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Klima reaguje pouze na fyziku, ne na politiku
Elektromobilita nepovede do roku 2030
k citelnému snížení skleníkových plynů. Tuto
prognózu zaslalo 175 vědců z nejrůznějších oborů
v otevřeném dopise Evropskému parlamentu
a Radě EU. Vědci vyzývají k otevřené diskusi
o technologiích, které mohou mít okamžitý
dopad na klima a zároveň snížit závislost na
dovozu ropy nebo plynu.
„Inovace se daří pouze na základě otevřenosti
technologiím, což nám u chystaných změn
právních předpisů o ochraně klimatu v dopravě
chybí. Vzhledem k obrovskému časovému tlaku
si již nemůžeme dovolit pochybení. Chceme
proto podnítit diskusi na toto téma na vědeckém
základě a vyzýváme k technologicky neutrální
politice ochrany klimatu, která je založena na

skutečném fyzickém snižování skleníkových plynů
v celém řetězci,“ zdůrazňují dva iniciátoři prof.
Dr.-Ing. Thomas Willner z University v Hamburku
a Dr. Armin Günther z Air Liquide Deutschland
ve Frankfurtu nad Mohanem.
Vědci jsou přesvědčeni, že jednostrannou
podporu elektrické mobility nelze fyzikálně
ospravedlnit. Pro elektromobily se počítají
nulové emise CO2, zatímco jiné alternativy
se nezohledňují. To brání spravedlivé soutěži
o nejlepší řešení, protože skutečné snížení
skleníkových plynů se nebere v úvahu. „Klima
reaguje pouze na skutečné fyzikální veličiny
skleníkových plynů, nikoli na faktory, které
si politici svévolně určují pro vyčíslení svých
opatření,“ zdůrazňuje prof. Willner.
Na základě dostupných
studií vědci docházejí k závěru,
že elektromobilita nepovede
k citelnému snížení skleníkových
plynů do roku 2030, což je
rozhodující pro dlouhodobý
úspěch či neúspěch ochrany
klimatu. Zejména je třeba
vzít v úvahu vysoké emise
CO 2 z výroby akumulátorů,
vysoký podíl fosilních paliv
používaných při výrobě energie
a enormní náklady na nabíjecí
infrastrukturu. Elektromobilita
navíc váže potenciál, který by
jinde, například v průmyslu,
chyběl.
Vědci vidí další řešení, jako
jsou alternativní paliva: „O těch
se domníváme, že jsou mnohem
efektivnější, protože jejich použití
se stávajícím vozovým parkem
více než 260 milionů vozidel by
okamžitě vedlo ke skutečnému
sní žení emisí sklení kov ých
plynů v EU bez potřeby nové
infrastruktury.“
více na
www.autoweek.cz

Mercedes přináší elektrickou třídu S jako SUV
Po luxusním sedanu EQS a středním
EQE přichází třetí gigant s elektrickým
pohonem vytvořený na platformě
EVA2 SUV EQS. Ve verzi EQS 450+ má
elektromotor na zadní nápravě eATS
s výkonem 265 kW (360 k). EQS 450 4Matic
přidá díky druhému elektromotoru pohon
všech kol. Aktuálně nejvýkonnější varianta
EQS 580 4Matic má výkon 400 kW (544 k).
Obrovský akumulátor s kapacitou 107,8
kWh (!) lze nabíjet výkonem až 200 kW. Vůz
dokáže rekuperovat až 290 kW, tedy víc
než nabíjet u rychlonabíjecí stanice. S 321
cm má rozvor náprav jako sedan EQS, ale
s 512,5 cm je o 9 cm kratší. Standardně je
má vzduchové odpružení AirMatic a řízení
zadních kol. Interiér byl převzat ze sedanu,

takže je zde obrovský hyperscreen i systém
MBUX. SUV EQS bude možné objednávat
od léta a dostupné bude koncem roku
2022. Kolos o hmotnosti 2,7 t se bude
vyrábět v Tuscaloose v USA.

