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Polovina dobíjecích stanic v EU je ve dvou zemích
Nová analýza dat Asociace evropských
výrobců automobilů ACEA ukazuje, že téměř
polovina všech nabíjecích míst pro elektromobily
v Evropské unii je soustředěna pouze ve dvou
zemích – Nizozemsku a Německu. Rozdíl mezi
zeměmi v horní a dolní části žebříčku je obrovský.
V Nizozemsku je 90 284 nabíjecích míst
a v Německu 59 410, což představuje 48,8 %
ze všech dobíjecích míst v EU. Přitom tyto dvě
země představují 9,5 % celkové rozlohy EU. Druhá
polovina všech nabíjecích stanic je rozptýlena
ve zbývajících 25 zemích. Ve skutečnosti mají
Nizozemci tolik dobíjecích míst jako 23 členských
států dohromady.
V rozložení infrastruktury je podle hodnocení
jasné rozdělení mezi zeměmi střední a východní
Evropy na jedné straně a západoevropskými na
straně druhé. Například Rumunsko, země přibližně
6x větší než Nizozemsko, má pouze 0,4 % všech
dobíjecích míst v EU.
Přestože počet dobíjecích míst v EU posledních
pět let výrazně vzrostl o 180 %, jejich celkový

počet 307 000 podle ACEA zdaleka neodpovídá
potřebám. Aby byl dosažen proklamovaný cíl
snížení emisí, musí se ve všech zemích EU masivně
zvýšit prodej elektromobilů. Studie ukazuje, že
do roku 2030 bude k dosažení 55% snížení emisí
CO2 u automobilů zapotřebí 6,8 milionu veřejných
dobíjecích stanic, což znamená, že za méně než
10 let budeme potřebovat více než 22násobný
růst.
Ke zlepšení situace by mělo přispět nařízení
o infrastruktuře alternativních paliv AFIR, které
navrhla Evropská komise. Tento návrh je však
podle ACEA nedostatečný. „Zatímco některé
země v zavádění infrastruktury vedou, většina
jich zaostává. Ostré rozdíly ukazují, že potřebujeme
silné cíle AFIR, které jsou harmonizované ve
všech členských státech EU. Vyzýváme proto
zákonodárce, aby posílili AFIR, aby bylo možné
dosáhnout cíl vybudovat hustou evropskou síť
nabíjecích stanic od severu k jihu a od východu
na západ,“ uvedl generální ředitel ACEA Eric-Mark
Huitema.

více na
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Peugeot 408: atraktivní fastback místo SUV
Nový Peugeot 408 je fastback
s dynamickým profilem a světlou výškou
190 mm. S délkou 469 cm a dlouhým
rozvorem náprav 279 cm se řadí
mezi modely 308 a 508 a slibuje být
„nejprostornější Peugeot pro cestující
na zadních sedadlech“. Zavazadlový
prostor má objem 536 l, který lze zvětšit na
1611 l. V interiéru samozřejmě najdeme
nejnovější generaci i-Cockpitu s malým,
nízko posazeným volantem. Peugeot 408
vychází z platformy EMP2, která je schopná
pojmout jakoukoliv pohonnou jednotku
včetně plně elektrické. Nabídka motorů
zahrnuje dvě známé plug-in hybridní verze
s výkony 132 kW (180 k) a 165 kW (225 k)
a 12,4 kWh akumulátorem. V nabídce je
i zážehový tříválec PureTech 1,2 l/96 kW
(130 k). Plně elektrická verze a mild hybridy
přijdou o několik měsíců později.

Peugeot 408 bude možné objednávat
od podzimu, ale na trh přijdou až
začátkem příštího roku. Vyrábět se bude
ve francouzském závodě v Mylhúzách.

