41. týden 2021

AutoTablet

.cz

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

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

Rozhodnutí o gigatovárně až v prvním pololetí 2022
Generální ředitel společnosti Volkswagen
Herbert Diess a člen představenstva odpovědný
za technologie Thomas Schmall navštívili Českou
republiku aby se seznámili se strategií elektrifikace
země s ohledem na rozvoj elektromobility. Setkali
se s místopředsedou vlády České republiky
a ministrem průmyslu a obchodu a ministrem
dopravy Karlem Havlíčkem. Cílem jednání bylo
dosažení shody ohledně dalších kroků tak,
aby Česká republika z procesu transformace
automobilového průmyslu vyšla posílena.
Výsledkem jednání je závazek české strany
podpořit výstavbu tisíců dobíjecích míst, ovšem
příslib umístění gigatovárny do České republiky
nebyl dosažen.
V rámci setkání podepsali místopředseda
vlády a ministr obchodu a průmyslu a ministr
dopravy Karel Havlíček, předseda představenstva
skupiny ČEZ Daniel Beneš a člen představenstva
Škoda Auto za oblast prodeje a marketingu
Martin Jahn dohodu o záměru vybudovat
v České republice do roku 2025 několik tisíc
dobíjecích bodů na nádražích a podél hlavních
silničních tahů (více na str. 13).
Koncern Volkswagen plánuje do konce
desetiletí vybudovat v Evropě šest velkých
továren na akumulátory (tzv. gigatováren),
které mají pokrýt rostoucí poptávku po článcích

akumulátorů. Volkswagen v současné době už
provozuje továrnu na akumulátory v německém
Salzgitteru. V roce 2023 zahájí výrobu továrna
Northvolt Ett ve švédském městě Skellefteå. Třetí
továrna byla na základě příslibu španělské vlády
o masivní podpoře elektromobility vč. příslibu
státních dotací na koupi elektromobilů přislíbena
Španělsku. O získání další, která má být uvedena
do provozu v roce 2027 ve východní Evropě, se
ucházejí Maďarsko, Polsko, Slovensko a Česká
republika.
O místě pro čtvrtý závod má být definitivně
rozhodnuto v prvních šesti měsících příštího roku.
„Předpokládalo se, že rozhodnutí o umístění
gigatovárny padne do konce roku, ale nyní
se odsouvá do poloviny roku 2022, a to nejen
ohledně České republiky,“ řekl agentuře Reuters
Karel Havlíček.
„Jak víte, pro toto rozhodnutí je třeba vzít
v úvahu příslušné podmínky v zemi, ekonomické
prostředí, strategii elektromobility a rámec
dotací,“ uvedl mluvčí společnosti Volkswagen.
více na
www.autoweek.cz

Nová firma Zetor Defence
S nabídkou obrněných vozidel domácí
výroby se na Mezinárodním veletrhu
obranné a bezpečnostní techniky IDET 2021
prezentovala nová firma Zetor Defence.
Jde o společný podnik společnosti Zetor
Engineering a holdingu Skupina, a.s.
Jejím cílem je prosadit se s novou řadou
obrněných terénních automobilů tradiční
značky Zetor. Předsedou představenstva
Zetor Defence byl zvolen bývalý náčelník
Generálního štábu AČR, armádní generál
v. v. Josef Bečvář, který zastává funkci
prezidenta společnosti Glomex Military
Supplies, patřící do holdingu Skupina.
„Začali jsme vývojem obrněného
vozidla Zetor Gerlach 4x4. V současné
době máme za sebou všechny potřebné
certifikace a vozidlo je připravené do
sériové výroby. Abychom s našimi výrobky

uspěli na trhu, potřebovali jsme najít
osvědčeného partnera se zkušenostmi
z
oblasti
integrace
sofistikovaných
obranných systémů, který by navíc byl
schopným marketérem a obchodním
stratégem. Takového jsme našli v holdingu
Skupina,“ řekl generální ředitel Zetor
Engineering Filip Šoka.