BMW uvádí novou řadu 7 s elektrickou verzí
BMW v listopadu uvede na trh sedmou
generaci řady 7, která nejenže přinese dnes
již typicky obrovskou masku chladiče, ale
poprvé také elektrickou verzi i7 s 5. generací
pohonu BMW eDrive. Luxusní sedan bude
k dispozici pouze ve verzi s dlouhým
rozvorem 321,5 cm. V Evropě bude při

uvedení na trh zpočátku k dispozici jen
BMW i7 xDrive60 se dvěma elektromotory
se systémovým výkonem přes 440 kW
(544 k). Akumulátor s kapacitou 101,7 kWh
umožní dojezd až 625 km. V interiéru je
12,3“ přístrojový panel, 14,9“ informační
displej, a „divadelní plátno“ – vyklápěcí
obrazovka 31,3“ pro cestující vzadu. Vozy
budou vybaveny systémem autonomního
řízení úrovně 3, ale automobilka čeká na
povolení od regulačních orgánů k užití této
funkce.
V USA a Číně budou k dispozici také verze
se zážehovým motorem. Pro Evropu je
v plánu i řadový šestiválcový turbodiesel,
který by měl přijít na trh v roce 2023 stejně
jako plug-in hybridní varianty. Všechny se
budou montovat v Dingolfingu, přičemž
první dodávky i7 se plánují na listopad
2022.

více na
www.autoweek.cz

Lexus RZ 450e – třetí sourozenec
Po modelech Subaru Solterra a Toyota
bZ4X přichází třetí elektricky poháněný
automobil vytvořený na platformě e-TNGA
– Lexus RZ 450e. Do podlahy crossoveru
dlouhého 480,5 cm je integrován
akumulátor o kapacitě 71,4 kWh. Dva
elektromotory E-Axle poskytují největší
systémový výkon 230 kW (313 k) a pracují
v systému pohonu všech kol Lexus DIRECT4.
Lexus uvádí dojezd přes 660 km.
V interiéru zaujme volant Yoke, který
připomíná řízení monopostu F1, připojený
přes steer-by-wire, tedy bez mechanického
spojení. Pro ty, kterým by nevyhovoval,
bude v nabídce i klasický volant. Dotykový
informační systém se 14,4“ displejem
doplňují otočné spínače a tlačítka.

Multimediální platformu Lexus Smart
Connect lze aktualizovat bezdrátově
a cloudová on-line navigace poskytuje
aktuální informace o dopravní situaci.
Dodávky prvních vozů od prodejců začnou
v lednu 2023.

Mercedes Vision EQXX ujel 1000 km
Při své první jízdě z výrobního závodu
v Sindelfingenu přes švýcarské Alpy
a severní Itálii do Cassis na Azurovém pobřeží
ujel experimentální sedan Mercedes-Benz
Vision EQXX v reálném provozu 1008 km.
Startoval v mrazu a dešti a jel běžnou

rychlostí, na německých dálnicích občas
až 140 km/h. Stav nabití akumulátoru
byl při příjezdu 15 %, což znamená, že
zbývající dojezd byl kolem 140 km. Jízda
trvala 11 hodin a 32 minut. Průměrná
spotřeba elektrické energie byla jen
8,7 kWh/100 km. Vůz pohání elektromotor
o výkonu 177 kW (240 k) přes převodovku,
což umožňuje jízdu na dálnici s minimální
potřebou energie, takže účinnost systému
pohonu dosahuje 95 %. Akumulátor se
chladí pasivně chladicí deskou v podlaze
vozu. Vision EQXX je ručně vyrobený
prototyp speciálně vytvořený pro dosažení
extrémně vysoké účinnosti. Jeho cenu
proto nelze stanovit.

Krátce
Nová generace Alfy Romeo Giulia bude mít elektrický pohon.
Volkswagen e-up! byl po obnovení prodeje prakticky okamžitě vyprodán –
s dotacemi stál 20 895 eur (506 000 Kč).
více na
www.autoweek.cz

Důsledky zablokování lodí v Šanghaji
Přetížení nákladní lodní dopravy v důsledku
pokračujícího zablokování přístavu v Šanghaji
kvůli opatřením vyvolaným novou vlnou
coronavirové epidemie narušuje globální
dodavatelské řetězce a povede k vyšším cenám.
Objem exportu z největšího přístavu světa
klesl o 40 %. Důsledky se už začaly projevovat
i v Evropě. Mnoho společností své zboží z Číny
nedostalo déle než tři týdny.

