20. týden 2021

AutoTablet

.cz

novinky z www.autoweek
www.autoweek
autoweek.cz
.cz

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

Americký bestseller pod proudem
Ford konečně ukázal svůj netrpělivě
očekávaný čistě elektricky poháněný pick-up
F-150 Lightning. Sleduje s ním rostoucí trend
elektrifikace i u nejprodávanějšího vozidla
severoamerického trhu. Novinka byla natolik
očekávaná, že si ji ještě před premiérou při
své návštěvě Michiganu vyzkoušel dokonce
i americký prezident Joe Biden.
Napájení elektromotorů zajišťuje akumulátor
buď se standardní nebo rozšířenou kapacitou.
Umožní dojezd 370 nebo 485 km. O pohon se starají
dva trakční elektromotory pohánějící všechna
kola. Se standardním akumulátorem dosahují
výkon 315 kW (426 k), verze s prodlouženým
dojezdem až 415 kW (563 k). Ochranu elektrického
hnacího ústrojí a akumulátoru při překonávání
nerovného terénu zajišťují ochranné plechy.
Stejně jako u většiny vozidel Ford nabízí
volitelné režimy jízdy Normal, Sport, Oﬀ-Road
a Tow/Haul (pro tahání přívěsů). F-150 Lightning
má maximální užitečné zatížení 907 kg a utáhne
4500 kg. Odstraněním spalovacího motoru se

pod přední kapotou vytvořil další úložný prostor
o objemu 400 l.
Ford F-150 lze použít i k napájení všeho, co je
potřeba – jak na pracovišti, tak v kempu nebo
domácnosti bez zdroje elektrické energie. Systém
lze omezit tak, aby přestal vydávat energii dřív
než kapacita poklesne pod potřebu k dojetí
k nejbližší nabíjecí stanici.
Před řidičem je přizpůsobitelný 12,0“ digitální
přístrojový panel. V interiéru dále najdeme 15,5“
displej infotainmentu se systémem Ford Sync 4.
Ford rovněž poskytuje digitální osobní asistent
Alexa společnosti Amazon. Asistenční systém Ford
BlueCruise je stejný jako pro Mustang Mach-E
a standardní Ford F-150. Za určitých okolností
umožňuje jízdu po dálnici bez držení volantu.
Ford uvádí, že elektricky poháněný pick-up
by mohl přijít do showroomů na jaře 2022. Cena
začíná těsně pod hranicí 40 000 USD (836 000 Kč).
Nedočkaví zájemci si už mohou vůz objednat
po složení zálohy 100 USD (2100 Kč). Už během
prvního dne po představení vozu se jich přihlásilo
20 000!
více na
www.autoweek.cz

Vrací se legenda: Giulia GTA
V roce 1965 Alfa Romeo představila model
Giulia GTA. Dosahovala s ním úspěchy
i v závodech. V roce 2021 Alfa Romeo na

testovací dráze v Baloccu, kde tu původní
vyvinulo její bývalé závodní oddělení
Autodelta, předvedla novou Giulii GTA.
Pohání ji zážehový V6 bi-turbo 2,9 l o výkonu
397 kW (540 k), což odpovídá 137,5 kW
(187 k) na litr zdvihového objemu. Díky
rozsáhlému použití ultralehkých materiálů
je GTA až o 100 kg lehčí než sériová Giulia
Quadrifoglio. Aerodynamika modelu
Alfa Romeo Giulia GTA byla navržena
v aerodynamickém tunelu Sauber
Engineering s využitím poznatků z formule
1 tak, aby vytvářela vysoký přítlak. Výroba
pro evropský trh je omezena na 500
kusů. V souladu s exkluzivitou modelu
zahrnuje prodejní cena sadu doplňk
ů a poprodejních služeb.

