evropě. „Výhodou našeho
podnikání s oddělováním auta od akumulátoru
je, že můžeme dosáhnout návratnost z objemu
produkce pro akumulátory rychleji než pro
auta,“ řekl Li.
V plánu je nainstalovat v Evropě do konce
příštího roku nejméně 120 stanic pro výměnu
akumulátorů. Není to ani tak otázka finančních
investic, ale času a především byrokratické
překážky, které je k tomu zapotřebí překonat.
Společnost Nio před měsícem otevřela svůj první

závod na výrobu výměnných stanic v Maďarsku
a zvažuje výrobu akumulátorů v regionu jakmile
její prodej v Evropě dosáhne ekvivalent 10 GWh.
„Z dlouhodobého hlediska věříme, že každá
špičková společnost v automobilovém průmyslu
bude mít brzy vlastní výrobu akumulátorů,“ řekl
Li. V Číně, kde již byl tento limit splněn, pracuje
tým 700 lidí na vlastní výrobě akumulátorů.
Zatím ale Nio hledá další partnery kromě svého
současného dodavatele CATL s cílem zajistit
nová partnerství v příštím roce.
Nio od zahájení výroby v roce 2018 v Číně
a Norsku prodalo 250 000 vozidel. Výroba
v automobilce JAC funguje na zakázku, což
umožňuje vytvářet auta pro zákazníky na míru
a udržovat nízké zásoby. Nio se na stávajících
trzích chce držet přímého prodeje kvůli méně
atraktivnímu zdanění předplatitelských modelů
v Norsku a omezením při získávání nových
evidenčních značek v Číně.

více na
www.autoweek.cz

Bioraﬁnerie mají rozhýbat evropskou ekonomiku
Velká část evropské průmyslové produkce
je závislá na sloučeninách získaných z fosilních
paliv. Aby se snížila závislost EU na dovážené
ropě a plynu, Evropská komise financuje
biorafinerie, které přeměňují potravinový
odpad na materiály, které mohou nahradit
fosilní produkty. „Biologický odpad můžeme
recyklovat pomocí enzymů a dalších chytrých
technologií,“ řekl John Bell, ředitel oddělení
výzkumu a inovací Evropské komise, který dohlíží
na strategii biohospodářství EU.
Podle zprávy interní výzkumné služby Evropské
komise, Společného výzkumného centra, je
dnes v EU 803 biorafinerií. Z nich je 177 hlášeno
jako integrované biorafinérie, které kombinují
výrobu biologických produktů a energii. Podle
zprávy Komise o pokroku strategie EU v oblasti
biohospodářství však většina z nich byla primárně
zřízena pro dodávky biopaliv pro dopravu.
Pokud jde o budoucnost, Evropská komise
chce stimulovat investice a legislativní vývoj
v zemích pro podporu biorafinerií pro recyklaci
zbytků dřevní biomasy. Jedním z hlavních
problémů ovšem je získání dostatečného
množství organického materiálu. Rob Beekers,

místopředseda společného podniku Circular Biobased Europe, řekl, že řešení spočívá ve využití
směsi obnovitelných surovin k nahrazení fosilních
paliv: „Myslím, že zde sehraje roli lesnictví, řasy,
zbytkové toky, primární zemědělské plodiny
a spotřební odpad. Všechno to jde dohromady
v kombinaci se změnou chování. Je potřeba přejít
k rozsáhlejšímu opětovnému používání. S rostoucí
světovou populací se zvyšuje tlak na využívání
biomasy. Ale dochází ke změnám, které uvolní
část biomasy, která se dnes k těmto účelům
používá, a ta se pak dá využít pro jiné účely.“
Beekers jako příklady uvedl, že nižší spotřeba
masa bude znamenat, že bude potřeba
méně organického materiálu pro krmení zvířat
a elektrifikace dopravy bude znamenat snížení
množství rostlinné biomasy potřebné k výrobě
etanolu nebo bionafty. Tato biomasa pak
může být využita k výrobě produktů, jako jsou
ekologické chemikálie, krmiva a textilie.
Na obavy z používání pěstování plodin
pro výrobu materiálů Beekers odpovídá, že
spotřebitelé v Evropě dávají přednost materiálům
vyrobeným z obnovitelných zdrojů před fosilními
alternativami.
více na
www.autoweek.cz

Základem recyklace akumulátorů je odpad z výroby
Poptávka po lithio-ionových akumulátorech
má do roku 2032 vzrůst šestinásobně. S rostoucím
prodejem elektromobilů bude pro uspokojování
rostoucí poptávky klíčová recyklace.
Hlavním zdrojem recyklovatelných materiálů
pro produkci akumulátorů bude do konce
desetiletí odpad z přibývajících výrobních závodů
a nikoliv použité akumulátory z elektrických
vozidel. Předpovídají to průmysloví analytici
z Benchmark Minerals. Tvrdí, že do roku 2025
bude odpad představovat 78 % recyklovaných
materiálů. Použité akumulátory se stanou
důležitým zdrojem surovin až ve 30. letech,
protože elektromobily, které se nyní prodávají,
budou vyřazovány z provozu nejdřív za deset let.
Nejvíc odpadu vzniká v přípravných fázích
výroby, ale ke ztrátám dochází i v podobě plně
dokončených článků. Odpad z výroby elektrod
se často může recyklovat přímo výrobcem

