45. týden 2022

Pokud chcete něco navíc, klikněte sem a stáhněte si jako pdf.

Reakce AutoSAP k návrhu emisní normy Euro 7/VII
Evropská komise představila návrh emisní
normy zpřísňující limity emisí pro osobní
(Euro 7) i nákladní dopravu (Euro VII). Jakkoli
český automobilový průmysl podporuje cíle EU
směřující ke zlepšení kvality ovzduší skrze investice
do rozvoje alternativních pohonů, předložený
návrh považujeme za kontraproduktivní. Namísto
zlepšování emisí v dopravě fakticky odklání
potřebné investice od elektrického pohonu
a povede k výraznému omezení nabídky cenově
dostupných modelů.
„Autoprůmysl prochází s přechodem na
bezemisní mobilitu největší technologickou
transformací ve své historii. Od firem to vyžaduje
mohutné investice do nových typů pohonů. Návrh
Euro 7/VII, předložený Evropskou komisí, může toto
úsilí ohrozit, neboť stanovuje neúměrně přísné
limity pro nákladní vozidla, může omezit nabídku
dostupných osobních vozidel v nižších kategoriích
a hrozí odčerpáním omezených zdrojů, které je
třeba investovat do elektrifikace,“ říká president
Sdružení automobilového průmyslu Martin Jahn.
Komisí předložený termín provedení
1. července 2025 pro osobní automobily

a dodávky bude znamenat kritický propad
trhu s vozidly, neboť výrobci se nebudou moci
stihnout připravit a hrozí proto významné výpadky
v nabídce vozidel. Velmi přísné limity pro těžká
nákladní vozidla a autobusy zpomalí obměnu
vozového parku.
Lze předpokládat, že Radě a Evropskému
parlamentu bude trvat minimálně do konce
roku 2023, než se dohodnou na primárním
aktu Euro 7. V nejlepším případě a při rychlejší
přípravě sekundárních právních předpisů,
než jaká byla v poslední době, by byl celý
legislativní balíček připraven do poloviny
až konce roku 2024. Závazné datum, které
dává pouze 6 měsíců na přípravu pro osobní
automobily je daleko za hranicí rozumného
požadavku. Obdobně složité bude i naplnění
stanovených termínů pro těžká nákladní vozidla
a autobusy.
Bez vyřešení problému staršího vozového
parku bude mít norma Euro 7/VII v praxi jen malý
význam pro zlepšení emisí ze silniční dopravy.
Dokončení na str. 3
více na
www.autoweek.cz

Požadavky na těžká nákladní vozidla
a autobusy jsou příliš přísné
Navržené emisní limity Euro VII pro těžká
nákladní vozidla a autobusy jsou výrazně
zpřísněné. Reálně hrozí, že nebudou za přijatelnou
cenu k dispozici technologie, které by jejich
naplnění pomocí konvenčních metod zajistily.
To povede k neúměrnému tlaku na zrychlenou
elektrifikaci těchto kategorií, event. k zastarávání
fleetů a zhoršování emisí. Ve spojení s dlouhým
seznamem dodatečných testů je balíček
Euro VII velmi složitý, nákladný a není úměrný
vynakládanému úsilí.

okrajové podmínky ruší. Fakticky tak dochází
k řádovému zpřísnění limitů znečišťujících
látek oproti zpřísnění u laboratorních Euro 7/
VII testů. Během testu může nově docházet
k extrémním situacím, které neodpovídají
reálnému provozování vozidel (např. jízda formou
rychlého rozjezdu do kopce trvající 1 minutu).
To násobně zvýší požadavky na instalované
technologie snižování emisí, které zejména malé
vozy učiní ekonomicky nerentabilní a omezí jejich
dostupnost.

