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Herbert Diess zůstává v čele Volkswagenu
Dozorčí rada koncernu Volkswagen
představila svou každoroční aktualizaci
pětiletého investičního plánu. Nastínila investice
ve výši 159 miliard eur, což je nárůst oproti plánu
150 miliard eur zveřejněném v loňském roce. To
zahrnuje elektrifikaci více závodů Volkswagenu
po celé Evropě. Investice do elektromobility se
ve srovnání s loňským plánem zvýší o 50 % na
52 miliard eur. Ve zveřejněném plánu rozvoje
elektromobility zahrnující výrobní závody po celé
Evropě není zmíněn žádný ze závodů společnosti
Škoda Auto ani zde není nic o investicích v České
republice.
Dozorčí rada současně potvrdila, že generální
ředitel VW Herbert Diess si po několika týdnech
mocenského boje ponechá svůj úřad, ale přijde
o mnoho pravomocí. Herbert Diess se bude
v budoucnu starat především o strategické

záležitosti a o novou softwarovou divizi Cariad.
Zůstane také v čele skupiny velkoobjemových
značek.
Ralf Brandstätter, který loni převzal od Diesse
vedení klíčové značky Volkswagen Osobní vozy,
se od srpna stane členem představenstva
společnosti a současně převezme odpovědnost
za nejdůležitější, v současné době stagnující,
čínský trh.
Brandstätterovým nástupcem v čele značky
VW Osobní vozy a členem představenstva
skupiny se stane současný generální ředitel
společnosti Škoda Auto Thomas Schäfer.
Herbert Diess je vizionář a mimořádně schopný
šéf, který má jasnou představu o budoucím
směřování koncernu směrem k elektromobilitě
a jeho proměně v technologickou společnost
s důrazem na digitalizaci a vlastní vývoj
softwaru. Připravil i plán
úspor aby zvýšil ziskovost.
Jenže zatímco technická
řešení a finance se dají
u Volkswagenu věcně
analyzovat, s osobními
kontakty je to složitější.
Diess udělal závažnou
chybu kdy ž podcenil
komunikaci se zástupci
odborů a ty se proti němu
postavily. Paradoxní přitom
je, že odbory jeho plán
transformace podporují.
více na
www.autoweek.cz

Nový Multivan přichází s výhodnými cenami
Značka Volkswagen Užitkové vozy spustila
konfigurátor pro nový Multivan. Kromě
dvou délek karoserie (4973 mm, resp.
5173 mm) jsou na výběr dva zážehové
motory (1,5 TSI/100 kW a 2,0 TSI/150 kW),
turbodiesel (2,0 TDI/110 kW) a plug-in
hybridní eHybrid se 160 kW.
Vstupní verzi Multivan 1,5 TSI 100 kW lze
pořídit za 1 202 103 Kč (Long: 1 242 576 Kč),
s motorem 2,0 TDI 110 kW za 1 297 170 Kč
(Long: 1 337 592 Kč) a eHybrid stojí
1 436 876 Kč vč.DPH(Long:1479395Kč).Nový
Multivan je možno v rámci předprodeje
objednávat u autorizovaných prodejců
značky Volkswagen Užitkové vozy. Oficiální
prodej v České republice začne v lednu
2022.

Do Zebra Group vstupuje Venture Club
Nejmladší
česká
automobilka
Zebra Group vyrábí od roku 2016 malá
multifunkční užitková vozidla značky
Zebra určená primárně pro municipality.
S aktuálním plánem expanze na evropské
trhy a ovládnutí segmentu elektrických
víceúčelových vozidel do 3,5 t pomůže
investice od skupiny Venture Club Invest.
Za částku 30 milionů korun získává Venture
Club Invest v Zebra Group 18% podíl. Plán
na nejbližší období je navýšit výrobu z nižších
desítek vozidel na stovky ročně.
Společnost Zebra Group vznikla v roce
2014, aby obnovila výrobu malých
užitkových vozů s hmotností do 3,5 t
v České republice. Užitkový vůz Zebra
může nést více než 45 druhů výměnných

nástaveb. Víceúčelová vozidla existují
v krátké i prodloužené verzi a s pohonem
4x4. Už lze objednat i elektrické verze, které
budou k dodání v roce 2022. Ve stejném
roce má být hotov první funkční prototyp
vodíkového pohonu pro pětitunové vozidlo.

