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Proč být členem AutoSAPu
Sdružení automobilového průmyslu je dobrovolné sdružení společností zapojených do výrobního 
řetězce automobilového průmyslu České republiky. Sdružuje také subjekty aktivní ve výzkumu 
a vývoji, testování a certifi kaci, vysoké školy a další poskytovatele služeb, kteří mají zájem aktivně 
přispívat k rozvoji českého automobilového průmyslu. Sdružení vytváří platformu pro jejich 
vzájemnou komunikaci a podporu společných cílů.

Máte-li zájem o členství, případně potřebujete další informace,
neváhejte nás kontaktovat na autosap@autosap.cz nebo na +420 604 242 574.

Propojujeme 
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zástupci 
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Organizujeme 
konference, 
semináře 
a workshopy.
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wor kingová 
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prezentaci 
fi rem.
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Libuše Bautzová,

šéfredaktorka časopisu
Český autoprůmysl

Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,

právě před třiadvaceti lety, v březnu roku 2000, přijala Evropská rada 
v Lisabonu strategii, jejímž cílem bylo vytvořit z Evropské unie „nejdynamič-
tější a nejkonkurenceschopnější ekonomiku světa založenou na znalostech, 
schopnou udržitelného hospodářského růstu, vytváření více kvalitních 
pracovních příležitostí a zachovávající sociální soudržnost“. měla se zaměřit 
mimo jiné na vytváření informační společnosti, výzkum a technologický 
rozvoj, strukturální reformy pro zvýšení konkurenceschopnosti a inovace.

K vytčenému cíli, tedy především „předehnat UsA“, se dojít nepodařilo. 
Naopak, postavení Evropy v mezinárodním srovnání kontinentů ještě oslabi-
lo. Někde se stala chyba.

Lisabonská strategie je dávno zapomenutá, ale v současnosti má Evropa 
nemenší ambice. Zadání je ještě o něco obtížnější, protože vyrostli dal-
ší konkurenti, zejména Čína. Zatímco zmíněná strategie koncentrovala 
všechny záměry do jediného dokumentu, EU vydala v posledních letech 
tolik různých nařízení, norem a direktiv, které by měly učinit EU konkurence-
schopnější, že jen na jejich prostý výčet by tato stránka nestačila.

Je určitě dobře, že starému kontinentu nechybí sebevědomí. Zatím to ale 
nevypadá, že by se úplně dařilo – byť jen nastartovat.

Válka na Ukrajině je strašlivá záležitost, která má nejen ekonomické dopady 
na celý svět. Ale řekněme si upřímně: není to to jediné, co dnes ovlivňuje dění 
v Evropě. V kombinaci s důsledky covidu‑19 to sice je poněkud toxický koktejl, 
ale některé země už nasadily protilátky. UsA je vidí v masivních subvencích 
amerického průmyslu v rámci zákona IRA, Asie v rychlejším rozvoji technolo-
gií – často také se státní podporou. Evropa vsadila na přísné normy a regulace.

Tolik téma k zamyšlení a také téma, které se odráží v některých textech 
v tomto čísle Českého autoprůmyslu. Pár z nich má společného jmenovatele 
Euro 7/VII.

Rozhodně si ale také přečtěte úspěšné příběhy. Třeba o tom, jak české 
Valeo stálo u zrodu lidaru a dál vyvíjí úžasné věci v oblasti asistenčních sys-
témů a systémů pro autonomní řízení. Nebo jak moc se daří ve světě Tatře, 
která v minulosti ne vždy zažívala dobré časy. Nebo taky že společnost 
100% REWoRK vstoupila investorsky do jedné start‑upové firmy, která vyví-
jí aplikace založené na neuronových sítích, a její služby v oblasti kontroly se 
tak posunou na ještě vyšší úroveň.

Není pochyb o tom, že ve firemním sektoru – a v automobilovém zejmé-
na – potenciál, chuť i ambice jsou. To mě naplňuje mírným optimismem, co 
se budoucnosti Evropy týče.
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RoZhoVoR 7

Vývojové centrum společnosti 
Valeo v Praze patří ve svém 
oboru k těm nejlepším 
pracovištím na světě. Vyvíjí 
široké spektrum asistenčních 
systémů a systémů pro 
autonomní řízení a byli to právě 
inženýři z pražského vývojového 
střediska, kteří stáli u zrodu 
nejmodernějších laserových 
senzorů. Leoš Dvořák, ředitel 
vývojového centra Valeo, 
říká, že požadavky na pokročilé 
asistenční systémy ze strany 
zákazníků jsou obrovské a stále 
rostou. Do patnácti let bude 
na silnicích autonomních vozů 
významný počet, myslí si.

Předpokládám, že vůz, kterým denně jez-
díte, disponuje řadou asistenčních systé-
mů, jak už se pomalu stává standardem. 
Zajímalo by mě, jestli při běžné jízdě bedlivě 
sledujete, jak všechny tyto systémy fungují, 
vyhledáváte slabá místa a přemýšlíte o tom, 
v jakém směru by bylo možné je zdokonalit.
myslím, že to sleduju jako každý jiný řidič. Ale 
určitě tam vidím momenty, kde je ještě prostor 
pro zdokonalování. Jde většinou o  extrémní 
situace, do kterých se auto dostává.

Například?
Projíždíte nějakou „šikanou“, třeba kolem 
tramvajového ostrůvku, v pravém jízdním 
pruhu parkují auta a vy musíte udělat rychlou 
zatáčku. Auto vypočítá trajektorii, ale senzory 
pracují s nějakou standardní reakční dobou 
běžného řidiče, takže když tam vjedete rych-
lostí vyšší, asistenční systém zareaguje tak, že 
aktivuje AEb, automatické nouzové brzdění.

hodnotit takhle asistenční systémy ale ne-
jde, protože vždycky záleží na tom, jakou ge-
neraci softwaru máte v autě nainstalovanou. 
Třeba systém, který vás drží v pruzích, prošel 
velkým zdokonalením a u té nejvyšší generace 
vás dokonale drží mezi dvěma pruhy, zatímco 
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8 RoZhoVoR

auta se starším systémem „plavala“ 
od jedné čáry k druhé.

Ale přece jen: Když tedy shledáte, 
že nějaký systém by si zasloužil 
zdokonalení, asi to není tak, že 
přijdete do práce a řeknete: Hoši, 
děvčata, zdá se mi, že tohle by 
chtělo vylepšit, tak do toho!
Takhle úplně ne. Na zdokonalování 
systémů samozřejmě pracujeme, 
ale principiálně se řídíme požadavky 
zákazníků, kteří zadají, jaký systém 
chtějí navrhnout. Pokud my během 
vývoje zjistíme, že některé řešení 

by mohlo být z našeho úhlu pohle-
du více vyhovující, zákazníkovi ho 
nabídneme. Když zákazník trvá na své 
specifikaci, řídíme se tím.

obecně je vývoj rozdělený do něko-
lika fází. Nejprve se odlazují principy, 
co všechno je možné, pak se připra-
vuje nějaký základ, platforma, která 
bude použitá v zákaznickém projektu. 
Jak v té první, tak v té druhé fázi při-
cházíme s novými myšlenkami, které 
zákazníkům nabízíme. Často je to vý-
sledek naší spolupráce s univerzitami.

Laserový průkopník

Pražské Valeo má jedno významné 
prvenství. Je průkopníkem využívání 
laserových systémů v automobilech. 
Popište mi, jak to všechno vzniklo 
a kde jsou tyto systémy dnes.
Ano, na to jsem velmi hrdý, i když 
v době, kdy se s laserovými systémy 
začínalo, jsem ve Valeu ještě nepraco-
val. Kolegové přišli před 12 lety s ná-

vrhem, že by bylo dobré využít vedle 
radaru a kamer ke snímání prostoru 
před autem ještě laserový paprsek 
s výhledem na budoucí autonomní 
jízdu. A tak začal vývoj laserového 
skeneru, lidaru (Light Detection And 
Ranging, měření vzdálenosti pomocí 
odrazu laserového paprsku od měřené-
ho objektu – pozn. red.). Nabídli jsme 
ho hned zákazníkovi, bylo to Audi, 
a oni ho hned jako první implemen-
tovali. Valeo je dnes jediná firma 
na světě, jejíž laserové senzory se 
využívají v sériové produkci, dnes už 
samozřejmě nejen u Audi A8.

Jak se od toho roku 2011 laserové 
senzory změnily?
Když to zjednoduším, tak první lase-
rový senzor měl čtyři vrstvy skenova-
cího paprsku. Dnešní jich má více než 
sto. To znamená, že síť bodů, které je 
schopen dnešní laser pokrýt při pro-
hlížení prostoru před sebou, je daleko 
hustší. Takže i informací, které se 
vracejí do systému, je podstatně více 
a díky tomu lze rozpoznat i daleko 
menší objekty než laserem první ge-
nerace. Druhá generace, aktuálně náš 
nejmodernější lidar, se uplatnil loni 
u vozů mercedes třídy s a EQs, které 
už dosahují třídy autonomie 3, a také 
u „trojkové“ japonské hondy. A pra-
cujeme na další, už třetí generaci.

Jsou právě laserové senzory tím 
hlavním, co v pražském centru 
vyvíjíte?
Pracujeme na všech typech senzorů: 
ultrazvukové senzory, kamery, radary 
a lidary, na řídících jednotkách a také 

na všech typech jízdních asistenčních 
funkcí od automatického nouzového 
brzdění přes udržování v jízdním pru-
hu, adaptivní tempomat a automatic-
ké parkování až k autonomní jízdě.

To znamená, že nejenže vyvíjíme 
senzory, ale také je dovedeme inte-
grovat. Například auta s autonomií 
třetí úrovně mají okolo 27 senzorů. 
Aby všechny správně fungovaly a re-
agovaly v reálném čase, musí k nim 
naši lidé vyvinout velmi sofistikovaný 
software, který to vše řídí.

Je třeba si uvědomit, že v úrovni 
autonomie 3 už se vlastně blížíme 
leteckému průmyslu. od druhé úrov-
ně se liší především tím, že všechny 
systémy tam musí být redundantní, 
aby při výpadku byl jeden systém 
okamžitě nahrazen jiným. A nemusí 
jít ani o výpadek, stačí, když dostane 
systém nepřesnou informaci, napří-
klad při špatném počasí. optické 
senzory při mlze, dešti či sněžení 
„vidí“ špatně. Proto má auto i radaro-
vý systém, kterému to nevadí.

Takže naše práce spočívá jak v tom, 
že vyvíjíme dokonalejší senzory s lep-
ší rozlišovací schopností, tak v jejich 
integraci, respektive integraci infor-
mací, které systémy shromažďují.

Říkal jste, že váš vývoj se řídí přá-
ním zákazníků. Můžete být kon-
krétnější v tom, s jakými požadavky 
přicházejí?
Většinou vycházejí z principu NCAP 
(evropský program hodnocení nových 
vozů – pozn. red.), který uvádí, co auta 
dnes musí mít. Jde jak o prvky pasivní 
bezpečnosti, tak i té aktivní, kdy auto 
samo pomáhá zvládat určité situace. 
systémy v autech se postupně mění 
z těch, které řidiče informovaly o něja-
ké situaci, k tomu, že situaci samy řeší.

Auta jsou čím dál 
inteligentnější

Takže vlastně všechno spěje k au-
tonomnímu řízení.
Ano, postupně se k tomu všichni 
blíží. Kdyby dnes byla stoprocentně 
sesbíraná data z každé silnice na ze-
měkouli, tak už tady autonomní vozy 
klidně můžou jezdit. máte  adaptivní 

Vyvíjíme dokonalejší senzory s lepší 
rozlišovací schopností a integrujeme 

informace, které systémy shromažďují.
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 tempomaty, které udržují vzdálenost 
za před vámi jedoucím vozem, máte kamery, 
které vidí auta přijíždějící z boku, máte lane 
assist, který vás drží v pruzích. Když k tomu 
přidáte ještě kameru, která je schopná sní-
mat i signály ze semaforů a dopravní znač-
ky, tak už v podstatě nic jiného k autonomní 
jízdě nepotřebujete. Jen to sesynchronizo-
vat, aby všechno reagovalo v reálném čase.

Abych se ale vrátil k tomu, co chtějí zá-
kazníci. Na silnicích dochází v provozu k si-
tuacím, které jsou do značné míry náhodné. 
Existuje v podstatě nekonečné množství 
scénářů, kdy vám, respektive systémům 
v autě, fyzikální vlastnosti neumožňují je 
zvládnout. Například když se někde nějaký 
běžec vyřítí těsně před vámi zpoza rohu, 
kam žádný systém nevidí. Auto jede povo-
lených 50 kilometrů v hodině a zareaguje 
zpomalením, ale nemusí to stačit.

V takových případech musí nastoupit 
umělá inteligence, která například zaregist-
ruje, že se auto dostalo do hustě zastavěné 
oblasti, kde je riziko nějakých takových 
nenadálých situací větší. A preventivně zpo-
malí na 30 kilometrů v hodině. Prostě auto 
se samo stane inteligentní, budou v něm 
pořád složitější a složitější algoritmy, které 
budou predikovat situace, které senzory 
nemůžou zaregistrovat. Na tom u nás pro 
naše zákazníky také pracujeme.

Říkal jste, že kdyby dnes byla stopro-
centně sesbíraná data z každé silnice, 
autonomní vozy by tady už klidně mohly 
jezdit. Proč nejezdí? Nejsou ta data?
U nás je to problém legislativy, který ale 
podle mého názoru není neřešitelný. Třeba 
v Německu ji mají schválenou. mají tam 
okolo 13 tisíc kilometrů dálnic, kde auto 
úrovně 3 může jet, aniž by řidič musel věno-
vat pozornost řízení – musí ale být připra-
ven řízení převzít.

V České republice se o tom diskutuje. 
AutosAP komunikuje s ministerstvem 
dopravy, ale návrh zatím žádný není. 
ministerstvo chce, abychom ho připravili 
my v autoprůmyslu.

Kdy je tedy podle vás reálné, že v Česku 
vyjedou vozy s autonomním řízením ales-
poň na úrovni 3?
myslím, že doba, kdy už bude takových aut 
nějaký viditelný počet, přijde v horizontu 
patnácti let. A naše děti už nebudou potře-
bovat řidičák.

Začne to jako v Německu v nějakých 
vyhrazených koridorech, pak přijdou 
města, kde bude vysoká hustota senzoriky 
a 5G sítě s nulovou latencí. Ve městech 
to vidím nejprve na služby jako taxi nebo 
různé doručování.

A ještě je tady jeden aspekt: V Česku je 
registrovaných 6,5 milionu automobilů, 
které ale z 95 procent někde stojí zaparko-
vané a jsou tedy nevyužité. Představte si, 
že by byly k dispozici autonomní vozy, které 
by odvezly jednu osobu někam, vrátily by se 
pro druhou a odvezly ji zase jinam. Užitnost 
automobilů by se tak dramaticky zvýšila. 
Dovedu si představit obavy automobilek, že 

Leoš Dvořák pracoval před příchodem do pražského vývojového centra 
Valeo na pozici ředitele pro digitalizaci ve společnosti Siemens, předtím 
působil ve firmě Honeywell jako technický ředitel divize Automation 
Control Solution. Na začátku své kariéry prošel různými technickými 
a manažerskými pozicemi ve společnosti AVX. Působil také v zahraničí, 
kromě evropských zemí i v Číně, v Salvadoru a v USA. Je autorem či 
spoluautorem několika technických publikací. Je členem průmyslové 
rady Fakulty informačních technologií VUT Brno a některých dalších 
orgánů. Vystudoval elektrotechnickou fakultu na ČVUT v Praze.
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by musely omezit výrobu – ale tak to není. 
Ta auta, která by byla permanentně v provo-
zu, by se rychleji opotřebovávala, takže tech-
nologická obměna by byla daleko rychlejší.

Jenže ti, kdo potřebují auto, dnes chtějí 
většinou mít to „svoje“.
Řada mladých lidí ne, je tady určitý gene-
rační posun, přinejmenším ve městech. Ale 
tak to bylo vždycky. Každá nová technolo-
gie začala být nejprve využívaná nějakou 
sociální nebo geografickou skupinou.

Přesto ale řada signálů naznačuje, že to 
veliké nadšení pro zcela autonomní jízdu, 
které tady bylo před pár lety, poně-
kud ochladlo. U vás ve Valeu to ale asi 
nepociťujete.
Je to standardní proces jako u všeho jiného 
na světě: Napřed jsou veliká očekávání, pak 
přichází deziluze a nakonec nastoupí realita.

S čím to tady souvisí? Je to proto, že 
sektor automotive teď řeší spoustu 
jiných problémů, na které se musí sou-
středit, nedostatek komponent, zelená 
agenda a podobně? Nebo proto, že je 
zjevné, že přijetí legislativy nebude tak 
jednoduché?
Určitě kombinace obojího. Automobilky 
teď musí investovat obrovské prostředky 
do toho, aby splnily emisní normy. o legis-
lativě už jsem se zmínil.

Nicméně ten proces se nezastavil. 
Podle našich zkušeností jsou požadavky 
na pokročilé asistenční systémy obrovské 
a stále rostou.

Unikátní projekty, 
unikátní polygon

Jak vypadá vaše spolupráce s automobil-
kami na konkrétních projektech?
Funguje to jako u jakéhokoliv jiného vý-
robku. Přijde poptávka, my dáme nabídku 
a zákazník si vybere, jestli mu vyhovuje 
naše nabídka, nebo ta od našich konku-
rentů. Když jsme to my, zahájíme vývoj. 
Nejdříve probíhá simulace, kdy si vytvoříme 
virtuální model a na něm zkoušíme, co je 
možné a jak systém reaguje. Pak se vyrobí 
vzorky, které se testují nejprve na zařízení, 
které se nazývá hIL, hardware‑in‑the‑Loop, 
což je vlastně model auta s elektronikou, 
ale bez kol, a nakonec provádíme testová-
ní na polygonu, kde už jezdí skutečný vůz 
osazený senzory. Teprve když všechny tyto 
testy jsou stoprocentní, zkouší se systémy 
v běžném provozu.

V souvislosti s neočekávanými situacemi, 
s nimiž se může auto v provozu setkat, 
padl termín umělá inteligence. Jak 
a k čemu ji u vás ještě využíváte?
Využíváme oblast neuronových sítí pro 
systémové validace. hledáme okrajové pod-
mínky, za kterých by systém mohl případně 
nefungovat, přičemž ne všechny situace 
můžete ověřit tím, že tady autem jezdíte 
a sbíráte kilometry. Představte si třeba 
tuhle situaci, která se asi nestane, ale jako 
model je vypovídající: Vyvíjíme senzory pro 
auto, které bude jezdit na Floridě, kde se 
může stát, že vám na cestě projde kroko-
dýl. Tady ale krokodýla nepotkáte, tak si ho 

Lidar třetí generace 
pokrývá mnohem 
hustější síť bodů a je 
schopen rozpoznat 
i daleko menší objekty 
než jeho předchůdce.
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musíte nasimulovat, přidat uměle. To 
je právě jedna z věcí, které umožňuje 
umělá inteligence, že si do streamu 
uměle přidáváte nějaké objekty tak, 
aby systém nepoznal, že nejsou reál-
né. Pro tyto účely se často používají 
modely nasimulované v gamingu, 
tam jsou velmi dokonalé. Ale tako-
vých příkladů by mohla být spousta.

Vybavování laboratoří stále doko-
nalejší novou technikou musí vývoj 
stále více prodražovat.
Ano, nové technologie jsou drahé, už 
jenom každoroční upgrady softwaru 
mohou stát víc než původní sada. Ale 
to nutně neznamená, že by to muselo 
být dražší i pro zákazníky. Často se 
stává, že koupíme nové zařízení s tím, 
že díky němu bude naopak vývoj 
efektivnější a my ušetříme náklady.

Kolik takových vývojových středi-
sek jako pražské má Valeo ve světě 
a jaké je postavení toho pražského?
Celkem má Valeo 64 výzkumných 
center, přičemž to pražské s více než 
700 lidmi je co do počtu zaměstnanců 
po německém druhé největší v Evropě.

Je něčím unikátní?
Určitě. Ve středočeských milovicích 
provozujeme v rámci Valea největší 
testovací polygon autonomních vozidel 
na světě a je to jediné naše místo, kde 
lze provádět vysokorychlostní testy.

Specializuje se zdejší centrum 
na něco, co se jinde nevyvíjí?
Zodpovídáme v celé skupině za vývoj 
platformy dešťových a světelných 
senzorů a od letoška jsme zodpověd-
ní také za vývoj radaru. To znamená, 
že v těchto dvou oblastech určuje 
naše centrum pro Valeo trendy.

A máme ještě jednu zajímavost, 
která se týká pouze pražského 
Valea: spolupracujeme s firmou 
Tatra Trucks na vývoji autonom‑
ního  nákladního auta.

Valeo má v České republice také 
pět výrobních závodů. Jak s nimi 
spolupracujete?
Pokud jde o asistenční systémy, 
spolupracujeme také se závodem 

v Rakovníku, který byl postaven 
v roce 2019, je velmi moderní a vy-
rábí ovládací panely a senzory. mezi 
vývojem a výrobou funguje takzvaný 
industrializační tým, který zajišťuje, 
aby technologie, kterou vyvineme, 
byla v závodě vyrobitelná.

Druhou oblast vývoje pražského 
centra představují tepelné systémy. 
O co jde konkrétně?
Vyvíjíme zde produkty zajišťující v au-
tomobilu vytápění, větrání a klima-
tizaci, které udržují tepelný komfort 
cestujících. V této oblasti se zabývá-
me hlavně mechanickou konstrukcí.

Zajímavá je pro nás také oblast 
battery managementu, tedy zajišťo-
vání co největší životnosti trakčních 
baterií.

Aby byl výčet našich činností 
kompletní, musím ještě uvést 
oblast kybernetické bezpečnosti, 
což je dnes alfa a omega všeho. 
Troufnu si říci, že naše ochranné 
systémy a zabezpečení musí být 
dokonalejší než ty v bankách. Tam 
jde „jen“ o peníze, zatímco u nás 
by mohlo jít o životy. Rozšiřujeme 
u nás laboratoř kybernetické 
bezpečnosti, kde všechny výrobky 
z tohoto hlediska testujeme.

Při výčtu činností nemůžu opomi-
nout ani to, že tady také sami staví-
me takzvaná demoauta, tedy proto-
typová auta, na kterých ukazujeme 
zákazníkovi, co všechno je možné.

Potřebujeme 200 lidí 
ještě letos

Zmínil jste už dříve, že zaměst-
náváte přes 700 lidí. Jakých jsou 
národností?
Přesně jich máme 730 celkem, 
a to 42 národností, kromě Čechů 
a slováků je nejvíce Indů, Španělů 
a brazilců. Cizinci u nás dnes před-
stavují 28 procent zaměstnanců. 
Poslední dobou k nám nastupuje 
více cizinců než Čechů.

S najímáním lidí ze zemí mimo EU 
není problém?
Neřekl bych, že je problém, jen je to 
administrativně náročné a dlouho 
to trvá. Ale nemáme jinou možnost, 
když je českých inženýrů málo. Dnes 
v podstatě všechny průmyslové pod-
niky potřebují stejné profese, hlavně 
techniky a softwarové inženýry. 
Zájem přitom není jen o absolventy 
vysokých škol, ale i středních.

Kolik byste aktuálně ještě potřebo-
vali nových lidí?
Jen letos tak 200 a příští rok další. 
Přibývá úkolů, rosteme.

Jak se snažíte ve Valeu nové české 
talenty přilákat?
snažíme se motivovat mladé lidi, aby 
chodili na technické obory. Zveme 
k nám i studenty ze středních škol 
na exkurze, spolupracujeme se čtyřmi 
největšími českými technickými univer-
zitami, tedy s ČVUT, VŠb‑TU ostrava, 
Západočeskou univerzitou a Vysokým 
učením technickým v brně. studenti 
u nás dělají na zajímavých interních 
projektech, s univerzitami spolupracu-
jeme na sdílených projektech plus cho-
díme přednášet o tématech souvisejí-
cích s tím, co sami vyvíjíme. Například 
v brně by měl od nového školního 
roku začít předmět Automobilová 
elektronika a elektromobilita, kde se 
budou naši vývojáři podílet na výuce.

o absolventy se firmy přetahují. 
my zaměstnancům nabízíme nadstan-
dardní pracovní podmínky. Pokud jde 
o platy, jsou u nás v rámci technolo-
gického sektoru na špici.

Libuše Bautzová

Pražské vývojové 
centrum Valeo 

je druhé největší 
v Evropě.
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Norma Euro 7/VII

Pro životní prostředí 
nevýznamná
Evropská komise zveřejnila v listo-
padu loňského roku návrh normy 
Euro 7/VII, která zpřísňuje emisní 
limity pro oxidy dusíku a pevných 
částic vypouštěných do ovzduší, a to 
pro nové osobní i nákladní automo-
bily×. Norma má platit pro auta bez 
rozdílu pohonu, tedy pro benzino-
vá,  dieselová i pro elektromobily, 
a kromě výfukových zplodin se má 
vztahovat i na brzdy a pneumati-
ky. Požadavky se navíc týkají všech 
vozidel uváděných na trh, tedy nejen 
nových modelů. Datem, kdy má legis-
lativní norma vstoupit v účinnost, je 
pro osobní automobily 1. 7. 2025, pro 
nákladní automobily a autobusy to 
má být o dva roky později.