Nový Ford Tourneo Connect od Volkswagenu
Nový Ford Tourneo Connect je prvním
plodem spolupráce mezi Volkswagenem
a Fordem. Tourneo Connect je dvojče

Volkswagenu Caddy 5. generace.
Bude k dispozici ve dvou délkách
a v 5 – nebo 7-místné verzi. Sklopením
zadních sedadel se získá zavazadlový
prostor o objemu až 2,6 m3 u základní verze
a 3,1 m3 u dlouhé. Už v základní výbavě má
8,25“ dotykový displej, u vyšších verzí 10“
ve spojení s modemem FordPass Connect
a v nabídce je 10,25“ digitální přístrojový
panel. Pod kapotou se objeví zážehový
čtyřválec 1,5 EcoBoost/84 kW (114 k)
nebo turbodiesely 2,0 EcoBlue/75 kW
(102 k) resp. 90 kW (122 k). Pro výkonnější
turbodiesel bude poprvé u modelu
Tourneo připravena i verze s pohonem
všech kol AWD. Tourneo Connect bude
vyrábět Volkswagen v polské Poznani
a prodávat se začne od května 2022.

více na
www.autoweek.cz

Koncern VW oceňuje kvalitu vývoje ve Škoda Auto
Škoda Auto v rámci koncernu Volkswagen
přebírá celosvětovou odpovědnost za globální
platformu MQB-A0. Globální platforma MQB
A0 slouží jako základ pro vstupní modely se
spalovacími motory koncernových značek
Škoda a Volkswagen. K cílovým trhům patří Indie,
Rusko, Afrika, země jihovýchodní Asie ASEAN
a Latinské Ameriky. Na těchto trzích se vstupním
segmentům přikládá zásadní význam, zároveň
skýtají další potenciál růstu.
Škoda Auto již v koncernu Volkswagen
zodpovídá za Indii, Rusko a severní Afriku. Po
platformě MQB-A0-IN, kterou Škoda Auto
upravila pro indický trh, nyní poprvé přebírá
odpovědnost za globální platformu. Do realizace
tohoto záměru Škoda Auto vkládá svou vysokou
odbornost v oblasti vývoje, schopnost koordinace

komplexních koncernových projektů a zkušenosti
ze vstupních segmentů.
Začátkem června byla v závodě Chakan
v indické Púně zahájena sériová výroba modelu
Škoda Kushaq. Jedná se o první sériový model
na bázi modulární platformy MQB-A0-IN, kterou
společnost Škoda Auto speciálně upravila pro
indický trh. Tato platforma se bude používat
i pro další modely značek Volkswagen a Škoda.
Ve střednědobém horizontu se plánuje nabízet
model Kushaq také v dalších zemích. Druhý
model, sedan Slavia, je již připraven a bude
představen ještě letos.
V souvislosti s odpovědností za globální
platformu MQB-A0 bude česká automobilka
potřebovat nové v ysoce k valifikované
zaměstnance, zejména v oblasti technického
vývoje. Někteří do tohoto projektu
přejdou z jiných pozic, z větší části se však
bude jednat o nově přijaté pracovníky.
Předseda představenstva společnosti
Škoda Auto Thomas Schäfer říká: „Jsem
přesvědčen, že na základě globální
platformy MQB-A0 se nám podaří získat
spoustu nových zákazníků a posílíme
postavení koncernu ve vstupních
segmentech.“ Člen představenstva
společnosti Škoda Auto za oblast
technického vývoje Johannes Neft
doplňuje: „Je to pro nás skvělé ocenění
a zároveň velká motivace, abychom
tento projekt dovedli k úspěchu.“
více na
www.autoweek.cz

Volkswagen představil autonomní OnePod
Koncern Volkswagen v Berlíně představil
koncepční studii OnePod. Elektrický,
autonomní minibus má flexibilní interiér
umožňující i aplikace v roli robotaxi. Aby
se v interiéru maximalizoval prostor, jsou
všechna čtyři kola posunuta co nejdále
do rohů karoserie a plochý akumulátor

umožňuje flexibilní uspořádání interiéru.
Displej a intuitivní ovládací prvky v loketních
opěrkách by podle Volkswagenu měly
umožnit cestujícím přístup ke všem
potřebným aplikacím. Pro lepší mobilitu
je v zadní části OnePodu sklopný
nosič kol. Kromě toho, že má OnePod
elektrický pohon, Volkswagen o vozidle
neposkytl žádné další informace. OnePod
nevyvinula žádná z koncernových značek,
ale společnost Volkswagen Group Future
Center Europe z Postupimi stejně jako
koncept autonomní elektricky poháněné
dodávky Sedric předvedený v předvečer
autosalonu v Ženevě 2017.