Zpátky do budoucnosti: elektrická Manta
Opel Manta, který před více než 50
lety začínal se zážehovým čtyřválcem,
stojí dnes na startu jako první ElektroMOD
v historii značky. Nový Opel Manta
GSe ElektroMOD spojuje dva světy:
klasický vzhled v kombinaci s moderní
technologií. V letech 1974 a 1975 byla
Manta GT/E nejvýkonnějším modelem
první generace se 77 kW (105 k). Nyní
čtyřválec pod typickou černě lakovanou
kapotou
ustoupil
elektromotoru
s výkonem 108 kW (147 k). Písmeno „e“
v označení GSe nyní místo vstřikování
(Einspritzung) znamená elektrifikaci, ale
jako v minulosti jsou poháněna zadní kola.
Lithio-ionový akumulátor má kapacitu

31 kWh a umožňuje tak dojezd 200 km.
Stejně jako standardní Corsa-e nebo
Mokka-e dokáže Manta GSe také účinně
rekuperovat energii při brzdění.

Krátce
Nedostatek nových aut kvůli čipové krizi v USA vede k dramatickému růstu jejich ceny.
Aures Holdings otevřel 47. pobočku v síti AAA Auto v polském Lublinu.
více na
www.autoweek.cz

Těžba působí spoušť, řešením musí být recyklace
Nové normy EU pro udržitelné akumulátory
jsou příležitostí k odklonu od destruktivní těžby
surovin. Uvedli to Benjamin Hitchcock Auciello
z iniciativy Earthworks Making Clean Energy
Clean a Alex Keynes z Transport & Environment
pro Euractiv.

optimalizace využití kovových akumulátorů by
v příštích dvou desetiletích mohla snížit poptávku
po mědi, lithiu, kobaltu a niklu v dodavatelském
řetězci pro elektromobily o 25-55 % a že míra
využití nad 90 % je technologicky dosažitelná
pro všechny čtyři kovy.

Od smrtícího zhroucení přehrady Brumadinho
v Brazílii, které si vyžádalo životy 300 lidí, přes
vykopání vzácných květin v Nevadě australskou
firmu Ioneer až po zničení posvátných
domorodých míst v soutěsce Juukan v Austrálii
– těžba surovin pro čisté energie působí spoušť
po celém světě. Konﬂikty, vysídlování, devastace
životního prostředí, korupce a smrtelné katastrofy
jsou v těžebním sektoru stále častější a ohrožují
komunity a ekosystémy. Tlak na stavbu dalších
dolů roste, protože se zvyšuje poptávka po
kovech používaných v akumulátorech pro
elektricky poháněná vozidla.

Vzhledem k tomu, že technologie akumulátorů
se neustále zdokonaluje a vyvíjejí, mělo by být
na výrobu akumulátoru elektromobilu zapotřebí
méně suroviny. Existuje však rozdíl mezi tím co je
technologicky možné a tím, co se v současné
době děje. Dnešní ekonomické pobídky a politické
požadavky jsou nedostatečné k zajištění optimální
recyklace. To platí zejména pro lithium, jehož se
pouze 12 % získává recyklací z lithium-ionových
akumulátorů na konci jejich životnosti.

Rychlý přechod na čisté energie je zásadní
pokud chceme odvrátit nejhorší dopady změny
klimatu. Nemůžeme ale nahradit špinavá fosilní
paliva špinavou těžbou. Místo toho musíme vedle
odpovědných těžebních postupů vybudovat
oběhovější ekonomiku kovů zaměřenou na
recyklaci a sníženou poptávku. Musíme se co
nejvíce vyhýbat nové těžbě.
Výzkum připravený Institutem pro udržitelnou
budoucnost UTS-ISF univerzity v Sydney zjistil, že

Zjištění výzkumu UTS-ISF ukazuje, že Evropskou
komisí navrhované cíle 35 % využití lithia
z použitých akumulátorů do roku 2026 a 70
% do roku 2030 neodrážejí kapacitu využití
současných a nově vznikajících recyklačních
procesů. Vzhledem k těmto zjištěním by měly
být cíle využití recyklovaného lithia stanoveny
alespoň na 70 % v roce 2026 a 90 % v roce 2030.
Úsilí o řešení klimatické krize musí také pomoci
překonat neudržitelné a destruktivní těžební
postupy. Těžařské operace musí dodržovat přísné
standardy v oblasti životního prostředí a lidských
práv.
více na
www.autoweek.cz