Řada automobilek už dala najevo, 
že norma v této podobě je pro ně 
nepřijatelná. své stanovisko publiko-
vala také Evropská asociace výrobců 
automobilů (ACEA). Podle ní jsou ev-
ropští výrobci vozidel plně odhodláni 
poskytovat vozidla, která posunou 
 evropskou mobilitu ke klimatické neu‑
tralitě a minimalizují dopad dopravy 
na znečištění ovzduší, tento návrh 
Euro 7 však tato kritéria nesplňuje.

studie ukazují, že systémová 
podpora zrychlení obnovy vozového 
parku novými vozidly (dle současné 
normy Euro 6/VI), spolu s postu-
pující elektrifikací nových vozidel, 
by do roku 2035 přinesla snížení 
emisí Nox v silniční dopravě o 80 % 
(ve srovnání s rokem 2020). Naproti 
tomu i nejpřísnější uvažované scéná-
ře Euro 7/VII by, při očekávaném tem-
pu obnovy, snížily emise Nox v silnič-
ní dopravě jen o další méně než 4 % 
u osobních automobilů a  dodávek 

a přibližně o 2 % u nákladních vozi-
del. obdobná situace platí i pro řadu 
dalších sledovaných emisí.

Jak zdůrazňuje ACEA, masivní 
investice do Euro 7/VII by měla jen 
okrajový dodatečný přínos pro životní 
prostředí, přesto by od výrobců vyža-
dovala, aby vložili značné technické 
a finanční zdroje místo do elektrifi-
kace do úpravy spalovacích motorů. 

V konečném důsledku to s sebou 
nese velké riziko zpomalení přechodu 
ke klimatické neutralitě. red

× Na rozdíl od dřívějšího rozlišování norem Euro 
na ty číslované arabskými číslicemi pro osobní 
vozy a římskými pro nákladní, EK spojila v nové 
normě požadavky pro všechny typy vozidel 
do jednotného Euro 7. I dříve zavedené označe-
ní využívající oba typy číslic, Euro 7/VII, se však 
mezi automobilovými výrobci také stále používá.

Dodatečný
dopad Euro 7

Snížení emisí
vlivem Euro 6/VI

80 % 4 % 2 %
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suroviny pro elektromobily

Bude z čeho vyrábět?
Na jedné straně poměrně rychle stoupá zájem o elektro-
mobily, na druhé straně ale neroste objem těžby klíčových 
surovin pro výrobu baterií. Navíc se zvyšuje důraz na to, aby 
těžba a zpracování těchto surovin měly co nejnižší negativní 
dopad na životní prostředí i na obyvatelstvo a aby dodava-
telé těchto surovin dodržovali nejen vysoké environmen-
tální a sociální standardy, ale také vyloučili porušování lid-
ských práv. To vše dohromady může vyvolávat do budoucna 
obavy, zda nebude těchto nezbytných surovin nedostatek.

Drtivá většina surovin na výrobu baterií pochází jen 
z několika zemí světa, z nichž většina je od evropských 
výrobců elektromobilů vzdálená tisíce kilometrů, takže 
těžko můžou mít stoprocentní dohled nad jejich těžbou 

a zpracováním. V některých zemích je navíc nestabilní 
politická situace, která může ohrozit přinejmenším ceny 
těchto surovin.

U čtyř z důležitých surovin, bez kterých se baterie 
neobejdou, zaujímá více než 50procentní podíl na zpra-
cování Čína, i když těžba se majoritně odehrává v jiných 
zemích. Většina lithia se těží v Austrálii (v malém měřítku 
i v Číně), mědi v Chile a v Peru (ale také v Číně). Kobalt 
je z absolutní většiny z Konga a nikl z Filipín, Indonésie, 
Nové Kaledonie a z Ruska. V Číně jsou dál velmi významné 
zásoby grafitu. red

Více o kritických surovinách pro akumulátory na str. 38

Suroviny potřebné pro elektromobily pocházejí jen z několika zemí světa Zdroj: NOW GmbH

n kobalt  n nikl  n grafit  n platina  n lithium

Austrálie

lithium, kobalt, nikl

Zimbabwe

lithium, platina

Jižní Afrika

platina

Rusko

kobalt, nikl, platina

Kanada

kobalt

Kuba

kobalt

Demokratická 
republika Kongo

kobalt

Čína

lithium, grafit

Argentina

lithium

Bolívie

lithium

Chile

lithium

Brazílie

nikl, grafit

Turecko

grafit

Nová Kaledonie

nikl

Filipíny

nikl
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Jaký bude rok 2023

Nejistota trvá
Český autoprůmysl oslovil na přelomu ledna a února členy AutoSAPu, 
aby zjistil, s jakými očekáváními vstoupili do letošního roku. Z jedenácti 
odpovědí vyplynulo, že líp než loni asi nebude. Se stejnými problémy 
jako v minulém roce se budou potýkat i dál.

Těžký, ale nakonec zvládnutý, tak cha-
rakterizuje loňský rok v automotive 
milan Šlachta, reprezentant skupiny 
společností bosch v České republice 
a na slovensku, a tento názor v růz-
ných obměnách převažuje i v hodno-
cení dalších respondentů. Ve všech 
firmách to vyžadovalo intenzivní spo-
lupráci obchodních a výrobních týmů 
se zákazníky a dodavateli. Na druhé 
straně ale znamenaly problémy, s ni-
miž se potýkaly, pro řadu firem posí-
lení. Jak říká Tomáš Vondrák, gene-
rální ředitel Continental Automotive: 
„Na každé krizi se snažíme hledat 
také příležitost.“ 

Všichni tři finální výrobci osobních 
automobilů hodnotí loňský rok z hle-
diska výrobních čísel dobře – tedy při-
nejmenším vzhledem k celosvětovým 
problémům v dodavatelském řetězci. 
„Vyrobili jsme loni 322 500 aut, což je 
o tisíc víc, než jsme plánovali, o 17 pro-
cent víc než loni, a dokonce víc než 
v posledním předkrizovém roce 2019,“ 
uvádí Petr michník, vedoucí admini-
strativní subdivize hyundai motor 
manufacturing Czech.

Také šéf ŠKoDA AUTo Klaus Zellmer 
říká, že se podařilo provést automo-
bilku náročným obdobím úspěšně. 
„Celkem jsme našim zákazníkům dodali 
731 tisíc vozů, což je vzhledem k celo-
světovým problémům v dodavatelském 
řetězci velmi slušný výsledek.“

Z hlediska výroby to byl 
úspěšný rok i pro Toyotu motor 
manufacturing Czech Republic. 
„V březnu jsme spustili výrobu třetí 
generace vozu Toyota Aygo a v čer-
venci jsme oslavili čtyři miliony u nás 
v závodě vyrobených vozů. Celkově 

jsme vyrobili přes 202 tisíc automobilů 
a doručili je našim zákazníkům po celé 
Evropě. Po covidových letech jsme 
také mohli znovu naplno organizovat 
hudební festival Toyota Beat Festival, 
jehož výtěžek jde na charitu,“ uvádí 
Tomáš Paroubek, manažer komunika-
ce kolínské Toyoty.

Za úspěšný z hlediska výrobních 
výsledků považuje minulý rok i Tatra 

Trucks, která prodala více vozů než 
předloni a v předchozích letech 
a vykázala o 10 procent vyšší tržby, 
než plánovala.

Krátce a optimisticky zhodnotil 
loňský rok šéf Vitesco Technologies 
Lukáš Rosůlek: „Rosteme, dodáváme, 
vyrábíme, překonáváme krize a patří-
me mezi přední průkopníky transfor-
mace automotive.“

Očekávání
Pokud jde o letošní rok, spojují 
všechny firmy stejné obavy: výpadky 
v dodavatelském řetězci a přetrvá-
vající nedostatek elektronických 
komponent na globálním automo-
bilovém trhu, volatilita zákaznic-
kých požadavků a vysoké ceny 
energií a vstupních surovin. Podle 
miroslava Dvořáka, generálního ře-
ditele moToR JIKoV Group, nebude 
ještě ani rok 2023 návratem do doby 
předcovidové: „Už nyní se ukazuje, 
že narušení dodavatelských řetězců 
nejen v autoprůmyslu bude pokračovat 
i v roce 2023. Ceny energií se prv-
ní měsíc drží pod vládním stropem, což 
je pozitivní signál. Celkově ale varuji 
před přílišným optimismem. Stále se 
budeme potýkat s nestabilitou trhu 
patrnou zejména v autoprůmyslu, bu-
deme inflací tlačení do zvyšování mezd 
a proti tomu se bohužel stále nedostá-
vá kvalitní pracovní síly.“

Návrat do doby 
předcovidové se 

zatím nekoná.
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Bosch

Milan Šlachta, reprezentant 
skupiny společností v České 
republice a na slovensku

KOHO JSME SE PTALI?

Continental Automotive 
Brandýs nad Labem

Tomáš Vondrák, 
generální ředitel

Continental Barum

Libor Láznička, 
jednatel společnosti

Hyundai Motor 
Manufacturing Czech

Petr Michník, vedoucí 
administrativní subdivize

Koyo Bearings 
Česká republika

Marek Janků, 
výkonný ředitel

MOTOR JIKOV Group

Miroslav Dvořák, 
generální ředitel

Piston Rings Komarov

Petr Mašek, 
ředitel

ŠKODA AUTO

Klaus Zellmer, 
předseda představenstva

TATRA TRUCKS

Kamil Košťál, 
marketingový ředitel

Toyota Motor Manufactu ring 
Czech Republic

Tomáš Paroubek, 
manažer komunikace

Vitesco Technologies 
Czech Republic

Lukáš Rosůlek, 
Country head

Klesající dostupnost zaměstnanců, 
zejména těch ochotných pracovat v ne-
přetržitém provozu, považuje za problém 
i Continental barum, i když, jak říká Libor 
Láznička, jednatel společnosti, v druhé 
polovině roku 2022 se jim dařilo stavy 
zaměstnanců doplňovat.

Pokud jde o vysoké ceny energií, ty samo-
zřejmě dopadají na firmy podle toho, jakou 
mají výrobu. Piston Rings Komarov patří 
k těm více postiženým. „Máme energetic-
ky náročnou slévárnu a zároveň vyvážíme 
skoro 90 procent výroby na trhy, které 
nečelí takovému nárůstu cen energií jako my 
a nerozumí, proč po nich žádáme významné 

navýšení cen jen pro pokrytí nákladů,“ říká 
Petr mašek, ředitel firmy, a dodává, že si je 
jist, že si tím spolu s přibývajícími dalšími 
požadavky na firmy vytváříme podmínky 
pro nekonkurenceschopnost průmyslu 
Evropy na globálním trhu.

Kromě zmíněných faktorů, které budou 
komplikovat činnost firem i letos, jsou 
tady ještě další neznámé. Za řadu spo-
lečností v automotive to shrnuje milan 
Šlachta, reprezentant bosche: „Nejistota 
trvá u vývoje pandemie v Asii, s čímž 
souvisí problémy v tamní výrobě a logistice. 
Další nejistota trvá u podrobností dokončo-
vané směrnice Euro 7/VII.“ marek Janků, 
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Jaká opatření jste zavedli/zavádíte, 
abyste snížili energetickou náročnost 
ve vaší firmě?

Bosch: Pokračujeme ve  snižování spotřeby 
energií ve výrobě zaváděním technologií se stá-
le vyšší účinností, zvyšujeme vlastní fotovoltaic-
kou výrobu elektřiny, digitalizujeme procesy 
a využíváme umělou inteligenci pro co nejefek-
tivnější způsob výroby. V budovách jsme snížili 
teplotu. úsporu průběžně sledujeme a vyhod-
nocujeme přínos. Vše jsou známé nástroje, ale 
jde i o mindset, jak se společnost a její zaměst-
nanci dokážou s tématem identifikovat.

Continental Automotive Brandýs nad La-
bem: Jelikož jsme držitelem certifikátu Iso 
50001, měříme a  monitorujeme spotřeby 
energií online, a  to na  několika úrovních. 
Dálkově měříme spotřeby energie signifi-
kantních spotřebičů a  analyzujeme jejich in-
dikátory efektivity, jelikož představují vysoký 
potenciál pro úspory. Další konkrétní kroky 
jsou například řízený úsporný režim svícení 
a topení a LED instalace ve výrobních halách. 

Pro následující období plánujeme projekt 
fotovoltaické elektrárny pro vlastní výrobu 
elektrické energie, konkrétně výstavbu v  le-
tech 2023–2024 na  všech závodech. V  nepo-
slední řadě plánujeme změnu technologie 
LNG na LPG/CNG. 

Continental Barum: Do svého finále se blíží 
projekt ventilace hlavní výrobní haly, který 
zlepší energetickou náročnost naší hlavní 
výrobní haly, pracovní podmínky zaměstnan-
ců v  provozech a  také sníží pachovou zátěž 
pro obyvatele otrokovic a  okolních obcí. 
K předání zařízení do ostrého provozu dojde 
letos na  jaře. Loni na  podzim jsme otevřeli 
rekonstruovanou halu výroby forem, která 
také splňuje předpoklady pro energeticky 
úspornou budovu.

Hyundai Motor Manufacturing Czech: Z mno-
ha realizovaných či připravovaných projektů 
zmíním dva největší. Prvním je fotovoltaická 

výkonný ředitel Koyo bearings Česká 
republika, k tomu ještě přidává posilující 
kurz koruny a celkové ekonomické ochla-
zení. To nejhorší ale podle všech je, že se 
všechno sešlo dohromady.

Propouštět se bude. Ale i nabírat
složitá ekonomická situace zatím nenutí fir-
my propouštět ve velkém, ale řada z nich už 
s jistou redukcí počítá. Z námi oslovených 
společností je to například Piston Rings 
nebo Koyo bearings. „Vzhledem k citelnému 
snížení objednávek od zákazníků plánujeme 
snížení počtu zaměstnanců,“ říká marek 
Janků za Koyo bearings.

brandýský Continental ani otrokovický 
Continental barum stejně tak jako moToR 
Jikov a Toyota zůstávají na stejných 
počtech zaměstnanců. Nejedna firma ale 
stále potřebuje pracovníky doplňovat, 
tedy v určitých profesích. bosch bude 
nadále přijímat, a to jak do výroby, tak 
na technické a vývojářské pozice. Také 

hyundai  potřebuje doplnit zaměstnan-
ce na řadu výrobních i administrativních 
pozic. Průběžně doplňuje lidi také Vitesco 
Technologies a o nové talenty má zájem 
i největší zaměstnavatel v zemi, ŠKoDA 
AUTo. Tatra Trucks v posledních měsících 
přibrala dokonce stovky nových zaměstnan-
ců a v náboru bude pokračovat.

Vzkazy vládě
Zeptali jsme se zástupců podniků také 
na to, jestli je něco, co by podle nich 
aktuálně mohla nebo přímo měla udělat 
vláda na pomoc firmám, zejména v sektoru 
automotive. společným jmenovatelem je 
v odpovědích volání po větší předvída-
telnosti. „Firmy v oboru automotive nežijí 
ze dne na den, plánují a investují na dlouhá 
léta dopředu. Potřebují tedy hlavně stabi-
litu a zcela jasný postoj vlády k otázkám 
souvisejícím s připravovanými změnami 
týkajícími se produktů, ochrany životní-
ho prostředí a podobně – neměly by tedy 
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elektrárna na  střechách našich výrobních hal, jejíž instalace 
bude zahájena v letošním roce a která pokryje více než pět pro-
cent naší spotřeby elektřiny. Druhým projektem jsou změny tý-
kající se technologií lakovny, konkrétně jde o změnu z parního 
na horkovodní ohřev a využití odpadního tepla. Tento projekt 
může ušetřit až osm procent roční spotřeby zemního plynu.

Koyo Bearings Česká republika: Realizujeme nejrůznější 
investiční i provozní opatření pro snížení energetické nároč-
nosti našeho závodu: instalovali jsme novou vzduchotechniku 
s  rekuperací tepla, snížili jsme teplotu ve  výrobních halách 
i v kancelářích, instalovali jsme LED osvětlení a energeticky 
nejnáročnější provoz kalicí linky směřujeme na  víkendové 
směny, kdy je cena elektřiny nižší.

MOTOR JIKOV Group: úspory začínají od  kancelářských 
provozů, kde méně svítíme i  topíme, využili jsme možnost 
snížení minimální teploty v  těchto prostorách na  18   stupňů. 
 samozřejmě se úspory dotýkají i samotných výrob – jde napří-
klad o úplné vypínání strojů přes víkendy, přešli jsme ve slévár-
ně na víkendový provoz. Pracujeme na projektech fotovoltaic-
kých článků, které chceme umístit na střechy hal. máme připra-
venou alternativu pro výrobu v tlakové slévárně, kde můžeme 
nahradit zemní plyn LPG. Tam, kde ještě nemáme, pracujeme 
na zateplení a výměně oken ve  výrobních provozech.

Piston Rings Komarov: Zavedli jsme klasické úspory, a proto-
že přecházíme ze smluvních cen na spotové, i přesouvání směn 
procesů s vysokou spotřebou většinou do nočních hodin.

ŠKODA AUTO: s ohledem na současnou situaci jsme maxi-
malizovali naše úsilí o úsporu energie všude tam, kde je to 
možné. méně vytápíme budovy a odstavili jsme  kogenerační 

zařízení, která k výrobě elektřiny využívají plyn. Celkově Ško-
da stále více využívá obnovitelnou energii k udržitelné výro-
bě vozidel, čímž výrazně snižuje emise Co2 ve výrobě. Jako 
nejnovější příklad můžeme uvést to, že v  současné době 
v  mladé boleslavi stavíme jednu z  největších fotovoltaic-
kých střešních instalací v zemi. Naším cílem je, aby všechny 
tři české závody byly do  roku  2030 uhlíkově neutrální. Zá-
vod na  výrobu komponentů ve  Vrchlabí dosáhl tohoto cíle 
již koncem roku 2020.

TATRA TRUCKS: spotřeba energií značně závisí na  objemu 
výroby, vzhledem k  rostoucímu objemu zakázek jde nahoru 
i spotřeba energií. o její snížení se snažíme jednak organizač-
ními opa třeními jako osvěta u zaměstnanců, důsledné měření 
spotřeby po  pracovištích, cílené snižování teploty tam, kde 
je to možné, a podobně. Tato opatření mají okamžitý efekt. 
Dále jsme dokončili několik technologických inovací, jejichž 
cílem je například snížení spotřeby plynu u  tepelného zpra-
cování a  snížení energetické náročnosti osvětlení výměnou 
světel nebo zateplení budov.

Toyota Motor Manufacturing Czech Republic: Toto je dlou-
hodobá aktivita naší firmy, nejen pokud jde o  energie, ale 
i emise. V letošním roce se bude speciálně složený tým ještě 
více zaměřovat na investice do zlepšení využití energií.

Vitesco Technologies Czech Republic: Při meziročním dva-
cetiprocentním růstu výroby jsme o  10  procent v  absolutní 
hodnotě snížili spotřebu elektrické energie. V  trutnovském 
závodě jsme nahradili zemní plyn horkovodem z  elektrár-
ny Poříčí, a  zajistili si tak stabilní zdroj tepla pro vytápění. 
Ve frenštátském závodě pracujeme na náhradě plynu pomocí 
solární energie a tepelných čerpadel.

dostávat  informace na poslední chvíli, 
aby se mohly na změny připravit,“ 
říká za ostatní manažer Tatra Trucks 
Kamil Košťál.

To souvisí i s cenami energií, kde 
podle všech firem chybí jasná pravid‑
la pro zastropování cen elektrické 
energie pro velké podniky a výhled 
je neznámý. Podle Koyo bearings 
Česká republika by mělo dojít k „pře-
hodnocení celého systému trhu 
s energiemi, protože mají naprosto 
zásadní vliv na roztáčení inflace“.

Po řešení v oblasti energií volá 
i ŠKoDA AUTo: „Vláda se musí vypo-
řádat s velmi vysokými cenami energií, 
které jsou mimořádně obtížně zvlada-
telné zejména pro naše dodavatele, 
což ohrožuje konkurenceschopnost 
našeho průmyslu,“ říká Klaus Zellmer, 
předseda představenstva společnos-
ti, a dodává, že kromě toho je zapo-
třebí větší podpora  transformace 

V nošovické továrně Hyundai žádné snižování počtu pracovníků neplánují. „Stále přijí-
máme zaměstnance na řadu výrobních i administrativních pozic,“ říká Petr Michník.
 Foto: HMMCZ
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Pokročili jste v loňském roce v instalaci 
nových technologií, zavádění prvků 
Průmyslu 4.0, v automatizaci a robotizaci? 
budete v tom pokračovat i letos?

Bosch: Určitě pokračujeme. Je to pro naše 
společnosti cesta k zajištění budoucího rozvo-
je. Pokračujeme v práci na centrálních IT pro-
jektech, vyvíjíme software, testujeme využití 
AI ve výrobě, v mnoha případech i pro ostatní 
společnosti skupiny po celém světě. V nejno-
vějším projektu například funguje naše čes-
kobudějovická pobočka jako pilotní partner 
bosch Group pro projekt nové digitální plat-
formy ve výrobním závodě.

Continental Automotive Brandýs nad La-
bem: V  našich čtyřech závodech Continen-
tal Automotive jsme v minulém roce úspěšně 
dokončili několik projektů v  rámci naší vize 
plně digitálního výrobního závodu. Nejpo-
četnější projekty byly v  oblasti chytré auto-
matizace výrobních a  administrativních pro-
stor a  také logistických toků.  spustili  jsme 
jako první v  ČR plně automatický robotický 
sklad Autostore, za který jsme získali ocenění 

v soutěži Impuls Logistika i umístění v ToP 5 
Ceny za  Prů mysl  4.0. Pokračovali jsme v  im-
plementaci robotů a  cobotů  a  autonomních 
mobilních robotů v  našich výrobních a  skla-
dovacích halách. Rovněž jsme zavedli zaměst-
naneckou aplikaci Jobka, která nám pomáhá 
s digitalizací administrativy, včetně plánování 
směn, dovolených, sdílených pracovních míst 
a podobně. V  letošním roce spustíme pilotní 
projekt 5G sítě a  plánujeme další intenzivní 
rozvoj projektu Digitálního závodu včetně 
simulací lidských modelů a  jejich činností, 
zvýšení podílu virtuální a  rozšířené rea lity 
do vstupních a tréninkových programů. 

Continental Barum: Aktuálně u  nás probíhá 
výstavba moderního high bay storage hoto-
vých výrobků, který bude plně robotickým 
skladem. spolu s projektem na snížení pacho-
vé a energetické zátěže je toto další významná 
investiční akce, která bude letos dokončena.

směrem k elektromobilitě – například rozši-
řování nabíjecí infrastruktury se zaměřením 
na stanice hPC a také pobídky pro podniky, 
aby transformovaly své vozové parky smě-
rem k bezemisní mobilitě.

Podle Petra maška z Piston Rings by 
vláda měla rychleji reagovat na podněty 
a potřeby, které jí firmy, třeba prostřed-
nictvím AutosAPu, předávají, a v trans-
formaci na čistou mobilitu „pomáhat v EU 
prosazovat přístup, který respektuje fyzikální 
zákony a neprosazuje jen politický nebo 
módní směr – aktuálně například pomoci 
nastavit Euro 7/VII smysluplně a nedevastač-
ně“. Podobného názoru je i milan Šlachta 
z bosche. Je zřejmé, že návrh normy 
Euro 7/VII v podobě, ve které jej předložila 
Evropská komise, zůstává černou můrou 
pro mnoho podniků.

mezi požadavky na vládu se objevuje také 
evergreen – nastavení konkrétních podmí-

nek pro kurzarbeit. „Bohužel se po covidu 
nepovedlo dotáhnout jeho nastavení a opět 
jsme ve značné nejistotě,“ uvádí miroslav 
Dvořák z moToRu JIKoV Group.

A ještě jedna shoda panuje mezi šéfy 
automotive firem: volání po reformě 
vzdělávání, respektive zaměření a pod-
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Hyundai Motor Manufacturing Czech: Prakticky při každé 
pravidelné letní a zimní odstávce dochází k dalšímu rozšíření 
automatizace, počet robotů v  našem závodě již přesáhl čís-
lo 500. Loni přibylo například plně automatizované pracoviště 
pro utahování šroubů podvozku, kde roboti nahradili lidskou 
práci na  ergonomicky náročných pozicích. Letos nás mimo 
jiné čeká velký projekt zaměřený na  digitalizaci sběru a  vy-
hodnocování výrobních dat.

Koyo Bearings Česká republika: Ano, neustále pokračujeme 
v  těchto trendech, které jsou nezbytné pro udržení konku-
renceschopnosti, nicméně jsme již loni pracovali s omezeným 
investičním rozpočtem. Další investice do technologií plánu-
jeme i letos, ale rozpočet nám neumožní takový rozsah jako 
v dřívějších letech.