Samořiditelný VW ID Buzz AD
má změnit individuální mobilitu
Na nejvýznamnějším mezinárodním
odborném veletrhu v oboru dopravy,
světovém kongresu ITS v Hamburku,
společnost Volkswagen Užitkové vozy
a její poskytovatel elektrických minibusů
Moia prezentují nové možnosti aplikace
plynoucí z vývoje autonomních vozidel.
V kongresovém centru mohou návštěvníci
prostřednictvím modelu vozidla ID. Buzz AD
s konfigurací sedadel obvyklou pro komerční
přepravu osob zažít, jak lze organizovat
autonomní přepravu osob a zboží.
Společnosti
Volkswagen
Užitkové
vozy, Moia a Argo AI, která vyvinula
systém autonomního řízení, v současné
době v Hamburku testují svůj systém

autonomních sdílených jízd. Moia ve
své expozici prostřednictvím interaktivní
simulace ukazuje, jak může flotila sdílených
autonomních taxi přispět k transformaci
mobility. V Hamburku v roce 2025 uvedou
Volkswagen Užitkové vozy a Moia do
provozu autonomní vozy pro osobní
přepravu a další velkoměsta v Evropě
a USA budou následovat.

Krátce
Hyundai chce kromě vlastních palivových článků spolu se svým dodavatelem
Hyundai Mobis vyvíjet a vyrábět také vlastní čipy.
Vývoz automobilů z Číny letos meziročně vzrostl o 117,5 % na rekordních 1,3 milionu
aut do konce srpna.
více na
www.autoweek.cz

Šéf Volkswagenu propaguje cyklistiku
Generální ředitel skupiny Volkswagen
Herbert Diess na Twitteru propaguje
způsob dopravy, který rozhodně není
v souladu s tím, co jeho společnost
vyrábí. „Jízda na kole je zábavná,
zdravá a prospěšná pro životní prostředí.
V přeplněných městských centrech bude
auto – včetně elektromobilu jezdícího bez
emisí – v budoucnu přijato pouze tehdy,
pokud bude v mixu mobility dostatek
místa pro jízdu na kole,“ vysvětlil Diess
na Twitteru. Jeho text zapadá do rámce
propagace cyklistiky mezi zaměstnanci
ve Wolfsburgu, kteří nyní těží z vyhrazené
infrastruktury.

Skupina VW už prostřednictvím Seatu
nabízí nová řešení mobility ve formě
elektrických koloběžek a Škoda je
historicky spjata s jízdními koly, která má
ve své nabídce i v současné době.

Land Rover na tajné misi
Nový film s agentem 007 No Time To Die
konečně po mnoha odkladech dorazil
do kin. Ve filmu hrají významnou roli i vozy
Land Rover Defender. Proto specialisté
oddělení Land Rover SV Bespoke vytvořili
speciální edici Defender V8 Bond Edition
jako vzpomínku na desetiletí těsného

spojení Land Roveru s filmy o agentovi
007 i jako ocenění zvláštní role, kterou
modely Defender hrají v nejnovějším filmu.
Speciální model Defender V8 Bond Edition,
jehož výroba je omezena na 300 kusů
s exkluzivním gravírovaným označením
‚One of 300‘, je k dispozici ve verzích 90
nebo 110. Speciální naladění podvozku
a převodovky doplňují na míru upravené
pružiny a tlumiče a nový zadní elektronicky
řízený aktivní diferenciál. O pohon se stará
přeplňovaný V8 s 386 kW (525 k). Díky němu
tento Defender sprintuje z 0 na 100 km/h
za 5,2 s a dosahuje maximální rychlost
240 km/h.