více na
www.autoweek.cz

První pohled na nový Amarok
Na novou generaci si příznivci
Volkswagenu Amarok budou muset
počkat na konec roku 2022. Nyní ale
společnost Volkswagen Užitkové vozy
zveřejnila první náznaky jeho podoby.
Nový pick-up se bude vyrábět v Jižní
Africe v Silvertonu na stejné lince jako jeho
příbuzný Ford Ranger, který byl nedávno
představen a s nímž sdílí stejnou platformu.
Fordu v rámci smlouvy o užitkových
vozech poskytuje Volkswagenu základ
z Rangeru – technickou část i podvozek.
Kromě modernizovaného exteriéru by
měl mít Amarok třetí generace výrazně
více asistenčních systémů a nejnovější
konektivitu.

Volkswagen Užitkové vozy uvedl model
Amarok v roce 2010. Za deset let se na
celém světě prodalo přes 800 000 kusů.
Zákazníci v České republice budou moci
nový Amarok objednávat od roku 2023.

Toyota GR Yaris se spalovacím motorem na vodík
Toyota v modelu GR Yaris představila
experimentální spalovací motor na
vodík. Palivo, palivové nádrže a postup
tankování se u experimentálního vozidla
neliší od sériově vyráběné Toyoty Mirai.
Zatímco Mirai má elektrický pohon
využívající elektřinu z palivových článků,
experimentální GR Yaris je vybaven

spalovacím motorem s prakticky nulovými
výfukovými emisemi, s výjimkou velmi
malého množství spáleného motorového
oleje, kterému nelze zabránit. Spalovací
motory na vodík Toyota vyvíjí od roku
2017. Experimentální Toyota Corolla
Sport se spalovacím motorem na vodík
už od května prokazuje své schopnosti
v japonských vytrvalostních závodech.
Vodíkem poháněný GR Yaris i závodní
Corolla Sport používají přeplňovaný
tříválec G16E-GTS 1,6 l z modelu GR
Yaris, ale s upraveným systémem přívodu
a vstřikováním pro používání vodíku.

Další témata 49. týdne na autoweek.cz
První otevřená datová sada z kamer typu rybí oko
Barometr platební morálky 2021
Škoda Auto DigiLab uvádí službu Kliq pro snadné sdílení služebních vozů
více na
www.autoweek.cz

Od spalovacích motorů až po vodík – Bosch
pracuje technologicky neutrálně na mobilitě zítřka
1. část
Společnost Bosch je přesvědčena o tom, že
vodík bude v budoucnu efektivním nositelem
energie. Proto v této oblasti v letech 2021 až 2024
investuje téměř 600 milionů eur do mobilních
aplikací a 400 milionů eur do aplikací pro
stacionární výrobu elektřiny a tepla. Do vývoje
palivových článků se v rámci společnosti Bosch
zapojují i vývojáři z Českých Budějovic.
Společnost Bosch chce rozhodujícím
způsobem přispět ke klimaticky neutrální mobilitě.
Klade si za cíl přizpůsobit všechny třídy vozidel
budoucím emisním požadavkům. Za tímto
účelem vyvíjí vysoce efektivní pohony – od
spalovacích motorů přes elektrické s akumulátory
až po palivové články. Jako lídr v oblasti inovací
má Bosch v oblasti elektrického pohonu širší
pozici než kterákoli jiná společnost – pokrývá
vše od eBiků přes osobní automobily až po těžká
nákladní vozidla.
Na využití elektrické energie pro pohon
osobních, lehkých užitkových i nákladních
automobilů panuje všeobecná shoda.
Diskuze se vedou o zdroji této energie. V tomto
ohledu není dostupné zcela dokonalé řešení
vhodné pro všechny způsoby provozu. Využití
spalovacího motoru k pohonu generátoru,
které najdeme u některých systémů hybridního
pohonu, znamená jen poloviční krok k bezemisní