Výrazně zpřísněný limit pro evaporativní emise
nebude v segmentu malých vozidel často vůbec
možné naplnit. Krom značných dodatečných
vývojových investic (cca 1,25 mld Kč/model), pro
které nebude efektivní ve výrobě malých vozidel
pokračovat, by si zpřísnění vyžádalo i redesign
daného systému s odpovídající víceletou lhůtou
na přípravu, např. dvojnásobné zvětšení nádoby
na aktivní uhlí, kterou by v současných modelech
nebylo kam umístit.

U osobních automobilů dochází jen ke sladění
limitů pro všechny typy pohonů. V případě
dodávek toto sjednocení limitů představuje velký
problém. S dlouhým seznamem dodatečných
testů se Euro 7 stane pro dodávky nákladným.
Výpadek na trhu s těmito vozy dopadne na
přepravní společnosti.

Současné Euro 6 definuje podmínky pro
testy v reálném provozu pokrývající statisticky
významnou část běžného užívání vozu a vylučující
z měření extrémní jízdu. Návrh Euro 7/VII však

Apelujeme na příslušné orgány České republiky,
aby pečlivě zvažovaly jakýkoli legislativní návrh,
který by mohl investice, které je třeba uskutečnit
na cestě k plnění cíle dekarbonizace, odklonit.
Další reakce na návrh Euro 7/VII najdete
na str. 10
více na
www.autoweek.cz

ID. Space Vizzion naznačuje budoucnost
Volkswagen na veletrhu e-Salon
představil kompletní nabídku svých
elektricky poháněných modelů od ID.3
přes ID.4 po ID.5. K tomu přidal exkluzivitu
v podobě studie ID. Space Vizzion, jež je
předobrazem modelu ID.7 Shooting Brake,

s jehož premiérou se počítá v roce 2024.
První karosářskou variantou modelové
řady ID.7 bude ID.7 Fastback, odvozený
od koncepčního vozu ID. Aero. Uvedení
tohoto sedanu na český trh je plánováno
na září 2023. Výrobce slibuje výkon až
250 kW, dojezd na jedno nabití až 700 km
a rychlé nabíjení výkonem až 200 kW.
Technickým základem ID. Space Vizzion
je modulární platforma MEB. Elektrický
pohon všech kol 4Motion pracuje se dvěma
elektromotory s celkovým výkonem 250 kW.
Dojezd s akumulátorem o kapacitě 82 kWh
je 590 km. Na e-Salonu vystavená studie ID.
Space Vizzion má centrální 15,6“ dotykový
displej před digitalizovanou přístrojovou
deskou s head-up displejem s rozšířenou
realitou.

Exkluzivní premiéra Citroënu ë-C4 X
Importér C Automobil Import na
výstavě
e-Salon
v
předpremiéře
představil
novinku
pro
příští
rok.
Citroën ë-C4 X v sobě spojuje siluetu
fastbacku, přednosti SUV a charakter
prostorného čtyřdveřového vozu. Bude
se nabízet s elektromotorem o výkonu
100 kW (136 k) a s točivým momentem
260 N.m. Dojezd s akumulátorem 50 kWh
je až 360 km. Komfortní jízdu zajišťují prvky
programu Citroën Advanced Comfort,
který zahrnuje sedadla Advanced
Comfort a odpružení Citroën Advanced
Comfort. Vůz s délkou 460 cm (rozvor
náprav 267 cm) má zavazadlový prostor
s objemem až 510 l. Vůz je vybaven novým
rozhraním infotainmentu MyCitroën Drive
Plus, které bylo nedávno představeno
v modelu C5 X a v ë-C4 X je spojeno s 10“

HD displejem. Zatímco např. v Německu
bude nabízen pouze jako elektromobil, na
našem trhu budou dostupné také verze
C4 X se zážehovým motorem PureTech
i s turbodieselem. Všechny budou uvedeny
v prvním čtvrtletí 2023.