Land Rover Defender 130 jako osmimístný
Po verzích 90, 110 a Hard Top Land Rover
doplnil modelovou řadu svého kultovního
off-roadu o nejmladší a nejdelší verzi
Defender 130. Je robustní, praktická a velmi
prostorná. Land Rover pro ni slibuje větší
komfort než kdy předtím. I s prodlouženou
karoserií Defender 130 nabízí vynikající
terénní vlastnosti charakteristické pro řadu
Defender se vzduchovým podvozkem jako
standardem a dlouhým zdvihem pérování.
Nabízí ještě prostornější interiér a nákladový
prostor s maximálním objemem až 2516 l.
V základní výbavě je 11,4“ dotykový displej
pro infotainment Pivi Pro. Pomocí lokalizační
platformy What3Words jej mohou uživatelé
používat k nalezení a navigaci na libovolné
místo na světě v rámci čtverce 3x3 m, a to
i bez mobilního telefonu nebo datového
připojení.
více na
www.autoweek.cz

Alpine vstupuje na český trh
Renault ohlásil otevření svého prvního
prodejního místa značky Alpine v České
republice. Současně byl na český trh uveden
model Alpine A 110.
Po úspěšném roce 2021 s velmi silným
nárůstem objemu prodeje o 74 % na 2659
prodaných vozů se značka Alpine v rámci
ambiciózního strategického plánu zaměřuje
na mezinárodní rozvoj s postupným zvyšováním
počtu prodejních míst. V souladu se strategií silné
mezinárodní expanze se rozhodla po Maďarsku
a Slovinsku otevřít nový trh i v České republice.
První centrum Alpine v Praze bude provozovat
jeden z největších prodejců vozů Renault
a Dacia, společnost Pyramida Plus Průhonice
Jiřího Sudíka. Showroom se nachází v nákupní
zóně Průhonice. Jsou zde použity nejnovější prvky
vizuální identity značky.
„Jsme nadšení, že máme možnost uvést
značku Alpine na český trh. Otevření Alpine
centra v České republice je součástí expanze
značky v Evropě s cílem propagovat jedinečný

sportovní styl života, který je založen na tradičním
DNA značky Alpine a současně i na inovacích
skupiny Renault. Umožnění vstupu značky Alpine
na český trh po dvou letech naší snahy vnímáme
jako vyjádření důvěry a současně jako závazek,“
řekl generální ředitel společnosti Renault Česká
republika Zdeněk Grunt.
Obchodní ředitel značky Alpine Régis
Fricotté k tomu dodal: „V roce 2017 jsme uvedli
model A110 a začali ho prodávat v některých
zemích. Nyní je pro nás důležité během 18
měsíců rozšířit prezenci do dalších zemí, a to i do
České republiky. V roce 2021 jsme prodali 2659
vozů Alpine, což bylo o 74 % víc než o rok dřív,
přičemž víc než 50 % dodaných vozů směřovalo
mimo Francii. V prvním pololetí letošního roku
pokračuje růst prodeje, když Alpine už registruje
dvojnásobek objednávek ve srovnání s loňským
rokem. Podobně se počet sta dealerů v roce
2021 podařilo do konce června 2022 navýšit na
139 včetně České republiky, přičemž 22 koncesí
je mimo Evropu.“
Během let 2024/2025 chce Alpine přejít od
jednoho modelu se spalovacím motorem ke třem
plně elektricky poháněným modelům – menšímu
kompaktnímu sportovnímu vozu, nástupci
A110 vyvinutému ve spolupráci s Lotusem
a kompaktnímu crossoveru. Kromě toho se pro
některé modely značky Renault budou uvádět
speciálně vybavené verze s označením Esprit
Alpine.
Podrobně o Alpine A100 na str. 10 (dostupná
v pdf verzi)
více na
www.autoweek.cz

Elektrický Passat je na cestě
Volkswagen 27. června ve 14:00
v digitální premiéře představí elektricky
poháněný sedan ID.Aero. Tento velký
elektrický sedan byl očekáván už
dlouho, protože Volkswagen již v roce
2018 představil 515 cm dlouhý koncept
velkého elektrického sedanu ID.Vizzion.
Volkswagen ID.Aero vznikl na základě
platformy MEB, používané pro celou
rodinu modelů ID. Nový model, který by
se nakonec mohl jmenovat ID.6 nebo ID.7,
se má ve druhé polovině roku 2023 v Číně
stát elektricky poháněným nástupcem
modelu Passat. Nová generace Passatu

pro evropské trhy, která dorazí v roce 2023,
má být k dispozici pouze jako kombi. Jejím
sourozencem bude nová generace Škody
Superb a oba vozy se budou vyrábět
v Bratislavě. Model odvozený z ID.Aero
pro Evropu a Ameriku se představí v roce
2023 a do výroby v německém Emdenu
přijde později.