dopravě. Částečně lépe je tomu u elektromobilů
s akumulátory, protože k jejich nabíjení se využívá
elektrická energie, jejíž výroba nebývá vždy
skutečně bezemisní, a dobíjení, pokud má být
efektivní, trvá relativně dlouho.
Bosch proto považuje pohon s palivovými
články za jeden z klíčových prvků budoucí
elektromobility. Přitom nevnímá vozidla
s palivovými články jako konkurenci k vozidlům
s akumulátory, nýbrž jako komplementární
technologii schopnou efektivně pokrýt
aplikace, kde je použití pohonu s akumulátory
problematické.
Portfolio společnosti Bosch zahrnuje všechny
komponenty pro elektrifikaci automobilů. K tomu
přidává i nabídku služeb pro elektromobilitu –
Battery in the Cloud Bosch umožní dosáhnout
delší životnost akumulátorů, s nabíjecí službou
Convenience Charging Bosch zajišťuje, aby
řidiči elektromobilů mohli snadno najít veřejně
přístupné dobíjecí stanice a zaplatit u nich.
Integrované řešení pro nabíjení a navigaci
poskytuje přesnou předpověď dojezdu
a plánování trasy a inteligentní energetický
manažer Bosch umožňuje snížit emise CO2
a ušetřit náklady na energii v domácnosti
s možností v budoucnu do systému řízení spotřeby
energie integrovat také elektromobily.
Dokončení na str. 6

více na
www.autoweek.cz

Perspektivní budoucnost ve vodíku
a palivových článcích
Společnost Bosch se pro budoucnost zaměřuje
mimo jiné na palivové články vhodné především
pro užitkové vozy, autobusy a nákladní automobily.
Tato vozidla požadují vysoký výkon ve spojení
s dlouhým dojezdem a krátké doby dočerpávaní
paliva. Právě to jsou kritéria, kde vodíkový palivový
článek předčí současné akumulátory.
Vodíkový palivový článek je elektrochemické
zařízení, které přeměňuje chemickou energii
z reakce paliva (vodík) s okysličovadlem (vzdušný
kyslík) na elektrickou energii. Takto získaná
elektrická energie se může využít k napájení
elektrického motoru vozidla. Jelikož nedochází
ke spalovaní paliva, jde o absolutně bezemisní
zdroj elektrické energie se značně vyšší účinností
vůči spalovacím motorům.
Vodík má potenciál pro ukládání energie
především ve spojení s obnovitelnými zdroji
elektrické energie (OZE), jako jsou solární
nebo větrné elektrárny. Výkon výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů je nestálý. Možnost
ukládání elektrické energie do systémů
s akumulátory je v průmyslovém měřítku zatím
velmi omezená. Právě zde je velký potenciál
ve vodíku vyráběném elektrolýzou s využitím

elektrické energie z OZE. Takto získaný „zelený“
vodík je možné ukládat, může být využitý ve
stacionárních palivových článcích (např. pro
vytápění) nebo v palivových článcích pro
bezemisní elektrický pohon.
„Zelený“ vodík je možné dlouhodobě
skladovat s nejvyšší účinností a umožňuje
přepravu velkého množství energie na dlouhé
vzdálenosti, podobně jako dnes konvenční
fosilní paliva. Vodík se také může stát základem
pro syntetická paliva (e-Fuels), jejichž výroba
je založená na obnovitelných zdrojích energie
a jsou CO2 neutrální. Ta mají velký potenciál pro
splnění budoucích požadavků na dekarbonizaci
letectví a námořní dopravy.
Předností vodíkových palivových článků je
i jednodušší recyklace v porovnání s recyklací
Li-Ion akumulátorů. Samotný proces recyklace
platiny z palivových článků využívá osvědčené,
dobře známé procesy s účinností regenerace
95 až 97 %.
Společnost Bosch se zabývá i technickými
otázkami týkajícími se používání vodíku ve
spalovacích motorech a zkoumá možnost
prosazení této technologie na trhu.

více na
www.autoweek.cz

Chytré dobíječky baterií

Univerzální startovací zdroje
Když je baterie vybitá a potřebujeme
auto rychle nastartovat, přijdou vhod
záložní startovací zdroje Osram. Vybírat
lze z kompaktních modelů až po velký
stacionární startovací zdroj učený pro dílny
nebo havarijní vozidla. Aby lehce přenosný
startovací zdroj nezahálel, je možné jej
využít jako svítilnu nebo jako powerbanku
s USB-C konektory. Na rozdíl od powerbanky
ale s tímto zdrojem nastartujete i auto s až
osmilitrovým motorem!
I nejmenší model Osram BATTERY-
start 200 je schopen nastartovat motor
s objemem až 3 litry. Přitom velikostí
odpovídá běžnému 7“ mobilnímu telefonu.
Model 300 se liší pouze tloušťkou, má však
více než dvojnásobnou kapacitu, což
umožňuje nastartovat zážehový motor
do objemu 6 l nebo vznětový motor do
3 l. Model 400 je výkonný startovací zdroj
umožňující nastartovat zážehový motor
do 8 l nebo vznětový motor s polovičním
objemem. Profesionální model Pro 700 je
díky vestavěné lithium-fosfátové baterii
vhodný pro startování zážehových motorů
až do 8 l a vznětových do 6 l. Vzhledem
k povaze a rozměrům tohoto startéru však
neplní funkci powerbanky.