MOTOR JIKOV Group: Investiční aktivitu jsme museli už loni 
kvůli růstu cen energií velmi utlumit, letošní rok vzhledem 
k  nejistému vývoji na  tom bude podobně. Pokračujeme nic-
méně v implementaci automatizace ve slévárnách i obrábění. 
Jde například o systém adaptivní a autonomní kontroly robo-
tizovaných výrobních pracovišť, diagnostický systém pro hod-
nocení kvality výstupních produktů. spolupracujeme s vyso-
kými školami i na vývoji komponentů pro tvarové části forem 
pomocí 3D tisku kovu.

Piston Rings Komarov: Loni jsme instalovali výrobu již zmí-
něných ocelových těsnicích kroužků, zavedli automatizaci 
některých drobných obráběcích nebo kontrolních procesů 
pomocí strojů/automatů navržených a  vyrobených našimi 
pracovníky a dokončujeme robotizaci formování na pilotní licí 
trati. Pro letošek budeme muset investiční aktivity přibrzdit, 
abychom vyrovnali další skokové navýšení nákladů.

ŠKODA AUTO: Digitální transformace naší výroby a logistiky 
je v plném proudu. To zahrnuje technologie v oblasti systé-

mové a  datové integrace, automatizace procesů, snižování 
náročnosti, využívání analýzy objemných dat a nástrojů umělé 
inteligence. Významnou roli hrají také špičkové technologie 
Průmyslu 4.0, jako jsou chytré kamery, počítačové vizualizace, 
rozšířená a virtuální realita. Typicky pro Škoda – nasadili jsme 
platformu Power Apps, abychom mohli vytvářet aplikace 
bez hlubokých znalostí kódování. Také se chystáme propojit 
všechny klíčové provozy našich závodů prostřednictvím digi-
tálního dispečerského centra, abychom dále zvýšili efektivitu. 
Tento dynamický rozvoj jde ruku v ruce s rozsáhlými a inten-
zivními digitálními školeními pro naše zaměstnance a úzkou 
spoluprací s univerzitami a výzkumnými institucemi.

TATRA TRUCKS: Investice omezovat nebudeme, naopak do-
jde k jejich navyšování. Vzhledem k zakázkové povaze výroby 
máme omezené možnosti v oblasti automatizace a robotiza-
ce, proto budeme investovat do výkonných zařízení umožňu-
jících velmi produktivní výrobu, flexibilní změnu sortimentu 
či vícestrojovou obsluhu. Našim cílem je připravit a  realizo-
vat investice, které nebudou přinášet přírůstek kapacit, ale 
umožní jejich skokový nárůst.

Toyota Motor Manufacturing Czech Republic: V  minulém 
roce jsme po dokončení investice do nového modelu násled-
ně pokračovali v  investicích do  modernizace robotů ve  sva-
řovně karoserií a  do  instalace nových technologií v  lakovně 
karoserií. Na finální montáži pak byla zavedena automatická 
doprava nárazníků. V  těchto automatizacích a  robotizacích 
pokračujeme i v roce letošním, jde třeba o automatizaci do-
pravy palubních desek nebo skel.

Vitesco Technologies Czech Republic: V roce 2022 jsme in-
vestovali 10 procent našeho obratu a v tom budeme i nadále 
pokračovat. Více než kdy dříve je podobná strategie nezbyt-
ně nutná pro úspěšnou transformaci automotive včetně pro-
pulzního systému.

pora nových oborů vzdělávání. 
Tomáš Vondrák, generální ředitel 
Continental Automotive brandýs nad 
Labem, by byl navíc rád, pokud by se 
podařilo zapojit firmy do projektu 
duálního vzdělávání pro technické 
pozice na středních školách.

„Jako malá země nemůžeme být 
odborníky na všechno – vláda by tedy 
měla zpracovat nějakou dlouhodobou 
koncepci priorit, oborů, v nichž bude 
Česká republika excelentní, a firmy, 
které se na tyto obory zaměří, pod-
pořit,“ myslí si zástupce Tatra Trucks 

Kamil Košťál. Lukáš Rosůlek, Country 
head Vitesco Technologies Czech 
Republic, doplňuje, že by vláda měla 
„vyjasnit a zjednodušit proces a nasta-
vit parametry strategických inves-
tic v rámci transformace průmyslu 
 včetně automotive“. li

Výroba ložisek v Koyo Bearings je vysoce 
automatizovaná a  firma stále investuje 
do  nových technologií. „Další investice 
do technologií plánujeme i letos, ale rozpo-
čet nám neumožní takový rozsah jako v dří-
vějších letech,“ říká Marek Janků.
 Foto: Koyo Bearings Česká republika
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AutoSAP: Noví členové

s. n. o. p. cz a.s.

Rok vzniku: 1995

Počet zaměstnanců: 1100

Osoba v čele firmy: Cyril Loisel (sr. Director operations Czech)

Telefon:  +420 382 901 111

Email:   recepce@snop.eu

Web:   www.snop.eu

Předmět činnosti:

 z Lisování za studena – postupové automatické lisy 100 t – 1200 t

 z Lisování za tepla – automatické linky

 z Laserový ořez

 z Profilování

 z svařování – robotické odporové svařování, robotické mAG svařování, 
svařovací lisy

 z montáž – výroba mechanismů dveřních posuvných systémů, nýtování, 
in‑die technologie

společnost s. n. o. p. cz je součástí francouzské skupiny Groupe FsD, kte-
rá má v Evropě, v Africe a v Asii více než 40 výrobních závodů. V ČR má tři 
výrobní závody: Písek, Pohořelice u brna, Klášterec nad ohří.

oN semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Rok vzniku: 2003

Počet zaměstnanců: 2150

Osoba v čele firmy:  Josef Švejda (jednatel), Aleš Cáb (jednatel)

Telefon:  +420 571 753 111

Email:   sekretariat.cz@onsemi.com

Web:   https://kariera‑onsemi.cz/

Předmět činnosti:

 z Výroba polovodičových desek z křemíku a z karbidu křemíku

 z Výroba polovodičových čipů

 z Výzkum a vývoj polovodičových materiálů a technologií

 z Návrh integrovaných obvodů

společnost oN semiconductor Czech Republic je součástí globální skupiny 
onsemi (Nasdaq: oN, www.onsemi.com) a zaměřuje se na automobilové 
a průmyslové aplikace. Urychluje aktuální změny v megatrendech, jako jsou 
elektrifikace aut a jejich bezpečnost, sítě pro udržitelnou energii, automati-
zace průmyslu, 5G a cloudová infrastruktura.
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V Mnichově se sejde elita
Letošní veletrh inteligentní automatizace 
a robotiky automatica v Mnichově se 
zaměří na tři hlavní témata: digitální 
integraci a umělou inteligenci, 
udržitelnou výrobu a budoucnost 
práce. Půjde jako každoročně o přehlídku 
nejnovějších technologických řešení 
pro všechna průmyslová odvětví.

„Naše životy stále více určují globální výzvy, jako jsou pro-
blémy s dodavatelskými řetězci nebo nedostatek kvalifikova-
ných pracovníků. Robotika a automatizace jako klíčové tech-
nologie k tomu nabízejí správná řešení. Pouze inteligentně 
automatizované a digitálně propojené sítě mohou vyrábět 
ekonomicky a udržitelně. Veletrh automatica v Mnichově, 
který se koná od 27. do 30. 6., ukáže, jak to funguje,“ říká 
k letošní akci manažerka veletrhu Anja schneider.

Jako přední světový veletrh inteligentní automatizace 
a robotiky prezentuje veletrh automatica všechna klíčová 
technologická řešení v mezinárodním srovnání. Veletrh 
spojuje průmysl, výzkum a praktická využití napříč sektory 
pro výrobu orientovanou na budoucnost.

Zhruba čtyři měsíce před začátkem akce je na ve-
letrh přihlášeno přes 600 vystavovatelů z 30 zemí. 
Vystavovatelé ukážou celý hodnotový řetězec robotiky 
a automatizace. svou účast v robotice potvrdily mimo 
jiné Abb, FANUC, Kawasaki, KUKA, stäubli, Universal 
Robotics a YAsKAWA a další klíčoví hráči z oboru. V ob-
lasti montážní a manipulační techniky jsou zastoupeny 
například firmy AFAG, bosch Rexroth, DEPRAG, Festo, 
hAhN Group, mikron, PIA Automation, schaeffler, 
sChUNK nebo Weber. Kromě toho budou v mnichově 
prezentovat své produkty a řešení další známí vy-
stavovatelé jako beckhoff, hEIDENhAIN, ifm a také 
murrelektronik a siemens. 

Veletrh se letos zaměří na tři hlavní témata: digitální in-
tegraci a umělou inteligenci (AI), udržitelnou výrobu a bu-
doucnost práce. oblast digitální integrace a AI se zabývá 
mimo jiné rozšířenou/virtuální realitou a standardy pro 
síťovou produkci. Udržitelná výroba zahrne Co2 neutralitu, 
oběhové hospodářství, proměnlivost výroby a také zelené 
technologie. budoucnost práce je úzce spjata s pojmy spo-
lupráce člověk‑stroj, servisní robotika a mobilní robotika.

Čtyřdenní veletrh je spojen s řadou doprovodných akcí. 
Poprvé se koná paralelně s veletrhem laserových techno-
logií LAsER World of PhoToNICs.

Jaroslav Vondruška,

oficiální zástupce Messe München pro ČR a SR

PR TEXT

sANKo GosEI Czech, s.r.o.

Rok vzniku: 2019

Počet zaměstnanců: 50

Osoba v čele firmy: Wayne Ash (jednatel), hideyuki Aoki (jednatel)

Telefon:  +420 321 761 151

Email:   m.kral@sankogosei.cz

Web:   www.sanko‑gosei.co.uk

Předmět činnosti:

 z Vstřikování plastových dílů pro automobilový průmysl (interiér, exteriér)

 z montáž dílů a jejich součástí

společnost sANKo GosEI Czech je součástí skupiny sANKo GosEI, 
která navrhuje a vyrábí komponenty a sestavy pro renomované 
automobilky. sANKo GosEI je globálním dodavatelem nejen vstřikovaných 
dílů, ale také vstřikovacích forem vyvíjených ve vlastních R&D centrech.
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TATRA TRUCKs

Vozy se mění, 
jedinečnost zůstává
Hasičské speciály pro Německo, vozidla pro českou i belgickou armádu a další 
zakázky, které směřují do odvětví, kde se uplatňují plněpohonné střední 
a těžké nákladní automobily. Kopřivnickému výrobci se daří. Loni Tatra 
Trucks vyrobila 1326 vozů a zároveň pokračovala ve vývoji nových generací 
automobilů pro civilní i armádní potřeby.



Z FIREmNÍho sVĚTA 23

Těžké nákladní vozy s elektrickým 
pohonem, spalující vodík nebo 
úplně bez řidiče? V ne moc vzdálené 
budoucnosti by to mohla být realita. 
Před pár lety se v kopřivnické Tatře 
rozběhlo několik projektů, které 
reagují na stále se zpřísňující emisní 
limity a na výzvy v oblasti autonomní-
ho řízení. Zároveň tady vyvíjí nové 
generace svých standardních modelů 
Tatra Force a Tatra Phoenix – s kla-
sickými pohony a s řidičem – protože 
právě o ně v současnosti roste zájem.

od roku 2013 jsou vlastníky Tatry 
holdingové společností Czechoslovak 
Group (vlastní 65 procent Tatra Trucks) 
a Promet Group (vlastní 35 procent).

Za rok 2022 kopřivnická automobil-
ka Tatra Trucks dosáhla tržeb ve výši 
7,12 miliardy korun, což je o 10 pro-
cent víc, než plánovala. Zákazníkům 
v různých segmentech dodala 
1326 automobilů a pro letošní rok 
plánuje další navýšení výroby. Pokud 
se záměr zdaří, dostane se firma 
na rekordní čísla v novodobé historii, 
kterou představuje vstup nových 
českých majitelů v roce 2013. Zhruba 

polovina produkce je pro civilní účely, 
polovina má armádní určení.

hlavní výrobní program v Tatře 
představují dvě modelové řady: 
Tatra Phoenix, těžící z více než 
desetileté spolupráce s firmou DAF, 
jejíž kabiny a motory jsou v tomto 
voze použity, a Tatra Force, která je 
určená pro speciální účely a může 
být vybavená jak motory a převodov-
kami vlastní konstrukce, tak i těmi 
zahraniční provenience.

Kromě toho Tatra Trucks vyrábí 
a nabízí samostatné podvozky, které 
mohou být díky své koncepci využi-
telné i pro celou řadu jiných aplikací, 
než jakými jsou nákladní automo-
bily. Využívají se opět zejména pro 
speciální vozidla (jak pro obranný 
sektor, tak například i pro hasičský 
či zemědělský), kterým jsou schopny 
poskytnout vynikající mobilitu v tom 
nejnáročnějším terénu a při extrém-
ních klimatických podmínkách.

Unikátní konstrukce
„Je to unikátní koncepce podvozku, 
která se zrodila ve dvacátých letech 

minulého století a zatím nebyla pře-
konána. Principem je použití centrální 
nosné roury a náprav s nezávisle 
zavěšenými výkyvnými polonápravami 
sešroubovanými v jeden celek,“ odpo-
vídá Radomír smolka, ředitel úseku 
výzkumu a vývoje Tatra Trucks, 
na otázku, v čem je úspěch kopřiv-
nických vozů.

Unikátní řešení umožňuje rychlý 
průjezd obtížným terénem a zajišťuje 
jízdní stabilitu, což jsou dva z atri-
butů, které oceňují zákazníci ve sta-
vebnictví, těžařském průmyslu, při 
průzkumných pracích a do jisté míry 
i v zemědělství. Neocenitelné jsou 
pak vlastnosti těchto automobilů, 
respektive unikátní podvozky, mezi 
hasiči a v armádě, ať už jsou použité 
jako základ logistických nebo bojo-
vých vozidel.

Postupující modernizace
To, co stojí za dnešním úspěchem 
Tatry, není jen vytrvání u prvotního 
nápadu – vyrábět vozy ve speciálních 
neboli výklenkových segmentech, 
které nikdo jiný nedělá. Koncepce 

Foto: Tatra Trucks
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podvozku, s níž přišel v roce 1923 
konstruktér hans Ledwinka, kdy 
se základem stala páteřová roura, 
na jejímž předním konci byl dvouvál-
cový vzduchem přímo chlazený motor 
a převodovka a na zadním konci ná-
prava s nezávisle zavěšenými výkyvný-
mi poloosami, byla a je u většiny vozů 
zachována. Nicméně díky vývoji, který 
se v Tatře udržuje od jejího vzniku, se 
vozy v některých parametrech postup-
ně měnily. Například v roce 1997 se 
přešlo na vzduchové pérování na zad-
ních nápravách, a to se v roce 2007 
poprvé uplatnilo i na předních.

Rozhodnutí předchozích majitelů 
Tatry z roku 2009 nevyrábět nadá-
le vlastní agregáty se naplnilo jen 
částečně. Zatímco vozy Tatra Phoenix 
využívají kabinu a motor z DAFu 
a převodovky ZF či Allison, u modelů 
Tatra Force vyžaduje zákazník často 
nejen tatrovácký podvozek s kabinou, 
ale i tatrovácké motory a převodov-
ky. Vývojové oddělení Tatra Trucks, 
kde v současné době pracuje celkem 
90 lidí, se tak vedle zdokonalování 
podvozku věnuje nadále i moder-
nizaci motorů, převodovek i kabiny 
vlastní výroby.

obě hlavní modelové řady, Phoenix 
i Force, procházejí v současné době 
celkovou modernizací a chystají se je-
jich nové generace. Zkoušky prototypů 
Tatra Force začaly už loni, Phoenix to 
čeká letos. obě novinky budou do sé-
riové výroby zavedeny v roce 2024.

Nezbytná elektronika
V čem se dnešní nákladní vozy 
Tatra liší od svých třicet let starých 
předchůdců nejvíc, je vybavení elek-
tronikou. Do Tatry přišly první tyto 
novinky až se zahájením spolupráce 

s firmou DAF, která už vybavovala 
automobily některými asistenčními 
systémy. Zatímco další vývoj elek-
troniky u Phoenixu jde za DAFem, 
u nové generace Tatry Force, která se 
připravuje, je to na českém výrobci.

„Nová generace Tatra Force bude 
nabitá elektronikou,“ říká Radomír 
smolka a dodává, že v Tatře 
v roce 2024 nastane doba elektrická. 
„Máme své vývojové oddělení elek-
troniky, které ale funguje jako systé-
mový integrátor. Stejně jako u všech 

vozů máme jeden stejný podvozek, 
uplatňujeme unifikaci i všude jinde. 
Nakupujeme a využíváme to, co už bylo 
vyvinuto pro jiné firmy a co je na trhu, 
jen to modifikujeme na naše potře-
by – to se týká i elektronických prvků. 
Musíme být rychlí a zdatní aplikátoři, 
to si na nás zákazníci cení,“ uvádí šéf 
vývoje, který je s historií Tatry spjat 
v podstatě celý svůj profesní život.

Armádní zakázky
Největší zakázka, která se v současné 
době v kopřivnické Tatře realizuje, 
je určená pro belgickou armádu. 
Získala ji společnost DAF v roce 2021 
a kompletní vozidla, kterých bude 
téměř devět stovek, se vyvinula a ak-
tuálně se vyrábějí v Kopřivnici. Větší 
část z nich je v konfiguraci 4x4, další 
v čtyřnápravovém provedení 8x8.

Více než třetina vozidel je na-
víc osazována balistickou kabinou 
vyvinutou společností Tatra Defence 
Vehicle, která je součástí skupiny 
Czechoslovak Group. „Tyto kabiny 
jsou dnes nejbezpečnějšími kabinami 
pro posádku v kategorii logistických 
vozidel a spolu s podvozky Tatra, které 
zaručují nadprůměrnou průchodnost 
terénem a splňují i další náročné para-
metry, jsou to vozidla, která nemůže 
nabídnout žádná konkurence,“ říká 
k tomu Radomír smolka.

První dodávky už zamířily do DAFu 
a k zákazníkovi loni, zakázka bude 
dokončena v roce 2025.

Druhou významnou zakázkou 
v obranném segmentu je objednávka 
logistických vozidel od ministerstva 
obrany ČR. Jde o dodávku 209 val-
níků modelové řady Tatra Force 6x6 
a 80 nákladních vozů stejné řady, 
v konfiguraci 8x8, s hákovými nakla-
dači. Tatra Trucks pracuje i na dalších 
projektech modernizace výzbroje 
a vybavení české armády.

Kromě už zmíněného belgické-
ho kontraktu realizují v Kopřivnici 
i další armádní zakázky ze zahraničí. 
Především to je 77 hasičských speciá-
lů pro německou armádu, které Tatra 
ve spolupráci s rakouskou firmou 
Rosenbauer dodává od minulého 
roku. Dále jsou to například vozidla 
pro terénní práce ve vojenských 

Šéf vývoje Radomír Smolka spojil s Tatrou celý svůj dosavadní profesní život.
 Foto: Tatra Trucks

Automobilka 
má dvě 

modelové řady: 
Tatra Phoenix 
a Tatra Force.
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výcvikových újezdech v Německu, které má 
ve správě americká armáda, nebo vozidla 
pro potřebu výcviku nizozemské armády. 
V obou případech jde o varianty vozidel 
Tatra Phoenix.

V letošním roce Tatra Trucks také pokra-
čuje v dodávkách vozidel různých provedení 
pro ozbrojené síly Ukrajiny. Celkově se dá 
říct, že konflikt na Ukrajině poptávku po vo-
jenské technice, potažmo vozidlech Tatra, 
výrazně zvýšil. Dodávky tatrovek však 
probíhaly už před válkou, ukrajinská média 
dokonce referovala o záměru ukrajinské 
armády přejít na podvozky Tatra.

Alternativní pohony
I když Tatra nechce sama komplexní pohon-
né systémy vyvíjet, neznamená to, že by si 
sama nechtěla předem některé z možností 
vyzkoušet – jak říká šéf vývoje, „abychom 
věděli, co kupovat“.

„Podle mého názoru by si Tatra měla vozit 
elektrárnu s sebou,“ myslí si Radomír smolka 
a zdůvodňuje tak, proč Tatra využila dotační-
ho titulu Technologické agentury ČR na vý-
voj vodíkového auta. Půjde o těžký sklápěč 
na podvozku Tatra Force, který musí umět 
zdolávat obtížný terén a mít rozumný dojezd.

hlavním příjemcem dotace je úJV Řež, 
v konsorciu je dále Centrum výzkumu Řež, 
firma Devinn a Vysoká škola chemicko-
‑technologická v Praze. V současnosti se 
čeká na dodání palivového článku od jed-
né americké firmy. Prototyp by měl být 
hotový v druhé polovině letošního roku. 
Funkční vzorek pak budou představovat 
potenciálním zákazníkům.

Zůstaneme‑li u vodíku, pracují v Tatře ješ-
tě na jednom výzkumném úkolu. společně 
s ČVUT Praha zkoumají možnost využití 
vodíku přímo ve spalovacím motoru. „Loni 
jsme vyzkoušeli motor na CNG, letos chceme 
zkusit spalování vodíku. Pak můžeme zvažo-
vat i syntetická paliva, ale tady jsme teprve 
na začátku,“ dodává smolka.

Dalším projektem, na kterém v Kopřivnici 
pracují, je bateriové vozidlo s range extende-
rem, tedy prodlužovačem dojezdu. V tomto 
konceptu je automobil vybavený zároveň 
spalovacím motorem, který ovšem nepohání 
kola, ale slouží v případě potřeby jen k dobití 
baterií. Tatra Trucks spolupracuje na proto-
typu s německou společností Rosenbauer.

Zajímavou alternativou může být i kla-
sické hybridní vozidlo, na jehož prototypu 
se v Tatře také pracuje. Výrobce přitom 

 vychází ze speciálních požadavků zákazní-
ků, kteří by stroj, jenž by byl v provozu bez 
hluku a tepelné stopy, ocenili.

Autonomní vozidlo
Asi nejzajímavějším projektem, který aktuál-
ně v Tatře běží, je vývoj prototypu částečně 
autonomně řízeného vozu. „Využili jsme na- 
bíd ku české pobočky koncernu Valeo, která 
chce otestovat své senzory v nejtvrdších pod-
mínkách na nákladním voze,“ přibližuje okol-
nosti vzniku spolupráce Radomír smolka.

Nová generace Tatra Force, která už 
vzniká na elektronické platformě, bude 
použitá jako nosič technologií. Technici 
Valeo si odzkouší, jak ve složitém terénu 
fungují jeho senzory, a Tatra získá zkuše-
nosti s tím, jak bude vypadat autonomní 
jízda těžkých nákladních vozů. V souvislosti 
s tím Tatra zahájila spolupráci a Vysokou 
školou báňskou – Technickou univerzitou 
ostrava, která vytvoří interface, takzvaný 
Drive‑by‑Wire, který propojí elektronickou 
platformu vozu se senzorikou Valeo.

Podle Radomíra smolky dává využití 
autonomního řízení u velkých těžkých aut, 
která se pohybují mimo veřejné komuni-
kace, smysl. „V uzavřeném prostoru, mimo 
veřejné komunikace, tedy například v ze-
mědělství nebo třeba v těžebním průmyslu, 
už se takové technologie nasazují. Dovedu 
si představit, že by našly uplatnění třeba 
i v obranném či záchranářském segmen-
tu,“ říká zástupce automobilky a dodává: 
„Technologie na to vlastně už všechny 
jsou, zatím chybí legislativa, jejíž náběh 
ale  nebude, zejména v Evropě, rychlý.“

Libuše Bautzová

Unikátní tatrovácký podvozek s centrální 
nosnou rourou Foto: Tatra Trucks
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brose CZ

Přibývají 
zákazníci 
i nové 
projekty

Společnost Brose CZ, která vyrábí sedadlové a uzamykací systémy pro 
automobilový průmysl, zaměstnává v Kopřivnici, Rožnově pod Radhoštěm 
a Ostravě přibližně tři tisíce pracovníků. Na říjnovém Sněmu Svazu průmyslu 
a dopravy ČR získala cenu za rozvoj průmyslu a regionu. Výrobky z Brose CZ 
nacházejí uplatnění v automobilech prakticky všech známých značek, 
nově i ve vozech Tesla. Objednávkové knihy má firma plné, momentálně 
ale čelí nedostatku pracovní síly, takže hledá nové pracovníky.

svaz průmyslu a dopravy udělil společ-
nosti brose CZ ocenění za příkladné 
chování zahraničního investora v regio-
nu, a to nejen pro její nadstandardní 
péči o zaměstnance, ale také za vý-
znamnou spolupráci firmy s technický-
mi školami. I přesto se brose, podobně 
jako jiné podniky, potýká s nedostat-
kem pracovníků u některých profesí. 
Vzhledem k tomu, že o zakázky nouze 
není, je situace o to komplikovanější.