Šéf Renaultu přemýšlí o výměnách akumulátorů
Šéf Renaultu Luca de Meo uvažuje
o vybavení elektricky poháněných
automobilů vyměnitelnými akumulátory.
Jejich rychlá automatizovaná výměna
může předejít dlouhé době nabíjení. Před
deseti lety společnost Renault navrhla
elektricky poháněnou verzi kompaktního

sedanu Fluence pro stanice na výměnu
akumulátorů Better Place. Myšlenka
se však neuchytila a společnost Better
Place v roce 2013 zanikla. Začátkem
roku 2020 Renault představil studii
elektromobilu Morphoz se systémem
výměny akumulátorů. „Pověřil jsem naše
inženýry, aby našli řešení, které sahá až
k myšlence propagované Renaultem
kolem let 2010/2011 a můžeme jej vidět
na některých automobilech. Není o tom
rozhodnuto, ale myslím, že je to zajímavá
možnost,“ řekl de Meo.
Čínský výrobce elektromobilů Nio buduje
rostoucí síť stanic pro výměnu akumulátorů
BaaS vedle vlastních nabíjecích stanic
a dalších služeb.

Šéf společnosti Bosch varuje před přísnými klimatickými cíli
Generální ředitel společnosti Bosch
Volkmar Denner varoval před důsledky
příliš přísných limitů CO2. Podle něho bude
rok 2021 osudovým rokem evropského
automobilového průmyslu. Poté, co
byly zpřísněny mezní hodnoty CO2
a připravuje se norma Euro7, vyzval politiky,
aby „postupovali sociálně vyváženým
způsobem a neohrožovali podstatnou
část evropské průmyslové základny.“
„Mobilita musí být cenově dostupná
a nesmí se stát výsadou pro ty, kdo si
ji mohou dovolit. Ochrana klimatu je
velmi důležitá, ale stejně tak jsou důležitá
zdravá hospodářství a dobrá pracovní
místa. Nemůžeme se spoléhat na to, že

prosperita, které jsme v Německu dosáhli za
celá desetiletí, je zaručena. Také nevěřím
v neustálé formulování ambicióznějších
cílů aniž bychom dostatečně mluvili
o prostředcích k jejich dosažení,“ varoval
šéf společnosti Bosch.

Krátce
Americký magazín Autoweek se zasnil o možných elektromobilech od kdysi slavných
značek a jako nejlákavější uvedl Tatru 603.
Také Bentley opustí spalovací motory aby v roce 2030 vyráběl jen elektricky poháněná
vozidla, prvním bude luxusní SUV na bázi projektu Audi Artemis.
více na
www.autoweek.cz

Opel Vivaro-e Hydrogen s palivovými články
Opel představil elektricky poháněnou
dodávku Vivaro-e Hydrogen jako plugin elektromobil s vodíkovými palivovými
články. Vychází z elektricky poháněného
vozidla Vivaro-e. Konstruktéři integrovali
vodíkové palivové články i s trakčním
elektromotorem pod přední kapotu a tři
nádrže na vodík umístili pod podlahu,
tedy tam, kde má Vivaro-e akumulátor.
K doplnění vodíku Vivaro-e Hydrogen

potřebuje jen tři minuty a dojezd činí
více než 400 km (podle WLTP). Trakční
elektromotor má výkon 100 kW. Palivové
články generují elektrický výkon 45 kW, což
postačuje pro běžný provoz i v dálničním
režimu. Pokud řidič potřebuje krátkodobě
vyšší výkon, například při rozjezdech nebo
předjíždění, připojí se do napájecího
okruhu ještě Li-ion akumulátor s kapacitou
10,5 kWh uložený pod sedadly. Opel
nabídne Vivaro-e Hydrogen v délkách
495 a 530 cm s prostorem pro náklad
o objemu 5,3 m3 resp. až 6,1 m3, tedy jako
u verzí se vznětovým motorem.
Opel Vivaro-e Hydrogen se bude vyrábět
v divizi Opel Special Vehicles v německém
Rüsselsheimu. První zákazníci dostanou
dodávky Vivaro-e Hydrogen už na podzim.