Krátce
BMW je podle svého šéfa Olivera Zipseho připraveno ukončit výrobu automobilů se
spalovacími motory do roku 2030.
Vedení Renaultu se v Paříži z úsporných důvodů přestěhuje do nové budovy
s menším počtem kancelářských prostor a sníží počet zaměstnanců.
Úmysl koncernu Stellantis vyrábět Opel Grandland v Sochaux, protože v Eisenachu
je zaveden režim kurzarbeitu, naráží na odpor odborů.
více na
www.autoweek.cz

Citroën ë-Berlingo do prodeje
Citroën Berlingo 3. generace, vítěz
ankety AutoBest Best Buy Car of Europe
2019, kterého se od uvedení na trh v roce
2018 prodalo po celém světě 176 738

kusů, je nově k dispozici i v elektrické verzi.
V České republice už je možné ë-Berlingo
objednat za cenu od 790 000 Kč včetně
DPH. První vozy budou k dispozici od
prosince.
Citroën ë-Berlingo je k dispozici ve dvou
délkách (krátké M 440 cm a dlouhé XL
475 cm) a může poskytnout až sedm míst. Je
vybavený head-up displejem a novým 10“
digitálním displejem s vysokým rozlišením.
Trakční elektromotor má výkon 100 kW
(136 k) a akumulátor 50 kWh umožňuje
dojezd podle WLTP 278 km.

Volkswagen Financial Services na nové prestižní adrese
Společnost
Volkswagen
Financial
Services od počátku října působí na nové
adrese v Bořislavka Centru na Evropské
ulici v Praze 6. Do nových prostor se
přestěhovalo všech 250 zaměstnanců
společnosti. Nové interiéry mají kvalitní
architekturou
a
řešením
kanceláři
podtrhnout důraz na flexibilitu, sdílení
a podporu kreativity zaměstnanců ve
firemní kultuře Volkswagen Financial
Services (VWFS).
„Novou prestižní adresou Volkswagen
Financial Services v Bořislavka Centrum
chceme zároveň zdůraznit naši probíhající
transformaci na moderní, digitální,
inovativní, agilní a ekologicky smýšlející
firmu. Jdeme naproti současným trendům,
abychom zajistili nejvyšší úroveň a kvalitu

služeb pro naše zákazníky a obchodní
partnery,“ říká jednatel společnosti
Volkswagen Financial Services Vratislav
Strašil.
více na
www.autoservismagazin.cz
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Porsche Inter Auto
s novými manažery
Po výkonném řediteli Porsche Inter Auto
Janu Sedláčkovi, který se vedoucí pozice
ujal 3. ledna 2021 spolu s dalšími členy
kolektivu, se nového obsazení dočkala
pozice marketing/PR&CRM manažera.
Nově bude funkci zastávat Katarína
Ardová.
Kromě nové marketingové/PR&CRM
manažerky se tým importu značky
Porsche do České republiky nedávno
rozšířil o nového Business Developement
Managera Josefa Nastoupila. Právě
ten má v kompetenci vznik nového
showroomu Porsche v Praze a globální
růst sítě Porsche v rámci celé České
republiky. Manažerský tým Porsche je tak
společně s dlouholetým členem Petrem
Mošničkou (After Sales Manager) již
kompletní.

Martin Linhart opravil plot
a začal si hledat práci
Ford Motor Company se na konci
minulého roku rozloučila se svým
dlouholetým
mluvčím
Martinem
Linhartem.
Letos
Martin
Linhart
organizoval jednu tiskovku pro Nissan,
jinak o něm není mnoho slyšet. Co dělá
jeden z nejzkušenějších PRmanů v oboru?
Bývalý novinář a znalec kvalitních
vín Martin Linhart nastoupil na pozici
šéfa komunikace FMC v roce 1997
a v současnosti patří k několika nestorům
v oboru, kteří zůstali věrni své židli více než
20 let. Na konci roku 2020 se s automobilkou
nedohodl na další spolupráci, na pozici ho
letos na jaře nahradil Petr Burian z Nissanu.
„Od akce s Nissanem jsem lenošil na
chatě, četl, jezdil na kole, přechutnal
nějaká vína ze sklepa. Také jsem opravil
plot a uklidil dílnu. Od září už se ale
začínám rozhlížet po nějaké zajímavé
pracovní příležitosti. Dosud se žádná
neobjevila, takže jsem pořád volný,“ řekl
našemu portálu Linhart.

více na
www.automakers.cz
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Nedostatek čipů i v roce 2022
Největší světový výrobce polovodičů na světě,
společnost TSMC varuje automobilový průmysl
před dlouhodobým problémem se zásobováním
čipy. Tchajwanský výrobce nevidí v dohledné
době konec nedostatku čipů a očekává omezení
dodávek i v roce 2022.

o 24 %, a tedy víc než se předpokládalo. Po
zbytek letošního roku a po celý rok 2022 podle
něho zůstane výrobní kapacita omezená. To
by mohlo znamenat, že nedostatek polovodičů
v mnoha odvětvích, včetně automobilového
průmyslu, může ještě dlouho trvat.