U elektrických a hybridních vozidel je
baterie mnohem důležitější a dražší než dřív.
Rostou tak i požadavky na jejich údržbu.
Inteligentní nabíječky nabízejí chytré
režimy nabíjení, které odpovídají typu
baterie. Baterii nejenom nabíjejí, ale také
udržují v optimálním stavu i během delší
odstávky vozidla. Inteligentní nabíječky
Osram BATTERYcharge nabíjejí všechny
typy baterií včetně lithium-iontových, a to
od 6 V, přes 12 V s kapacitou až 170 Ah až
po 24 V baterie s kapacitou 70 Ah.
Nabíječky mají ochranu, která zabraňuje
poškození elektrického systému proti
účinkům přepólování nebo zkratu. Když jsou
dobíječky zapnuté, zahájí vícestupňový
nabíjecí cyklus a automaticky přejdou
do udržovacího režimu jakmile je baterie
plně nabitá. Jsou kompatibilní s vozidly se
systémem start-stop. Součástí vybavení
je kromě klešťových konektorů také kabel
s kruhovými svorkami, který lze trvale
instalovat, aby se usnadnilo připojení
nabíječky.

více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Škoda Auto bude měnit šéfa

Nový šéf AutoSAP Jahn chce
řešit čipovou krizi
Po dubnovém odchodu Bohdana
Wojnara ze Škody Auto hledalo Sdružení
automobilového
průmyslu
nového
prezidenta. Prosincová valná hromada
nakonec rozhodla, že do čela AutoSAP
se po pěti letech vrátí manažer Škodovky
Martin Jahn.
„Být
opět
prezidentem
Sdružení
automobilového průmyslu je pro mě
závazkem. Autoprůmysl je v důsledku
pandemie covidu-19 a z ní plynoucího
narušení dodavatelských řetězců včetně
nedostatku čipů už téměř dva roky
v hluboké operativní krizi. Zároveň je před
námi výzva v podobě transformace na
čistou mobilitu,“ uvedl Jahn po svém
zvolení.
Členové Sdružení automobilového
průmyslu na valné hromadě rovněž
potvrdili nový čtyřletý mandát pro členy
Představenstva jednatele Agadosu Petra
Ostrého a prokuristu TÜV SÜD Czech
Jiřího Sochu a členy Dozorčí rady ředitele
Ferony Iva Juřičku a jednatele 100%
Rework Tomáše Pavlíka.

Předseda představenstva Škody Auto
Thomas Schäfer odejde k 1. červenci
příštího roku do vedení značky Volkswagen.
Mateřský koncern Volkswagen to oznámil
po zasedání dozorčí rady. Thomas
Schäfer přišel do české automobilky
vloni 3. srpna. Z funkce tak odejde po
dvouletém působení. Do té doby se chce
plně věnovat Škodě, která podle něj za
jeho působení uvede řadu nových verzí
současných modelů, například další verzi
modelu rodiny Enyaq iV, modernizovaný
Karoq nebo fabii ve verzi Monte Carlo.
„K 1. červenci 2022 převezmu funkci
předsedy
představenstva
značky
Volkswagen ve Wolfsburgu. Rád bych Vás
ale ujistil o jedné věci: do té doby budu
nadále s plným nasazením pracovat
pro naši společnost, máme před sebou
hodně výzev,“ uvedl Schäfer v dopise
zaměstnancům.

více na
www.automakers.cz
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Biometan je
cestou ke splnění
emisních cílů v dopravě