Německé firemní vozy nejvíce poškozují klima v Evropě
Podle studie ekologické organizace
Transport & Environment by se celkové
emise z automobilů v Německu mohly
snížit téměř o třetinu, pokud by do
roku 2030 byly všechny nové firemní
automobily elektrifikovány. Podle této
studie jsou firemní vozidla v Německu
zodpovědná za tři čtvrtiny emisí CO2
z nových automobilů, takže představují
skupinu vozidel nejvíc poškozující klima
v Evropě. Podle T&E by Německo mělo
revidovat svůj daňový systém a přestat
podporovat auta s vysokými emisemi
CO2. Ta jsou ve Francii zdaněna částkou
vyšší než 9000 eur, zatímco v Německu
pouze 1500 eury. Průměrné emise CO2

z firemních automobilů jsou v Německu
o 17 % vyšší než ve Francii. Německo je
také jediným významným trhem v Evropě,
na němž je poptávka po elektromobilech
nižší u firem než u soukromníků. „Nízké
zdanění objemných firemních automobilů
činí z Německa daňový ráj pro polykače
fosilních paliv. Vláda se nemůže zavazovat
k vyšším klimatickým cílům a současně
dotovat znečištění životního prostředí
a ovzduší,“ uvedl Stef Cornelis.

Další témata 20. týdne na autoweek.cz
MOIA uvede autonomní řízení v roce 2025
Evropu propojí vodíková potrubní síť o délce 40 000 km
Zelení v Německu proti plug-in hybridům
více na
www.autoweek.cz

Nový magazín Autoservis & mobilita
Právě vyšlo květnové vydání magazínu
Autoservis & mobilita.
Informuje
o
tom,
co
hýbá
automobilovým průmyslem: boji o emise
i data a o nedostatku čipů.
Přináší úplný přehled značení vozidel
dobíjených
elektřinou
a
dobíjecí
infrastruktury.
Představuje
dva
protikladné
elektromobily: Dacii Spring a Škodu Enyaq
iV, ale i praktický pick-up Jeep Gladiator.
Upozorňuje na technické inovace
představené na autosalonu v Šanghaji.
Magazín
Autoservis
&
mobilita
je volně ke stažení na http://www.
autoservismagazin.cz.

Renault Trucks Master Z. E. do prodeje
Renault Trucks uvádí na českém trhu do
prodeje plně elektricky poháněný model
Master Z. E. Jde o plně elektricky poháněné
vozidlo ideální pro provoz v městském
prostředí jako bezemisní alternativa
k vozidlům jezdícím na naftu. Na českém
trhu je k dispozici jako furgon se třemi
délkami a dvěma výškami, podvozek
(pro skříňové nebo valníkové nástavby)
a jako nástavba Eurobox. Ta je unikátní
díky kombinaci nízkého nákladového
prahu a objemu skříňové nástavby až
21 m³ s délkou ložné plochy 499 cm.
Díky umístění akumulátoru pod kabinou
vozidla se nezměnil objem nákladového
prostoru. Trakční elektromotor má výkon

57 kW a vozidlo s celkovou hmotností 3,1
nebo 3,5 t dosahuje maximální rychlost
100 km/ h. Lithio-ionový akumulátor
s kapacitou 33 kWh umožňuje dojezd až
120 km (podle WLTP).