Přístav v Šanghaji není sám o sobě tím
největším problémem. Potíž spočívá spí š
v přepravě zboží kamiony. Příliš horlivé místní
úřady ztěžují život řidičům kamionů. Ti musejí
žádat o zvláštní průjezdní povolení, podstupovat
neustálé testování a podléhají karanténním
požadavkům. Mnozí se proto šanghajskému
přístavu vyhýbají, takže dostupnost kamionů zde
klesla o 40 %.

Kielský institut pro světovou ekonomiku IfW
odhaduje, že současné problémy v Šanghaji
se v Německu plně projeví až za dva měsíce.
Zboží je 30 až 40 dní na cestě do Hamburku
a poté se musí přepravovat dále. „Pak může
dojít ke zpoždění u položek elektroniky nebo
u meziproduktů pro výrobu. To může ovlivnit
automobilky nebo výrobce strojů,“ řekl obchodní
expert IfW Vincent Stamer.

Námořní dodavatelské řetězce byly napjaté
již před uzavřením přístavu v Šanghaji. Nyní
nastalo další zpoždění námořní dopravy
a jedinou obranou je trpělivost. Náprava
narušení dodavatelských řetězců ovšem bude
trvat měsíce. V zásadě budou postiženy všechny
produkty, ale obavy jsou zejména o nedostatek
elektroniky, surovin i různých komponent pro další
výrobu.

V Šanghaji, která má 26 milionů obyvatel,
platí už měsíc zákaz vycházení, protože vedení
v Pekingu prosazuje přísnou strategii zero-covid.
Šanghaj je v centru největší koronavirové vlny
v Číně od začátku pandemie před více než
dvěma lety.

Krize však ještě zdaleka neskončila protože
Omicron se v Číně šíří a přísná protiopatření
zaškrcují druhou největší ekonomiku světa. Je
otázkou, zda Čína ustoupí od strategie zerocovid, nebo zda budou uzavřena další velká
města.
více na
www.autoweek.cz

Jubilejní Ford Transit pro české hasiče
Dobrovolní hasiči z Josefova Dolu převzali
upravený Transit Kombi. Dodavatelem je
společnost Auto Trutnov, která se zaměřuje
na
přestavby
zejména
hasičských

a policejních vozidel. Společnost Auto
Trutnov tím předala svůj již 400. hasičský
vůz. Devítimístný Transit Kombi L2 H2
má pohon všech kol. V Auto Trutnov jej
osadili světelným a výstražným zařízením,
radiostanicí, ale také střešní plošinou pro
přepravu rozměrného vybavení nebo
elektrickým navijákem. V zadní části se
nacházejí radiostanice, svítilny, výkonná
pracovní světla a samozřejmě hasicí
přístroje.
Fordy jsou mezi hasiči a záchranáři
oblíbené. Čeští hasiči již převzali víc než
1500 Transitů. Ty tvoří přes 80 % hasičských
Fordů, ale v jejich řadách slouží také pickupy Ranger.

Penske objednává 750 Fordů E-Transit
Společnost Penske Truck Leasing
objednala 750 elektricky poháněných
dodávek Ford E-Transit. Tento krok navazuje
na úspěšné testování těchto vozidel
koncem minulého roku. První vozidla
budou k dispozici v jižní Kalifornii, další
lokality budou postupně zaváděny později
v průběhu roku. Vozidla budou zákazníkům
nabízena formou pronájmu i full-service
leasingu. Dlouhodobé plány společnosti
zahrnují přidání dodávek E-Transit do její
sítě půjčoven a leasingových míst po
celé Severní Americe. Ford E-Transit je
první plně elektrická dodávka od velké

automobilky v USA. Je k dispozici v osmi
konfiguracích, včetně tří výšek střechy a tří
délek, a má dojezd 202 km. Penske Truck
Leasing je součástí společnosti Penske
Transportation Solutions a provozuje
372 000 vozidel.