více na
www.autoweek.cz

Renault představil rozsáhlou reorganizaci
Skupina Renault oznámila reorganizaci, která
rozdělí její aktivity do pěti podniků a prohloubí
vazby s čínskou společností Geely. Hlavním pilířem
strategie Renaultu je oddělení podnikání v oblasti
spalovacích motorů od elektromobilů. Renault se
stane průmyslovým holdingem sdružujícím pět
různých podniků:
– Ampére, jednotka pro výrobu elektromobilů.
– Power, kde se budou nacházet aktiva
v oblasti spalovacích motorů a hybridních
pohonů.
– Alpine, značka sportovních vozů.
– Mobilize, která se soustředí na novou mobilitu,
energetiku a služby založené na datech.
– The Future Is Neutral, která se zaměří na
recyklaci a otázky související s životním prostředím.

Renault rovněž oznámil založení společného
podniku s čínskou společností Geely, která bude
vlastnit 50 % divize Power. V rámci poddivize Horse
se zaměří na výrobu zážehových motorů a hybridní
technologie. Kromě Renaultu a Geely budou
jejími zákazníky Dacia, Volvo, Lynk & Co a Proton
a také alianční partneři Nissan a Mitsubishi. Později
by mohly přijít i další výrobci. Výroba má být víc
než pět milionů motorů a převodovek ročně.
U společnosti Ampére Renault plánuje uvedení
na burzu v Paříži v druhé polovině roku 2023
a počítá s podporou strategických investorů
včetně společností Qualcomm Technologies
a Google. Ampére bude vyvíjet elektrické
platformy a do roku 2031 má ročně vyrábět milion
vozidel pro značku Renault. „Brzy překročíme podíl
30 % v hodnotovém řetězci našich elektromobilů
dí ky lepší kontrole výroby
akumulátorů a do roku 2030
dosáhneme 80 %, přičemž před
třemi lety jsme pokrývali pouze
10 %,“ poznamenal šéf Renaultu
Luca de Meo.
Pro užitková vozidla bude
Renault spoléhat na dceřinou
společnost Hyvia, která vyrábí
auta s palivovými články, a na
FlexEVan, který chce zjednodušit
život zákazníkům plně propojenými
elektromobily.
více na
www.autoweek.cz

Volkswagen bude pokračovat ve španělském projektu
Španělská
značka
koncernu
Volkswagen Seat zahájí megaprojekt na
výrobu elektricky poháněných vozidel
a akumulátorů poté, co se podařilo vyřešit
velikost vládních dotací pro tento projekt.
Projekt pod vedením Seatu, kterého
se zúčastní také 60 dalších společností

napojených na koncern Volkswagen,
předpokládá investici ve výši 10 miliard eur
do přechodu španělského automobilového
průmyslu k elektromobilitě a přeměnu
země na evropské centrum pro výrobu
elektrických vozidel a akumulátorů.
Španělská vláda uvedla, že Seat (tzn.
VW) obdrží 397,4 milionu eur z 877 milionů
eur státní dotace na první fázi programu
s využitím fondů EU na obnovu po pandemii.
Volkswagen ale tvrdil, že toto financování
není dostatečné. Není jasné, zda byla
státní dotace navýšena. Španělská
média uvádějí, že další dotace a půjčky
nabídly regionální úřady. Volkswagen
elektrifikuje výrobní závody Seatu Martorell
a Pamplona a Španělsko získá první závod
na výrobu akumulátorů v Saguntu.

Grand Automotive CE uvede na český trh Geely
Společnost Grand Automotive Central
Europe se stala oficiálním importérem
značky Geely pro Maďarsko, Českou
republiku a Slovensko. Po dlouhém
vyjednávání
podepsali
nejvyšší
představitelé obou stran v hotelu Four
Seasons Gresham Palace dohodu
o dovozci pro tři země. První vozy značky
Geely by měly vyjet na silnice v České
republice,
Maďarsku
a
Slovensku
začátkem roku 2023. Prvním modelem
Geely, který bude uveden na náš trh,

bude Geometry C s plně elektrickým
pohonem.