Šance pro elektromobilitu i geotermální energii
Akumulátory vyrobené z lithia získaného
s nulovými emisemi z geotermálních elektráren
v Německu by mohly do poloviny roku 2025
pohánět milion vozidel ročně. Tvrdí to společnost
Vulcan Energy, která se chystá vyrábět klimaticky
neutrální lithium.
Cena lithia v současné době raketově
roste, což je způsobeno rostoucí poptávkou po
elektrických vozidlech. V Evropě se místní zdroje
lithia považují za zásadní pro rychle rostoucí
produkci akumulátorů v EU. Ta je v současnosti
závislá na dovozu z Číny, Austrálie a Konžské
republiky. V září 2020 bylo lithium zařazeno
na seznam kritických surovin EU kvůli jeho
strategickému významu pro automobilový
průmysl. To nasměrovalo pozornost ke snaze najít
evropské zdroje lithia, přičemž cílem EU je stát se
do roku 2025 soběstačnou v oblasti akumulátorů
pro elektromobily. Lithium těžené v Evropě bude
podléhat přísnějším ekologickým standardům.
Vulcan Energy staví pět geotermálních
elektráren v údolí Horního Rýna, jedné
z nejbohatších světových zásob lithia v geotermální
solance. Vytěžené surové lithium bude odesláno do
nedaleké centrální rafinerie, kde bude přeměněno
na hydroxid lithný a bude se dodávat do továren
na výrobu akumulátorů po celé Evropě.

„Do roku 2025 plánujeme vytěžit bez emisí 40
000 tun hydroxidu lithného – dost na zásobování
akumulátorů pro milion aut ročně. Jakmile budou
závody v provozu, zajistíme 100 % průmyslu
akumulátorů v Německu resp. 25 % očekávané
poptávky v Evropě,“ tvrdí výkonný ředitel Vulcan
Energy Horst Kreuter.
Zaměření na udržitelné lithium by mohlo být pro
geotermální energii zásadní změnou. Těžba lithia
totiž umožní rozvinout ekonomiku geotermálních
zdrojů, které jsou finančně náročné kvůli vysokým
počátečním nákladům. „Lithium zásadním
způsobem promění geotermální energii, protože
její ekonomika bude mnohem příznivější když
vyrábíte lithium místo toho, abyste jen získávali
geotermální energii. Ve skutečnosti jsme schopni
podpořit cenu tepla a nabídnout komunitám
v okolí našich elektráren nízkou a stabilní cenu
za vytápění,“ říká Horst Kreuter.
více na
www.autoweek.cz

Eko-elitarismus a elektromobily
Nejnovější souhrn zpráv o mobilitě z celé Evropy
od Seana Gouldinga Carrolla v dopravním
zpravodaji Euractiv.
Navzdory svým skromným kořenům bývá
moderní ekologické hnutí často obviňováno
z elitářství. Vzpomeňme si na prototyp ekologa
střední třídy, který s radostí dává pár eur navíc, aby
měl jistotu, že jeho zelenina je organická, pohrdá
módním oblečením a žasne nad cenami letenek
nízkonákladových leteckých společností, které
chrlí CO2. Před svým notebookem, navrženým
v Kalifornii, popíjí cappuccino z etických zdrojů
– samozřejmě vyrobené z rostlinného mléka…
Zdá se, že moderní environmentalismus,
vzdálený od svých beatnických a hippie kořenů,
je považován za doménu dobře situovaného
jedince, spravedlivě odsuzujícího ty, kteří se
rozhodnou pro produkty, které nejsou šetrné ke
klimatu (skutečnost, že zboží vyrobené podle jeho
kritérií je jaksi dražší než jeho běžně dostupné
protějšky je jinou otázkou).
Elektromobily svou vysokou cenou nikterak
nenarušují dojem, že ekologizace je určena
jen pro bohaté. Pro mnoho spotřebitelů jsou
plně elektricky poháněná auta symbolem
ekologického chování. Projděte se například

bohatšími předměstími Bruselu a elektromobilů
zde najdete mnoho. Ale v chudších čtvrtích se
s nimi sotva setkáte.
Je mnoho důvodů, proč se rozhodnout pro
elektromobil, jako jsou nižší provozní náklady
a výrazně snížený dopad na životní prostředí.
Ale požadovaná cena znamená, že rozhodování
o přednostech a nevýhodách vlastnictví
elektromobilů zůstává starostí bohatých.
Organizace zastupující silniční, leteckou
a námořní dopravu společně odsoudily spěch
světových vládců uzavřít hranice a zvýšit omezení
v reakci na variantu Omicron. Uvedly, že jejich
reakce vystavuje globální dodavatelský řetězec
většímu riziku kolapsu.
Automobily a nákladní
automobily poháněné s využitím
palivových článků se donedávna
jevily jako budoucnost zelené
mobility. Jenže vzhledem k tomu,
že podle rozhodnutí Evropské
komise mají na trhu EU dominovat
elektromobily s akumulátory,
přicházejí signály o odklonu
od orientace na palivové
články. Spíš než na dopravu
se nová vodíková strategie
EU, představená předsedkyní
Evropské komise Ursulou von der
Leyenovou, zaměřuje na těžký
průmysl.
více na
www.autoweek.cz