Krátce
Německá továrna Tesly se nachází nedaleko nového letiště v Berlíně, které bylo
otevřeno s devítiletým zpožděním.
Cupra připravuje kompaktní SUV se spalovacím motorem, které má být uvedeno na
trh v roce 2024 a vyrábět jej bude Audi v Maďarsku.
Prezidentka VDA Hildegard Müllerová ostře kritizovala plán na ukončení dotací pro
plug-in hybridy jako ignorování potřeb spotřebitelů.
více na
www.autoweek.cz

Nová generace přístrojů Fronius MagicCleaner
Pokročilé
elektrochemické
čisticí
přístroje Fronius MagicCleaner zajišťují
dokonalou povrchovou úpravu svarových
švů TIG a povrchů z nerezové oceli.
Výsledky odpovídají nejvyšším estetickým
a hygienickým požadavkům. Nová
generace přístrojů Fronius MagicCleaner
je k dostání ve dvou velikostech a nabízí
toho víc – svary TIG je možné také
výborně leštit a svařence lze potisknout
logy a sériovými čísly. U vysoce leštěných
materiálů by měly být svarové švy nejen
čisté, ale přímo zářivé. Toho se dosahuje
funkcí elektrochemického leštění. Při
čištění a takzvané pasivaci se ochranná
vrstva na svarovém švu a na povrchu
nerezové oceli zase obnoví. S přístrojem
MagicCleaner se oba kroky provádějí

paralelně. Ideální mobilní přístroj je
MagicCleaner 150 s 15 A hmotností 4,5 kg.
K intenzivnějšímu použití a čištění delších
svarových švů TIG slouží MagicCleaner 300
s 30 A, hmotností 14 kg, 1,8 l zásobníkem
na čisticí kapalinu a patentovaným
dmychadlem stlačeného vzduchu.

Elektrická Volva pro Maersk
Společnost Volvo Trucks v Severní Americe
získala objednávku na 110 nákladních
vozidel Volvo VNR Electric od globální

logistické společnosti Maersk. Dohoda
navyšuje původní objednávku na 16
vozidel stejného modelu a představuje
tak dosud největší uzavřený obchod
elektrických nákladních vozidel Volvo.
Objednávku zadal Performance Team,
součást Maersk Group. Elektrická nákladní
vozidla se budou používat v Kalifornii
pro různé přepravní úkoly v přístavech
a distribuční trasy mezi sklady. Volvo VNR
Electric má akumulátory s kapacitou až
565 kWh a dojezd až 440 km. Volvo VNR
Electric se vyrábí v New River Valley ve
Virginii.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Česká Pirelli vyměnila
PR agenturu
Dodavatel pneumatik Pirelli Česká
republika dlouhá léta objednával
servis Public Relations u agentury Petra
Ehrlicha. Letos ale přišla změna. Firma
služby přetendrovala a najala nové PR
pracovníky.
Ehrlichova
agentura
pro
Pirelli
organizovala tiskovky a křty kultovního
kalendáře. Výrobce pneumatik ale letos
PR agenturu změnil.
„Jako mezinárodní korporace jsme
povinni v určitých intervalech znovu
tendrovat naše dodavatele a hledali
jsme také pro styk s veřejnosti čerstvý vítr,“
řekl časopisu Automakers marketingový
šéf společnosti Pirelli Zdeněk Vacl. Pirelli si
pro další období vybrala agenturu ABBBA
Consulting. Firma vedená bývalými
novináři Jiřím Böhmem a Tomášem
Vránou má zkušenosti s budováním
firemních značek, slibuje prohlubování
vztahů s médii, odbornou komunitou
i státní správou.

Česká Scania mění PR manažera
Z komunikačních stránek české Scanie
zmizelo letos na jaře jméno dlouholetého
šéfa komunikace Viktora Tamaya. Sám
manažer potvrdil našemu časopisu
přechod na novou židli: „Ze Scanie jsem
přešel na pozici specialista sponzoringu
v pojišťovně Uniqa. Bohužel nemohu
sdělit, kdo je ve Scanii můj nástupce ani
kdy nastoupí,“ napsal nám Tamayo.
Novou
komunikační
manažerkou
Scanie CER stala Romana Polachová.
Také koordinátor PR a komunikace za CZ
a SK by měl být už snad vybrán a nastoupí
někdy v příštích měsících.