více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Martin Linhart chystá tiskovku
Nissanu
Český Nissan nedávno ukončil druhé
kolo výběrového řízení na PR manažera.
Podle posledních informací sice import
vybral nového spolupracovníka, ale
zřejmě jen na externí spolupráci. Výsledky
soutěže nám upřesnil Martin Linhart, do
konce loňského roku PR manažer Ford
Motor Company.
„Protože to může vypadat, že jsem to
já, chtěl bych celou věc uvést na pravou
míru. To, zda si český Nissan už někoho
na funkci PRM někoho našel nebo ne, je
otázka na jeho ředitelku Petru Růžičkovou.
Osobně si ale myslím, že spíše ne – a určitě
vím, že já do Nissanu nenastupuji. Pravda
ale je, že jsme se dohodli na spolupráci
právě na tom jednom projektu, tedy na
launchi Nissanu Qashqai třetí generace.
To je celé,“ objasnil nám Martin Linhart
situaci.

Personální změny
v Europ Assistance
Z pozice CEO Europ Assistance pro
Českou a Slovenskou republiku letos po
19 letech působení odešel Vladimír Fuchs.
Kam šel a kdo ho nahradil?
„Od března se připravuji v nové firmě
na novou pozici. Na konci června budu
oznamovat,“ přiblížil nám svoji profesní
budoucnost Fuchs.
Z Europ Assistance podle dostupných
informací odešel na základě vlastního
rozhodnutí. V čele společnosti je nyní
Daniel Martínek, který má bohaté
zkušenosti
z
oblasti
pojišťovnictví,
bankovnictví a finančních služeb. Byl
dlouholetým
generálním
ředitelem
pojišťovny MetLife pro Českou republiku.
Martínek byl zároveň zvolen do pozice
jednatele Europ Assistance.

více na
www.automakers.cz
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Texas chce zdanit
elektromobily

Rozmach
e-commerce
noční můrou
pro klima

Stanovení ceny
silničních emisí
může být drahé
Boj o biopaliva
pokračuje

Stellantis
a Foxconn zahajují
spolupráci

Stanovení ceny silničních emisí může být drahé
Týdenní dávka nejnovějších zpráv o mobilitě
z celé Evropy od Seana Gouldinga Carrolla
z Euractiv.
Teoreticky je zvýšení daní jednoduchým
způsobem, jak vynutit změnu chování. Zdaněním
cigaret se kouření stává méně atraktivním. Zdaní
se alkohol a lidé budou pít méně. Ale zdaňte
benzin a naftu, a místo toho, abyste viděli
motoristy proměněné v cyklisty, se může dočkat
prudké reakce. Taková je lekce z Francie v roce
2018, kdy zvýšení daně o 10 eurocentů za litr
paliva vedlo k hnutí žlutých vest.
Spalování fosilních paliv zhoršuje klimatickou
krizi a mělo by se od něj odrazovat, ale je
nespravedlivé penalizovat ty, kteří jsou odkázáni
na své vozidlo se spalovacím motorem ať už
kvůli práci nebo kvůli nedostatku alternativních
možností dopravy. Evropská komise se rozhodla,
že stanoví ceny emisí ze silniční dopravy a získané
peníze využije ke zmírnění dopadu zvýšení cen.
Diederik Samsom, vedoucí oddělení evropského
klimatu vedeného Fransem Timmermansem,