Další témata 45. týdne na autoweek.cz
Rekordní návštěva mezi stovkami vozů na Prague Car Festivalu
Barometr nákladní dopravy ČESMAD Bohemia predikuje hospodářské potíže

více na
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ID. Buzz a ID. Buzz Cargo na e-Salonu
Volkswagen Užitkové vozy na veletrhu
e-Salon v Letňanech vystavil v české
premiéře model ID. Buzz jak v osobní
variantě, tak i v užitkové verzi ID. Buzz Cargo.
Pětimístný ID. Buzz začíná s cenou od 1
537 556 Kč včetně DPH, zatímco vstupní
cena skříňové verze ID. Buzz Cargo je

1 189 110 Kč bez DPH. Prodej bude v České
republice zahájen na začátku příštího
roku. Pohon obstarává vzadu uložený
elektromotor o výkonu 150 kW (204 k).
S akumulátorem s kapacitou 77 kWh lze ujet
až 423 km, v případě Cargo 425 km. Osobní
verze má variabilní zavazadlový prostor
o objemu 1121 až 2205 l (ve dvoumístném
uspořádání), užitková varianta Cargo
poskytuje nákladový prostor o objemu
3,9 m3 a užitečnou hmotnost 650 kg.
V nabídce 30 vzájemně provázaných
asistenčních systémů je i nejnovější
generace asistentu Travel Assist se
sdílenými daty a parkovací asistent Plus
s pamětí.

Pojištěného veterána pohlídá telematická jednotka
V registru vozidel je přes 300 000 osobních
automobilů starších 25 let, které se až dosud
pojišťovaly v rámci běžných produktů
a sjednat havarijní pojištění pro většinu
z nich nebylo možné. Právě na tyto vozy,
včetně těch na „veteránských“ značkách,
cílí pojištění veteránů od pojišťovny
Kooperativa. Je připraveno ve formě
balíčků. Základní ROZJEZD nabízí povinné
ručení, asistenční služby a také pojištění
nezaviněné nehody. V takovém případě za
klienta komunikaci s pojišťovnou viníka zajistí
Kooperativa. MEZIPLYN a NAPLNO zahrnují
i pojištění pro případ odcizení celého vozidla
nebo živelní pojištění. Varianta NAPLNO má
navíc i pojištění havárie vozidla. V obou
těchto variantách klient získá telematickou

jednotku Xmatron propojenou s mobilní
aplikací ve smartphonu. Může tak online sledovat polohu vozidla, dostane
varování v případě pokusu o odcizení
vozidla (při pokusu o odtah, zvedání a jiné
pohyby vozu) atd. Zajišťuje i automatické
volání asistenční služby v případě nehody
nebo možnost vedení knihy jízd. Pojištění
veteránů je určeno pro motocykly a osobní
automobily historicky a sběratelsky cenné,
které jsou starší než 25 let.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Generálním ředitelem MOL Česká republika Ľuboš Dinka
Vedení společnost MOL Česká republika
převzal jako generální ředitel Ľuboš Dinka.
Naváže na práci Richarda Austena, který
řídil druhou největší síť čerpacích stanic
v Česku doposud. Během Austenova
působení prošly servisní stanice MOL
významným rozvojem.
Ľuboš Dinka po ukončení univerzitního
studia na Národohospodářské fakultě
v Bratislavě nastoupil v červnu 1988 do
společnosti Slovnaft. Od ledna 2004
působil ve funkci vedoucího segmentu
prodeje palivových karet a v říjnu 2006 byl
jmenován na pozici výkonného ředitele
a jednatele společnosti MOL – Slovensko.
Od roku 2009 se stal vedoucím prodeje
v rámci slovenského trhu, o pět let později
byl jmenován do funkce obchodního

manažera tmavých produktů ve Skupině
MOL v Budapešti. Zároveň zastával
funkci vedoucího exportního prodeje ve
společnosti Slovnaft. V roce 2016 se stal
vedoucím nepalivových produktů Skupiny
MOL a o půl roku později zastával funkci
ředitele Downstream Prodej ve společnosti
Slovnaft.