článku a vrátit zpět do výrobního procesu.
Částečně nebo zcela dokončené články, které
nesplňují kvalitativní normy, nemohou být přímo
vráceny zpět do výrobního procesu a musejí se
shromažďovat k recyklaci.
Struktura dostupných zdrojů se změní kolem
poloviny 30. let, kdy jako hlavní zdroj pro recyklaci
předstihnou použité akumulátory z elektromobilů
odpad z výroby. Sběr odpadu z výroby je
však mnohem jednodušší než sběr starých
akumulátorů, protože ten vyžaduje rozsáhlou
infrastrukturu.
Podle Benchmark Minerals budou letos
více než tři čtvrtiny odpadu z výroby pocházet
z Číny. V příštích deseti letech se však tento
podíl pravděpodobně bude snižovat s tím, jak
budou velké továrny na akumulátory uváděny
do provozu i v jiných regionech. U použitých
akumulátorů předpovídá Benchmark Minerals
rovnoměrnější rozložení mezi regiony od poloviny
až konce 30. let.
„V USA a Evropě se stále více diskutuje
o kritické roli recyklace v oběhovém hospodářství.
Z geopolitického hlediska tu je příležitost
vybudovat si vlastní recyklační hodnotové
řetězce, a tím snížit svou závislost na Číně a dalších
regionech. Recyklace neodstraní potřebu
nových materiálů, ale recyklované materiály
mohou pomoci uzavřít mezeru v nabídce,“ řekla
analytička Sarah Colbournová.
více na
www.autoweek.cz

Německé ﬁrmy ve sporu s vládou
kvůli politice vůči Číně
Čína se v roce 2016 stala největším
samostatným obchodním partnerem Německa.
Loni měla podíl na obchodní bilanci země téměř
10 %. Proto když se představitelé německých
společností dozvěděli o návrhu ministerstva
hospodářství prověřit investice směřující do Číny,
vzbudilo to pozdvižení, protože by to mohlo mít
pro německé firmy vážné důsledky.
Strana zelených a její ministr Robert Habeck
dlouhodobě prosazují zásadnější postoj vůči
Číně. Návrh na prověřování investic, předložený
ministerstvem, byl veden snahou omezit přesuny
určitých technologií a vyhnout se rostoucí
závislosti na Číně.
Sociální demokraté kancléře Olafa Scholze se
chtějí vyhnout rozpoutání studené války s Čínou
v americkém stylu. „Oddělení by byla špatná
odpověď. Důrazně říkám, že musíme pokračovat
v obchodování s Čínou,“ řekl Scholz, který plánuje
navštívit Čínu koncem tohoto roku.
Politici a manažeři se shodli, že je potřeba
snížit ekonomickou závislost na Číně vzhledem
k obavám z průmyslové špionáže, nekalé
soutěže a porušování lidských práv. Firmy ale
varují, že Německo nemůže snížit svou závislost
aniž by to způsobilo další škody ekonomice již

nyní čelící recesi. Markus Jerger, šéf Asociace
Mittelstand, která zastupuje přes 900 000 malých
a středních firem, které tvoří páteř největší
evropské ekonomiky, prohlásil: „Můžeme jen
varovat před odklonem od Číny. Přerušit čínské
aktivity německé ekonomiky, jak by si ministerstvo
hospodářství přálo, je špatná cesta.“
Německé investice v Číně dosáhly v první
polovině roku 2022 rekordní úroveň. Velké
společnosti tvrdí, že o ústupu z druhé největší
světové ekonomiky nemůže být řeč. Velké
korporace investují v Číně aby si tam vytvořili
nezávislé místní dodavatelské řetězce pro
ochranu svých operací od geopolitických
vlivů. Podle studie Rhodium Group společnosti
Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW a BASF
odpovídaly za třetinu evropských investic v Číně
v letech 2018-2021. Mercedes-Benz v Číně
prodává třikrát více aut než v USA a mezi svými
největšími akcionáři má dva čínské subjekty.
Agatha Kratzová ze společnosti Rhodium ale
varuje, že německé společnosti podceňují riziko
jak budou jejich kroky vnímány v USA s ohledem
na růst napětí ohledně Tchaj-wanu: „Stále si
uchovávají naději, že budou schopny odolat
čínskému tlaku, ale také tlaku USA.“
více na
www.autoweek.cz