Krize na trhu práce
V covidovém období před více než 
dvěma lety byla situace zcela jiná. 
I o něco později, v době, kdy vrcholila 
čipová krize, v brose CZ nové za-
městnance nepřijímali. Naopak, jejich 

počet se přirozenou fluktuací mírně 
snížil. V současné době i navzdory 
důsledkům války na Ukrajině, a ne 
zcela bezproblémové situaci v daném 
sektoru, poptávka a zájem odběra-
telů rostou. A s tím přirozeně roste 
i potřeba navyšovat stav personálu. 
„Jsme zase na cestě vzhůru, přibývají 
zákazníci a s nimi i nové projekty, takže 
potřeba pracovníků je obrovská. V sou-
časné chvíli nám chybí 50–80 zaměst-
nanců ve výrobě a máme otevřeno dal-
ších 40 pracovních míst pro specialisty,“ 
říká prokurista a ředitel kopřivnického 
závodu brose CZ, Petr Zajaroš.

V kopřivnickém závodě, kde pracují 
dva tisíce zaměstnanců, i v závodě 
v Rožnově pod Radhoštěm, kde je 

Také vozy
Tesla jsou 
vybavené 

sedadlovými
strukturami 
z Kopřivnice.
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zaměstnáno 650 lidí, běží třísměnný provoz 
od pondělí do pátku. občas je ale potřeba 
navýšit pracovní týden o další den nebo dva.

Ještě koncem roku 2021 se v brose CZ 
nad rámec lokálních zaměstnanců spo-
léhali zejména na ukrajinskou pracovní 
sílu, která pomáhala vykrýt momentální 
zvýšenou potřebu. Ukrajina je však nyní 
jako zdroj zcela mimo hru a vyčerpaly se 
také zdroje ze srbska. „Proč by Srbové 
pracovali v České republice, když přibývá 
zahraničních investic přímo u nich? Brose 
skupina také otevřela závod v Bělehradě,“ 
uvádí Petr Zajaroš a dodává, že dnes je 
prakticky nemožné zajistit kvalitní pracov-
níky i na slovensku nebo v Polsku.

Získat potenciální zaměstnance přímo 
z regionu je dnes velmi těžké. „Každá firma 
v Moravskoslezském kraji hledá zaměstnan-
ce, všichni inzerují, předhánějí se v péči o své 
pracovníky i ve výši příplatků. My jsme loni 
zvýšili tarifní mzdy v průměru o 7,4 procen-
ta. Myslím, že je to nejvíce ze všech firem 
v  regionu. Za normálních okolností dochází 
ke zvýšení od 1. července, loni jsme kvůli 
vysoké inflaci výjimečně navýšili mzdy už 
v březnu,“ uvádí konkrétní přístup společ-
nosti brose CZ Petr Zajaroš. „V letošním 
roce opět plánujeme navýšení, o konkrétní 
výši budeme teprve vyjednávat s místní od-
borovou organizací,“ dodává.

Elektromobilita není problém
brose je v České republice aktivní ve třech 
lokalitách. V Kopřivnici, kde je sídlo firmy, 
se vyrábějí komponenty sedáků, sedadlové 
struktury (plus nově opěrky hlavy pro bmW) 
a také elektromotory (především malé 
motorky pro podpůrné činnosti v auto‑
mobilech). V Rožnově pod Radhoštěm 
se vyrábí zámky bočních a zadních dveří. 
V obou těchto závodech působí i vývojové 
týmy, přičemž výsledky českých vývojářů 
využívají i kolegové v dalších závodech 
skupiny brose po celém světě. Největší vý-
zkumné a vývojové centrum je v Německu.

Třetí lokalitou brose CZ je ostrava, kde 
v centru sdílených služeb pracuje 160 lidí, 
kteří poskytují služby v oblasti financí, 
kontrolingu, nákupu a IT, a to pro všechny 
evropské pobočky.

mezi hlavní zákazníky výrobních závodů 
brose CZ patří bmW, Jaguar Land Rover, 
mercedes benz, Tesla, Volkswagen, Volvo. 
Celková plocha (160 tisíc m2 v Kopřivnici, 
40 tisíc m2 v Rožnově) je dnes plně obsaze-

ná. Ukončené zakázky hned střídají zakázky 
nové. Aktuálně jsou to například sedadlové 
struktury pro následovníka bmW nebo pro 
Teslu model Y, která se vyrábí v berlíně. 
Výroba pro tohoto prestižního zákazníka je 
ale paradoxně jednodušší než pro mnohé 
další. Tesla totiž do vozů jednoho modelu 
využívá jen jeden typ předních sedaček, 
 takže v brose CZ nemusí během trvání 
zakázky přestavovat linky.

Vůz Tesla ale není jediným elektromobi-
lem, ve kterém se uplatňují sedadlové kom-
ponenty z Kopřivnice. Jak říká Petr Zajaroš, 

Brose Sitech – Společně s VW
K 1. lednu loňského roku vznikl nový nadnárodní společný 
podnik Brose Sitech, který založila firma Brose s automobilkou 
Volkswagen. Do tohoto nového podniku přešla i část výroby 
v kopřivnickém závodě, konkrétně 200 pracovníků.

Brose Sitech má centrálu v polských Polkowicích, kde je také 
největší výrobní závod se dvěma tisíci zaměstnanců. Kromě Polska 
a České republiky se další pobočky nacházejí v Německu a v Číně. 
Celkově tedy Brose Sitech zaměstnává okolo 5500 pracovníků.

Spojení kompetencí v oblasti vývoje a výroby kovových struktur 
sedáků s know‑how v oblasti polstrování, které do společného 
podniku přinesla právě dceřiná firma VW Sitech, zjednodušuje 
dodavatelský řetězec a zlevňuje výrobu i finální produkt.

Jedním z hlavních strategických cílů skupiny Brose Sitech je i řešení 
interiérů, kromě výroby kompletních sedadel se v německém 
Emdenu zabývají například i montáží středových konzol 
a palubních kokpitů.

Primárním odběratelem hotových sedadel je koncern Volkswagen, 
v budoucnu by se mělo portfolio zákazníků rozšířit i o další 
automobilky.

Petr Zajaroš (uprostřed) převzal za Brose CZ ocenění za příkladné chování 
zahraničního investora. Na snímku s premiérem Petrem Fialou a preziden‑
tem SP ČR Jaroslavem Hanákem Foto: Brose CZ
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sedadla do elektromobilů nejsou ničím 
výjimečná: „Požadavky na funkčnost sedáku 
co do komfortu a bezpečnosti jsou si u elek-
tromobilů a vozů se spalovacím motorem 
hodně podobné. Také elektromotorky budou 
v autech stále potřeba. Takže my v Brose 
z nástupu elektromobility obavy nemáme.“

Investice do technologií i do úspor
Každá nová zakázka s sebou nese potře-
bu nových zařízení a nových technologií. 

samotný sedák, respektive sedadlová 
struktura, se ale v průběhu času moc 
nemění. „Brose vždy vyrábělo sedáky 
do prémiových vozů, takže už od začátku 
byly elektrifikované a na funkčnosti se moc 
nezměnilo. Zjednodušila se konstrukce, 
používají se trochu jiné materiály, které jsou 
lehčí a šetrnější k životnímu prostředí. Co 
se ale mění dramaticky, to je proces  výroby. 
Práce je více automatizovaná, samozřej-
mostí je využívání Průmyslu 4.0,“ vysvětluje 
Petr Zajaroš. Automatizace výroby je také 
jednou z cest, jak se vypořádat s nedostat-
kem pracovníků, nicméně, jak zdůrazňu je 
prokurista brose, ne vždy je možné, aby 
lidskou práci převzal robot.

V současnosti putují investice v brose CZ 
nejen do strojů a výrobních technologií, ale 
zejména do projektů zaměřených na úsporu 
energie. Probíhá výměna osvětlení a kont-
rola úniků energií.

společnost se také snaží čím dál více 
využívat obnovitelné zdroje tak, aby byla 
do roku 2025 uhlíkově neutrální. „Aktuálně 
pracujeme v součinnosti s centrálou na strate-
gii CO2 neutrality a jsme na dobré cestě splnit 
požadavky našich zákazníků od roku 2025,“ 
upřesňuje Petr Zajaroš.

Libuše Bautzová

Brose celosvětově
Brose je celosvětově čtvrtou největší rodinnou firmou, která 
dodává komponenty pro automobilový průmysl. Působí 
v 70 lokacích v 25 zemích a zaměstnává celkem více 
než 31 tisíc zaměstnanců. Centrála Brose skupiny sídlí 
v německém Coburgu.

Klíčová kompetence Brose spočívá v oblasti mechanických, 
elektrických, elektronických a senzorových systémů. Každé druhé 
nově vyrobené vozidlo na světě je vybaveno minimálně jedním 
produktem Brose.

V České republice společnost působí od roku 2003. Výrobní závody 
jsou v Kopřivnici a v Rožnově pod Radhoštěm, v Ostravě sídlí 
centrum sdílených služeb.

Hlavními odběrateli sedadlových a  uzamyka‑
cích systémů jsou BMW, Jaguar Land Rover, 
Mercedes Benz, Tesla, Volkswagen a  Volvo.
 Foto: Brose CZ
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Krátce z domova
ŠKODA AUTO

Na celém světě vyrobili 
780 tisíc aut

Ve dvanácti závodech v tuzemsku a v zahraničí vyrobila 
ŠKoDA AUTo v loňském roce téměř 780 tisíc vozů. Kro-
mě toho automobilka vyráběla i karoserie a komponen-
ty, mnohé i  pro ostatní koncernové modely. Příští rok 
spustí montáž na  novém trhu  – ve  Vietnamu. Ve  svém 
hlavním závodě v mladé boleslavi vyrobila ŠKoDA AUTo 
v  roce  2022 přibližně 415  tisíc vozů modelových řad 
Škoda Fabia, scala, octavia, octavia iV, Kamiq, Enyaq iV 
a Enyaq Coupé iV, v závodě v Kvasinách to bylo 221 ti-
síc vozů modelů superb, Karoq a  Kodiaq. Automobily 
značky Škoda se dále vyrábějí na slovensku (bratislava), 
na  Ukrajině (solomonovo), v  Číně (I‑čeng, Čchang‑ša, 
Ning‑po, Nan‑ťing) a v Indii (Púna, Aurangábád). Výroba 
v Rusku (Nižní Novgorod, Kaluga) byla v únoru 2022 z dů-
vodu ruského útoku na Ukrajinu zastavena. od roku 2024 
bude ŠKoDA AUTo vyvážet modely slavia a Kushaq v po-
době plně rozložených sad do Vietnamu, kde budou do-
končovány v nově postaveném montážním závodě part-
nerské společnosti Thanh Cong motor Vietnam. Kromě 
hotových vozidel vyrobila loni automobilka 366 tisíc mo-
torů, 1390 tisíc náprav, 206 tisíc vysoko napěťových bate-
riových systémů a 894 tisíc převodovek, z toho 538 tisíc 
DQ200 a 356 tisíc mQ100 a mQ200.

HMMC

Plán i přes potíže překonán

Nošovická automobilka hyundai motor manufacturing 
Czech vyrobila v  roce  2022 celkem 322 500  aut, mezi-
roční nárůst činil víc než 17 procent. Navzdory přetrvá-
vajícím obtížím v dodavatelských řetězcích a dalším ne-
gativním vnějším vlivům automobilka překonala stano-
vený plán výroby o tisíc vozů. Největší podíl výroby při-
padal na model Tucson, který představoval loni takřka 
72 procent celkové produkce. Dodává se nejen ve verzi 
se spalovacím motorem včetně mild‑hybridu, dva z pěti 
vyrobených vozů tohoto modelu jsou v  hybridní nebo 
plug‑in hybridní variantě. modelová řada i30 se na pro-
dukci loni podílela 17 procenty. Portfolio aut z Nošovic 
doplňuje elektromobil Kona Electric, který obstaral přes 
devět procent výroby. Elektromobily, hybridy a plug‑in 
hybridy tvořily v roce 2022 ve výrobě bezmála 40 pro-
cent. K největším odběratelům aut z Nošovic se loni řa-
dilo Německo, Velká británie, Španělsko a Francie.

AGC Automotive Czech

od ledna s novým ředitelem

Novým generálním ředitelem jednoho z největších evrop-
ských závodů na výrobu automobilových skel, společnosti 
AGC Automotive Czech, se od  ledna stal Zbyněk slivoň. 
Na pozici nahradil Angela semerara, který bude nově řídit 
výrobu všech evropských závodů v rámci AGC Automotive 
Europe. Zbyněk slivoň pracuje v automobilovém odvětví 
více než 20 let a své zkušenosti čerpal zejména ve výrobě 
a logistice. Působil na různých stupních řízení firem a měl 
možnost seznámit se s  výrobním systémem v  japonské 
společnosti. Několik posledních let byl ředitelem závodu 
AVo v AGC Automotive Czech v Chudeřicích. AGC Auto-
motive Czech v Chudeřicích je největším závodem na vý-
robu autoskel skupiny AGC a jedním z největších a nejkom-
plexnějších v Evropě. Zaměstnává zhruba 1700 lidí. Každé 
šesté auto nově vyrobené v Evropě je kompletně zaskleno 
z chudeřické AGC Automotive Czech. skupina AGC je nej-
větším světovým výrobcem plochého skla. AGC Automoti-
ve Czech dodává automobilová skla pro všechny největší 
světové automobilky, vedle mercedesu jsou to jednotlivé 
značky koncernů Volkswagen, bmW, Škoda, Gm, Ford, 
 Renault, Toyota, Peugeot, Citroën, suzuki, Fiat a další.

Iveco Czech Republic

Autobus jako interaktivní 
učebna bezpečnosti

V  roce  2022 pokračovala spolupráce společností Iveco 
Czech Republic a Promotým Praha zaměřená na bezpeč-
nost silničního provozu, která úspěšně vzdělává děti s cí-
lem snížit počet úmrtí na silnicích. s přestavěným mezi-
městským vozem Crossway uspořádal Promotým Praha 
v rámci projektu středoškoláci a bezpečnost silničního 
provozu celkem jedenáct akcí, a  to v  areálech větších 
středních škol a na pražské Letenské pláni. Program zde 
absolvovalo 1500 studentů. Základem expozice byl spe-
ciálně vybavený autobus Crossway s  řadou interaktiv-
ních prvků. Cyklistický trenažér zde věrně simuluje jízdu 
terénem, po silnici nebo městským provozem. Trenažér 
jízdy na motocyklu umožňuje studentům vžít se do role 
dalších účastníků silničního provozu. Za řídítky motocyk‑
lu si mohou vyzkoušet řešit nenadálé dopravní situace, 
a to i v rámci zhoršených podmínek, jako jsou tma nebo 
déšť. Na  automobilovém trenažéru si studenti zkouší 
rizika jízdy, při které telefonují nebo píší sms zprávy, 
a dále jízdu nepřiměřenou rychlostí i následky této jízdy.
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100% REWoRK, 24 VIsIoN

V hlavní roli 
neuronové sítě
Společnost 100% REWORK, která poskytuje služby především v oblasti kontroly 
kvality, vstoupila investorsky do start‑upové firmy 24 VISION, která vyvíjí 
aplikace založené na neuronových sítích. Propojení s vývojářskou firmou má 
přinést 100% REWORKu ještě lepší úroveň kontroly a rozšíření do dalších oborů.

skupina QPAG, jejíž součástí firma 
100% REWoRK je, zajišťuje služby 
a produkty pro klienty v oblasti 
kvality. Dodává měřicí techniku, 
kalibruje a kontroluje, přičemž 
právě posledně jmenovanou službu, 
kontrolu, zajišťuje už více než 20 let 
100% REWoRK. Zákazníky jsou dnes 
ve velké míře firmy ze sektoru auto-
motive, klienty má ale také v letec-
kém a námořním průmyslu.

„Hledali jsme partnera, se kterým 
bychom mohli určité kontroly poptá-
vané u klientů automatizovat, protože 
některé činnosti z dlouhodobého 
hlediska automatizovanou kontrolu 
a vysokou míru opakovatelnosti vyža-
dují,“ odpovídá Tomáš Pavlík, jednatel 
100% REWoRK, na otázku, jak a proč 
k propojení firem došlo. Dodává, že 
samozřejmě ne všechno lze zautoma-
tizovat, může to být ale velice dobrý 
doplněk ke kontrolám kvality.

společnost 24 VIsIoN, která vyvíjí 
systém pro vizuální kontrolu výrobků 
a využívá k tomu mimo jiné neuro-
nové sítě, zaujala Tomáše Pavlíka 
právě tímto zajímavým nápadem, ale 
i celkovou snahou hledat řešení pro 
klienty. spolupráce byla navázána 
v únoru loňského roku. Ke vstupu 
do firmy došlo v listopadu.

o jak vysokou investici šlo a jaký po-
díl 100% REWoRK ve start‑upu získal, 

společnosti nezveřejnily. Nejedná se 
ale o majoritní podíl. Největším inves-
torem v 24 VIsIoN je firma Y soft.

Řešení pro velké série
společnost 24 VIsIoN byla založena 
v roce 2019 a její vznik je navázán 
na předchozí dlouholeté zkušenosti 
vývojářů v oblasti aplikací pracujících 
s obrazovými daty v mateřské společ-
nosti TINT. „Tam jsme postupně přešli 

od vývoje aplikací například pro čtení 
SPZ až do oblasti kvality, kde jsme 
pomocí standardních metod začali 

provádět rozpoznávání objektů. Záhy 
jsme však narazili na limity těchto me-
tod – malá flexibilita, nutnost zajištění 
konstantních světelných podmínek, 
zajištění absolutně přesného umístění 
výrobku a mnoho dalších. Tato zpětná 
vazba z výroby pro nás byla velkou 
výzvou a jednou z cest bylo využití 
neuronových sítí. A zde nastal právě 
ten moment, kdy jsme spolu s kole-
gy společnost 24 VISION založili,“ 
přibližuje okolnosti vzniku ředitel 
start‑upu 24 VIsIoN martin hriško.

stručně řečeno, produktem, 
který 24 VIsIoN nabízí, je komplex-
ní kontrola kvality řízená umělou 
inteligencí využívající neuronové 
sítě a hluboké učení. Zaměřuje se 
na koncovou kontrolu kvality výrob-
ků, které opouštějí výrobní linku 
ve velkých sériích a v současnosti 
je musí kontrolovat lidé. U každého 
výrobku existuje soupis vizuálních 
kontrolních bodů, takzvaný katalog 
vad, který se navíc může měnit podle 
modelu nebo právě vyráběného typu. 
A právě variabilita nebo různorodost 
jsou „ideální podmínky“ pro nasazení 
tohoto řešení pro kontrolu kvality 
přímo do výrobního procesu.

Tomáš Pavlík i martin hriško říkají, 
že způsob kontroly pomocí neurono-
vých sítí je revolučním řešením, které 
konkurenční firmy zatím jen testují, 

S využitím 
neutronových sítí 
může být kontrola 
ještě dokonalejší.
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zatímco produkt 24 VIsIoN už je nasazený 
u několika zákazníků.

Jak to funguje
Aby neuronová síť správně fungovala, musí 
se natrénovat. Neuronové síti se předklá-
dají snímky s vadami nebo naopak snímky 
bez vad, přičemž tyto vady jsou zařazené 
do různých tříd dle typů nebo konfigurace. 
Na nich probíhá trénink, testování, validace 
výsledků a postupným dotrénováním se 
kontrola dostává na stále vyšší hodnoty 
spolehlivosti detekce správné třídy.

současně běží více typů a druhů neurono-
vých sítí, každá je vhodná pro něco jiného. 
segmentační hledá subjektivní vady, jako 
jsou třeba škrábance či poškození povrchu, 
detekční detekuje a rozpoznává objekty, 
jako jsou různá tlačítka a komponenty, 
a umí je také třeba počítat. Poslední mož-
ností je, že systém má natrénovaný správ-
ný vzor a hledá míru odchylky od tohoto 
vzoru, zde se jedná o klasifikaci.

Celé řešení obsahuje více modulů, které 
jsou vzájemně propojeny a logicky prová-
zány. systém obsahuje kompletní uživatel-
ské rozhraní, které slouží k samotné práci 
obsluhy. operátor na lince má k dispozici 
výstupní displej, kde vidí v reálném čase vý-
sledky kontrol a může interaktivně reagovat 
na nalezenou vadu. Pro manažery je násled-
ně určen reporting, který zahrnuje různé 
pohledy a statistiky. Dále je zde archiv všech 
výsledků a snímků, takže existuje důkaz 

o tom, v jakém stavu výrobek linku opustil, 
a to včetně vazeb na výrobní číslo a čas.

Je to teprve začátek
„Díky využití neuronových sítí se hranice spo-
lehlivosti kontroly posouvá až na 99 procent 
a výše,“ uvádí martin hriško. To oceňuje 
i šéf 100% REWoRK Tomáš Pavlík. Říká: 
„Pro dlouhodobou kontrolu jsou kamery 
a velmi kvalitní software pracující na bázi 
umělé inteligence velmi vhodným přístupem 
a budoucností pro průmysl. Očekávám, že 
spolupráce se skupinou QPAG a s firmou 
24 VISION nám umožní rozšíření kontroly 
i v jiných oborech, kde je na kvalitu kladen 
velký důraz. Zákazníci získají kromě nejvyšší 
kvality služeb například i možnost traso-
vatelnosti kontrol, a tím i případné menší 
finanční dopady v případě svolávek.“

Na začátku spolupráce 100% REWoRK 
zajistí firmě 24 VIsIoN instalaci systému 
a výrobu případných kontrolních stanic, 
které budou osazeny kamerami a přizpůso-
beny na danou aplikaci. „Když se vše vydaří 
podle plánu, bude za rok k dispozici špičkové 
řešení pro kontrolu kvality připravené na ex-
panzi do celého světa,“ věří martin hriško.

V budoucnu chtějí obě firmy společně 
vyhledávat další produktové balíčky, kde 
je lidská kontrola velmi obtížná a nelze ji 
zatím strojově realizovat. „Nabídnout potom 
takovou kontrolu dodavatelským způsobem 
je jedním z našich cílů,“ uzavírá Tomáš Pavlík.

Libuše Bautzová

Tomáš Pavlík (100% REWORK) 
a Martin Hriško (24 VISION)
 Foto: 100% REWORK
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Jestli je něco, co může posunout digitalizaci o mílové kroky dopředu, je to 
rychlá komunikace s nízkou latencí. Těmito dvěma atributy se prezentují 
5G sítě, jejichž nasazení umožní využití širokého spektra aplikací 
od komunikace mezi roboty přes virtuální realitu až po provoz 
autonomních vozidel. Řadě firem se vyplatí mít vlastní mobilní privátní síť.

mapa České republiky s vyznačením 
lokalit, kde už běží 5G sítě, vypadá 
zatím spíš jako koláč s rozinkami 
upečený šetřivou hospodyňkou. 
operátorům byly kmitočty 5G 

 přiděleny na konci roku 2020. Dnes 
je kromě aglomerací jako Praha, brno 
a ostrava pokryto tímto signálem 
i několik desítek dalších měst, většina 
republiky ale na ultraspolehlivou 

komunikaci s nízkou latencí teprve 
čeká. mobilní operátoři, včetně těch 
virtuálních, slibují rychlý nárůst.

Pro řadu firem je více než celkové 
pokrytí 5G signálem důležitější to, 

Firemní 5G sítě

Katalyzátor 
digitalizace
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co se děje přímo v jejich areálu. Aby si 
vytvořily základnu pro využití širokého 
spektra aplikací, které by bez „rychlé sítě“ 
nebylo možné implementovat, zavádějí 
mobilní privátní 5G sítě (mPN).

Rychlejší, bez zpoždění a na místě
5G je nový telekomunikační standard pro 
mobilní sítě, který označuje, jak už sám 
název napovídá, pátou generaci těchto 
systémů. Nahradí postupně v současnosti 
využívanou 4G LTE.

síť 5G by měla být teoreticky až deset‑
krát rychlejší a měla by se vyznačovat 
výrazně nižší latencí, tedy zpožděním mezi 

akcí a reakcí. Ponechme stranou rychlost 
stahování videoher na mobilních zařízeních. 
oblastí, kde bude využití výhod 5G význam-
nější, respektive dokonce podmínkou, je 
komunikace mezi jednotlivými zařízeními. 
To může být jak obsluha přístrojů v domác-
nosti, tak zejména komunikace mezi stroji 
a zařízeními v průmyslových podnicích.