Odmítne Německo zákaz spalovacích motorů?
Německý ministr financí a vicekancléř
Christian Lindner na Dni průmyslu
pořádaném německým průmyslovým
sdružením BDI v Berlíně prohlásil, že i nadále
budou na světě regiony, ve kterých nebude
možné v příštích několika desetiletích
zavést elektromobilitu a budou potřebovat
spalovací motory, takže jejich zákaz by
byl špatný. „Otevřenost technologiím je
nezbytnou součástí ekonomiky volného

trhu. Proto ve Spolkové vládě nebudeme
souhlasit s plánem Evropské unie zakázat
prodej nových aut se spalovacími motory
od roku 2035 a tuto evropskou legislativou
odmítneme,“ řekl ministr financí Christian
Lindner, který je členem Svobodných
demokratů FDP. Také Lindnerův kolega
z FDP ministr dopravy Volker Wissing zákaz
spalovacích motorů odmítá. Jenže jejich
koaliční partneři Zelení mají jiný názor –
mluvčí ministryně životního prostředí Steffi
Lemkeové uvedl: „Spolková vláda plně
podporuje návrh Komise a Evropského
parlamentu povolit od roku 2035 pouze
nová osobní auta a lehká užitková vozidla
s motory s nulovými emisemi.“ Německá
pozice na úrovni EU tedy zůstává otevřená.

Další témata 25. týdne na autoweek.cz
Dobíjecího modul Huawei nové generace
Českobudějovický závod Bosch oslavil 30 let
Škoda Auto podpoří elektromobilitu v Praze
Dny techniky Škoda Auto podpořily technické vzdělávání
Olympia Plzeň od ČEZ zvládla 22 elektromobilů
více na
www.autoweek.cz

Renault sází na konec vlastnictví aut ve městech
Skupina Renault na akci Global Mobility
Call v Madridu detailně představila svou novou
společnost Mobilize, která nabízí mobilitu jako
službu. Tato nová společnost zákazníkům umožní
možnost používat řadu vozů tehdy a tak, jak
je potřebují, aniž by si museli vozidlo přímo
kupovat. Cílem je, aby Mobilize do roku 2030
představovala 20 % obratu Skupiny Renault.
„Jsme přesvědčeni, že mobilita se změní
a přesune se od vlastnictví k používání, zejména
ve městech,“ řekla na Global Mobility Call
v Madridu Clotilde Delbosová, zástupkyně
generálního ředitele Renaultu a generální
ředitelka Mobilize. Mnoho obyvatel měst se
podle ní spokojí s používáním veřejné dopravy
nebo s chůzí a jízdou na kole, přičemž použití
auta si vyhradí na víkendy nebo dovolené.
Delbosová připisuje vývoj zákaznických
preferencí měnícím se postojům mladých lidí
k používání aut, vyšším cenám elektrických
modelů a opatřením vlád ve velké části světa,
která mají omezit používání aut v městských
centrech. „Musíme porozumět potřebám
uživatelů. Pokud volí starosty, kteří tato rozhodnutí
podporují, tak to znamená, že s nimi souhlasí.
Myslím, že mladší generace nevidí auta jako
symbol společenského postavení, kterým
bývala. Ve Francii je nyní průměr, kdy se získává