více na
www.automakers.cz
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Dodavatel pro Auto roku 2021/2022 v ČR
Po dvouleté odmlce bylo dnes opět
vyhlášeno Auto roku v České republice. Ve 27.
ročníku ankety, vyhlašované Svazem dovozců
automobilů (SDA), zvítězil v hlavní soutěži dle
hlasování odborné poroty, složené z českých
motoristických novinářů, vůz BMW i4.
Sdružení automobilového průmyslu proto
s hrdostí představuje firmy, které získaly již tradiční
ocenění – právo používat prestižní označení
„Dodavatel pro Auto roku v České republice“.
Díly tuzemských firem přitom nese nejen vítězný
vůz, dodávají je do převážné většiny letos
nominovaných vozů. V letošním roce se do
vozidel zařazených do finálového kola zapojilo
18 členských firem.
Označení „Dodavatel pro Auto roku 2021/2022
v České republice“ získávají firmy:
Borgers CS spol. s r.o.
Continental Barum s.r.o.
Fehrer Bohemia s.r.o.
Gumárny Zubří, akciová společnost

Gumotex, akciová společnost
Kamax s.r.o.
Mubea – HZP s.r.o.
Robert Bosch odbytová s.r.o.
ZF Automotive Czech s.r.o.
„Na pestrosti dodávek pro vítězný automobil
BMW i4 je patrné, že stávající produkce
tuzemských dodavatelů najde využití také
v elektrických vozidlech. I tato anketa tak
rozhání obavu, jak na probíhající transformaci
dokáže reagovat český automobilový průmysl,“
komentoval vyhlášení Dodavatele pro Auto
roku v ČR Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení
automobilového průmyslu.
Jmenované společnosti dodávají širokou
paletu výrobků – od brzdových systémů,
pneumatik textilních a interiérových dílů, přes
pryžové a pěnové díly do bezpečnostních
prvků nebo stěračů a vysokopevnostní šrouby
až po stabilizátory a radarové systémy, spínače
a ventily.
více na
www.autoweek.cz

Pro BMW jsou spalovací motory stále důležité
BMW Group oznámila, že se zaměří na zvýšení
prodeje plně elektricky poháněných vozů.
Generální ředitel BMW Oliver Zipse nicméně
varoval před soustředěním se pouze na čistě
elektrická vozidla.
Zipse upozornil na riziko, že spoléhání se
pouze na jediné technické řešení, tedy elektrický
pohon s akumulátory, vytvoří novou závislost na
surovinách: „Musíme být opatrní se zaměřením
pouze na akumulátory, protože se tím zároveň
zvyšuje závislost na několika málo zemích.
Prosazením elektromobilů s akumulátory by
byly odstraněny čtyři systémy pohonu: zážehový
motor, vznětový motor, plug-in hybrid a také vodík,
pokud nebude patřičně podporován. Vzniká
tak závislost, která by měla být přinejmenším
komplexně posouzena. Odolnost potřebuje
rozmanitost.“
„Existují však i další otázky, které je třeba
zvážit. Pokud si někdo z nějakého důvodu
nemůže koupit elektromobil, ale potřebuje
auto, navrhli byste mu raději, aby nadále jezdil
ve starém autě? Pokud už nebudete prodávat
spalovací motory vy, bude to dělat někdo jiný,
protože mnoho zákazníků nebude ochotno
nebo schopno přejít na elektromobily,“ dodal
Zipse.

„Prosazujeme technickou otevřenost,
protože jsme přesvědčeni, že další vývoj všech
technologií může významně přispět k ochraně
klimatu minimálně v příštích 10 až 15 letech, a to
i s velmi velkým důrazem na elektromobilitu.
Nejde o zavržení významu elektromobility, ale
spíš o prosbu, aby ostatní technologie nebyly
předčasně zrušeny. Proto by ještě neměl být
stanoven cíl pro rok 2035,“ řekl Zipse.
Zipse vysvětlil, že není jisté, jak bude
elektromobilita přijata zákazníky: „V současnosti
se objevují silné signály, že nabíjecí infrastruktura
v Německu, a o to víc v celé Evropě, nedrží
krok s vývojem trhu s elektromobily. Počet
elektromobilů roste pětkrát rychleji než nabíjecí
infrastruktura. Velká poptávka je také po
soukromých možnostech nabíjení a rovněž jsou
potřeba nabíjecí místa u zaměstnavatelů. Pokud
si potenciální kupující pronajme dům nebo byt,
nemusí mít možnost nabíjet vozidlo doma. To
může úplně zmařit jeho zájem,“ varoval.
Na polovinu dekády BMW plánuje novou
standardní platformu, která bude i nadále
podporovat také spalovací motory. BMW s touto
architekturou budou z velké části vyrobena
z recyklovaných materiálů a jejich ziskovost by
měla být stejná jako u spalovacích motorů.
více na
www.autoweek.cz