Největší světový výrobce čipů TSMC očekává,
že i v příštím roce budou omezené výrobní
kapacity pro polovodiče. Poptávka po čipech
mezitím stále neutichá: tchajwanská společnost
podle svého generálního ředitele C. C. Weie
očekává, že letošní tržby meziročně vzrostou

Od července do konce září dosáhla
společnost TSMC o 14 % vyšší zisk než o rok
dříve a také více, než analytici očekávali. Jak
společnost potvrdila, její tržby vzrostly o 16,3 %
na rekordní úroveň 12,7 miliardy eur.
Společnost TSMC naplánovala pro příští tři
roky investice ve výši 100 miliard USD na rozšíření
své výrobní kapacity, z čehož by ještě letos mělo
být vynaloženo 30 miliard USD. Podle Weiho
chce TSMC příští rok začít stavět novou továrnu
v Japonsku, přičemž výroba v ní začne na
konci roku 2024. Budování nových výrobních
kapacit je v tomto odvětví nákladné a časově
náročné. Konkurenti ze společností Samsung
a GlobalFoundries v současné době investují
miliardy do nových výrobních zařízení pro
výrobu čipů.
více na
www.autoweek.cz

Vytváření Evropanů
Sean Goulding Carroll na Euractiv přináší
přehled zpráv o mobilitě z celé Evropy.
„Vytvořili jsme Itálii. Teď musíme udělat Italy,“
zní citát od italského státníka Massima d’Azeglia,
který se zamýšlí nad křehkým sjednocením národa
hluboce spjatého s regionální identitou. Požádat
populaci aby přijala nový rozměr své identity je
složitý a delikátní úkol. Vyžaduje, aby lidé vnímali
sami sebe novým způsobem. Italskou jednotu lze
považovat za pozoruhodný úspěch (bez ohledu
na spory sever – jih), pokud jde o evropskou
jednotu v rámci EU, tak to tak docela neplatí.
Tricolore dokáže rozbušit srdce, ale prsten hvězd
na modrém pozadí nechává mnohé chladnými.
Důvody nedostatku nadšení jsou pochopitelné
– jazykové bariéry, všudypřítomné myšlení „my vs.
oni“, potíže s identifikací se s těmi, jejichž kultura
se liší od naší, vnímání Bruselu jako vzdáleného
a přezíravého... Po půl století tohoto experimentu
tedy zůstává otázkou: jak vytvoříme Evropany?
Evropská komise se zaměřuje na mladé lidi.
Její šéfka Ursula Von der Leyenová oznámila,
že rok 2022 bude „Evropským rokem mládeže“.
Prostřednictvím portálu DiscoverEU umožní 60
000 mladým lidem ve věku mezi 18 a 20 lety po
dobu 30 dnů bezplatně cestovat po železnici
po celém bloku.

Občanská iniciativa Berlin Autofrei, požadující
zákaz soukromých aut v centru Berlína, získala
více než 50 000 podpisů. Pokud by byla úspěšná,
vytvořila by největší městskou oblast bez aut na
světě. Skupina stojící za peticí uvedla, že přechod
k zákazu automobilů je částečně z klimatických
důvodů a částečně proto, že auta zabírají
příliš mnoho místa a jsou ze své podstaty pro
lidi nebezpečná. Podle jejího návrhu by bylo
povoleno jezdit jen autům obchodníků, osob
s potřebami mobility a vozidlům záchranné
služby. Ostatním Berlíňanům by bylo povoleno
pouze 12 jízd pronajatým autem za rok v době,
kdy by je skutečně potřebovali, například při
stěhování.
Po 36 dnech cestování Connecting Europe
Express minulý čtvrtek dojel do Paříže, svého
konečného cíle. Speciální vlak, který byl jednou
ze stěžejních propagačních akcí Evropského roku
železnice, uskutečnil více než 120 zastávek ve 26
zemích aby poukázal na výhody cestování po
železnici. Avšak také ukázal, že pro přeshraničních
spojení jsou zapotřebí další investice. „Má-li uspět
Zelený úděl, tak musí být jízda vlaku po Evropě
stejně snadná jako jízda nákladního auta,“ řekl
generální ředitel rakouských spolkových drah
Andreas Matthä.
více na
www.autoweek.cz