řidičský průkaz, něco kolem 26 let. V minulosti
jste chtěli získat řidičský průkaz hned jak vám
bylo 18,“ řekla.
Renault očekává, že si jeho auta budou
kupovat rodiny z předměstí, Mobilize vidí
jako doplňkovou službu, která je z velké části
zaměřena na městské obyvatele. „Ve velkých
městech nemůžete zaparkovat, s některými auty
máte problém dostat se do centra, neelektrická
vozidla budou v některých případech zakázána
již v roce 2030 a máte stále větší zácpy. Paříž je
příkladem toho, jak města snižují počet jízdních
pruhů, protože chtějí vytvořit víc místa pro cyklisty
nebo kavárny či restaurace. Takže nakonec jste
nuceni nevlastnit vozidlo,“ řekla Delbosová.
„Říkali jsme si, že když už je tu prostor pro
omezování, proč to nechat na jiných? Proč
to neuděláme sami? Nechceme prodávat
auta, chceme prodávat služby kolem objektu
mobility, kterým je shodou okolností auto... Dříve
jsme byli automobilkou využívající technologie.
Nyní chceme být technologickou společností
založenou na autech. Auta, která budeme
používat pro Mobilize, vůbec nejsou jako ta, která
bychom poskytovali lidem, kteří chtějí vlastnit
auto,“ vysvětlila Delbosová. Mobilize nabízí
několik vozidel – od malých elektrických pro dva
cestující až po větší vozy pro rodiny.
více na
www.autoweek.cz

AllorA Ionstar inovace, která se vyplatí
Méně prachu, méně času stráveného
u přípravy, snížení času leštění a broušení,
úspora peněz – to je jen pár z mnoha
výhod nové, inovativní ionizační pistole
AllorA IONSTAR. Používáním ionizační
pistole si uživatel usnadní práci v mnoha
následujících krocích během lakování.
AllorA IONSTAR odstraní zbytky prachu
z povrchu a usnadní tak vyhledávání

ideálního odstínu a přilnavost barev.
Odfouknutím prachu z povrchu se zkrátí
čas leštění, broušení i dokončovacích
prací, čímž jasně uživatel uspoří čas,
materiál i peníze. Nová AllorA Ionstar
má navíc laser, díky němuž je oblast
opravy lehce viditelná a ukazuje uživateli
pracovní radius. Snadnou manipulaci
zajistí kompaktní a ergonomický design,
stejně jako nízká hmotnost pistole snížená
na 240 g. Ochranný box na pistoli se dá
navíc připevnit na stěnu, je magnetický
a samouzavírací. Investice do zařízení je
jedna z vyšších, ale při neustálém růstu
nákladů na práci je úspora prokazatelná.
Nakupovat můžete v e-shopu společnosti
Toplac
(eshop.toplac.cz)
nebo
u regionálních zástupců.

Nová pracovní stanice pro vysavač Rupes KS300
Společnost RUPES představila vysavač
KS300 se dvěma 1200 W motory a třemi
kroky filtrace, na němž mohou souběžně
pracovat až čtyři strojky. K novému
vysavači nyní Rupes uvádí ještě pracovní
stanici, která obsahuje dvě otočná
ramena pro odsávací hadice, dvě police,
dva dodatečné držáky na strojky a sadu
háčků. Stanice pracovníkům zaručuje
mobilitu a zajišťuje, že budou mít všechny
potřebné strojky, spotřební materiál
a příslušenství během práce neustále po
ruce. Distributorem výrobce Rupes pro
Českou republiku je společnost Bučan
(https://www.bucan.cz/).
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
DoDo přetáhlo HR manažerku z Porsche ČR
Pozici šéfky HR v DoDo Group obsadí zkušená
manažerka, která se v posledních osmi letech z
pozice Head of HR starala o kompletní vedení
HR a Facility management v Porsche ČR ze
skupiny Volkswagen Group CZ. V technologickologistické společnosti DoDo Michala Menšíka
bude mít Renata Pavlišťová nově na starost
zejména nastavení modelu HR Business Partnering
a budování úspěšné značky zaměstnavatele v
oblasti logistiky a technologických společností.