Lutonský bude šéfovat projektu Insider
Agenturní skupina Katz83 najala
několik nových posil. Patří mezi ně také
bývalý motoristický novinář Petr Lutonský,
který přišel z týmu názorového webu
Info.cz vydavatelství CMI News z pozice
new business developer. Za sebou má
desetiletou praxi v PR agentuře Bison &
Rose, kde měl v kompetenci produkci
vlastních agenturních projektů. V Katz83
se bude starat o kompletní vedení projektu
podcastu Insider, který s Jirsou moderuje
šéfredaktor Info.cz Michal Půr.

více
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EU zpřísňuje cíle
členských států
ve snižování
emisí

S Euro 7/VII není
spokojen nikdo

Bezpečnost
ve Škoda Auto –
1. díl

Aktivisté na kolech před
zahájením konference
COP27 zastavili letadla

Kancléřské
dilema

S Euro 7/VII není spokojen nikdo
Podle Evropské komise lze nové normy splnit
pomocí dostupných technologií, čímž se výrobci
vyhnou nutnosti vyvíjet nové spalovací motory.
Podle Komise si nové normy vyžádají nárůst
ceny nového osobního nebo dodávkového
automobilu jen o 0,6 %, u nákladních vozidel
a autobusů o 3,1 %.
Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton uvedl:
„Norma zajistí, aby automobily se spalovacími
motory, uváděné na trh EU do roku 2035, byly co
nejčistší po co nejdelší dobu, ať už se používají
kdekoli, protože v roce 2050 bude na silnicích EU
jezdit 20 % vozidel se spalovacími motory a na
zahraničních trzích, například v Asii a Latinské
Americe, bude toto číslo pravděpodobně
mnohem vyšší.“
Evropská asociace výrobců automobilů ACEA
uvedla, že s Euro 6/VI má EU nejpřísnější normy
pro emise znečišťujících látek na světě a ty jsou
díky nejmodernější technice na sotva měřitelné
úrovni. „Přínos návrhu Komise pro životní prostředí
je bohužel velmi omezený, zatímco výrazně
zvyšuje náklady. Zaměřuje se na extrémní jízdní
podmínky, které nemají v reálném životě téměř
žádný význam,“ tvrdí president ACEA a generální
ředitel BMW Oliver Zipse.
„Aby výrobci nákladních vozidel splnili
normu Euro VII budou muset přesunout značné
technické a finanční zdroje z elektromobilů zpět
ke spalovacímu motoru. To ovlivní náš přechod
na vozidla s nulovými emisemi. Není to dobré

pro klima, není dobré pro zdraví lidí a není dobré
pro průmysl,“ uvedl Martin Lundstedt, generální
ředitel Volvo Group a předseda ACEA pro
užitková vozidla.
„Legislativa Euro 7/VII nebude připravena dřív
než v polovině roku 2024 s ohledem na dlouhý
seznam dodatečných testů. Navrhovaná data
jsou vzhledem k obrovskému počtu modelů
a variant, které je třeba do té doby vyvinout,
zkonstruovat, otestovat a typově schválit, zcela
nereálná,“ varuje ACEA.
„Zejména pro nákladní vozidla je tento
návrh téměř desetkrát přísnější, než byl v rámci
Euro 6. Takto zdražujeme logistiku a všechny
dodavatelské řetězce, které spoléhají na silniční
dopravu,“ řekl mluvčí dopravní politiky skupiny
CDU/CSU v Evropském parlamentu Jens Gieseke.
Nevládní organizace Transport & Environment
tvrdí, že Komise podlehla nátlaku automobilek.
„Návrhy pro automobily jsou tak slabé, že je
mohl vypracovat sám automobilový průmysl.
Přestože se automobilky těší rekordním ziskům,
prodaly Komisi lež, že ambiciózní norma Euro 7 je
cenově nedostupná. Je to skandál, který bude
zničující pro kvalitu ovzduší zejména ve východní
a jižní Evropě s vysokým počtem starších vozů.
Průmyslová lobby se zuřivě postavila proti Euro 7
pomocí špinavých triků k ovlivnění rozhodovacích
orgánů. Zisky automobilek jsou upřednostňovány
před zdravím milionů Evropanů,“ uvedla
manažerka T&E pro emise vozidel Anna Krajinska.
více na
www.autoweek.cz