„Zjednodušeně řečeno vyčleněním čás-
ti sítě, kterou má licencovanou některý 
mobilní operátor, čistě pro potřeby určité-
ho firemního zákazníka vznikne bezpečné 
homogenní prostředí, které je k dispozici 
jen jemu, a on sám si rozhoduje, koho 
do něj pustí,“ říká Luboš Lukasík, ředitel 
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Kde se uplatňují 5G sítě 
ve firmách a co umožňují
Autonomně řízená vozidla (AGV)

 z Snížení nákladů výměnou vozíků s řidičem za AGV

 z Flexibilní a optimalizované propojení výrobních procesů

 z Vyšší výkon, spolehlivost, méně provozních rizik

 z Ideální pro využití AGV při přechodu z vnitřních do venkovních 
prostor nebo přejezdu mezi halami

 z Optimální logistika a řízení skladů

Strojové rozpoznávání a zpracování obrazu

 z Dokonalejší zajištění kvality založené na optické analýze řízené 
umělou inteligencí

 z Možnost kompletní kontroly všech vyráběných dílů

 z Rychlejší výroba díky velmi rychlé detekci defektů

 z Snížení nákladů na procesy v oblasti zajištění kvality

Rozšířená a virtuální realita

 z 5G díky nízké latenci umožňuje dlouhodobější práci v prostředí 
rozšířené anebo virtuální reality

 z Vizualizace dat v reálném prostředí a v daném kontextu

 z Úspora nákladů a času při školení pracovníků

 z Vzdálené navádění pracovníků údržby – zrychlení procesu 
údržby a úspora cestovních nákladů

Sběr dat z výrobních zařízení a senzorů

 z Prediktivní údržba – úspora nákladů díky predikci možných závad 
(případná závada nezastaví výrobu)

 z Měření, predikce a optimalizace spotřeby elektrické energie

 z Optimalizace a sledování vytížení strojů

 z Plánování výroby s maximálním využitím dostupných zdrojů 
v reálném čase

 z Další uplatnění
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 segmentu  korporátních zákazníků společ-
nosti T‑mobile, a pokračuje: „5G je nejen 
rychlejší a s velmi nízkou latencí, ale umož-
ňuje i propojit daleko větší počet zařízení, 
čidel, senzorů. Na jeden metr čtvereční jich 
může být až několik tisíc, což přináší firmám 
obrovské možnosti.“ Další nezanedbatelnou 
výhodou 5G sítí je to, že můžou zpraco-
vávat data a poskytovat výsledky hned 
v bezprostřední blízkosti zařízení, která se 
přes ně připojují.

Wifi už nestačí
Průmysl 4.0, pod kterým si představujeme 
především digitálně propojené výrobní 
systémy, nemůžou firmy de facto bez 5G 
sítí plně rozvinout. „Dosud používané wifi 
propojení často není spolehlivé a datové 
kabely, kromě toho, že překážejí, znamenají 
vyšší latenci,“ říká zástupce mobilního ope-
rátora a uvádí příklad: „Jednou z oblastí, kde 
se 5G dobře uplatní, je kontrola. Představte 
si, že kamera snímá ve velkém rozlišení 
například kvalitu sváru výrobku. Pokud bude 
snímky přenášet 4G signálem, neumožní to 

ve  velkém objemu porovnávat získaný obraz 
se vzorem a v podstatě v reálném čase vy-
hodnocovat, zda je výrobek v pořádku, nebo 
ne, aby mohl být případně vyřazen.“

T‑mobile spolupracuje s českými univer-
zitami na testování aplikací, které 5G sítě 
umožňují. Podílel se na vzniku takzvaných 
testbedů na ČVUT Praha, VUT brno, VŠb‑TU 
ostrava, Technické univerzitě Liberec, ale 
třeba i na České zemědělské univerzitě 
v pražském suchdole. Zároveň T‑mobile 
zkoumá další možnosti využití pro mateř-
skou firmu Deutsche Telecom.

Tempo zpomalilo
Kontrola kvality je jen jedním z příkladů. 
Je mnoho dalších aplikací, které se díky sí-
tím 5G stávají reálnými. Rychlou a bezchyb-
nou odezvu ze serverů vyžadují například 
aplikace virtuální reality, díky kterým může 
pracovat technik na stejné operaci jako 
jeho kolega na druhé straně zeměkoule. 
stejně tak se bez 5G sítí neobejdou auto-
nomní vozidla včetně těch, která obsluhují 
výrobní proces a zajišťují logistiku.

Mobilní privátní 5G síť může zefektivnit logistické 
procesy ve firmách. Ilustrační foto: Shutterstock.com

Pro plné 
rozvinutí 

Průmyslu 4.0 
jsou 5G sítě 
podmínkou.
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Je zřejmé, že 5G sítě posunou 
digitalizaci o mílové kroky dopře-
du. Luboš Lukasík říká, že zatímco 
zavádění 5G sítí jde rychle, reakce 
výrobních firem na technologickou 
změnu je zatím spíše pomalá.

„5G sítě budou pro české firmy 
v budoucnu naprosto klíčové. Bez nich 
by bylo velmi těžké domácí závody 
plně digitalizovat, jak to vidíme v těch 
nejvyspělejších ekonomikách,“ upozor-
ňuje Radek Špicar, viceprezident pro 
hospodářskou politiku a export svazu 
průmyslu a dopravy ČR, a dodává: 
„Intenzivní investice do digitalizace, 
automatizace a robotizace jsme mezi 
českými průmyslovými firmami viděli 
v průběhu covidu. Posléze se ale jejich 
tempo zpomalilo, tak jak firmy začaly 
bojovat s energetickou krizí. Kvůli ní 
začaly investovat především do ener-
getických úspor a obnovitelných zdrojů 
energie. Je tedy potřeba investice 
do digitalizace a rozvoje 5G sítí znovu 
nastartovat, aby českým firmám v této 
důležité oblasti neujel vlak.“

Podle něho jsou tyto investice 
v České republice o to důležitější, 
že trpíme chronickým nedostatkem 
pracovníků, které je právě díky 
automatizaci možné nahradit, a také 
kvůli nižší produktivitě práce, kterou 
česká ekonomika vykazuje v porov-
nání s nejvyspělejšími evropskými 
ekonomikami.

Toyota, ŠKODA, Continental
T‑mobile loni instaloval první mPN 
ve společnosti Kvados, která ji chce 
využít zejména pro autonomní vozít-
ka ve skladech. Není ale jediný. V loň-
ském roce ohlásilo podobné projekty 
i několik firem, za nimiž stojí další dva 
operátoři. Zatímco Vodafone se an-
gažuje například ve ŠKoDA AUTo, o2 
má jako prvního komerčního zákaz-
níka pro provoz mPN společnost bD 
sensors. Na začátku roku 2023 jsou 
podobných firem v Česku ale zatím 
nanejvýš desítky.

Na konci loňského roku vznikla 
mPN také v kolínské Toyotě. „Privátní 
síť 5G nám umožní dále optimalizovat 
výrobní i logistické procesy při splně-
ní našich požadavků na spolehlivost 
a zabezpečení. S T-Mobilem jsme ušli 

dlouhou cestu od studie proveditelnosti 
až k vlastní síti, kde můžeme důkladně 
otestovat hned několik konkrétních 
aplikací a pak se rozhodnout, jakou 
cestou k využití technologie stand alone 
5G se vydáme v rámci evropských 
výrobních závodů,“ říká k tomu Aleš 
höfner, ředitel IT společnosti Toyota 
motor manufacturing Czech Republic.

Ve ŠKoDA AUTo probíhají testy 
několika možností využití v rámci zá-
vodu. „Vyhodnocujeme efektivitu zvo-
lených řešení a rozhodujeme o dalším 
postupu. Privátní síť 5G je pro ŠKODA 
AUTO milníkem na cestě k chytrému 
výrobnímu závodu. Tato technologie 
nabízí enormní potenciál pro budoucí 
inovace, například v oblasti  prediktivní 

údržby nebo optické kontroly při 
konstrukci karoserie. Standard sítě 5G 
otevírá nové možnosti také pro auto-
nomní přepravu v logistice, rozšířenou 
realitu ve výrobě a pro mnoho dalších 
využití,“ uvádí za českou automobilku 
tiskový mluvčí martin Ježek.

Také společnost Continental 
Automotive v brandýse nad Labem 
vnímá 5G síť jako budoucí nedílnou 
část IT infrastruktury pro výrobní 
projekty v rámci konceptu Digitálního 
výrobního závodu. „Aktuálně jsme 
těsně před objednáním a implemen-
tací v rámci předem definované části 
výroby, kde chceme tuto síť otestovat. 
Jelikož momentálně neexistují žádné 
aktuální projekty, které mají 5G jako 
nutnou podmínku, chceme v následují-
cích třech letech vybudovat takzvaný 
Proof-of-Concept, kde budou vznikat 
a ladit se budoucí aplikace spojené 
s 5G mobilní privátní sítí,“ upřesňuje 
Jakub hamerník, který projekt 5G 
sítě v brandýse řídí. Podle něho tato 
privátní síť zvýší datovou propust-
nost IT infrastruktury a datovou 
dostupnost, umožní připojit další 
zařízení a zlepší mobilitu zařízení 
na výrobní ploše.

Nic složitého
Podle Luboše Lukasíka není na zave-
dení mPN ve firmě nic složitého a ne-
představuje to pro podnik ani velký 
náklad. mobilní operátor umístí stožá-
ry a zapůjčí potřebná zařízení. Poté se 
platí měsíční paušál, obvykle v řádu 
desetitisíců, za správu a údržbu.

Pokud jde o propojení 5G sítě s již 
dříve ve firmě instalovanými zaří-
zeními, ve většině případů to také 
není problém. Často podle Luboše 
Lukasíka stačí přidat správný modul. 
„Naši pracovníci seznámí IT oddělení 
ve firmě s tím, co 5G sítě umí. Najít 
oblasti, kde budou největším přínosem 
a kde je tedy budou používat, to už je 
na nich,“ dodává.

Pro úplnost nutno dodat, že pod-
niky můžou své plány realizovat i bez 
ohledu na to, jestli jejich operátor už 
v lokalitě tuto síť zprovoznil, nebo 
ne. o vybudování se může postarat 
i některý ze systémových operátorů.

Libuše Bautzová

Mobilní privátní síť (MPN) 
je vyhrazená podniková síť, 
která umožňuje chod nových 
a v blízké budoucnosti kriticky 
důležitých aplikací vytvoře‑
ním lokální bezdrátové sítě 
na pracovišti. Je spolehlivá, 
bezpečná, škálovatelná a po‑
může proměnit způsob, jakým 
organizace fungují.

Reakce firem 
na technologickou 

změnu je zatím 
pomalá.
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Výzkumný tým profesora Pavla Václavka 
ve středoevrop ském technologickém insti-
tutu (CEITEC) na Vysokém učení technic-
kém v brně má rozsáhlé aktivity v oblasti 
technologií Průmysl 4.0 a rovněž v oblasti 
elektromobility a vysoce automatizovaných 
vozidel. V obou těchto aplikačních domé-
nách se objevuje problém přenosu dat mezi 
různými částmi systému, kde je často tech-
nicky obtížné drátové připojení. A současně 
tyto systémy mají vysoké nároky na nízkou 
latenci (například z důvodu funkční bezpeč-
nosti), spolehlivost a bezpečnost přenosu 
dat. A právě takové vlastnosti nabízejí 
nastupující 5G sítě. V CEITECu spustili vlast-
ní privátní 5G sA síť v listopadu loňského 
roku ve spolupráci s firmou T‑mobile.

„Obecně nám 5G síť umožní nasadit 
bezdrátové komunikace tam, kde to dosud 
nebylo možné nebo účelné. V oblasti průmy-
slových technologií hodláme řešit využití 5G 
pro automatizační síť, sběr dat ze senzorů 
a řízení robotických systémů kooperují-
cích s člověkem. Současně máme i aktivity 
v oblasti automobilových technologií, kde 
řešíme například vývoj systému pro dálkovou 
teleoperaci vozidel a strojů. Jiným příkladem 
je pak řešená problematika dálkové diagnos-
tiky pohonů pro budoucí elektromobily,“ 
vysvětluje Pavel Václavek. 

Tým Kybernetika a robotika v CEITECu 
je zaměřen především na aplikovaný 
výzkum, takže jednoznačně míří na vý-
sledky s reálnou využitelností v průmyslu. 
Prakticky všechny výzkumné aktivity pro-
bíhají ve spolupráci s předními evropskými 
firmami, a to zejména z automobilového 
průmyslu. „Bohužel, většina spolupráce 
běží spíše s firmami z Německa, Rakouska 
a Francie, podíl firem z ČR na spolupráci 
není v našem případě příliš velký,“ uvádí 
profesor Pavel Václavek.

Aktivity, které umožní nasazení 5G sítí, mají 
určitě komerční potenciál. V tomto okamžiku 
je ale předčasné je odhadovat, protože první 

projekty využívající tuto technologii budou 
mít podle profesora Václavka komerčně 
uplatnitelné výsledky za dva až tři roky.

K financování výzkumu využívají v CEITECu 
různé zdroje, jak granty z dotačních progra-
mů, tak komerční příjmy z projektů smluvní-
ho výzkumu financovaného průmyslovými 
partnery. Ve výzkumu převládají především 
velké mezinárodní projekty řešení komplex-
ních technologických problémů.

Vedle výzkumu řeší v CEITECu i dva 
projekty přinášející zajímavé možnosti pro 
malé a střední firmy. „Prvním je evropský 
digitální inovační hub EDIH DIGIMAT zamě-
řený na digitalizaci, automatizaci a roboti-
zaci výrobních procesů. Druhým pak projekt 
z výzvy testing and experimental facilities 
TEF AI-MATTERS řešící aplikace umělé inte-
ligence ve výrobních systémech. Principem 
obou těchto projektů je poskytování služeb 
v oblasti testování, poradenství a podpory 
při zavádění digitalizace a AI do výrobních 
procesů malých a středních firem. Ty tak 
mohou získat přístup k naší testovací infra-
struktuře (včetně 5G sítě) a dalším službám 
jen za opravdu symbolický poplatek. Většina 
nákladů je financována z prostředků EU 
a národního rozpočtu,“ konstatuje profesor 
Pavel Václavek z CEITECu. li

Univerzitní 5G síť

Přenos dat vyřešen

V CEITECu pomůže 5G síť také 
při vývoji systému pro dálkovou 

teleoperaci vozidel a strojů.
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Auto roku 2023 v České republice

Dodavatelé pro 
nejlepší vozy
Vítězem soutěže Auto roku 2023 v České republice se stal vůz Honda 
Civic e:HEV. Ve 28. ročníku ankety vyhlašované Svazem dovozců automobilů 
(SDA) zvítězil na základě hlasování odborné poroty složené z motoristických 
novinářů, a to v konkurenci s vozidly BMW X1, Ford Ranger, Peugeot 408, 
Renault Megane E‑Tech a Volkswagen ID. Buzz. S výjimkou vítězné Hondy 
nesou všechny ostatní finálové vozy stopu českých dodavatelů.

Tak jako v předchozích ročnících 
i letos se sdružení automobilového 
průmyslu připojilo k vyhlašování sou-
těže o nejlepší auto roku v České re-
publice s doprovodnou anketou pro 
dodavatele. Přihlásilo se 21 tuzem-
ských firem dodávajících celou řadu 
dílů do většiny nominovaných vozů. 
bohužel jediným vozem, který zůstal 
bez zastoupení tuzemského dodava-
tele, je právě vítězný vůz honda Civic 
e:hEV. ocenění Dodavatel pro Auto 
roku 2023 tak v letošním ročníku 
nebylo uděleno.

Nicméně určitě stojí za to si výčtem 
přihlášených firem a některých jejich 
produktů připomenout, jak širokou 
paletu jsou podniky vyrábějící v ČR 
schopny renomovaným světovým 
automobilkám dodávat.

Největší zastoupení českých doda-
vatelů lze vypozorovat v bmW X1. 
AGC Automotive Czech tam dodává 
čelní, boční a zadní okna, Benteler CR 
výztuhu zadního nárazníku, 
BORGERS CS textilní podběhy zad-
ních kol, obložení podvozku a zadní 
části sedadel. Brano Group vybavuje 
tento vůz zvedákem, Continetal 
Barum pneumatikami a Faurecia 

 dodává kompletní sedadla. hadice os-
třikovacích systémů skel je z Gumáren 
Zubří, sluneční clona a plastový kryt 
A‑sloupku z Gumotexu. KAMAX je 
dodavatelem vysokopevnostních 
šroubů, Kiekert CS zámku bočních 
dveří a Magna Exteriors předního 
a zadního nárazníku. Přední stabilizá-
tor a nápravové pružiny jsou z firmy 
MUBEA – HZP a netkanou textilii 
odebírá bavorská automobilka mimo 
jiné z RETEXu. Ultrazvukový hladino-
vý senzor vyrábějí v českém Vitesco 

Technologies, elektrické parkovací 
brzdy v ZF Automotive Czech.

Podobné „obsazení“ českými doda-
vateli vykazuje logicky i Volkswagen 
ID. buzz.

Další dodavatelé pro finálové vozy 
jsou Continental Automotive (disple-
jová řešení), Grupo Antolin (headline-
ry), maxion Wheels (ocelové kolo pro 
ID buzz), s. n. o. p. cz (výlisky a díly), 
ThK RhYThm AUTomoTIVE (kontrol-
ní ramena bCb) a TRCZ (E‑Call switch).

red

Nominované vozy čekají na vyhlášení výsledků. 
Vítězná Honda e:HEV zcela vlevo Foto: SDA



38 TRENDY A TEChNoLoGIE

Akumulátory pro elektromobily

Kongo, Chile a další. 
Bez nich to zatím 
nepojede
Elektromobily mají potenciál významně snížit emise skleníkových plynů. Mají 
však i ekologicky problematickou stránku – baterie. Navíc se objevují analýzy, 
že už brzy může produkce akumulátorů pro elektromobily čelit nedostatku 
kritických surovin. Může se proti tomu Evropa pojistit? Nebo je jedinou 
cestou dekarbonizace „degresivní vývoj“?

Těžba lithia Foto: presseportal/Tom Hegen
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Konec loňského roku proběhl pro auto-
mobilový průmysl v Evropské unii ve zna-
mení dvou přelomových rozhodnutí: byl 
přijat (a letos v únoru schválen Evropským 
parlamentem) zákaz prodeje automobi-
lů s pohonem produkujícím emise Co2 

od roku 2035 a byl zveřejněn návrh emisní 
normy Euro 7/VII. Poněkud stranou zájmu 
zůstal třetí předpis, který zásadním způso-
bem ovlivní další vývoj mobility v Evropě, 
a to nová pravidla EU pro akumulátory.

Kontrola uhlíkové stopy 
i etických norem
Poslanci v Evropském parlamentu pro-
jednali průlomový zákon, který má řešit 
environmentální, etické i sociální problé-
my související s výrobou akumulátorů. 
Nově dohodnutá pravidla se týkají celého 
jejich životního cyklu – od těžby surovin 
přes průmyslovou výrobu až po likvidaci 
po skončení životnosti, přičemž se vyžadu-
je vysoká míra recyklace.

V úvodu návrhu se uvádí, že do roku 2030 
bude na silnicích EU jezdit nejméně 30 mi-
lionů elektricky poháněných vozidel. EU 
předpokládá, že celosvětová poptávka 
po akumulátorech se do roku 2030 zvýší 
14krát. Důvodem tak dramatického růstu 
budou nejen potřeby elektromobility, ale 
i rozvoj digitální ekonomiky a obnovitel-
ných zdrojů energie.

Akumulátory používané v EU budou 
muset být označeny štítkem, který bude 
odrážet jejich uhlíkovou stopu, aby byl 
jejich dopad na životní prostředí transpa-
rentnější. Poslanci Evropského parlamen-
tu požadují i zavedení povinnosti, aby se 
výrobci akumulátorů vypořádali s porušo-
váním lidských práv a zajistili, že použí-
vané suroviny budou pocházet z eticky 
získávaných zdrojů.

V současné době jsou největšími světový-
mi výrobci akumulátorů pro elektrická vozi-
dla Čína, Japonsko a Jižní Korea. Zákon má 
zajistit, že produkce z nově budovaných ev-
ropských výrobních závodů na články i celé 
akumulátory nebude moci být podhodnoce-
na cenou dovážených akumulátorů vyrábě-
ných s využitím elektrické energie produ-
kované s využitím uhlí a s malým ohledem 
na lidská práva a práva zaměstnanců.

Podle nových pravidel musí být v nových 
akumulátorech znovu použito předepsané 
množství recyklovaných surovin, především 
niklu, kobaltu a lithia.

Velké ambice, malá dostupnost
Elektromobily mohou používat různé 
typy akumulátorů. V současné době jsou 
převažujícím typem lithium‑iontové. 
materiály potřebné pro jejich výrobu se liší 
v závislosti na chemickém složení katody, 
přičemž klíčovými materiály jsou lithium, 
kobalt, nikl a mangan. Jako anoda se širo-
ce používá grafit.

hodnocení zranitelnosti dodavatelského 
řetězce akumulátorů s využitím metodi-
ky vyvinuté společností Energy monitor 
GlobalData ukazuje, že země s největším pro-
dejem elektromobilů jsou zároveň zeměmi 
s největší zranitelností dodavatelského řetěz-
ce, přičemž výjimkou je Čína. Podle analýzy 
GlobalData disponovala Čína v roce 2021 
více než 70 procenty celosvětové výrobní 
kapacity akumulátorů pro elektromobily.

Celková poptávka po kritických ne-
rostných surovinách pro elektromobily 
v roce 2020 činila 0,4 milionu tun. Na zá-
kladě svého scénáře udržitelného rozvoje 
mezinárodní agentura pro energii IEA 
(International Energy Agency) předpovídá, 
že tato poptávka vzroste téměř 30krát 
na 11,8 milionu tun v roce 2050. IEA uvádí, 
že tato poptávka ve střednědobém až dlou-
hodobém horizontu nemůže být uspokoje-
na ze stávajících těžebních projektů.

EU a kritické suroviny
V polovině září 2022 představila předsedkyně Evropské komise 
 Ursula von der Leyen obrysy nové legislativní normy o kritických 
surovinách, které jsou nezbytné k úspěšné digitální a klimatické 
transformaci.

Nová norma by měla vycházet z analýzy, které suroviny 
jsou skutečně kritické.

Nezbytná je v tomto směru spolupráce mezi všemi zeměmi EU, 
vzniknout by proto měla evropská síť agentur pro suroviny, která 
by monitorovala situaci a předvídala rizika narušení, zvýšení cen 
nebo nedostatku. Na základě toho by byla přijímána vhodná 
rozhodnutí o diverzifikaci, zvyšování zásob a investicích.

Podpory by se mělo dostat strategickým projektům v celém 
dodavatelském řetězci, od těžby po rafinaci, od zpracování 
po recyklaci. Tyto projekty by mohly těžit ze zjednodušených 
postupů a lepšího přístupu k financím, včetně těch evropských. 
Například by se měla zkrátit doba od zahájení průzkumných prací 
po případné otevření dolu či rafinerie.

Návrh normy o kritických surovinách, by měl být předložen 
k projednávání Evropskému parlamentu ještě v prvním čtvrtletí 
letošního roku.
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Nutné nové projekty
K pokrytí rostoucích potřeb surovin proto 
budou nutné investice do nových projek-
tů. To ovšem vyžaduje otevření nových 
dolů. Podle IEA trvá přechod těžebního 
projektu z fáze objevu do zahájení provo-
zu v průměru 16,5 roku. Přitom rostoucí 
obavy o životní prostředí a nedostatek 
místní podpory mohou takový projekt 
zpozdit nebo zastavit.

Problémem pro budoucí dodavatelský 
řetězec je skutečnost, že klíčové nerosty 
nezbytné pro elektromobily se těží pouze 
v několika málo zemích – v roce 2020 se 
Austrálie podílela 48 procenty na celo-
světové produkci lithia, v případě grafitu 
je hlavním světovým dodavatelem Čína, 
z níž pochází téměř 79 procent celosvě-
tové produkce, a Demokratická republika 
Kongo dodávala 69 procent celosvětové 
produkce kobaltu.

Na konci roku 2020 EU zařadila lithium 
na seznam kritických surovin. místo před‑
seda Evropské komise maroš Šef čovič 
tehdy uvedl, že Evropa bude do roku 2030 
pro akumulátory elektromobilů a ener-
getická úložiště potřebovat až 18krát víc 
lithia, do roku 2050 dokonce až 60krát víc. 
V současné době ovšem EU uspokojuje 
pouze jedno procento poptávky.

Zdroje jsou globální problém
Jessica Dunnová v analýze pro Union of 
Concerned scientists (Unie znepokojených 
vědců, nezisková organizace založená 
před více než 50 lety vědci a studenty 
z massachusetts Institute of Technology) 
tvrdí, že dostupnost nejdůležitějších 
surovin nemůže být zásadní překážkou 
pro progresivní rozvoj elektromobility. 

Nedostatek surovin na trhu ale může vést 
k dramatickému nárůstu cen jednotlivých 
materiálů – očekává jej zejména u lithia 
a kobaltu, ale i u grafitu. Varuje také před 
problémy s využíváním některých ložisek 
v souvislosti se složitou politickou situací 
v různých regionech světa.

K výše uvedeným kritickým materiálům 
potřebným pro elektromobilitu je přitom 
třeba připočítat ještě měď, která je nena-
hraditelná nejen pro vodiče ve vozidlech, 
ale také pro nezbytnou infrastrukturu 
a jiné elektrifikované způsoby dopravy, 
především železniční. Polovina měděných 
rud se těží v Chile, Peru a Číně, přičemž 
podle IEA se 56 procent tohoto kovu 
zpracovává v Číně.