Dopad elektromobility na zaměstnanost
Generální ředitel společnosti Volkswagen
Herbert Diess podle agentury Reuters na
zasedání dozorčí rady řekl, že by společnost
mohla přijít o 30 000 pracovních míst, pokud by
na elektrická vozidla (EV) přešla příliš pomalu.
Jak Diess řekl, konkurence nových značek na
německém trhu, jako je Tesla, donutila společnost
Volkswagen k urychlení její transformace. Tesla
hodlá v Německu s 12 000 zaměstnanci vyrábět
500 000 vozů ročně, zatímco 25 000 zaměstnanců
Volkswagenu v jeho hlavním závodě ve
Wolfsburgu vyrobí 700 000 vozů. Tesla chce
v Grünheide poblíž Berlína při špičkovém využití
výrobní kapacity produkovat až 10 000 aut týdně
– více než dvojnásobek celé německé produkce
elektromobilů s akumulátory (EV) v roce 2020.

Přechod na elektromobily výrazně změní
situaci na pracovním trhu. Podle jednoho
odhadu by v důsledku elektrifikace v německém
automobilovém průmyslu mohlo do roku 2025
zaniknout 100 000 pracovních míst. Vládní
poradce pro mobilitu Henning Kagermann
ovšem předpokládá, že by za určitých podmínek
elektromobilita mohla vytvořit více zaměstnání,
než jich zlikviduje. „Celkově věřím, že nakonec
budeme mít dokonce více pracovních míst,“
řekl v Hamburku při prezentaci závěrečné
zprávy Národní platformy pro budoucnost
mobility. Podle něho je důležité zajistit, aby
v Německu bylo možné konkurenceschopně
vyrábět co nejvíc komponent potřebných pro
elektromobily.

Mluvčí dělnické rady Volkswagenu uvedl, že
se k tomu, zda Diess před dozorčí radou uvedené
poznámky učinil, nebude vyjadřovat, nicméně
dodal, že „snížení o 30 000 pracovních míst je
absurdní a nepodložené.“ Mluvčí odborů ze
spolkové země Dolní Sasko, která je druhým
největším akcionářem společnosti Volkswagen,
uvedl, že „takové škrty nepřicházejí v úvahu.“

„Největší problém bude rekvalifikace
zaměstnanců, dostat je tam, kde budou
potřeba, protože existují různá zaměstnání
a bude zapotřebí výrazně více odborníků
na digitalizaci a služby. Kvalifikace ve směru
digitalizace a servisu je nezbytná. Otázka tedy
zní: Jak dostanu dnešní pracovní tým do nového
světa?“ řekl Kagermann.
více na
www.autoweek.cz

Memorandum o podpoře elektromobility
Vicepremiér Karel Havlíček za Ministerstvo
dopravy a Ministerstvo průmyslu a obchodu
společně s Ředitelstvím silnic a dálnic, Správou
železnic a Ředitelství vodních cest podepsal se
společnostmi Škoda Auto a ČEZ memorandum
o rozvoji elektromobility. Slibuje více nabíječek
pro elektromobily a podporu Čisté mobility.

počtům registrovaných elektromobilů v ČR.
Dostupná síť nabíjecích bodů je taktéž obsahem
Národního akčního plánu Čisté mobility. Materiál,
který schválila vláda, obsahuje detailní plnění
opatření aktualizace NAP ČM i přehled o čerpání
finančních zdrojů z evropských i národních
programů.