Zkušenosti z importu aut

Pavlištová nabrala bohaté zkušenosti na poli
zavádění HR strategie včetně strategie pro nábor
či nastavování interní i externí komunikace, a

to včetně budování employer brandingu. Pod
jejím vedením se v Porsche ČR podařilo spustit a
plně integrovat do provozu projekty společenské
odpovědnosti a hybridní model spolupráce
včetně implementace nezbytných digitálních
nástrojů. V příštích několika letech je tak pro
Pavlištovou největší výzvou adaptovat tým na
zásadní transformaci, která v DoDo probíhá.
Původně malý startup jen během několika málo
let vyrostl v úspěšnou mezinárodní logistickou
firmu a růstu tak přizpůsobil i firemní strukturu.
Menšíkovi pomůže s řízením Ivo Velíšek
Právě zahraniční expanze je pro DoDo v
současné chvíli jednou z jasných priorit. Růst firmy
dokládá také nedávné posílení týmu o nového
generálního ředitele pro tuzemský trh. V České
republice a na Slovensku má tak DoDo nyní nově
na starost Ivo Velíšek, který do firmy přešel ze
společnosti MOL ČR. Majitel firmy Michal Menšík
se z pozice generálního ředitele DoDo Group
stará o strategické vedení celé skupiny.
více na
www.automakers.cz
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Svět se vrací
na veletrh
Automechanika
Frankfurt 2022

Prodej paliva
s etanolem ve
Francii prudce
vzrostl

Exkluzivní
sportovní vozy
Alpine A110
Smutná zpráva pro
evropské letní cestující
v letecké dopravě

Šok pro Německo:
Ford nechce vyrábět
auta v Saarlouis

Exkluzivní sportovní vozy Alpine A110
Alpine A110 vychází ze
stejné filosofie, technických
principů a prvků designu jako
legendární berlinetta. Vozy
Alpine těží z kompaktních
rozměrů a nízké hmotnosti
s nejlepším poměrem výkon/
hmotnost ve své třídě a ne
z honby za vyšším výkonem.
Alpine na česk ý trh
uvádí celou výrobní řadu
A110. Každá ze tří verzí
má svou vlastní identitu
a odlišné zaměření. Vůz
s hliníkovou nosnou strukturou
a zavěšením všech kol na
dvojitých lichoběžnících
je dlouhý 4181 mm a má
rozvor náprav 2420 mm.
Vyniká nízkou hmotností s rozložením mezi
nápravy v poměru 44/56 %. Všechny verze
pohání čtyřválcový turbomotor 1,8 l spojený se
sedmistupňovou automatickou převodovkou
Getrag s dvojitou mokrou spojkou.
Vstupní verzi A110 pohání motor o výkonu
185 kW (252 k) při 6000/min a s točivým
momentem 320 N.m v rozsahu 2000 až 4800/min.
Díky hmotnosti jen 1102 kg je agilní a poskytuje
potěšení z jízdy připomínající legendární berlinettu.
A110 GT je sportovní kupé kategorie Grand
Touring, tedy předurčené jak pro každodenní
cesty, tak i ke komfortnímu cestování na delší