Jsou řešením recyklované 
materiály?
Jessica Dunnová v analýze pro Union of 
Concerned scientists uvádí, že recyklace 
může významnou měrou snížit potřebu 
nové těžby, a proto je základní strategií 
pro udržitelnou, bezpečnou a cenově 
dostupnou elektrifikaci dopravy. Dopady 
na životní prostředí i náklady jsou při po-
užití recyklovaných surovin mnohem menší 
než u nově vytěžených materiálů. Dunnová 
uvádí, že v roce 2050 může recyklace po-
krýt přibližně 45–52 procent potřeb kobal-
tu, 40–46 procent niklu a 22–27 procent 
poptávky po lithiu pro elektromobilitu.

V současné době ovšem recyklační tech-
nologie nejsou rentabilní vzhledem k ma-
lému objemu produkce. I v krátkodobém 
horizontu budou recyklované materiály 
představovat malé množství, ale to se bude 
měnit s tím, jak budou přibývat vyřazované 
akumulátory. Recyklace se pak může stát 
velmi výnosným předmětem podnikání 
přispívajícím k domácí produkci v Evropě.

studie projektu Locomotion skupiny 
pro energetiku, ekonomiku a systémo-
vou dynamiku Univerzity ve Valladolidu 
GEEDs‑UVa ovšem poukazuje na limity 
recyklace s tím, že dosažení její vysoké cí-
lové úrovně na konci životnosti akumulá-
torů nemusí nutně znamenat, že z recyk‑
lovaných zdrojů bude pocházet vysoké 
procento použitých materiálů. Důvodem 
je neustálý růst poptávky po nových ma-
teriálech, přičemž vždy dochází ke zpož-
dění ve využívání recyklovaných surovin 
vzhledem k velkému množství surovin, 
které se budou stále používat v provozu.

Suroviny v akumulátoru Zdroj: Volkswagen

126 kg  hliník 

71 kg  grafit

nikl  41 kg

400 kg
PŘÍKLAD

30×
na

11,8
mil. tun

vzroste podle IEA
celková poptávka 

po kritických
surovinách pro 
elektromobily
v roce 2050
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„Recyklace je užitečný způsob, jak snížit 
množství odpadu a další negativní dopady 
na životní prostředí, ale není tak účinná, 
jak by mohla být, protože materiály jsou 
často používány po dlouhou dobu, než se 
recyklují. Situaci ještě zhoršuje skutečnost, 
že současný ekonomický systém je zaměřen 
spíš na růst než na udržitelnost,“ varuje 
výzkumný pracovník projektu Locomotion 
Iñigo Capellán‑Pérez.

Strategie degrese
studie zveřejněná v rámci projektu 
Locomotion porovnala účinnost různých 
strategií pro dekarbonizaci globálního 
sektoru dopravy do roku 2050. Na základě 
otestování různých scénářů – tedy očeká-
vaných trendů v oblasti elektromobility 
s různou rychlostí jejího rozšiřování, využití 
lehkých dopravních prostředků a strategie 
degrese – zjistila, že vzhledem k dostup-
ným materiálovým zdrojům by byl provedi-
telný pouze scénář degrese, tedy zastavení 

růstu, které by znamenalo omezení potřeb 
dopravy a mobility obecně.

Degresivní růst je scénář, který předsta-
vuje nejmenší tlak na zdroje, nicméně by 
vyžadoval zavedení politických, ekonomic-
kých a kulturních změn na celém světě. 
Ze všech simulovaných scénářů je nicméně 
jediný, který je v souladu se snížením emisí 
skleníkových plynů, požadovaným globálními 
mezinárodními cíli, a přitom přináší menší 
tlak na potřebu surovin.

Šest materiálů (měď, kobalt, lithium, 
mangan, nikl a grafit) ze sedmi (vyjma 
hliníku), které studie Locomotion analy-
zuje, překračuje alespoň v jednom ze scé-
nářů úroveň současných zásob s výjimkou 
scénáře degrese. Vysoká míra rozvoje 
elektromobility vytvoří větší tlak na ma-
teriální zdroje, přičemž také poptávka 
ze strany ostatních odvětví ekonomiky se 
bude vyvíjet podobně.

Vladimír Rybecký,

autoweek.cz/AutoTablet.cz
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Roční 
míra růstu 

34 %

lithium – – – 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6

nikl 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 0,8 1 1,2 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,5 2,7

mangan – – – 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7

kobalt – – – 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6

grafit 0,2 0,4 0,6 0,9 1,2 1,4 1,7 2,2 2,6 3,1 3,4 3,7 3,9 4,5 4,9

celkem 0,4 0,8 1,2 1,8 2,3 2,8 3,3 4,3 5,1 6 6,6 7,2 7,5 8,7 9,5

Vývoj poptávky po klíčových surovinách v milionech tun
(projekce založená na odhadu prodeje elektromobilů) Zdroj: Strategy& (PwC)
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Krátce o trendech a technologiích

Kybernetická bezpečnost

TÜV sÜD Czech 
má novou akreditaci

Na konci loňského roku proběhl v TÜV sÜD Czech úspěš-
ný dozorový audit ČIA zkušební a  kalibrační laboratoře. 
V rámci pracoviště bezděčín byly poprvé do rozsahu akre-
ditovaných činností zahrnuty i zkoušky kybernetické bez-
pečnosti podle předpisu UN R155, který se zabývá poža-
davky na zabezpečení vozidel právě z hlediska kybernetic-
ké bezpečnosti. Ve skupině TÜV sÜD se jedná o jedinou la-
boratoř, která drží tuto akreditaci, a i v globálním měřítku 
technických zkušeben jde o unikátní postavení. TÜV sÜD 
je světově uznávanou společností, která působí ve všech 
odvětvích průmyslu a  služeb. Poskytuje klientům služby 
v  oblastech nezávislého ověřování, testování, inspekce, 
certifikace, homologace a vzdělávání. Primární náplní čin-
nosti je poskytování nezávislého ověřování a certifikace.

Wafery

bosch investuje do závodů 
v Drážďanech a Reutlingenu

společnost bosch je lídrem na trhu mikroelektromecha-
nických senzorů (mEms)  – jednoho z  nejdůležitějších 
a  nejrozšířenějších typů senzorů současnosti. „Výrobu 
senzorů MEMS jsme zahájili v  roce  1995. Za  posledních 
pět let jsme jich vyrobili takové množství jako za všechny 
předchozí roky dohromady,“ uvedla Tanja Rückert, ředitel-
ka pro digitální technologie společnosti bosch na veletr-
hu CEs 2023 v Las Vegas. od zahájení jejich výroby před 
27 lety vyrobil bosch celkem více než 18 miliard senzorů 
mEms, dnes je jich v každém automobilu v průměru 22. 
Podle společnosti Yole Group, která se zabývá průzku-
mem trhu a strategickým poradenstvím, je bosch v sou-
časné době největším výrobcem těchto senzorů. očeká-
vá se, že do  roku  2027 vzroste celosvětová každoroční 
poptávka po nich ze současných 33,5 miliardy kusů na při-
bližně 49 miliard. Na tomto růstu se chce podílet i společ-
nost bosch, proto investuje značné prostředky do svých 
závodů na  výrobu waferů v  Drážďanech a  Reutlingenu. 
Celkově plánuje společnost v  rámci svého investičního 
plánu do roku 2026 investovat do podnikání v oblasti po-
lovodičů, a tedy i do vývoje a výroby senzorů, tři miliardy 
eur. Při své činnosti v oblasti mikroelektroniky a komuni-
kačních technologií bude čerpat z evropského programu 
financování IPCEI mE (tzv. Významných projektů společ-
ného evropského zájmu v oblasti mikroelektroniky).

Elektrobusy

Další dodávka 
IVECo bUs do Itálie

společnost IVECo bUs vyhrála výběrové řízení vypsané 
skupinou Autoguidovie Group, předním hráčem v  ital-
ském sektoru místní veřejné dopravy, a podepsala rámco-
vou smlouvu na dodávku 120 městských nízkopodlažních 
autobusů E‑WAY s možností připojení na elektrickou síť. 
Dodávky budou zahájeny v  druhé polovině roku  2023. 
Jedná se už o druhou italskou zakázku výrobce v tomto 
roce. Elektrobusy budou jezdit na  všech územích, která 
pokrývají společnosti skupiny Autoguidovie – v Lombardii, 
Emilii Romagni, benátsku a Piemontu. Podle generálního 
ředitele této firmy stefana Rossiho jde o nákup v hodnotě 
přibližně 65 milionů eur. IVECo bUs je značka společnosti 
Iveco Group N.V., významný hráč v oblasti veřejné dopravy 
a jeden z předních výrobců autobusů a autokarů v Evropě. 
Zaměstnává více než šest  tisíc lidí ve  čtyřech výrobních 
jednotkách, a  to ve francouzském Annonay, českém Vy-
sokém mýtě, italské brescii a francouzském Rorthais, kde 
se nachází také centrum excelence pro elektromobilitu.

Rekord do Guinessovy knihy

Škoda Enyaq vítězem na ledu

Začátkem letošního roku  vytvořila ŠKoDA AUTo s  sUV 
modelem Enyaq Rs iV, druhým čistě elektrickým sportov-
ním vozem značky Škoda, dva oficiální světové rekordy 
v  driftu na  ledě. Komisař Guinessovy knihy rekordů po-
tvrdil rekordy v  nejdelším nepřetržitém driftu na  ledě 
a  v  nejdelším nepřetržitém driftu na  ledě s  elektromo-
bilem. Rekordy pokořil motoristický novinář Richard 
 meaden na oválné trati o délce 188,496 m na zamrzlém 
jezeře stortjärnen u  švédského Östersundu. Při prv-
ním rekordu Richard meaden s nedávno uvedeným sUV 
Enyaq Rs iV udržel vůz v kontrolovaném skluzu po dobu 
více než 15 minut a ujetí 7,351 km. meadenův drift překo-
nal předchozí rekord v délce 6,231 km, který byl stanoven 
v Číně v roce 2022. Překonáním prvního rekordu stanovil 
meaden s vozem Enyaq Rs iV zároveň také druhý rekord, 
a  to v  nejdelším nepřetržitém driftu na  ledě s  elektro-
mobilem. Rekord byl stanoven za přítomnosti komisaře 
Guinnessovy knihy rekordů. Na místě byl jako svědek také 
mezinárodní porotce driftu David Kalaš. mladoboleslav-
ská automobilka dosáhla rekordu čtvrtý den po  mnoha 
tréninkových jízdách s různými typy pneumatik. K dosa-
žení dokonalého driftu absolvoval vůz celkem 18  hodin 
driftování během pěti dnů v teplotách pod bodem mrazu.
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3m Česko

Proti horku a oslnění
Ochránit se před 
oslněním a zároveň 
zajistit na pracovišti 
optimální teplotu lze 
různými způsoby. Solární 
fólie, které vyrábí 
společnost 3M s využitím 
nanotechnologie, 
znamenají ekonomické 
a ekologické výhody.

Při výběru ochrany před slunečními 
paprsky uvnitř budov existuje více 
řešení. Nabízejí se třeba rolety, ale 
ve výrobních halách či v showroo-
mech prodejců automobilů je jejich 
použití problematické.

Spektrálně selektivní film
Zaměřme se na možnost, která je 
jednorázová a nepotřebuje po své 
instalaci žádnou energii na provoz 
ani lidskou sílu na ovládání. Jedná se 
o solární fólie. Ty se poprvé objevi-
ly v druhé polovině šedesátých let 
minulého století a od té doby jich 
vznikla řada typů, které se vyrá-
bějí v různých stupních zatmavení. 
U běžných fólií platí, že čím jsou 
tmavší, tím více brání prostupu všem 
typům slunečního záření, zejména 
infračerveného, které ohřívá interiér. 
Při použití materiálů s nanovrstvami, 
kterých je na sebe poskládáno třeba 
220 a dohromady jsou tenčí než 
poznámkový Post‑it lístek, je tomu 
ovšem jinak. odborně se tento typ 
fólií nazývá „spektrálně selektivní 
film“. Je vyrobený tak, aby při větší 
propustnosti viditelného světla co 

nejvíce eliminoval tepelné záření. 
Další výhodou nanomateriálu je stálá 
kvalita 5G mobilního signálu, zatímco 
u fólií s obsahem kovů může dojít 
ke snížení jeho kvality.

Dlouhá záruka i životnost
Návratnost můžeme rozdělit na eko-
nomickou a ekologickou. Ekonomická 
je celkem jednoduchá – za jak dlouho 
se nám vrátí finanční investice do ap-
likace fólií snížením nákladů na ener-
gie spotřebované na klimatizování 
prostorů. „Na základě zkušeností s na-
nomateriály 3M Prestige se v průměru 
v České republice pohybujeme kolem 
pěti let,“ říká Pavel Kudláček ze spo-
lečnosti GlassGarant, která je distri-
butorem 3m okenních fólií, a dodává, 
že při záruce až deset let a životnosti 
patnáct let je finanční benefit zřejmý.

Neméně důležitá je ale ekologic-
ká návratnost. Na základě analýzy 
životního cyklu výrobku podle 
normy ČsN Iso 14040‑49 je vypra-
cována Certifikace EPD, detailně 
zpracovaný průkaz o výrobku a jeho 
vlivu na životní prostředí v průběhu 
celého jeho životního cyklu (vliv 

na změnu klimatu, spotřeba vody 
a energií a podobně). Kalkulace 
pro 3m Prestige ukazuje úsporu 
62,4 tuny Co2 na referenční budovu, 
což si můžeme představit jako úsporu 
emisí běžného osobního automobi-
lu, který by ujel 624 tisíc kilometrů. 
Návratnost u Co2 je za 0,7 roku.

Důležitá je správná instalace
Že solární fólie přinášejí větší komfort 
pro zaměstnance, kterým pomohou 
vytvořit příjemné pracovní prostředí 
bez oslňování za denního světla a za-
jistí nižší teploty, případně umožní niž-
ší výkon klimatizace, je samozřejmostí.

majiteli budovy fólie s využitím 
nanomateriálů navíc zajistí, že se 
nezmění vzhled fasády, popřípa-
dě jednotný vzhled všech oken, 
a ochrání vybavení interiéru před 
UV zářením (až 99,9 procent).

Aby fólie plnila správně svůj účel, 
je nutné, aby byla provedena také 
instalace podle požadavků výrobce. 
Tím se dosáhne maximálního výkonu 
při maximální záruce a životnosti.

Aleš Zenkl,

3M Česko

Externí sluneční fólie 3M Prestige Foto: GlassGarant
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Rozhovor s ministrem dopravy martinem Kupkou

K cíli se musí dojít 
schůdnou cestou
Ministr dopravy Martin Kupka chápe 
obavy zástupců automobilového 
průmyslu z připravované 
normy Euro 7/VII. Je podle 
něho nejen příliš ambiciózní, ale 
v některých požadavcích přímo 
nerealizovatelná. Časopisu Český 
autoprůmysl ministr popsal, jak 
vypadají vyjednávání o této normě 
a proč si myslí, že v této podobě 
nemůže projít. Vysvětlil, jak je to 
s budováním infrastruktury pro 
alternativní vozidla, a vyjádřil se 
i k budoucnosti Evropy.

Před nedávnem jste jednal 
v Bruselu s eurokomisařem pro 
vnitřní trh Thierry Bretonem, při-
čemž jedním z hlavních témat byla 
připravovaná norma Euro7/VII. Řekl 
jste mu, že tato norma může mít 
závažné dopady na automobilový 
průmysl i spotřebitele a nebude mít 
žádný významný dopad na snížení 
emisí. Jaká byla jeho reakce?
Prezentoval jsem jasně výhrady a sta-
novisko české vlády a upozornil jsem, 
že naším klíčovým požadavkem je 
odložení účinnosti tak, aby měl auto-
mobilový průmysl možnost připravit 
se i na všechny delegované akty, tedy 
s tím související prováděcí předpisy. 
od okamžiku, kdy budou všechny 
tyto předpisy schválené, by to za nás 

měla být ideálně čtyřletá, minimálně 
dvouletá lhůta. Navíc jsem ale také 
zdůraznil, že i bez ohledu na to, jaká 
bude účinnost, vidíme splnění někte-
rých požadavků nerealisticky.

Komisař breton na naše výhrady sly-
ší. odkazuje zároveň na to, že ta hlavní 
jednání se budou odehrávat na Radě 
EU, to znamená mezi ministry dopravy, 
a také v rámci Evropského parlamentu 
(EP). Když se podíváme do minulosti, 
vidíme, že se často stávalo, že se EP 
snažil některé normy ještě zpřísnit. Ale 
věřím, že teď tomu tak nebude.

Proč si to myslíte?
Protože v tomto případě budou 
zaznívat mnohem hlasitější upozor-
nění na rizika té aktuální podoby 

Euro 7/VII. Tento návrh může být 
kontraproduktivní a mít ve výsled-
ku významně nepříznivější dopad 
na životní prostředí, než očekává 
Evropská komise (EK). Ve výsledku 
v řadě zemí zpomalí obměnu vozové-
ho parku a omezí možnosti automo-
bilek investovat do inovací.

Navíc má norma v sobě poměrně 
závažná rizika sociální. Pokud by se 
omezila výroba malých levnějších 
vozů a de facto všech vozů se spalo-
vacími motory už od roku 2025, což 
by mohl být důsledek přijetí normy 
v této podobě, může to vést k redukci 
pracovních míst a vyvolání vážných so-
ciálních problémů. Pro mnoho lidí je 
automobil ne nějakým sociálním sta-
tusem, ale nezbytným prostředkem, 
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přičemž část z nich by neměla dosta-
tek peněz na koupi těch dražších eko-
logických. Pro státy typu Francie by to 
všechno mohla být explozivní situace. 
Vzpomeňme si na poměrně nedávné 
protesty „žlutých vest“.

A ještě jedna důležitá a pozitivní 
zpráva: zpravodajem u této normy 
je Alexandr Vondra, se kterým jsem 
ve velmi úzkém kontaktu. on má 
přesné informace a věřím, že dokáže 
ostatní na základě faktů a argumen-
tů přesvědčit. To mě naplňuje nadějí, 
že finální podoba Euro 7/VII bude 
střízlivější a ve finále pro životní 
prostředí i přínosnější.

Máte už informace o tom, jaké jsou 
pozice jednotlivých členských zemí?
Vedeme jednání na úrovni brusel-
ských velvyslanců, abychom zjisti-
li, jaké je naladění v jednotlivých 
členských zemích. Už víme, že by to 
mohlo být opravdu velmi význam-
né téma pro Francii, ale také pro 
Španělsko, Itálii, Rumunsko, Německo 
a slovensko, což jsou všechno země, 
kde má automobilový průmysl značný 
význam a kde se vyrábějí i menší vozy.

Vedle toho je ale skupina zemí, kte-
ré to tolik netlačí, spíše naopak.
Ano, například země beneluxu jsou 
dlouhodobě přesvědčenými bojovníky 
za omezování vlivu dopravy při všech 
příležitostech. my musíme vytvářet 
spojenectví se zeměmi, které s tím 
mají stejné problémy jako my. Což 
neznamená, že my bychom si nebyli 
vědomi toho, že je třeba vliv dopravy 
na životní prostředí omezovat. K cíli 
se ale musí dojít schůdnou cestou.

Zřejmě ani Švédsko nepatří mezi 
země, které by tato norma nějak 
příliš tížila. Nebude to znamenat, 
že tato agenda pro EU pod před-
sednictvím Švédska nedostane 
takový prostor?
Je pravda, že automobilová doprava 
ve Švédsku se dlouhodobě snaží cho-
vat k životnímu prostředí co nejšetr-
něji a v naplňování některých emis-
ních norem patřila mezi pionýry. To 
by mohl být argument, proč by naše 
požadavky mohlo Švédsko přehlížet.

Na druhé straně dává Švédsko 
vůči České republice najevo velkou 
empatii, a to i s ohledem na naše 
úspěšné předsednictví. Výhoda naší 
pozice je, že se pevně opírá o věcnou 
a technickou argumentaci. Švédští 
představitelé si budou nepochybně 
uvědomovat, že některé požadavky 
normy budou mít dopad i na jejich 
produkci. mám‑li uvést příklad, tak 
třeba požadavek na nízkoemisní 
brzdy nebo senzory sledující množ-
ství emisí za jízdy se dá těžko splnit, 
pokud taková technologie aktuálně 
není vůbec k dispozici.

Zmínil jste české předsednictví 
v Radě EU. Nemohlo se už v té době 
udělat víc?
myslím, že v tomto směru jsme šli 
daleko nad rámec předsednického 
státu. EK představila návrh normy 
10. listopadu 2022, my jsme ale v ČR 
měli neoficiální znění normy předtím 
a já jsem už 8. listopadu telefonicky 
seznámil komisaře bretona s našimi 
obavami. Apeloval jsem minimálně 
na prodloužení termínů – a k tomu 
také oproti prvotnímu návrhu u ná-
kladních vozidel a autobusů došlo. 
Řekl jsem mu i to, že ani odložení 
samo o sobě problém neřeší a že pro 
Českou republiku je v této podobě 
norma nepřijatelná.

Česká republika pak byla jednou 
z prvních zemí, které ještě před 
koncem roku předložily svou národní 
pozici. Teď teprve dochází k tomu, 
že normu začínají číst i aparáty 

 jednotlivých států a zjišťují, co to 
všechno může znamenat.

Říkal jste, že je teď zapotřebí hle-
dat shodu s ostatními rezortními 
kolegy. Jaká jednání vás čekají?
Po neformálních setkáních ministrů 
dopravy ve Švédsku bych se měl 
ještě zúčastnit bilaterálního jedná-
ní s ministrem dopravy Německa 
Volkerem Wissingem, který na jedná-
ní ve Švédsku být nemůže. Německý 
ministr je jedním z těch, kdo se hla-
sitě ozývají, říká, že Evropská komise 
na jedné straně vyžaduje vysoké cíle 
ochrany klimatu, ale na druhé straně 
regulací brání jejich dosažení.

O návrhu normy Euro 7/VII se nyní 
jedná, jaký bude další postup? Kdy 
se dá očekávat finální podoba?
Návrh se nyní nachází v řádném 
legislativním procesu, tedy v rukou 
Rady EU a EP. V této fázi obě institu-
ce pracují na návrhu odděleně s cílem 
přijmout svou pozici k návrhu. Poté 
se sejdou u společného stolu a budou 
vyjednávat o finální podobě nařízení. 
Toto finální vyjednávání by se dle 
prvotních odhadů mohlo odehrát 
na podzim či až na přelomu roku.

Když se ještě vrátíme k obsahu ná-
vrhu normy, co je v ní podle vašeho 
názoru nejproblematičtější?
Je toho určitě víc. Některé metody 
měření emisí znečišťujících látek bě-
hem stanovených okrajových podmí-
nek nejsou v tuto chvíli ještě detailně 
známy, protože chybí relevantní prová-
děcí legislativa EK. okrajové podmínky 
pro emisní požadavky jsou nerealistic-
ké kvůli fyzikálně‑technickým možnos-
tem a současně cenové dostupnosti 
konstrukčních řešení. U měření částic 
z oděru brzd a pneumatik jako zcela 
nové součásti emisí vozidel je nut-
no vyhodnotit vhodnost stanovené 
metodiky a nastavení limitů, kterých 
lze technicky dosáhnout. Je třeba též 
zvážit, zda se nové podmínky mají 
týkat i elektromobilů, které již tak mají 
vysoké pořizovací náklady.

Také zpřísnění emisních limitů 
pro nákladní vozy a autobusy je 
technicky téměř neproveditelné. 

Vytvoříme 
spojenectví se 
zeměmi, které
mají s normou 

stejný problém.
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Například přísné limity oxidů dusíku 
jsou na hranici měřitelnosti za použití 
existující měřicí techniky. Podobná 
situace je u nově měřených emisí, kde 
ani ne existuje metodologie, která by 
měření definovala.

Je jasné, že kdyby měly automo-
bilky vyvíjet nové technologie, 
alespoň tam, kde by to bylo možné, 
aby vyšly vstříc požadavkům normy, 
stálo by to mnoho miliard, které by 
se odrazily v ceně vozů – jak už jste 
konečně sám zmínil. Jak si vysvět-
lujete, že zástupci automobilového 
průmyslu očekávají v souvislosti 
s přijetím takto navržené normy 
zdražení vozů v průměru o 2000 
eur, zatímco Thierry Breton tvrdí, 
že se náklady na jeden automobil 
zvýší pouze o 100 až 150 eur?
Varování výrobců, kteří uvádějí, že by 
norma Euro 7/VII zdražila auta mno-
hem výrazněji, musíme brát velmi 
vážně, protože nejspíš velmi dobře 
vědí, o čem mluví. Automobilky 
do zvýšených nákladů pro koncového 
zákazníka promítají právě i nutnost 
vyvinout některá nová technická 
řešení jako čidla sledující pevné čás-
tice z brzdových kotoučů a destiček 
nebo mikročástice oděru pneumatik. 
menší modely ŠKoDA AUTo, jako 
jsou scala, Kamiq nebo Fabia, se pak 
podle představitelů automobilky 
dostanou na cenovou úroveň, za kte-
rou budou pro zákazníky neprodej-
né. Norma klade nové požadavky 
i na elektrická vozidla, jako je napří-
klad aplikace on‑board‑monitoring, 
životnost baterií, měření emisí z brzd 
a oděr pneumatik, což může způsobit 
zdražení i u těchto vozidel. To jde 
dosti zásadně proti potřebě zajistit 
cenovou dostupnost elektrických 
vozidel, bez níž přechod k elektro-
mobilitě půjde jen stěží.