Pro mnoho Evropanů je revoluce
elektromobility fatou morgánou
Když posloucháte špičky EU v Bruselu, získáte
dojem, že revoluce elektricky poháněných
vozidel je v plném proudu. Euractiv upozorňuje,
že realita v mnoha zemích je hodně odlišná.
„Myslím, že přechod k elektrickým vozidlům
postupuje mnohem rychleji, než by kdokoli
očekával,“ vyjádřil v Bruselu hojně rozší řený
názor šéf EU pro klima Frans Timmermans.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der
Leyenová ve svém projevu o stavu unie ujistila
Evropany ve stejném duchu s tím, že „změna již
probíhá, protože v první polovině roku 2021 bylo
v Německu registrováno více elektrických vozidel
než automobilů s turbodiesely.“
Průzkum Euractivu však tento příběh
zpochybňuje a odhaluje vážné překážky pro
přijetí elektromobilů ve východní a jižní Evropě.
Špatně rozvinutý trh s ojetými elektrickými
vozidly, chaos v předplatném nabíjecích služeb
a obavy z degradace akumulátorů brání přijetí
elektrických vozidel doplňují tradičně zmiňované
problémy, jako jsou vysoké pořizovací náklady
a nedostatečná nabíjecí infrastruktura. Ze zprávy
vyplývá, že revoluce elektrických vozidel obchází
méně majetné Evropany.
Podle údajů obchodního sdružení evropských
výrobců automobilů ACEA dosáhly ve třetím

čtvrtletí roku 2021 elektromobily podíl 9,8 %
na celkovém prodeji nových aut v EU. Vlády
v EU podporují prodej elektrických vozidel
zaváděním daňových úlev a dotací. Ale průměrní
spotřebitelé, kteří nemohou využívat pomoc
podnikových účetních a právníků, se potýkají
se složitými požadavky spojenými s vypsanými
dotacemi. Spotřebitelům se středními a nízkými
příjmy pomáhá systém pobídek jen minimálně,
zvlášť když musejí uhradit vyšší cenu předem
a netuší, kdy finanční pomoc od státu dorazí.
Obavy spotřebitelů ohledně vysoké ceny
elektricky poháněných vozidel Timmermans
vyvrací tvrzením, že cena elektricky poháněných
vozidel by měla klesnou pod úroveň vozidel se
spalovacími motory již v roce 2027.
Zatímco rostoucí prodej dělá z Evropy
světového lídra v přijímání elektricky poháněných
vozidel, elektromobily stále představují pouze
zlomek automobilů pohybujících se po silnicích
EU. Většina prodaných elektrických vozidel
směřuje k firmám, které využívají finanční pobídky.
Bez zvýšené finanční podpory a větší
pozornosti vůči obavám průměrného spotřebitele
bude podle Euractivu revoluce ve velké části
Evropy i nadále stagnovat.

více na
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Biometan je cestou ke splnění
emisních cílů v dopravě
Rozvoj výroby a využívání biometanu
a dalších nízkouhlíkových plynů při dekarbonizaci
české energetiky a podpora plynové mobility
na bázi bioCNG a bioLNG jsou hlavní cíle
Memoranda o vzájemné spolupráci mezi
Českým plynárenským svazem a CZ Biom –
Českým sdružením pro biomasu.
„Biometan má v České republice potenciál
zcela nahradit spotřebu plynu v dopravě, a tak
přispět ke splnění národních emisních cílů pro
rok 2030. Navíc jde o vyzkoušenou technologii
s vybudovanou infrastrukturou i dostatečnou
nabídkou vozidel. Rozvoj však brzdí dosud
nejasná podoba konkrétních podpůrných
nástrojů pro jeho využití. Proto je nezbytné,
aby nová vláda tuto skutečnost v chystané
legislativě co nejdříve zohlednila,“ říká výkonná
ředitelka ČPS Lenka Kovačovská.