vzdálenosti. Má stejný podvozek jako základní
model, ale motor má vyšší výkon 221 kW (300 k)
při 6300/min točivý moment 340 N.m v rozsahu
2400 až 6000/min.
Vrchol nabídky představuje A110 S se
zaměřením na výkon. Sportovní podvozek
ještě lépe využívá potenciál motoru o výkonu
221 kW (300 k). Za příplatek se nabízí mj. specifická
aerodynamická sada Aero Kit se splitterem
a zadním křídlem.
Vozy se vyrábějí v Dieppe ve Francii. Na vozy
se poskytuje standardní záruka na tři roky resp.
100 000 km.
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Smutná zpráva pro evropské
letní cestující v letecké dopravě
Vítejte u dopravního zpravodaje Euractiv
s nejnovějším souhrnem zpráv o mobilitě z celé
Evropy od Seana Gouldinga Carrolla.
Evropská infrastruktura letecké dopravy
se pod tíhou post-covidové poptávky hroutí.
Cestující stojí ve frontách na přeplněných
letištích až osm hodin aby se dostali do úzkých
míst pro bezpečnostní prověrky. Lety se plošně
ruší a v několika zemích se schyluje k protestním
akcím.
Hlavním důvodem kritického stavu letecké
dopravy je nedostatek pracovních sil – prostě není
dost lidí, kteří by zajistili správné fungování systému
– od bezpečnostních úředníků přes odbavovací
pracovníky až po palubní personál. Na vrcholu
pandemie se mezinárodní letecká doprava
prakticky zastavila a na letištích i v leteckých
společnostech byly propuštěny desítky tisíc
pracovníků. Nyní, když byla omezení zrušena, se
tito pracovníci zdráhají vrátit. Logickým krokem
je nábor nových, ale to vyžaduje čas. Ve Francii
může získání požadovaných bezpečnostních
prověrek trvat až pět měsíců.
Kromě nedostatku personálu zasáhly evropská
letiště také stávky, protože pracovníci při rostoucí
inﬂaci tlačí na vyšší mzdy. „Zaměstnanci letectví
už to nevydrží. Jsou pod velkým tlakem a jsou

přetěžováni bez jakékoli odměny. Chceme pro ně
lepší pracovní podmínky a spravedlivou mzdu,“
řekla generální tajemnice Evropské federace
pracovníků v dopravě Livia Spera.
Rekordní vlna veder, které zažila velká část
Evropy, byla vhodnou kulisou kongresu Global
Mobility Call v Madridu. Zatímco se venkovní
teploty vyšplhaly nad 40 °C, řečníci v příjemně
klimatizovaném sále se trápili, jak dekarbonizovat
náš dopravní systém.
Silná politická podpora ve spojení s inovacemi
soukromého sektoru znamená, že Španělsko
„má všechny šance proměnit se v mezinárodní
centrum udržitelné a sociální mobility,“ řekl
premiér Pedro Sánchez. Doufá, že to přiláká
inovativní společnosti udržitelné mobility, čímž
se Španělsko stane Silicon Valley technologií
čisté dopravy v Evropě. Sánchez také uvedl, že
„válka na Ukrajině ani pokračující pandemie
Covid-19 by neměly zdržovat transformaci Evropy
k udržitelné mobilitě.“
S tím, jak se lámou teplotní rekordy a svět
se posouvá směrem ke klimatické katastrofě,
aktivisté používají stále rušivější způsoby, jak na
tento problém upozornit. Blokování silnic a dálnic
ekobojovníky s transparenty se v některých
částech Evropy stalo standardem. V Bruselu zvolila
skupina cyklistů jiný postup. Akce Cyclonudista
viděla desítky cyklistů vyjíždět do ulic belgického
hlavního města pouze s úsměvem (a v některých
případech s helmou). Podle organizátora bylo
snahou okázalým krokem upozornit na změnu
klimatu (a pomoci normalizovat nahotu na
veřejnosti). Bohužel ne všichni účastníci si užili
ten pocit, jak jim vítr profukuje ...vlasy, když jeden
rozhořčený kolemjdoucí v centru Bruselu vyjádřil
svůj nesouhlas s akcí tím, že udeřil cyklistu pěstí
do obličeje.
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Prodej paliva s etanolem ve Francii prudce vzrostl
Další informace z dopravního zpravodaje
Euractiv od Seana Gouldinga Carrolla.
Rekordně rostoucí ceny pohonných hmot
vedly motoristy, kteří si uvědomili provozní
náklady, k tomu, aby se zaměřili na alternativní
zdroje, přičemž prodej E85, směsi benzinu a až
85 % bioetanolu, ve Francii vzrostl meziročně
na dvojnásobek. E85 má poloviční cenu oproti
standardnímu benzinu.
Francie je jako zemědělská velmoc jedním
z nejsilnějších zastánců použití etanolu v EU,
přičemž francouzská vláda nabízí sníženou
daň z E85 a podporuje prodej směsí s vysokým
obsahem etanolu. V Německu E85 téměř zmizel
z čerpacích stanic poté, co se Berlín rozhodl
ukončit jeho dotování.
E85 produkuje méně látek znečišťujících
ovzduší než paliva z fosilních paliv. Nevládní
environmentální organizace však zpochybňují
přínos biopaliv na rostlinné bázi pro životní
prostředí a argumentují tím, že půda využívaná
pro energetické plodiny by lépe posloužila jako
úložiště uhlíku. Výroba biopaliv bývá rovněž
spojována s rostoucími cenami potravin. Průmysl
jakoukoli souvislost mezi výrobou biopaliv
a potravinami odmítá a obvinění označuje jako
směšná a postrádající důkazy.