obhajuje systém obchodování s emisemi ETS:
„Výhodou ETS je, že vás přivede ke klimatickému
cíli, bude stimulovat správné hráče v systému
a vytvoří příjmy, které zaručí spravedlivý přechod.“
Ochránci životního prostředí však tvrdí, že
k lepším a spravedlivějším výsledkům by místo
rozšíření ETS vedlo zpřísnění emisních norem.
Komise namítá, že jak přísnější normy, tak ceny
uhlíku povedou k vyšším cenám, ale pouze ETS
generuje příjmy, které lze použít ke zmírnění
úderu.
Orgány za stupující zaměstnavatele
a zaměstnance v železničním odvětví jednají
o podpoře zaměstnanosti žen. Ženy v současné
době tvoří pouze 21 % pracovní síly na železnicích.
„Existuje příliš mnoho překážek, které ženám
brání ve volbě povolání v železničním sektoru.
Je na čase tyto bariéry rozbít. Plat, rovnováha
mezi pracovním a soukromým životem, zdraví
a bezpečnost, sexuální obtěžování... to všechno
je na stole,“ uvedla zástupkyně generálního
tajemníka Evropské federace pracovníků
v dopravě Sabine Trierová.
Starostka Paříže Anne Hidalgová oznámila,
že od roku 2022 zakáže průjezd většiny vozidel
centrem aby se město zpříjemnilo, zlepšila se
kvalita ovzduší, snížil se hluk a podpořily se chůze
a cyklistika.
Belgický premiér Alexander De Croo oznámil,
že do roku 2026 musí být všechny nové firemní
vozy v zemi elektrické.
Španělský parlament schválil zákon zakazující
prodej vozidel na fosilní paliva od roku 2040.
více na
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Boj o biopaliva pokračuje
Rozhodnutí EU omezit podíl biopaliv na
bázi plodin může omezit úsilí o dekarbonizaci
dopravy, varoval průmysl před revizí směrnice
o obnovitelných zdrojích energie. Ekologové
naopak tvrdí, že exekutiva EU nejde v zastavení
používání biopaliv dostatečně daleko.

biopaliv na bázi plodin ve skladbě zdrojů energie
v silniční dopravě, i když tato biopaliva jsou
hlavním přispěvatelem k vytěsňování fosilních paliv
a jsou nezbytná pro splnění cílů snižování emisí
skleníkových do roku 2030. Bez biopaliv by bylo
99,7 % energie v silniční dopravě v EU fosilních.“

Aktualizovaný návrh směrnice o obnovitelných
zdrojích energie, který má být předložen
14. července, zachovává limit pro používání
biopaliv pr vní generace v yrobených
z potravinářských plodin, tedy 7 % biopaliv na
bázi plodin v odvětví dopravy pro započtení do
cílů v oblasti obnovitelné energie. „Příspěvek
biopaliv z potravinářských a krmných plodin
k dekarbonizaci je omezený kvůli jejich dopadu
na nepřímou změnu využití půdy a jejich příspěvek
by měl být minimalizován,“ uvádí návrh.

„Dnes jsou biopaliva na bázi plodin, jako je
bionafta, hlavním přispěvatelem k dekarbonizaci
dopravy. Proto by měl být stávající strop
přehodnocen směrem nahoru, aby se uvolnil jejich
plný potenciál,“ řekl generální tajemník organizace
zastupující výrobce bionafty EBB Xavier Noyon.

Doprava představuje 27 % emisí EU, ale je
jediným odvětvím, které v posledních letech
zaznamenalo zvýšení, a to díky vysoké závislosti na
fosilních palivech – obnovitelné zdroje tvoří méně
než 10 % pohonných hmot. Návrh stanoví zvýšení
cíle podílu obnovitelných zdrojů pro dopravu
z 15 % na 26 %.
Generální tajemník evropského sdružení pro
obnovitelný ethanol ePURE Emmanuel Desplechin
kritizoval, že exekutiva EU odmítla biopaliva první
generace: „Komise bohužel prokázala, že se stále
zdá být nakloněna snaze minimalizovat příspěvek