Bezpečnost ve Škoda Auto – 1. díl
Ve zkušební laboratoři automobilky Škoda
Auto v Úhelnici nedaleko Mladé Boleslavi proběhl
workshop zaměřený na vývoj bezpečnostních
prvků současných i budoucích modelů značky
Škoda.
První crash test s vozem Škoda proběhl
v roce 1968 v areálu závodu v Mladé Boleslavi.
Tehdy se proti zdi rozjela Škoda 1000 MB rychlostí
20 km/h. První zdokumentovaný crash test provedl
v květnu 1972 v Praze-Ruzyni Ústav pro výzkum
motorových vozidel (ÚVMV) v souladu s předpisy
EHK OSN. Testovaným vozidlem byla Škoda
100 L. Po úspěšné premiéře se crash testy konaly
pravidelně. Zařízení v Ruzyni bylo v provozu až
do roku 1996. V roce 1975 ÚVMV otevřel v areálu
automobilky Avia zkušebnu s venkovní padací
věží, kde se prováděly nárazové zkoušky pádem
z výšky.
Po převzetí ÚVMV otevřela TÜV Bayern, nyní
TÜV SÜD, v roce 1996 zkušebnu v obci Úhelnice
u Mladé Boleslavi. Prvním testovaným vozem byla
Škoda Octavia. V roce 2011 zkušebnu převzala
Škoda Auto a pokračovala zde ve spolupráci

s TÜV SÜD Czech. V březnu 2020 zahájila provoz
nová, moderní crashtestová laboratoř. Délka
haly je 180 m a srdcem laboratoře je elektrický
pohonný systém, který urychlí dvě vozidla
o celkové hmotnosti až 3,5 t proti sobě čelně až
na 65 km/h nebo jedno vozidlo na 120 km/h. Jako
cestující se používá devět figurín dospělých a čtyři
dětí různých konstrukcí.
Do vybavení pro všechny aktuální testovací
scénáře patří měřicí stěna, která zaznamenává
síly vznikající při nárazu, a 20 statických a 30
palubních vysokorychlostních HD kamer pro
dokumentaci všech crash testů. V oddělené hale
je instalováno zařízení pro zaplavení vozů, které
se používá v rámci crash testů elektrických vozů.
V roce 2021 byly vozy Škoda Fabia a Enyaq
iV v rámci testu Euro NCAP vyhodnoceny jako
nejbezpečnější vozy ve svých třídách. Nejdůležitější
částí testovacího programu je čelní nárazová
zkouška, na kterou se Škoda Auto připravuje
pomocí komplexních simulací. Prvnímu crash testu
předchází 1000 počítačových simulací. Během
vývoje vozidla se provádí 10 interních crash testů.
více na
www.autoweek.cz