„Spíš než předepisování řešení, jako je
elektriﬁkace pro dekarbonizaci silniční dopravy,
by se zákonodárci měli zaměřit na vytvoření
rámce pro inovace, který bude mít technologicky
neutrální přístup,“ tvrdí rakouská europoslankyně
Barbara Thalerová. „To znamená už žádné měření
u výfuku. Doufám, že Komise předloží návrh, který
bude zahrnovat měření emisí z celého životního
cyklu, namísto maličkého kousku na konci. Emisní
povolenky ETS jsou obecně dobrým nástrojem,
pokud jsou používány správným způsobem.
Aplikovat je pouze na komerční dopravu není
správná cesta. Dopravci mohou jednoduše
přenést náklady na zákazníky, a tak neexistuje
žádná motivace aby přecházeli na alternativy.
Nedávné zvýšení na 400 eur za tunu CO2 nic
nezměnilo – nakonec platí spotřebitel. Jde tedy
pouze o novou daň, která zasáhne ty, kteří ji už
nemohou přenést dále v řetězci.“
Cíle stanovené v Klimatickém energetickém
plánu pro Paříž se snaží splnit evropské normy
a normy WHO týkající se znečištění ovzduší. „Ve
francouzské metropoli to znamená postupné
vyřazování vozidel s motory na naftu v roce 2024
a postupné vyřazování vozidel s pohonem na
benzin v roce 2030,“ řekl náměstek primátorky
Paříže Dan Lert.
více na
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Šok pro Německo:
Ford nechce vyrábět auta v Saarlouis
Ford už nechce od roku 2025 vyrábět auta
v Saarlouis. Místo v Sársku se budou nová
elektrická vozidla vyrábět ve Valencii. Oznámil
to evropský šéf Fordu Stuart Rowley. Rozhodnutí
padlo po interním nabídkovém řízení.
Rozhodnutí Fordu je katastrofou pro dotčené
zaměstnance, dodavatelské firmy i pro stát.
Analytici se shodují, že by to mělo být varovným
signálem pro celý automobilový průmysl
v Německu. Ford bude v továrně v Sársku, kde
pracuje 4600 lidí a na níž je navíc závislých
1500 lidí v místním dodavatelském průmyslu,
nadále vyrábět model Focus. Jenže jeho
výroba je zajištěna pouze do roku 2025, kdy
má být produkce vozů se spalovacími motory
ukončena.
„Jsme odhodláni budovat dynamické
a udržitelné podnikání v Evropě jako součást
našeho plánu Ford+. To vyžaduje soustředění
a těžká rozhodnutí,“ konstatoval generální ředitel
Fordu Jim Farley. Šéf Ford of Europe Stuart Rowley
potvrdil, že se pro Saarlouis hledají možnosti uvnitř
i mimo skupinu Ford. V úvahu tedy připadá
i prodej.
Předseda odborů Benjamin Gruschka tvrdí:
„Bylo to jasné od začátku. Jediným důvodem,
proč byli zástupci ze Španělska a Německa
nuceni projít nabídkovým řízením, bylo vymáhání