Ekologové však tvrdí, že snahy o omezení
biopaliv na bázi plodin nejdou dostatečně
daleko. Vedoucí v evropské kanceláře WWF
Alex Mason označil analýzu Evropské komise
za „zmatenou a nevědeckou“. Také nevládní
organizace Transport & Environment kritizovala
exekutivu EU. „Namísto pouhého omezení
biopaliv na bázi plodin by je mělo zcela vyřadit
z cíle pro rok 2030 a následovat země EU, které
už vylučují palmový olej a sójová biopaliva.
Rozhodnutí Komise zvýšit cíl pro pokročilá
biopaliva by mohlo odvrátit některé suroviny
od jejich stávajícího použití v jiných odvětvích,
což by bylo v rozporu se zásadami EU v oblasti
odpadu a oběhového hospodářství,“ uvedla
ředitelka společnosti T&E pro energie Laura
Buﬀetová.
více na
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Rozmach e-commerce noční můrou pro klima
Vlivná evropská skupina bojující za snižování
emisí v dopravě Transport & Environment tvrdí,
že EU potřebuje mnohem přísnější cíle týkající se
emisí CO2 lehkých užitkových vozidel. „Evropská
unie musí dramaticky zpřísnit slabé cíle CO2
pro lehká užitková vozidla aby podnítila jejich
uživatele k přechodu na elektricky poháněné
modely a do roku 2035 zcela ukončila prodej
vozidel spalujících fosilní paliva,“ uvedla nevládní
organizace pro dopravu a životní prostředí
Transport and Environment (T&E).
T&E uvedla, že analýza prodeje dodávek
v roce 2020 neprokázala od roku 2017 žádnou
změnu v emisích CO2 a zjistila, že cíle EU v oblasti
CO2 jsou tak slabé, že je většina výrobců
může splnit aniž by prodala jedinou dodávku
s nulovými emisemi.
„Emisní standardy, které vstoupily v platnost
počátkem roku 2020, měly učinit dodávkové
automobily čistší, ale výrobci automobilů
nemuseli udělat téměř nic, aby je splnili. Díky
patetickým cílům v oblasti CO2 se rozmach
internetového obchodování stává pro naši
planetu noční můrou,“ uvedl ve svém prohlášení

manažer pro nákladní dopravu T&E James Nix.
Prodej elektrických a plug-in hybridních
osobních automobilů se v roce 2020 v EU téměř
ztrojnásobil na více než 1 milion vozidel, tedy více
než 10 % celkového objemu prodeje, a to díky
přísným cílům v oblasti CO2 a vládním dotacím.
Prodej elektricky poháněných dodávek však
stagnoval na 2 % trhu.
T&E uvedla, že EU musí posunout svůj současný
cíl snížení emisí CO2 o 31 % do roku 2027 a zaměřit
se na mnohem ambicióznější cíl, a to snížení
o alespoň 60 % do roku 2030. Podle T&E by EU
měla stanovit cíl snížení emisí CO2 o 100 % do
roku 2035, čímž by prodej užitkových vozidel
spalujících fosilní paliva v podstatě zakázala.
Podle T&E by EU měla výrobcům lehkých
užitkových vozidel zabránit v tom, aby prodávali
dodávky s plug-in hybridním (PHEV) pohonem.
Skupiny jako T&E prosazují postupné vyřazení
i osobních automobilů PHEV v příštích několika
letech s tím, že jejich majitelé je nenabíjejí
správně a příliš se spoléhají na motor spalující
fosilní paliva.
více na
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Stellantis a Foxconn zahajují spolupráci
Automobilka Stellantis a společnost Hon
Hai Precision Industry (Foxconn) z Tchajwanu vytvořily společný podnik Mobile Drive
s podílem 50 %/50 % na vývoj infotainmentu,
telematiky a cloudových služeb pro automobily
a technologií propojených automobilů.
Foxconn je největším světovým dodavatelem
elektronických součástek a výrobce iPhonů pro
Apple.
Ředitel Stellantisu Carlos Tavares k tomu řekl:
„Od svého založení chce Stellantis směřovat
k využívání softwaru jako klíčového prvku svého
podnikání. Stellantis hodlá zaujmout vedoucí
roli díky Mobile Drive, jenž nám umožní rychlý
rozvoj funkcí a služeb v oblasti konektivity, které
přinesou zásadní proměnu našeho odvětví.
Touto spoluprací chceme změnit způsob, jak
vyvíjíme naše auta, frekvenci, s jakou přinášíme
jejich modernizace, i to jak se budou vylepšovat
v průběhu jejich životního cyklu.“
Softwarový ředitel společnosti Stellantis Yves
Bonnefont uvedl, že rozhodnutí vstoupit do
společného podniku se společností Foxconn
namísto vlastního vývoje softwaru bylo vyvoláno
hlavně potřebou postupovat rychle a získat