Úspěšných 25 let Pirelli v ČR
Společnost Pirelli vstoupila na český trh dne
28. července 1997, kdy byla založena pobočka
s názvem Pirelli Tyre (Suisse) S.A. Czech. Od té
doby už prodala téměř 5 milionů pneumatik za
více než 10 miliard korun.

přizpůsobit a reagovat na nové výzvy. Pokud tuto
energii budeme rozvíjet, bude to velký vklad do
budoucna a určitě společně všichni uspějeme
za všech podmínek,“ říká ředitel společnosti Pirelli
pro Česko a Slovensko Jan Mulač.

Jen za posledních pět let společnost Pirelli
Česká republika prodala více než 1,5 milionu
pneumatik a dosáhla obrat na hranici tří miliard
korun. Aktuální krize může poškodit rostoucí
tržby společnosti, která je ale na to připravena.
Podle aktuálních údajů to ale vypadá, že český
pneumatikářský byznys zatím nezažívá tak
dramatický propad jako jiné světové trhy. Podle
reprezentantů českého zastoupení Pirelli naučily
koronavirus a stále probíhající válka na Ukrajině
firmu více využívat moderní technologie. Ty
pomáhají k intenzivnější a efektivnější komunikaci
se zákazníky i s centrálou Pirelli.

Pirelli si v ČR dlouhodobě drží pozici jednoho
z nejúspěšnějších obchodníků s pneumatikami.
I proto je každá čtvrtá pneumatika prodaná
na českém trhu v segmentu 19“ a víc od Pirelli
a každá druhá pneumatika typu RunFlat,
tedy dojezdová po defektu, je rovněž od této
společnosti.

„Díky modernizaci, digitalizaci zlepšujeme
tok našich informací směrem k zákazníkům.
Flexibilita na straně partnerů a na straně výrobce
či dodavatele prokázala naši společnou
inteligenci, zodpovědnost a schopnost se

Od začátku se firma Pirelli v České republice
etablovala jako dodavatel prémiových
pneumatik. „Prvních 25 let stačilo výrazně
proměnit celou českou společnost a samozřejmě
i Pirelli. Nyní čelíme možná největší výzvě
v našich kariérách i životech. Výhodou Pirelli
je, že se dlouhodobě strategicky orientuje na
segment dražších a výkonnějších vozů, kterých
se nyní prodává paradoxně hodně. Automobily
prestižních segmentů jsou v drtivé většině obuty
do našich pneumatik,“ dodává Jan Mulač.
více na
www.autoweek.cz

Pirelli slaví 150 let
Společnost Pirelli je s podílem 5 % pátým
největším výrobcem pneumatik na světovém
trhu. V roce 2021 dosáhla se 30 500 zaměstnanci
ve 12 zemích obrat ve výši 4,3 miliardy eur.
Po opuštění produkce kabelů a nákladních
pneumatik se dnes Pirelli zaměřuje na pneumatiky
pro konečné spotřebitele, a to jak automobilové,
tak motocyklové a pláště pro jízdní kola. Pirelli
zaujímá ojedinělé postavení jako monobrandová
společnost zaměřená na prémiový trh.
Pro Pirelli je výhodou, že oblast prémiových
pneumatik, a prémiového zboží všeobecně, krize
vyvolaná pandemií Covid-19 nezasáhla. Pirelli
se úspěšně prosazuje v rostoucích segmentech,
tedy v pneumatikách pro SUV i vozidla
s elektrickým pohonem, stejně jako v rozměrech
18“, 19“ i větších. Přizpůsobuje se i současnému
trendu rostoucího objemu prodeje celoročních
pneumatik.
Pirelli má v současné době 1100 homologací
pro prvovýrobu automobilů, 120 pro elektricky
poháněné modely (Elect) a více než 700 pro
pneumatiky RunFlat, umožňující dojezd po
defektu. Pirelli svými pneumatikami zásobuje
přibližně polovinu po světě dodávaných