Pokud by se norma přece jen ne-
změnila, co tohle všechno v kom-
binaci s dalšími přísnými předpisy 
může znamenat pro evropský 
automobilový průmysl?
Nejsem příznivcem vykreslování 
krizových scénářů, natož nějaké 
apokalypsy.

Ale ano, Evropa má vážný problém. 
Poněkud zpohodlněla a některé 
regulatorní pokusy místo toho, aby 
vytvářely prostor pro technologický 
pokrok, znamenají jejich zpomalení. 
Zastávám jednoznačně názor, že aby 
Evropě neujel vlak, musí zaměřit 
pozornost na inovace. Regulací už je 
zbytečně moc, je třeba umožnit prů-
myslu investovat prostředky do vývo-
je nových technologií. Nepřiměřenou 
normou mu je můžeme neefektivně 
odčerpat. A to je věc, které se obá-
vám. Je jasné, že v budoucnu bude 
mít významné postavení v dopravě 
elektromobilita – a vidíme, že tady už 
dominuje Čína. Ale je a bude prostor 
také pro syntetická paliva a vodík. 
Vždy ale bude vítězem ta země, která 
místo všemožných regulací bude 
sázet na technologický vývoj.

Co pro to děláme v České republice?
Už v roce 2017 podepsala vláda ČR 
a sdružení automobilového průmyslu 
memorandum o budoucnosti automo-
bilového průmyslu v České republice. 
Jedním z projektů, který vychází 
z priorit memoranda, je program 
na podporu mobility budoucnosti, kte-
rý propojuje státní sektor se soukro-
mým. o přípravu a koordinaci projektu 
se stará CzechInvest jako národní 
agentura pro podporu podnikání. 
Cílem programu mobility Innovation 
hub je vytvořit motivační prostředí, 
které využije silného ekonomického 
a inovačního potenciálu  českého 

 autoprůmyslu k podpoře vzniku 
nových řešení a služeb a urychlení 
rozvoje začínajících firem, a zároveň 
utvořit z Česka centrum pro inovace 
v této oblasti. To je jeden z příkladů.

Redukce emisí a přechod na alter-
nativní paliva souvisí s budováním 
dobíjecí a plnicí infrastruktury. 
Podle návrhu nařízení EU o zavádě-
ní infrastruktury pro alternativní 
paliva (AFIR) by měly být do konce 
roku 2025 v EU dobíjecí stanice pro 
osobní elektromobily na každých 
60 kilometrech dálnic, o pět let 
později by totéž mělo platit 
i pro nákladní auta. A do konce 
roku 2030 by na každých 200 kilo‑
metrech těchto silnic mělo jít 
doplnit palivo v autech na vodík. Je 
reálné, abychom toho v ČR dosáhli?
V letošním roce bude aktualizován 
Národní akční plán čisté mobility 
(NAPČm), abychom požadavky vyplý-
vající z návrhu nařízení AFIR splnili. 
ministerstvo dopravy dosud podpořilo 
výstavbu více než dvou tisíc dobíjecích 
bodů, z nichž část je ještě ve výstavbě. 
Věřím, že tímto tempem nebude pro-
blém mít do roku 2030 přes 20 tisíc 
dobíjecích bodů. Požadavek na umís-
tění dobíjecích stanic pro osobní auta 
na každých 60 kilometrech páteř-
ních komunikací tak bude splněn. 
V operačním programu doprava 
(oPD) 3 je na výstavbu dobíjecí infra-
struktury alokováno pět miliard korun.

Co se týče plnicích stanic na vo-
dík, dle současného NAPČm by 
v ČR do roku 2025 mělo být 12 vo-
díkových stanic a 80 stanic pak 
do roku 2030. Dané cíle ale ještě 
nereflektují požadavky návrhu AFIR. 
budeme logicky spojovat síly a chtěli 
bychom vybudovat plničky na hra-
ně železnice‑silnice tak, abychom 
z těchto plniček dokázali zásobit jak 
budoucí vodíkové vlaky, tak i vodíko-
vé trucky. Na vodíkovou infrastruk-
turu máme v oPD 3 jednu miliardu 
korun. Ještě v letošním roce by mělo 
dojít k otevření vodíkové plnič-
ky na barrandově. my jsme zatím 
podpořili vybudování celkem devíti. 
Problémy jsou ale s dodávkami tech-
nologických dílů, takže se celá řada 

Varování výrobců, 
že by auta výrazně 
zdražila, musíme 
brát velmi vážně.
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projektů zpozdila, ale věřím, že se podaří 
brzy dostavět i plničky v brně a v Litvínově.

Bude aktualizovaný NAPČM stále praco-
vat s predikcí, že v ČR bude v roce 2030 
jezdit 220 až 500 tisíc bateriových elek-
tromobilů a 40 až 50 tisíc vozů na vodík? 
Nebo budou tyto počty nějak upraveny?
Co se týče počtů vozidel s alternativními po-
hony, budeme přirozeně odhady zpřesňo-
vat, zatím jsme ale vycházeli spíše ze spod-
ních scénářů. Teprve uvidíme, jak do těchto 
predikcí zasáhne norma Euro 7/VII.

Řekl jste, že v OPD 3 bude na výstavbu 
plniček a dobíječek šest miliard korun. 
Budou na tento účel k dispozici ještě dal-
ší peníze z jiných evropských fondů?
Ano, dále tu je EK přímo řízený Nástroj pro 
propojení Evropy CEF. Navíc budou k dispo-
zici další miliardy, a to z Národního progra-
mu obnovy a z modernizačního fondu EU. 
Ty však budou směřovat spíše na podporu 
neveřejné dobíjecí infrastruktury v rezi-
denčních budovách a ve firmách, podob-
ně jako operační program Technologie 
a aplikace pro konkurenceschopnost, kde si 
budou moci podnikatelé zažádat o dotace 
na výstavbu neveřejných dobíjecích stanic.

Zrovna v rezidenčních a administrativ-
ních budovách, kde by se měly elekt-
romobily v budoucnu častěji nabíjet, 
může být zřizování dobíječek problém. 
Ministerstvo vnitra, respektive Generální 
ředitelství hasičského záchranného 
sboru prosazuje kontroverzní návrh 
vyhlášky, která by nabíjení v budovách 
velmi zkomplikovala. Jste si toho vědom? 
Případně, je‑li vaše ministerstvo do zajiš-
ťování podmínek pro rozvoj elektromobi-
lity významně zaangažováno, podnikáte 
v této oblasti nějaké kroky?
Podle vyhlášky z roku 2021, která imple-
mentuje požadavky evropské směrnice 
o energetické náročnosti budov, by budovy 
měly mít minimálně přípravu pro budoucí 
instalaci dobíjecích stanic. Každé parkovací 
místo v novém bytovém domě s více než 
10 parkovacími místy by mělo mít možnost 
instalace vlastní dobíjecí stanice. Je proto 
potřeba počítat s přípravou kabelovodů. 
Pro domy, které nejsou určené k bydlení, 
platí podobné podmínky. hned od začátku 
v nich ale musí být nainstalovaná alespoň 
jedna dobíjecí stanice.

V současné době je skutečně projed-
náván návrh vyhlášky, který by zpřísnil 
technické podmínky požární ochrany 
staveb garáží s dobíjecí stanicí. Z pohledu 
ministerstva dopravy není vhodný zejména 
návrh, aby se nové podmínky pro užívání 
garáží vztahovaly již na existující garáže, 
které by bylo nutné stavebně upravit. 
Tato konstrukce není u předpisů tohoto 
typu běžná. obvykle se v nich stanoví, že 
nové a přísnější podmínky platí pouze pro 
budoucí stavby nebo stavby existující, které 
budou procházet rekonstrukcí. Důvodem je 
skutečnost, že stavební úpravy existujících 
staveb nejsou často reálně vůbec možné, 
nebo je lze realizovat jen s velmi vysokými 
finančními náklady.

Požadujeme proto, aby byly navrhované 
podmínky vztaženy pouze na nové stavby 
garáží s dobíjecí stanicí a na stavby existující 
jen v případě, že dojde k jejich modernizaci. 
obecně si ale myslíme, že bychom měli být 
u této vyhlášky velmi obezřetní, a to zvláště 
za situace, kdy v žádném jiném unijním státě 
takto přísná regulace neexistuje.

Už jsem informoval ministra vnitra, že by 
tento přístup mohl zásadním způsobem 
ohrozit budoucí nákupy elektrických vozidel. 
Vyhláška zatím vydána nebyla a povedeme 
o ní debatu. Věřím, že to dopadne dobře.

Libuše Bautzová

Na konci ledna se mi‑
nistr Kupka zúčastnil 
v areálu OC Letňany 
zahájení provozu 
500. stojanu sítě veřej‑
ných dobíjecích stanic 
pro elektromobily spo‑
lečnosti ČEZ. Na obráz‑
ku s místopředsedou 
představenstva ČEZ 
Pavlem Cyranim
Foto: ČEZ

Stanovisko AutoSAPu 
k normě Euro 7/VII na 
https://autosap.cz/ 
aktualita/euro‑7‑vii‑ 
vysoke‑naklady‑vs‑ 
zanedbatelne‑prinosy/
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Evropská unie se chce vyhnout 
další „čipové kalamitě“. V reakci 
na nedostatek této klíčové součástky 
přišla Evropská komise s novou 
legislativou – aktem o čipech a hodlá 
podpořit evropské výrobce. 
Očekávání jsou obrovská, Evropa by se 
díky této nové iniciativě mohla zařadit 
mezi hlavní světové čipové velmoci.

Evropský akt o čipech

Rodí se 
záchranný 
systém

Ilustrační foto: Evropská komise
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Drtivá většina polovodičů, které se použí-
vají při výrobě čipů a dalších komponent, 
pochází především z východní části Asie. 
Podle různých žebříčků lze za největší pro-
ducenty čipů považovat Jižní Koreu, Čínu, 
Tchaj‑wan nebo třeba singapur a malajsii. 
A právě tyto země těžce nesly koronavi-
rovou pandemii, uplatňovaly nejpřísnější 
opatření a uzavíraly celé továrny, což pak 
zásadně pocítil i evropský automobilový 
průmysl. Ten polovodiče využívá třeba 
na ovládání řízení a pohonu vozidel, osvět-
lení nebo v senzorech.

Přestože situace dnes není tak akutní jako 
v roce 2021, Evropská unie chce být připra-
vena a podobným krizím předcházet. V polo-
vině září 2021 proto předsedkyně Evropské 
komise Ursula von der Leyenová společně 
s eurokomisařem pro strategický výhled 
marošem Šefčovičem zaslali dopis tehdej-
šímu předsedovi Evropského  parlamentu 
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Davidu sassolimu a slovinskému premiéro-
vi Janezu Janšovi, který tehdy předsedal 
Radě EU.

Dopis detailně představoval plán, 
jak by se Evropa měla v produkci čipů 
do roku 2030 částečně osamostatnit. 
Dnes se plánu říká Evropský akt o či-
pech (European Chips Act, označovaný 
zkratkou ECA) a má již podobu konkrét‑
ního nařízení.

Akt představuje komplexní nástroj 
Evropské komise, kterým chce vytvořit 
v EU nejmodernější ekosystém na pro-
dukci polovodičů. Zatímco dnes se EU 
na celosvětovém trhu polovodičů podílí 
z 10 procent, do roku 2030 chce zaujímat 
alespoň 20procentní podíl.

Navýšení produkce bude samozřejmě 
vy ža dovat peníze. Unijní exekutiva chce 
do roku 2030 mobilizovat na tento účel 
veřejné i soukromé investice ve výši až 
43 miliard eur. Peníze budou směřovat jak 
do výzkumu a vývoje, tak i do samotné 
výroby čipů.

samotná Evropská komise by do pod-
pory čipů chtěla investovat alespoň 
3,3 miliardy eur z již existujících fondů – 
konkrétně z programu horizont Evropa 
a Digitální Evropa. Evropský parlament 
ale tlačí na to, aby do čipové iniciativy 
nalila další peníze. Příležitostí bude revize 
evrop ského rozpočtu, která se má usku-
tečnit v průběhu letošního roku. Další 
peníze budou moci do čipů investovat 
členské státy ze svých vlastních rozpočtů.

Pravidla podpory se rozšíří
Diskuse se vedou mimo jiné o tom, 
kam konkrétně má podpora směřovat. 
Zástupci automobilového průmyslu 
upozornili, že původní návrh Komise by 
jim v řešení nedostatku polovodičů nijak 
nepomohl. Jak totiž píše ve své analýze 
Evropské sdružení výrobců automobilů 

(ACEA), prvotní návrh aktu se zaměřoval 
na podporu výroby nejmenších a nejrych-
lejších čipů, které se ale do aut nepouží-
vají. Jedná se o takzvané state‑of‑the‑art 
čipy o velikosti kolem 2 nanometrů, auto-
mobilový průmysl ale používá nejčastěji 
čipy o velikosti 14 až 28 nanometrů.

Návrh nicméně prochází úpravou, která 
by měla pravidla podpory čipů rozšířit. Akt 
totiž definuje podmínky, na jejichž základě 
mohou továrny získat podporu z veřej-
ných zdrojů. Na finance by měly mít podle 
aktuál ní verze návrhu nárok nejen ta 
zařízení, která jsou takzvaně první svého 
druhu, ale i ta, která přispívají k odolnosti 
polovodičového ekosystému a k zavádění 
nových nebo inovativních prvků. Inovativní 
fabriky by také měly mít možnost získat 
povolení k výrobě v urychleném procesu.

Rozšíření definice v praxi znamená, že 
podpora z veřejných prostředků bude 
dostupnější. Redakci to potvrdilo stálé 
zastoupení ČR v bruselu, pozice členských 
států k aktu o čipech se totiž projed-
návala právě pod taktovkou ČR během 
českého předsednictví v Radě EU v druhé 
polovině roku 2022.

„Během dojednávání dohody mezi člen-
skými státy se definice čipů, které bude 
ECA moct podporovat, zásadním způsobem 
rozšířila. Při zachování poměrně obecného 
požadavku inovativnosti – může se týkat 
nejen například výkonu samotného čipu, 
ale i procesu jeho výroby – se ECA vztahuje 
na v podstatě všechny dostupné čipy,“ vy-
světlil redakci mluvčí stálého zastoupení 
ČR Dmitrij Černikov.

Legislativa zatím není hotová, už jsou 
ale jasné pozice jak Evropského parlamen-
tu, tak i členských států. Nyní jsou proto 
na řadě takzvané trialogy, ve kterých se 
setkávají zástupci Evropské komise, člen-
ských států a europarlamentu.

„Chceme, aby Evropský akt o čipech 
vytvořil z Evropy důležitého hráče na svě-
tovém poli polovodičů. Nejenže rozpo-
čet musí odpovídat výzvám a musí být 
financován z nových peněz, ale chceme 
také zajistit, aby EU zaujímala vedoucí 
postavení v oblasti výzkumu a inovací, 
aby měla příznivé podnikatelské prostře-
dí, rychlý povolovací proces a investovala 
do kvalifikované pracovní síly pro odvětví 
polovodičů,“ komentoval návrh zpravodaj 
v Evropského parlamentu Dan Nica ze so-
ciálně demokratické frakce.

Trh s čipy a podíl největší české továrny

Celý průmysl 
dohromady

Čipy zaměřené 
na automobilový 

průmysl

Celosvětový trh s čipy (2021) 550 mld. USD 56,2 mld. USD

Tržby Onsemi globálně (2022) 8 mld. USD 3 mld. USD

Tržby Onsemi v ČR (2022) 5 mld. Kč 2 mld. Kč

Zdroj: Důvodová zpráva Evropské komise k ECA + Onsemi

20 %
takový by měl 

být v roce 2030 
podíl EU na 

celosvětovém trhu 
polovodičů

43
mld. eur

tolik chce unijní 
exekutiva na tento 
účel mobilizovat
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Krizový mechanismus zřejmě 
pomůže i automobilkám
Akt přichází kromě cílené podpory 
také se záchranným systémem pro 
případ dalších výpadků a nedostatku 
čipů v Evropě. „Naším cílem je zajistit 
růst v Evropě, připravit se na budoucí 
výzvy a mít k dispozici správné me-
chanismy pro případ budoucích krizí,“ 
vysvětlil Nica.

mechanismus by se měl opírat 
o sběr dat a informací o tom, jak 
situace na trhu vypadá. Pokud by 
pak došlo ke krizi – tedy vážnému 
a mimořádnému narušení dodavatel-
ského řetězce polovodičů, které brání 
dodávkám, opravám nebo údržbě 
základních výrobků v rámci dodava-
telského řetězce polovodičů, měl by 
se spustit zvláštní krizový mecha-
nismus. Firmy čerpající zvýhodnění 
ze strany EU by v ten moment musely 
například začít vyrábět ten typ čipů, 
kterých je na trhu kritický nedo-
statek. To je samozřejmě politicky 
citlivé, legislativa by tak měla obsa-
hovat záruky, že spuštění krizového 
mechanismu bude možné jen tehdy, 

bude‑li kritičnost situace podložena 
spolehlivými důkazy.

Legislativa obsahuje i předem 
stanovený seznam ukazatelů, jejichž 
překročení může vést k vyhlášení 

krize. spuštění mechanismu by měla 
v případě nouze navrhovat Evropská 
komise, následně by o rozhodnutí 

měly hlasovat členské státy kvalifiko-
vanou většinou.

Návrh pak vymezuje i takzvaná 
kritická odvětví, která by měla mít 
v případě nedostatku čipů přednost. 
seznam zatím není kompletní, s jisto-
tou však bude obsahovat například 
zdravotnictví či obranu. Zda bude 
jeho součástí i doprava, případně 
automobilový sektor, zatím není 
jasné. stálé zastoupení ČR v bruselu 
nicméně předpokládá, že se během 
trialogů na seznam kritických sektorů 
dostane právě i automobilový prů-
mysl. Rozhodnout by se mohlo ještě 
během první poloviny roku.

Firmy potřebují 
„odpovídající motivaci“
Jak popisují zástupci oN semi‑
conductor Czech Republic (onsemi, 
součást nadnárodní společnosti 
oN semiconductor, onsemi), která 
je díky moderní továrně v Rožnově 
pod Radhoštěm nejvýznamnějším 
tuzemských výrobcem čipů, příno-
sem aktu je zviditelnění polovo-
dičové výroby a snaha o dosažení 

Polovodiče: Globální výrobní kapacita dle regionů 
(2021, v %) Zdroj: Semiconductor Industry Association

USA Čína Tchaj-wan

Menší než 10 nm

10–22 nm

28–45 nm

Větší než 45 nm

Paměťové

DAO*

Celkem 7 %8 %17 %19 %20 %16 %13 %

7 %22 %27 %5 %3 %17 %19 %

6 %20 %44 %11 %14 %5 %

8 %6 %13 %10 %31 %23 %9 %

13 %4 %5 %6 %47 %19 %6 %

9 %12 %5 %28 %

8 %92 %

3 %43 %

Jižní Korea Japonsko Evropa Ostatní

V jednom 
automobilu 

se nachází čipy 
v hodnotě 
průměrně

700 dolarů.

*  DAO = diskrétní, analogové a ostatní čipy, tj. takové, které vysílají, přijímají a transformují informace, aby usnadnily úlohy, 
jako je řízení teploty a napětí, příjem rádiových signálů a optické senzory
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evropské soběstačnosti v této techno-
logii. Podle českého výrobce legislativa 
pomůže i automobilkám.

„V obecné rovině máme za to, že ECA do-
statečně pokrývá problematiku polovodičů 
pro automobily, zásadní význam má nastave-
ní implementace na národní úrovni a mož-
nost účelného zapojení do evropského rámce 
dodávek pro automobilový průmysl,” popsal 
postoj společnosti onsemi její manažer 
výzkumu a vývoje michal Lorenc.

Pravidla podpory a určení inovativnosti 
dané výroby čipů bude totiž do jisté míry zá-
ležet na tom, jak legislativu interpretuje kon-
krétní členský stát – tedy i Česká republika.

Podle Lorence může sektor výroby polo-
vodičů pro automobilový průmysl ze sou-
časné podoby aktu těžit. onsemi podle 
jeho slov zavedla v minulých letech výrobu 
desek karbidu křemíku, které jsou primárně 
určeny pro výrobu čipů pro nové  generace 

automobilů a zejména elektromobilů. 
Potenciál vidí i pro další inovace, které ale 
vyžadují investice v řádech desítek miliard 
korun. Firmy tedy podle Lorence potřebují 
„odpovídající motivaci“.

Analýzu čipového trhu a specificky 
i automobilového průmyslu provedla 
nadnárodní společnost Deloitte. Podle ní 
byla v roce 2021 průměrná světová cena 
jednoho čipu téměř 50 amerických cen-
tů. Prodalo se 1,15 bilionu čipů, čímž se 
hodnota tohoto průmyslu zastavila přibliž-
ně na 556 miliardách amerických dolarů. 
Nejdražší, již zmiňované state‑of‑the‑art 
čipy se prodávaly i s cenovkou 1000 dolarů.

V jednom automobilu se podle analýzy 
Deloitte nachází čipy zhruba v hodnotě 
700 dolarů. V Evropské unii by se v nej-
bližších letech mohlo prodávat kolem 
14 milionů aut, čímž by se potřeba čipů 
v automobilovém průmyslu mohla zasta-
vit na zhruba 10 miliardách dolarů ročně. 
Význam a počet potřebných čipů přitom 
roste nejen v souvislosti s výrobou nových 
aut, ale zejména s jejich elektrifikací.

Podle Lorence akt přímo souvisí s investi-
cemi, které může rožnovský výrobní závod, 
kde se čipy produkují, získat. „Jedná se 
především o využití vazeb na evropský auto-
mobilový průmysl. Pro rozhodnutí o strate-
gické investici Onsemi v Rožnově tak může 
mít ECA zcela zásadní význam. Potenciál pro 
navýšení dodávek pro automobilový průmysl 
pak přímo odpovídá rozsahu realizovaných 
investic – to je pro nás reálně v miliardách 
korun za rok, až ve vyšších násobcích součas-
ných tržeb,“ uvedl manažer.

Evropský čipový akt může Česku podle 
Lorence pomoci i v návrhářské oblasti 
čipového segmentu. V současnosti je 
v tuzemsku přibližně 1200 designérů čipů, 
z nichž zhruba 500 se specializuje na auto-
mobilový průmysl. To ale může relativně 
rychle nabobtnat.

ECA podle vyjádření rožnovské společ-
nosti také reálně motivuje ke zvýšení zájmu 
o studium relevantních technických oborů. 
„Očekáváme systematickou podporu výuky 
polovodičů, výzkumu a vývoje. Zdůraznění si 
jistě zaslouží, že ČR je, také díky rozvinutému 
automobilovému průmyslu, poměrně silná 
v oblasti technicky kompetentních pracovníků, 
což je základní podmínka pro plánovaný rozvoj 
polovodičových technologií,” uzavřel Lorenc.

Aneta Zachová, Dávid Pásztor,

EURACTIV.cz

Největší výrobci 
polovodičů ve světě

Samsung (Jižní Korea)

Intel (USA)

SK Hynix (Jižní Korea)

TSMC (Tchaj‑wan)

Micron Technology (USA)

Qualcomm (USA)

Broadcomm (USA)

Texas Instrument (USA)

Toshiba (Japonsko)

Nvidia (USA)
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Krátké zprávy ze světa
Evropský trh

slabší než před pandemií

Registrace nových osobních vozů ve  30  evropských 
zemích (26  členů EU, Velká británie, Norsko, Švýcar-
sko a  Island) loni meziročně klesly o  4,1  procenta 
na  11,3  milionu, z  toho v  samotné EU o  4,6  procenta 
na  9,3  milionu. Je to nejhorší výsledek od  roku  1993, 
vyplývá ze  statistik Asociace evropských automobilo-
vých výrobců (ACEA). Ta letos v  prognóze pro evrop-
skou šestadvacítku očekává zlepšení o  pět procent 
na 9,8 milionu vozů. o poznání příznivější je předpověď 
společnosti Dataforce, podle které se prodej ve 30 ev-
ropských zemích proti roku  2022 zvýší o  13  procent 
na 12,7 milionu. Nejvíce by ho měla podpořit poptávka 
autopůjčoven, informovala agentura Reuters.