dalších ústupků od pracovníků ve Valencii. Přitom
se tam pracovní podmínky za posledních 15 let
již masivně zhoršily.“
Personální náklady jsou nyní ve Španělsku
mnohem nižší než v Německu. Přesto Ford před
časem investoval 2 miliardy USD v Kolíně nad
Rýnem. Tam jsou také vysoké mzdové náklady,
ale závod je mnohem větší a má v okolí i četné
dodavatele. V Kolíně nad Rýnem, kde Ford
zaměstnává 15 000 lidí, má vyrůst nejmodernější
centrum pro elektromobily, ovšem ty budou
založeny na elektrické platformě MEB od
Volkswagenu. První model se má vyrábět od
roku 2023 a druhý od roku 2024.
Kromě Kolína nad Rýnem a Valencie bude
Ford elektromobily vyrábět také v rumunské
Craiově – půjde o elektrickou verzi Pumy
a dodávku Transit Courier. Ford Otosan v Turecku
vyrábí větší elektrifikovaná užitková vozidla Transit
Custom jako PHEV a E-Transit.
Ford hodlá do roku 2026 v Evropě prodávat 600
000 elektromobilů ročně. Ford je v tomto ohledu
pozadu, protože konkurenti na elektromobilitu
přešli dřív. Přitom paradoxně Ford svůj první
elektromobil v Evropě Focus Electric vyrobil
právě v Saarlouis už v roce 2013. Do roku 2030
chce Ford v Evropě prodávat pouze elektricky
poháněná auta.
více na
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Svět se vrací na veletrh
Automechanika Frankfurt 2022
Mezinárodní veletrh zařízení, náhradních dílů,
autopříslušenství a služeb v automobilovém
průmyslu Automechanika se vrací do Frankfurtu.
Více než 80 % vystavovatelů přijíždí ze zahraničí
a do soutěže Automechanika Innovation Awards
se přihlásil rekordní počet zájemců.
Výrobci a dodavatelé na trhu s náhradními
díly pro automobilový průmysl mají pro
nadcházející veletrh Automechanika ve
Frankfurtu připraveno množství nových produktů
a inovací v segmentech elektromobility,
konektivity, autonomního řízení nebo digitálních
řešení pro dílny a autosalony.
Účast ve dnech 13. až 17. září 2022 již potvrdila
řada předních společností z více než 60 zemí.
Organizátoři veletrhu si uvědomují důležitost
navazování osobních kontaktů, a proto bude
k dispozici větší množství salonků pro firemní
jednání. Veletrh se zaměřuje i na logistiku
v automobilovém průmyslu, udržitelnost, školení,
profesní rozvoj a nábor zaměstnanců.
Olaf MuBhoff, ředitel veletrhu Automechanika
Frankfurt, je potěšen pozitivními ohlasy: „Těším
se, že se ve Frankfurtu opět setkáme s mnoha
zahraničními ﬁrmami i odbornými návštěvníky
z celého světa. Všichni se těšíme nejen na to, ale

i na možnost seznámit se s novými produkty. Pro
tuto příležitost jsme vytvořili nové formáty a do
programu jsme zařadili nejdůležitější současné
trendy.“
Žádný jiný veletrh nepokrývá celý hodnotový
řetězec trhu s náhradními díly pro automobilový
průmysl tak široce jako Automechanika Frankfurt.
Na frankfurtském výstavišti se na něm pravidelně
scházejí všichni nejdůležitější zástupci tohoto
sektoru.
Peter Wagner, generální ředitel Continental
Aftermarket & Services, říká: „Automechanika
je nejvýznamnějším veletrhem v oboru, kde
vedeme strategické diskuse na nejvyšší úrovni.
Letos to bude konečně opět možné osobně,
což je důležité, protože trh s náhradními díly se
dynamicky mění a ať už jde o konektivitu, přístup
k datům, e-mobilitu nebo udržitelnost, je o čem
mluvit!“
Přehlídka „Innovation4Mobility“ představí
průkopnická řešení pro propojená vozidla
a klimaticky neutrální mobilitu.
Již podruhé se uskuteční Den repasí.
Repasované díly budou k vidění i ve výstavních
halách s označením speciálním zeleným logem.
více na
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