superautomobilů různých značek. Těží přitom
z rozsáhlých investic do motoristického sportu.
Vše začalo 28. ledna 1872, kdy Giovanni
Battista Pirelli v Itálii založil první společnost
na výrobu pryžových výrobků. Svou výrobu
postupně rozšiřovala. Díky kabelům, které začala
vyrábět v roce 1879, se společnost v tomto
segmentu stala vedoucí v Evropě. S rozmachem
automobilového průmyslu zahájila v roce 1901
výrobu pneumatik pro automobily.
Po prodeji divize kabelů společnosti Goldman
Sachs v roce 2005 se firma přeorientovala na
hlavní činnost v oblasti pneumatik. Po vyčlenění
aktivit v oblasti průmyslových pneumatik se Pirelli
v roce 2017 vrátila na burzu transformovaná na
čistě spotřební pneumatikářskou společnost
se zaměřením na pneumatiky pro automobily,
motocykly a jízdní kola, zejména na segment
High Value.
Pneumatiky Pirelli patří tradičně i do
motoristického sportu. Růst rozměrů ráfků se
týkal i formule 1, kde se v roce 2022 začaly
používat nové 18“ pneumatiky. Pirelli uvádí, že
se v současné době účastní 350 různých soutěží
na dvou i čtyřech kolech.
více na
www.autoweek.cz

Odmaskování USA
Vítejte u dopravního zpravodaje Euractiv,
kde naleznete nejnovější souhrn zpráv o mobilitě
z Evropy od Seana Gouldinga Carrolla.

průmysl a farmaceutické společnosti v Indii, které
odebírají 70 % účinných látek z Číny, se potýkají
s omezenými dodávkami.

Americké úřady ukončily národní požadavek
nosit roušky ve veřejné dopravě, včetně letadel,
vlaků, taxíků a autobusů, po rozhodnutí ﬂoridského
soudce, že nařízení Bidenovy administrativy
bylo nezákonné. Bílý dům potvrdil, že povinnost
již nebude vymáhána, i když vyzval cestující,
aby i nadále nosili respirátory. Řada leteckých
společností okamžitě zrušila požadavek na
nošení respirátorů.

Zpomalení vývozu z Číny poskytlo dočasnou
úlevu přetíženým americkým přístavům i v Evropě,
ale po tomto oddechu bude následovat
tsunami odloženého nákladu. Objem nákladu
daleko přesáhne manipulační schopnosti
přístavů, protože kontejnery budou ucpávat
terminály rychleji, než mohou být převedeny
na vnitrozemskou dopravu, a natlačí plavidla
do dlouhých front na moři.

USA nejsou samy v kontroverzi o respirátorech
– Evropa je následuje. V Evropě, stejně jako
v USA, se nošení či nenošení respirátorů
zpolitizovalo. V současné době v EU neexistuje
jednotné pravidlo pokud jde o cestování
a respirátory. Zda je nebo není vyžadováno
je nosit v letadle nebo ve vlaku závisí zcela na
každé zemi.

Zelení zákonodárci EU zaslali formální
dopis, v němž žádají Evropskou komisi, aby
poskytla údaje o původu a množství použitého
kuchyňského oleje dováženého do EU, čímž
vyvíjejí další tlak na unijní exekutivu, aby zmírnila
obavy z podvodů souvisejících s jeho dovozem.

Pro t y, k teří si mysleli, že narušení
dodavatelského řetězce způsobené covidem
je minulostí, dokazuje situace v Šanghaji opak.
Čínské přístavní velkoměsto se nachází uprostřed
tvrdé karantény. Problémy přepravy v jižní Číně
způsobují zpoždění zaoceánských plavidel.
Výrobní centra ve Vietnamu a Kambodži již trpí
nedostatkem komponent pro zpracovatelský

Společnost Airbus naléhá na Evropu, aby
neblokovala dovoz titanu z Ruska s tím, že
sankce na strategický kov by poškodily letectví
a kosmonautiku, zatímco by sotva poškodily
ruskou ekonomiku.
Srbský prezident Aleksandar Vučić obvinil
Ukrajinu a neidentifikovanou zemi EU, že stojí
za řadou falešných bombových hrozeb proti
letadlům Air Serbia.
více na
www.autoweek.cz