EU zpřísňuje cíle členských států ve snižování emisí
Vyjednavači Evropské unie pod českým
předsednictvím uzavřeli dohodu o závazných
cílech pro snižování emisí v odvětvích, jako jsou
silniční doprava, zemědělství, budovy a odpady.
Návrh zákona je druhým schváleným návrhem
v rámci Fit for 55.
Cílem souboru opatření Fit for 55 je snížit čisté
emise skleníkových plynů do roku 2030 nejméně
o 55 % a zajistit, aby EU byla v polovině století
uhlíkově neutrální. Dohoda, kterou uzavřeli
poslanci Evropského parlamentu a vyjednavači
Evropské rady, počítá s cílem snížit na úrovni EU
emise skleníkových plynů o 40 % oproti roku 2005
pro odvětví, na něž se nevztahuje systém EU
pro obchodování s emisními povolenkami EUETS. Patří mezi ně silniční a vnitrostátní námořní
doprava, budovy, zemědělství, odpady a malý
průmysl. Celkový podíl zemí EU na globálních
emisích skleníkových plynů je 8 %.
„Tato odvětví jsou společně zodpovědná za
60 % emisí skleníkových plynů v bloku. Jsem rád,
že se nám podařilo dosáhnout rychlé dohody
o tomto návrhu právě včas před konferencí
COP 27. EU tak bude moci světu ukázat, že
skutečně hodlá snižovat emise v souladu se
svými závazky vyplývajícími z Pařížské dohody
o udržení globálního oteplování na bezpečné
úrovni. Je naší odpovědností zachovat naši
planetu pro všechny budoucí generace,“

uvedl Marian Jurečka, ministr životního prostředí
za Českou republiku, která vykonává rotující
předsednictví EU.
Podle navrhovaných právních předpisů má
každý členský stát svůj vlastní zvýšený cíl pro
snížení emisí, který byl vypočítán na základě HDP
na obyvatele a nákladové efektivnosti. Dánsko,
Finsko Německo, Lucembursko a Švédsko mají
nejpřísnější cíl – 50 %, zatímco Bulharsko jen –
10 %. Pro Českou republiku platí požadavek snížení
emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 26 %.
Členské státy si budou tyto emisní příděly moci
půjčovat. To jim umožní aby, pokud budou jejich
emise nižší, než se očekávalo, převést část svých
ročních emisních přídělů na později nebo si půjčit
z přídělů na následující rok, pokud byly jejich
emise vyšší. Státy budou také moci nakupovat
a prodávat emisní příděly mezi sebou, ale tato
možnost bude omezena na 10 % jejich ročních
emisních přídělů, pokud jde o roky 2021-2025,
a na 15 %, pokud jde o roky 2026-2030.

více na
www.autoweek.cz

Aktivisté na kolech před zahájením
konference COP27 zastavili letadla
Vítejte u přehledu zpráv Euractivu o mobilitě
z celé Evropy od Seana Gouldinga Carrolla.
Navzdory znepokojivě vysokým teplotám
jsou očekávání, že konference COP27 povede
k dohodě, která by odvrátila klimatickou
katastrofu, jen velmi malá. Místo toho je to
příležitost pro delegáty, aby se na pódiu
vytahovali a pomocí vzletné a bombastické
rétoriky nám připomněli, že čas jednat je právě
teď. Nejslavnější mladistvá klimatická aktivistka
na světě se shromáždění odmítla zúčastnit
a označila ho za fórum pro vysoce postavené
lídry, kteří se věnují Greenwashingu.
Doprava není v Šarm aš-Šajchu na pořadu
dne tak vysoko jako loni v Glasgowě. Jako každý
rok novináři publikovali výpady proti delegátům,
kteří na konferenci létají. V jejich podání to
dokazuje, že účastníci konference COP jsou
pokrytci, kteří kážou jedno, ale chovají se jinak.
Ne všechna letadla jsou pro klima stejně
škodlivá – počet cestujících nacpaných do
komerčních letů pomáhá snižovat uhlíkovou
stopu na osobu. Letadla k přepravě několika
vyvolených jsou však jiný příběh. V Amsterdamu
členové Greenpeace a Extinction Rebellion vjeli
na plochu letiště Schiphol na kolech a znemožnili
tak soukromým tryskáčům mířícím do Egypta
vzlétnout. Jedná se o nezákonný a nebezpečný
(především pro samotné aktivisty) kousek. Je