přístup k nejlepším dostupným odborným
znalostem.
Mobile Drive bude působit jako dodavatel
automobilového průmyslu s cílem poskytovat
softwarové systémy a související hardware jak pro
Stellantis, tak i dalším zainteresovaným výrobcům
automobilů. Pracovat v něm bude 250 vývojářů
softwaru, převážně se sídlem na Tchaj-wanu.
„V první fázi se zaměříme na kokpit
a konektivitu. Chceme, aby se kokpit stal
součástí digitálního života našich zákazníků,“
uvedl Bonnefont. Rozhraní pro aplikace na
platformách jako jsou Google Android Auto
a Apple Carplay budou i v budoucnu ve vozech
Stellantisu podporována, nicméně Bonnefont
tvrdí: „Věříme, že dokážeme nabídnout ještě lepší
zážitek z kokpitu.“
Stellantis v rámci své softwarové strategie
věří v další zisky plynoucí z nových obchodních
modelů. Podle Bonnefonta to má tři cíle:
orientovat se na potřeby zákazníka, poskytovat
vozidlům aktualizace a tyto nové funkce průběžně
zpeněžovat a využívat inteligentní data pro
vytváření nových služeb ve vozidlech i mimo ně
a připravovat se na funkce autonomního řízení.
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Texas chce zdanit elektromobily
Zákonodárci z Texasu představili senátní
návrh zákona jako způsob, jak zabránit
elektricky poháněným vozidlům obcházení daní
z pohonných hmot.
Elektromobilita se stala více než jen dalším
vývojovým stupněm pohonných jednotek, ale
přímo symbolem záchrany světa před hrozbou
klimatických změn. Stále častěji se ale zvažují
i ekonomické dopady rozvoje elektromobility.
Jedním z nich je hrozba zhroucení daňových
systémů, v nichž hrají daně z pohonných hmot
významnou roli. A i když ty jsou ve Spojených
státech jedny z nejnižších, tak si tam tento
problém začínají uvědomovat. Celkem logicky
se tak děje především ve státě, který je symbolem
amerického ropného průmyslu, tedy v Texasu.
Pokud by zákon byl schválen, zvýšil by
poplatky za elektromobily jako způsob
vyrovnání daní z pohonných hmot, které
majitelé elektromobilů neplatí. Navrhovaná
legislativa stanoví roční poplatek ve výši 190
až 240 USD (4000 až 5000 Kč), další poplatek
ve výši 150 USD (3150 Kč) pro každého, kdo řídí
své auto více než 9000 mil (14 400 km) ročně
a 10 USD (210 Kč) ročně pro podporu nabíjení.
Zákon má vstoupit v platnost letos v září
a odhaduje se jeho přínos pro státní dálniční
fond ve výši 37,8 milionu dolarů (790 milionů Kč)

v roce 2022. Získané prostředky mají být použity
na financování údržby silniční sítě.
Zákon podporují republikánští senátoři Charles
Schwertner a Robert Nichols a demokratka
Beverly Powellová. Všichni tři mají vazby na
průmyslová odvětví závislá na petrochemii a ani
jeden z nich se tím netají. Tvrdí, že to, že elektrická
vozidla budou odpovědí na klimatické problémy,
je nezbavuje povinnosti přispívat na podporu
silniční infrastruktury. Zvláště když je jejich koupě
bohatě dotovaná z federálního rozpočtu.
Uvedený návrh zákona ovšem děsí úplně
něčím jiným, a to snahou zjišťovat kolik skutečně
automobily najezdí prostřednictvím dostupných
dat. Kontrola dat z automobilů pod záminkou
zdanění je skutečně hrozbou.
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