Ford

V Evropě zruší každé 
deváté pracovní místo

Americký Ford v Evropě dobře vydělává na prodeji leh-
kých užitkových aut, v  nichž je zde jedničkou, ale na-
opak těžce prodělává na autech osobních. Jeho šéf Jim 
Farley se proto rozhodl přistoupit k  tvrdým úsporným 
opatřením a v následujících letech na kontinentu zrušit 
zhruba 3800 pracovních míst, což je asi 11 procent jejich 
celkového počtu. Propouštět se bude hlavně ve  vývoji, 
který se více soustředí do UsA, a také v administrativě. 
společnost to oznámila v  tiskové zprávě. Z  uvedeného 
počtu by mělo v Kolíně nad Rýnem a Cáchách padnout 
asi 2300  míst, dalších 1300 v  británii, kde automobilka 
zaměstnává 7000 lidí. V Evropě je pro společnost klíčové 
Německo, kde podle listu handelsblatt zaměstnává ko-
lem 19 tisíc lidí, z toho 14 tisíc v Kolíně nad Rýnem. Ford 
tam kromě rozsáhlého vývojového centra s 3800 lidmi má 
svoji hlavní evropskou výrobní továrnu, která letos v létě 
přestane vyrábět malý vůz Fiesta a zaměří se výhradně 
na  elektrické modely. bez vyhlídek je  – alespoň podle 
dosavadních záměrů Fordu  – továrna v  saarlouis, kde 
by měla v roce 2025 skončit výroba modelu Focus. A to 
bude současně znamenat její konec a  ztrátu 4500  pra-
covních míst. Ford loni v Evropě prodal necelých 517 tisíc 
nových osobních aut, což bylo meziročně o 0,3 procenta 
méně, a  patřilo mu tak 4,6  procent trhu, uvedla ACEA. 
Loni v březnu oznámil, že do roku 2024 na evropský trh 
uvede sedm nových modelů, z toho se dva budou vyrá-
bět v Kolíně nad Rýnem a jeden v Rumunsku.

Britský autoprůmysl

Nissan žádá Londýn o pomoc

britskému autoprůmyslu hrozí, že přijde o jeden ze svých 
pilířů – japonský Nissan, jenž má velké problémy ve své 
továrně v sunderlandu. Potýká se tam s velmi vysokými 
náklady, zejména na energii, a její kapacity se využívají 
zcela nedostatečně. „Dosáhnout alespoň čtyřicetiprocent-
ního vytížení je pro nás stále velká výzva,“ uvedl pro časo-
pis Car Dealer magazine Ashwani Gupra, provozní ředi-
tel automobilky. Její produkce loni meziročně stoupla 
o 16,5 procenta na 238 tisíc vozů, ale v roce 2016 to bylo 
zhruba půl milionů vozů. Ashwani dále sdělil, že evrop-
ská divize Nissanu požádala britskou vládu o pomoc při 
posilování sítě domácích dodavatelů, což by mělo při-
spět ke  snížení nákladů a  vyšší spolehlivosti dodávek. 
A také by to v budoucnu značně usnadnilo rozhodová-
ní Nissanu o případných dalších investicích na britských 
ostrovech. Všechny automobilky ve  Velké británii loni 
vyrobily 775  tisíc osobních a  lehkých užitkových aut, 
meziročně o 12 procent méně. byl to nejhorší výsledek 
od  roku  1956. V  roce  2019, tedy před pandemií, bylo 
v británii vyrobeno ještě 1,3 milionu aut. Ke každoroč-
nímu poklesu dochází od roku 2016 rovněž v souvislosti 
s odhlasováním odchodu země z Evropské unie. Ze sun-
derlandské továrny Nissanu pochází téměř třetina brit-
ské produkce osobních aut.

Maroko

Země autům zaslíbená

V maroku se každý rok prodá přibližně 180 tisíc nových 
osobních aut, což na zemi s 37 miliony obyvatel zas není 
tak mnoho. Ale přesto jeho postavení na  mezinárodní 
automobilové mapě sílí. V roce 2018 se stalo největším 
vývozcem aut na  africkém kontinentu, když předstihlo 
Jižní Afriku, poznamenává oxfordská společnost LmC 
Automotive. Továrny v  maroku  loni zvýšily meziročně 
výrobu osobních a lehkých užitkových aut o 10 procent 
na rekordních 470 tisíc. hlavními středisky autoprůmy-
slu jsou Tanger a  Kenitra. V  tamních volných zónách 
jsou automobiloví výrobci na  pět  let zcela osvoboze-
ni od daně ze zisku a poté je její sazba ještě 20  let za-
stropována na  8,75  procenta. Koncern stellantis loni 
v  listopadu oznámil, že do  továrny v  Kenitře investuje 
300  milionů eur, aby její výrobní kapacitu zdvojnásobil 
na 400 tisíc vozů ročně.
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Rumunsko

Dacia píše 
novou historii
Když se řekne Rumunsko, vybaví se Dacia. Když se řekne Dacia, 
už dnes nikdo nezvedá obočí. Značka pod křídly Renaultu 
prošla velkou proměnou a slaví úspěchy na evropském trhu. 
Dacia spolu s Fordem dosáhly v Rumunsku v roce 2022 
absolutního rekordního objemu výroby. Kromě toho je 
země domovem stovek dodavatelských firem.

V posledních letech je automobilo-
vý průmysl jedním z nejziskovějších 
odvětví rumunské ekonomiky. Ačkoli 
existuje několik významných domá-
cích výrobců, jako jsou Automobile 
Dacia, Roman brasov a Igero, většina 
rumunského zpracovatelského průmy-
slu je tvořena zahraničními pobočka-
mi. Pobočky zaměstnávají především 
dělníky, přičemž výzkumné a vývojové 
pozice jsou alokovány v jiných zemích.

Půlmilionová hranice 
prolomena
hodnota rumunského automobilo-
vého průmyslu, který má více než 
osmdesátiletou historii, dosáhla 
v roce 2019 úrovně 30 miliard eur. 
Tento průmysl je motorem místního 
hospodářství se 14procentním podí-
lem na hDP a 26 procenty na vývozu 
země. Nejvýznamnější automobil-
kou v Rumunsku je Dacia vlastněná 
Renaultem a továrna Ford motor 
Company. Na tyto výrobce jsou 
navázány další investice od firem jako 

Daimler a bosch. V zemi je zastoupe-
na výroba ze všech kategorií vozidel: 
automobily, minivany, užitková vozi-
dla, autobusy a nákladní automobily.

V roce 2022 rumunský automobi-
lový průmysl poprvé prolomil hranici 
půl milionu vyrobených vozů, což byl 
nárůst o více než 21 procent oproti 
roku 2021.

Nejvýznamnější města automobi-
lového průmyslu jsou Pitešť, Craiova 
a brašov. Celkem v Rumunsku existu-
je více než 600 výrobců a dodavatelů 
komponentů nezbytných pro auto-
mobilový průmysl.

Rumunské auto 
dobývá Evropu
Francouzská skupina Renault Group 
utratila před dvanácti lety za au-
tomobilku Dacia 1,5 miliardy eur. 
Ve společnosti nyní pracuje téměř 
14 tisíc zaměstnanců a vozidla této 
značky jsou exportována do téměř 
60 zemí na čtyřech kontinentech. 
Kromě montáže finálních vozů se 

v závodech Dacia v Rumunsku vyrábí 
také podvozky, které se používají 
k montáži vozů v dalších závodech 
koncernu Renault Group v maroku, 
Rusku, Íránu, Indii, brazílii, Kolumbii 
a Jižní Africe.

Automobile Dacia byla několik let 
nejziskovější firmou v Rumunsku. 
od roku 2017 společnost genero-
vala roční tržby více než pět miliard 
eur. Kromě toho hodnota značky 
v roce 2021 činila 1,1 miliardy eur.

Dacia vsadila v poslední době 
výrazně na redesign svých vozi-
del, která dnes působí atraktivním 
dojmem. Díky své velmi konkurenční 
cenové politice jsou vozy Dacia stále 
populárnější na západních trzích. 
Nově automobilka také nabízí vozy 
s hybridním i plně elektrickým po-
honem. V roce 2020 uvedl Renault 
Group na trh Dacia spring, první plně 
elektrický vůz rumunské značky,

V Evropské unii loni prodala Dacia 
celkem přes 440 tisíc vozů, což je 
o 13,8 procenta více než v roce 2021, 
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a byla tak jediným velkým  evropským 
výrobcem automobilů, který v roce 2022 
zaznamenal v EU dvouciferný nárůst 
prodejů. Zvýšila svůj tržní podíl ze čtyř 
procent na 4,8 procenta a v počtu proda-
ných kusů vyskočila na jednotném trhu 
na  deváté místo.

Nejprodávanější Ford 
je z Rumunska
Ford vstoupil do Rumunska v břez-
nu 2008, kdy koupil 72,4procentní podíl 
v Automobile Craiova, jediném vlastníkovi 
Daewoo Automobile Romania, výrobci 
a distributorovi automobilů značky Daewoo. 
od roku 2009 do roku 2017 výroba automo-
bilů Ford Romania kolísala. od roku 2018 
však automobilka vyrábí minimálně 140 tisíc 
vozidel ročně, přičemž vrcholem je přibližně 
195 tisíc automobilů v roce 2022.

V Rumunsku automobilka zaměstnává 
přibližně šest tisíc lidí a vyrábí mode-
ly Puma a Ecosport, stejně jako motor 
Ecoboost o objemu 1,0 litru. Celkem už 
Ford vyrobil v bývalém závodě Daewoo více 
než milion vozidel a znovu potvrdil svůj slib 

investovat v Rumunsku do vývoje nového 
lehkého užitkového vozidla od roku 2023, 
přičemž plně elektrická verze bude násle-
dovat o rok později.

Automobilka také dlouhodobě podněcuje 
rozvoj svých výrobních kapacit investicemi 
do rumunské dopravní infrastruktury. stále 
chybějící úseky dálničního spojení mezi 

Městský elektromobil 
Dacia Spring Foto: Dacia

Rekordní výroba vozidel 
v Rumunsku v roce 2022

Za celý rok 2022 dosáhla výroba osobních automobilů v Rumunsku 
objemu 509 465 kusů. Z toho:

 z 314 228 Dacia
 z 195 237 Ford

Nárůst výroby v porovnání s rokem

 z 2021 (420 755): 21 %

 z 2020 (438 107): 16,3 %

 z 2019 (490 412): 3,9 % Zdroj: https://acarom.ro
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výrobním podnikem v Craiova a bukureští 
by měly být kompletně zprovozněny pro 
dopravu v roce 2024.

A ještě jedna zajímavost: Ford Puma, 
sUV vyrobené ve městě Craiova, se stalo 
nejprodávanějším vozem značky Ford, 
čímž zastínilo i velmi oblíbené modely 
Fiesta a Focus. bylo to poprvé, kdy se 
vůz vyrobený v Rumunsku stal nejprodá-
vanějším modelem americké automobil-
ky v Evropě.

Většina pracovní síly 
je u dodavatelů
Rumunsko má malý, ale rozšiřující se 
automobilový klastr se sítí dodavatelů 
a výrobců komponent. Většina rumun-
ských dodavatelů spolupracuje se zahra-
ničními partnery ve společných podnicích, 
přičemž rumunská strana dodává výrobní 
zařízení, inženýrské sítě a inženýrské služ-
by a mezinárodní výrobci vozidel přiná-
šejí svou značku, celosvětové know‑how 
a služby. Tyto společné podniky vyrábějí 
pro domácí i mezinárodní trhy.

V současné době v Rumunsku dodava-
telé komponent zaměstnávají 89 procent 
celkové pracovní síly působící v tomto 
odvětví (ve srovnání s 49,5 procenta 
v evropském průměru a například 32 pro-
centy v Německu). I když se v Rumunsku 
vyrábí mnoho komponent, panuje mezi 
odborníky názor, že zde stále existuje 
deficit v podobě nových a inovativních 
řešení, zahrnující například výrobu bate-
riových sestav pro elektroauta či vývoj 
technologií autonomního řízení.

Oblíbených ojetin je méně
Nejoblíbenější značkou nových vozů 
na domácím trhu je Dacia, která jich 
v roce 2022 dodala přes 40 tisíc kusů. 
Toyota si v roce 2022 vyměnila druhé 
místo s třetí automobilkou hyundai, když 
ji s celkovými 10 tisíci kusy v prodejích 
překonala o pouhých 500 vozidel. Čtvrtou 
pozici v loňském roce získala česká 
automobilka ŠKoDA AUTo a odsunula 
lokálního výrobce Ford v pořadí nejprodá-
vanějších značek nových vozů na rumun-
ském trhu na páté místo.

Rumunsko je také významným trhem 
pro ojeté automobily. majitele loni 
změnilo více než 600 tisíc vozidel, z čehož 
téměř 350 tisíc vozů bylo dovezeno ze za-
hraničí, převážně z Německa.

Podle údajů Asociace výrobců a dovoz-
ců automobilů (APIA) se prodej nových 
automobilů v loňském roce ve srovnání 
s rokem 2021 zvýšil o sedm procent, 
a to na 129 tisíc nových vozidel, zatímco 
prodej ojetých automobilů o 50 tisíc vozů 
poklesl. Pokud jde o registraci ojetých 
vozidel, tak na prvním místě se umístily 
vozy Volkswagen. Za nimi následují vozy 
výrobců Audi, bmW, Ford a opel.

Výhody, rizika i příležitosti
V poslední dekádě má Rumunsko větší 
potenciál růstu v automobilovém prů-
myslu než jiné země střední a východní 
Evropy. mezi jeho konkurenční výhody 
patří, že je zde relativní dostatek pracov-
ní síly, která je poměrně kvalifikovaná 
a na evropské poměry levnější.

1968 1998

2 mil.
1985

1 mil.
2014

5 mil.
2022

10 mil.

Počet vyrobených vozidel značky Dacia
(kumulativně) Zdroj: Dacia

440
tisíc vozů

prodala Dacia 
loni v EU
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Zároveň země nabízí nízké náklady 
na energie a podnikatelsky přívětivý daňo-
vý systém.

současné konkurenční výhody rumunské-
ho průmyslu ovšem můžou v příštích deseti 
letech pominout, protože automobilový 
průmysl prochází „průmyslovou revolucí“. 
Navíc má Rumunsko na rozdíl od svých roz-
vinutějších evropských konkurentů vážný 
infrastrukturní deficit umocněný nedostat-
kem právní konzistence. 

„Navzdory skutečnosti, že bude obtížné 
udržet rumunský automobilový průmysl 
na konkurenceschopné úrovni, vývoj nových 
technologií pro budoucí systémy mobility – 
jak z hlediska inženýrství, tak výroby – jako 
jsou elektrická vozidla, plug-in hybridy, 
palivové články nebo systémy autonomního 
řízení, může být jen odpovědí a příležitostí,“ 
uvádí pro Romania Insider mihai boldijar, 
generální ředitel společnosti Robert bosch 
a zástupce skupiny bosch v Rumunsku.

Narušené dodávky
Globální krize dodávek elektronických sou-
částek, která postihla průmysl v roce 2021, 
významně ovlivnila i samotnou produkci 
vozidel. Kvůli přerušeným dodavatelským 
řetězcům vyrobily závody Dacia a Ford 
v září 2021 pouze polovinu běžné výrobní 
produkce. byť se situace v roce 2022 výraz-
ně zlepšila a produkce narostla na rekordní 
objemy, ani rok 2023 nesignalizuje návrat 
do bezproblémového období.

V současné době je automobilový průmy-
sl tímto nedostatkem stále výrazně zasa-
žen, kromě pandemie covidu se na tom nyní 

 podepisuje i válka na Ukrajině. Narušení 
dodávek a značná zpoždění v doručová-
ní nových automobilů poškozují prodej. 
Nedostatečná nabídka u dealerů nutí 
mnoho spotřebitelů hledat ojeté vozy nebo 
jednoduše odložit nákup. Za „normálních 
okolností“ jsou zákazníci zvyklí, že budou 
čekat mnoho měsíců na vozy z prémiových 
kategorií, nyní ale čelí stejnému zpoždění 
u běžných modelů.

Epidemie covidu na druhé straně urychlila 
plány automobilových společností na pře-
chod k robotizaci, digitalizaci, elektrifikaci 
a na větší využívání zelené energie. Rychlá 
modernizace, výroba s vyšší přidanou hodno-
tou a nové obchodní modely jsou pro rumun-
ský automobilový průmysl nezbytné, chce‑li 
i v budoucnu obstát ve světové konkurenci.

Elektromobilní budoucnost
Zástupci automobilek odhadují, že 
rok 2023 přinese nárůst prodejů,  přičemž 

Nejprodávanější auta v roce 2022 
v Rumunsku podle modelů

 1. Dacia Logan

 2. Dacia Duster

 3. Dacia Sandero

 4. Dacia Spring

 5. Ford Puma

 6. Hyundai Tucson

 7. Toyota Corolla

 8. Škoda Octavia

 9. Dacia Jogger

10. Toyota C‑HR

Zdroj: https://www.startupcafe.ro

Ford Puma, v Rumunsku pátý nejpro‑
dávanější model Foto: Ford Romania
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 zákazníci se budou stále více 
orientovat na ekologičtější vozy. 
Tento trend už v Rumunsku exis-
tuje. Jestliže v roce 2021 byl podíl 
plně elektrických vozů na trhu jen 
něco málo přes pět procent, za pou-
hý rok přesáhl hodnotu devíti pro-
cent. V prosinci 2022 se na rumun-
ských silnicích objevilo přes 12 tisíc 
nových aut, z toho přes 3500 elek-
trických nebo hybridních.

Podobně jako jiné automobilky 
i Dacia a Ford už představily nové 
elektrifikované modely a očekáva-
jí, že letos trh dramaticky vzroste. 
Výroba elektrického automobilu je 
rychlejší a pro výrobce díky menšímu 
počtu komponent a automatizova-
nému výrobnímu procesu ziskovější, 
nicméně jedním z důsledků této tech-
nologické změny bude potenciální 
ztráta několika tisíc pracovních míst.

Pozitivní zprávou pro Rumunsko je, 
že zde působí mnoho výrobců‑dodava-
telů, kteří nebudou změnami v tomto 
odvětví ovlivněni, protože elektromo-
bily stále vyžadují pneumatiky, části 
karoserie, osvětlení a bezpečnostní 
vybavení jako airbagy, bezpečnostní 
pásy a podobně. Elektromobily navíc 

vyžadují více elektrických rozvodů 
a Rumunsko je jedním z předních ev-
ropských hráčů v tomto odvětví.

Lákavý trh pro investory
Rumunský automobilový průmysl 
zůstává pro mnoho zahraničních 
společností velice lákavý a tomu 
odpovídají i záměry zde investovat. 

Nejvýznamnějším investičním zámě-
rem poslední doby je oznámení fin-
ského výrobce pneumatik, společnos-
ti Nokian, která plánuje v Rumunsku 
investovat více než 620 milionů eur 

do stavby nového závodu v regionu 
poblíž města Temešvár. Nokian se 
tak rozhodl na základě útlumu svých 
výrobních kapacit v Rusku. Rumunská 
vláda tuto investici podpoří daňovými 
pobídkami ve výši 100 milionů eur.

Automobilka Ford se zavázala in-
vestovat přes 300 milionů eur do roz-
voje svého závodu ve městě Craiova, 
kde chce vyrábět nové modely pro 
evropský trh. Podobnou částku již in-
vestuje výrobce vozů mercedes, který 
skrze své partnery v závodě na výro-
bu převodovek ve městě sebes začne 
od roku 2024 vyrábět bateriové 
systémy pro svoji řadu vozidel EQ.

Českým výrobcům a dodavatelům 
komponent do automobilového 
průmyslu poskytuje v Rumunsku 
podporu tamní kancelář CzechTrade. 
mimo jiné monitoruje akce, kterých 
by se české subjekty mohly účastnit. 
V březnu letošního roku by to mohla 
být Automotive Expo & b2b meetings 
v sibiu, v květnu pak strojírenský 
veletrh metal show v bukurešti, kde 
bude národní stánek.

Kryštof Rygl,

ředitel zahraniční kanceláře 

CzechTrade v Rumunsku

Loni oslavila Dacia 10 milionů vyrobe‑
ných vozů od roku 1968. Foto: Dacia

Zákazníci stále 
více žádají 

elektrické vozy.



Evropské emisní normy pro vozidla – Euro 7 pro osobní 
automobily, dodávky, nákladní automobily a autobusy
Předloženo a běží

Návrh nových emisních norem pro osobní automobily, do-
dávky, nákladní vozy a autobusy. Evropská komise předloži-
la 11/2022. V  Evropském parlamentu je gesčním výborem 
ENVI, hlavní zpravodaj A. Vondra. Schválena rámcová pozice 
ČR (národní priorita). Legislativní proces v  EU by mohl být 
ukončen do konce roku 2023. Navržená účinnost pro osobní 
automobily a dodávky je 07/2025, pro těžká vozidla 07/2027.

Regulace emisí CO2 pro těžká vozidla (CO2 Emission 
standards regulation for heavy-duty vehicles)
Předloženo 14.2.

Návrh nařízení, které zpřísňuje výkonnostní normy CO2 pro 
nové nákladní vozy a autobusy. Dále se zásadně zpřísňuje 
stávající cíl od roku 2030 a současně se stanovují cíle nové 
pro roky 2035 a 2040. Pro 2040 je cíl dokonce 90% snížení 
emisí oproti roku 2019. Návrh také obsahuje konec prodeje 
městských autobusů se spalovacím motorem od roku 2030.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva 
(Deployment of alternative fuels infrastructure, AFIR)
Předloženo a běží

Návrh stanovuje cíle pro dobíjecí infrastrukturu pro osobní 
automobily, dodávky, nákladní vozy a autobusy, a to jak pro 
vozy s elektrickým, tak vodíkovým pohonem. Probíhají tria-
logy. Ambiciózní návrhy EP, které podporujeme, jsou velmi 
vzdálené pozicím Komise a  Rady, největší spory se vedou 
o cíle pro infrastrukturu u těžkých vozidel.

Návrh směrnice Evropského parlamentu
a Rady o energetické náročnosti budov
(Energy performance of buildings, EPBD)
Předloženo a běží

Návrh stanovuje způsob, jak dosáhnout do roku 2050 plně 
dekarbonizovaného fondu budov s nulovými emisemi. Z hle-
diska automotive se řeší parametry infrastruktury pro udrži-
telnou mobilitu (Článek 12 – povinný počet dobíjecích bodů 
u nových a rekonstruovaných staveb). Projednávání na plénu 
Evropského parlamentu očekáváme 13. 3. 2023.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o harmonizovaných pravidlech pro spravedlivý 
přístup k datům a jejich využívání (Data Act)
Předloženo a běží

Akt o datech objasňuje, kdo může z dat vytvářet hodnotu 
a za jakých podmínek. Návrh zavádí harmonizovaná pravi-
dla pro všechna odvětví, pokud jde o přístup k datům a je-
jich využívání.

Evropský akt o kritických surovinách
(Critical Raw Material Act)
Bude předloženo 1Q/2023

Evropský akt o kritických surovinách, který zajistí dostatečné 
a diverzifi kované zásobování, jež je pro evropskou digitální 
ekonomiku i pro ekologickou transformaci zásadní, a bude 
upřednostňovat opětovné použití a recyklaci.

Udržitelná doprava – Iniciativa týkající se 
ekologizace fi remních vozových parků
(Greening corporate fl eet initiatives)
Bude předloženo 3Q/2023

Předpokládá se iniciativa za ekologičtější fi remní fl otily, po-
drobnosti o ní nejsou zatím k dispozici.

Revize předpisů EU o vozidlech s ukončenou 
životností (ELV Directive)
Bude předloženo 1Q/2023

Účelem této iniciativy bude vylepšit shromažďování, zpra-
cování a  recyklaci vozidel s  ukončenou životností. Musí 
být odstraněny nebezpečné látky z  těchto automobilů 
a většina součástek a materiálů musí být opětovně použita 
nebo recyklována.

Balíček opatření týkajících se ekologizace nákladní 
dopravy (Greening freight package)
Bude předloženo 2Q/2023

Balíček bude obsahovat další opatření ke  snižování emi-
sí v dopravě. Návrh zahrnuje opatření na zvýšení využívá-
ní železnice pro nákladní a  osobní dopravu, jakož i  revizi 
směrnice o hmotnostech a  rozměrech a směrnici o kom-
binované dopravě.

AutoSAP 
a evropská agenda

Priority, které sleduje Sdružení automobilového průmyslu
Přehled evropské legislativy, která se řeší v letošním roce

(z informací, které byly dostupné k 28. únoru 2023)



Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA KAROQ: 4,7–8,0 l/100 km, 123–181 g/km

Je jen na vás, jaký příběh 
se rozhodnete sledovat
Příběhy nestačí sledovat. Je třeba je zažít. Rozjeďte se vstříc těm nejpoutavějším v inovovaném provedení modelu KAROQ. 
S pohonem 4x4 poznáte dříve neviděná místa, s Matrix-LED předními světlomety zaručeně zazáříte a možná odhalíte
i tajemství virtuálního pedálu nebo moderních jízdních asistentů. Rozšiřte si obzory a poznejte se osobně s naším novým SUV.

NOVÁ ŠKODA

CESTA K PŘÍBĚHŮM
KAROQ

skoda-auto.cz
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