Využití biometanu v dopravě průběžně
narůstá. V tuzemsku jej v podobě bioCNG
nabízejí přední společnosti zabývající se
prodejem plynu, jako jsou innogy Energo, Bonett,
E.ON Energie a Pražská plynárenská. Jako
BioLNG je vhodné i pro nákladní dopravu, kde
je jedinou dostupnou nízkoemisní alternativou
k naftě s dostatečným výkonem. Emise
vozidel na CNG a LNG jsou oproti klasickým
palivům nižší o desítky procent. V případě
směsi s biometanem je ekologický přínos ještě
výraznější.
„S ohledem na ambiciózní evropské cíle ve
snižování emisí a dosažení uhlíkové neutrality
je zřejmé, že i v dopravě bude nevyhnutelné
zvyšovat podíl biometanu i na úkor zemního
plynu. Biometan vyráběný z odpadů je přitom
obnovitelným zdrojem energie, který nabízí až
90% snížení emisí skleníkových
plynů v porovnání s fosilními
palivy,“ sdělil předseda CZ Biom
Jan Habart.
Za t í m jed i ná v ý ro b na
biometanu v České republice
se nachází v Rapotíně na
Šumpersku. „Veškerá produkce
biometanu z Rapotína však
bohužel odchází do zahraničí.
Legislativa se proto musí změnit
a nastavit takové podmínky,
které umožní naplno využívat
domácí zdroje a zároveň
podpoří další rozvoj,“ uvedla
Lenka Kovačovská.
„Zájem o výrobu biometanu
je velký. Již nyní probí há
výstavba nebo projektová
příprava několika dalších
výroben,“ doplnil Jan Habart.

více na
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Soutěž Autoprodejceroku 2022
Současná situace, spojená s nedostatkem
nových a ojetých vozů na trhu a současným
zvýšením provozních nákladů, nutí prodejce hledat
nové možnosti. Zákazníci, ať už firmy nebo koncový
spotřebitel, hledají a budou hledat příležitost, jak
realizovat naplánovanou obměnu svého vozu
nebo vozového parku. Pro většinu z nich je totiž
důležité vůz včas vyměnit, aby kvůli narůstajícím
kilometrům nerostly náklady na provoz a neklesala
cena a prodejnost vozu. S ohledem na prognózu
dodávky nových vozů budou hledat alternativy
v podobě zánovních vozů nebo objednávek
nových vozů, u kterých je v některých případech
doba dodání až koncem roku 2023.
„Nyní je situace taková, že prodejce nemusí
o zákazníka bojovat, jelikož ví, že auto, které má
na skladě, ihned prodá. Z hlediska dalšího vývoje
je ale nutné, aby byl ke každému zákazníkovi
prodejce vstřícný a právě v této době mu
pomohl vyřešit jeho potřeby. Vytvoří si s ním tak
osobní a dlouhodobý vztah. Jakmile se situace
s novými vozy dostane do normálu, bude tak
mít vytvořenou základnu zákazníků, se kterou
pak bude moci dále pracovat a bude mít
náskok před ostatními,” říká organizátor soutěže
Autoprodejceroku 2022 Tomáš Rezek.

Soutěž Autoprodejceroku 2022 má za úkol
pomoci zákazníkovi vybrat si prodejce, který
mu díky hodnocení poskytne kvalitní službu, tj.
postará se o něj od A do Z v jakékoliv době.
Soutěž tak dává prostor prodejcům a majitelům
autosalonů a autobazarů pracovat na propagaci
kvality svých služeb spojených s konkrétním
jménem – ať už konkrétního prodejce, přijímacího
technika nebo manažera autosalonu nebo
autobazaru.
Soutěž zároveň podpoří prostřednictvím
marketingového nástroje CARonlineMIX
a systémového nástroje CARdinal jak příjem aut
do prodeje, tak jejich prodej a zároveň systémově
propojí všechny zúčastněné strany. V praxi to
pak funguje tak, že když jeden prodejce získá
poptávku od zákazníka, na kterou aktuálně
nemá nabídku, systém CARdinal ho propojí
s jiným prodejcem, který odpovídající nabídku
má a udělají společný obchod.
„Kdo nyní nebude lépe pracovat se svými
zákazníky, bude si v budoucnu od začátku
budovat novou klientelu a bude mít na trhu
horší postavení,” dodává organizátor soutěže
Autoprodejceroku 2022 Tomáš Rezek.
více na
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