však pravděpodobné, že s tím, jak bude realita
klimatických změn stále zřejmější, bude taktika
aktivistů stále extrémnější.
Premiéři německých spolkových zemí schválili
jízdenku za 49 eur na veřejnou dopravu po
celé zemi. Rozhodnutí přišlo po tříměsíčním
letním období, kdy byly měsíční ceny za
regionální veřejnou dopravu sníženy na 9 eur
měsíčně. Jízdenka měla platit od 1. ledna 2023.
Provozovatelé veřejné dopravy to však odmítli.
„Zásadní otázky zůstávají nezodpovězeny včetně
toho, co se stane, pokud dohodnutý rozpočet
3 miliardy eur nebude stačit na vyrovnání
snížených příjmů dopravců,“ uvedl šéf sdružení
veřejné dopravy VDV Oliver Wolff.
Další kůl v srdci snu o Hyperloopu – Elon Musk,
nyní známý především jako nový generální
ředitel Twitteru, nechal zbourat testovací
dráhu Hyperloop před sídlem SpaceX v Los
Angeles. Příslib Hyperloopu – moduly, které by
cestující unášely vakuově uzavřenými trubkami
neuvěřitelnou rychlostí – se nenaplnil a zdá
se být nepravděpodobné, že se tak stane.
Prototyp byl instalován v rušné oblasti Los
Angeles. Po počátečním zájmu však zůstal roky
nevyužitý, hromadil se na něm prach a nečistoty
a představoval překážku pro chodce a motoristy.
Plocha, na níž stál, bude přeměněna v parkovací
místa pro zaměstnance SpaceX.
více na
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Kancléřské dilema
Cesta německého kancléře Olafa Scholze
do Číny vyvolala ve světě mnoho diskusí. Jedno
je ale jisté – rychlý přechod k elektromobilitě
v Německu, a tím i v celé EU, je bez Říše středu
v dohledné době nemyslitelný. Kancléř Scholz
mohl v Pekingu připomínat lidská práva, musel
ale přitom mít na mysli i to, že smělé cíle Zeleného
údělu EU v dopravě a energetice zůstanou jen
zbožným přáním pokud do jejich realizace nebude
zapojena z evropského pohledu autokratická
vláda Číny.
Spolu se spolkovým kancléřem Olafem
Scholzem seděli ve vládním letadle při jeho
kontroverzní cestě do Číny nejen vrcholní
představitelé nejvýznamnějších německých
společností Adidas, Deutsche Bank, Siemens,
BioNTech, Volkswagen, BASF, BMW, Bayer, Merck
and Wacker s vírou v uzavření mnohamiliardových
obchodních dohod. Spolu s nimi se do Číny
vydal i osud elektromobility pro nejbližší roky.
Německé, a tím pádem i celoevropské, plány
na radikální proměnu dopravy doprovázené
přechodem k elektromobilitě se totiž bez Číny
ve střednědobém horizontu neobejdou.

Více než polovina surovin pro elektrické
pohony a akumulátory elektromobilů pochází
z Číny. A pokud má mít elektromobilita smysl, pak
musí být bezemisní i zdroje elektrické energie.
Jenže co se týče větrné a solární energie, není
situace o nic lepší – ani zde se Evropa bez Číny
neobejde. Generátory ve větrných turbínách
potřebují vzácné zeminy a elektrické vedení měď.
Jenže Čína těží a zpracovává 87 % světových
ložisek vzácných zemin a 65 % kovů, jako jsou
kobalt, měď, lithium a nikl. Alternativy, jako jsou
akumulátory bez kobaltu nebo politicky korektní
dodavatelské řetězce pro vzácné zeminy, měď
a další strategické suroviny, nebudou v krátké
době dostupné.
Pro Volkswagen je Čína nejvýznamnějším
světovým trhem – letos zde koncern prodal
39 % své celosvětové produkce. Aby si toto
postavení udržel chce ještě víc investovat do
technologického rozvoje přímo v zemi. Velká trojka
německého automobilového průmyslu (VW, BMW
a Mercedes) v Číně každoročně prodá téměř
5 milionů vozidel a dohromady si tam vydělá
20 miliard eur.
více na
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