„Podle Národního akčního plánu čistá
mobilita očekáváme, že u nás do roku 2030
bude jezdit 220 000 až 500 000 plně elektrických
vozidel. Do té doby by mělo vzniknout 19 000 – 35
000 dobíjecích bodů, zejména rychlodobíjecích.
Účastníci společného prohlášení vidí potenciál
zajistit do roku 2025 výstavbu odpovídajícího
počtu dobíjecích bodů, a významně tak přispět
k naplnění strategického cíle stanoveného
Národního akčního plánu čisté mobility pro
rok 2025,“ říká náměstek ministra průmyslu
a obchodu pro průmysl a stavebnictví Eduard
Muřický.

„Velkou tuzemskou prioritou je využívat
vodík v dálkové nákladní dopravě, autobusové
dopravě a také pro osobní vozidla. Do konce
roku by tak měly být v ČR otevřeny první dvě
vodíkové plnící stanice,“ říká zmocněnec ministra
průmyslu a obchodu pro vodík Petr Mervart.

Společné „Memorandum o spolupráci
v rozvoji elektromobility v České republice“ si
klade za cíl vybudovat do roku 2025 odpovídající
síť elektronabíjejích stanic vzhledem k rostoucím

„S podporou čisté mobility počítáme
i v Národním plánu obnovy (NPO). Alokováno je
na ni 4,8 miliardy Kč. Nejprve budou moci žádat
podnikatelé, vyčleněno je 940 milionů pro nákup
vozidel a 300 milionů korun na dobíjecí stanice.
Majitelé domů budou moci žádat o dotace na
pořízení dobíjecí stanice, pro ně je vyčleněno 144
milionů Kč. Pro obce a kraje je v NPO připraveno
600 milionů Kč,“ říká náměstkyně ministra
průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku
a podnikání Silvana Jirotková.
více na
www.autoweek.cz

Continental slaví 150 let
Před 150 lety byla zaregistrována značka
Continental. V současnosti díky investicím do
výzkumu a vývoje pokračuje Continental na své
cestě směrem k udržitelné výrobě pneumatik.
Přestože kaučuk znali a využívali už starověcí
Mayové, pravý potenciál tohoto materiálu se
projevil až v polovině 19. století, kdy byl vynalezen
proces vulkanizace a tím se otevřela cesta
k využívání gumy. Této příležitosti se chopilo
devět průmyslníků a bankéřů z Hannoveru, kteří
v roce 1871 založili společnost na zpracování
měkké pryže Continental-Caoutchouc – und
Gutta-Percha Compagnie.
Prvními výrobky byly pryžové návleky pro jízdní
kola a koňská spřežení. O 11 let později společnost
registrovala ochrannou známku s vyobrazením

koně, která ji reprezentuje dodnes. V roce 1898
Continental rozběhl výrobu automobilových
pneumatik a po šesti letech představil první
pneumatiky s dezénem, které významně zlepšily
jízdní vlastnosti.
V druhé polovině 20. století Continental
přidal obutí s označením M+S pro jízdu v zimních
podmínkách. V 50. a 60. letech přišel s inovacemi,
které se využívají dodnes – bezdušovými
a radiálními pneumatikami.
V roce 1993 se součástí německého koncernu
stal český výrobce pneumatik Barum a od roku
2010 i slovenský Matador.
V jubilejním roce Continental připravil
dvě novinky. Zimní pneumatika Continental
WinterContact TS 870/TS 870 P, která se vyrábí
v Otrokovicích a Púchově, kombinuje vynikající
výkon v zimních podmínkách s prvotřídními
vlastnostmi na mokru. Druhou novinkou je letní
vysokovýkonná pneumatika SportContact 7
s asymetrickým adaptivním dezénem, určená
pro sportovní jízdu.
Koncern dlouhodobě usilovně pracuje
na řadě projektů z oblasti ekologie. Pracuje
i na získávání kaučuku z kořenů pampelišek
jako plnohodnotné náhradě exotického
kaučukovníku. Příští rok ve výrobě pneumatik
začne využívat opětovně zpracovaný polyester
z recyklovaných PET lahví.
V roce 2020 šest z deseti celosvětových
největších výrobců elektrovozidel schválilo použití
pneumatik Continental pro své automobily jako
součást základní výbavy.
více na
www.autoweek.cz

