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EU pod českým dohledem schválila
zákaz spalovacích motorů
Navzdory kritice ze strany automobilového
prů mys lu, mnoha vědců a ekonomů
i konzervativních zákonodárců se Evropský
parlament i Rada dohodli, že nové osobní
automobily a lehká užitková vozidla budou
muset mít od roku 2035 nulové emise, což
fakticky zakazuje prodej nových automobilů
poháněných spalovacími motory. To Evropu
směruje k budoucnosti s elektricky poháněnými
automobily. Dohodu uzavřel Evropský parlament,
zastoupený nizozemským zákonodárcem Janem
Huitemou, s Radou EU, zastoupenou současným
předsedajícím, tedy Českou republikou.
Ačkoli byl soubor t ýkající se norem
CO 2 p ů vo d n ě p ova žová n za j e d e n
z nejkontroverznějších legislativních návrhů
EU týkajících se Zeleného údělu, jednání
postupovalo rychle a soubor se stal se prvním
z Fit for 55, na němž došlo k dohodě.
Zákonodárci se rovněž dohodli na cíli snížit do
roku 2030 emise CO2 o 55 % oproti úrovni z roku
2021 u osobních automobilů a o 50 % u dodávek.
Nově je do dohody vložené ustanovení, které
Komisi ukládá, aby v roce 2023 předložila návrh
na urychlení zavádění vozidel s nulovými emisemi
do vozových parků velkých společností.
Současně byl urovnán spor kolem tzv. „klauzule
Ferrari“ pro výrobce malosériových exkluzivních
automobilů. Výrobci, kteří ročně vyrobí méně než

10 000 osobních aut a 22 000 užitkových vozů,
dostanou výjimku, ale budou muset splnit cíl
nulových emisí do konce roku 2035.
Hlavním problémem sporů byla věta
v odůvodnění, kterou navrhla německá vláda.
Ta žádá Evropskou komisi, aby předložila návrh,
který by umožnil prodej vozidel provozovaných
na paliva s neutrálními emisemi CO2 i po roce
2035. Tento bod se dostal do konečné dohody.
Výjimka se má vztahovat „mimo rámec norem
pro vozový park“, takže není jasné, zda se bude
týkat pouze speciálních vozidel, jako jsou sanitky,
nebo zda to umožní širší použití spalovacích
motorů.
Český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela
k dohodě uvedl, že „připraví půdu pro moderní
a konkurenceschopný automobilový průmysl
v EU. Věřím, že můžeme využít výhod tohoto
technologického přechodu. Díky časovému
harmonogramu jsou cíle dosažitelné i pro
výrobce automobilů.“
„Dnešní dohoda zabouchla dveře novému
technologickému vývoji a vložila všechna vejce
do jednoho košíku. Díky ní se „havanský efekt“
stává reálnějším. Po roce 2035 mohou být naše
ulice plné veteránů, protože nová auta nebudou
k dispozici nebo nebudou cenově dostupná,“
uvedl vyjednavač parlamentní skupiny EPP
německý europoslanec Jens Gieseke.
více na
www.autoweek.cz

Škoda uvádí druhé elektrické RS
Rozšiřování
nabídky
elektromobilů
se značkou Škoda rozhodně nesměřuje
k cenově dostupným vozidlům pro širokou
veřejnost a předurčeným především
k městskému provozu. Právě naopak.
Škoda nově představuje už druhou
vysocevýkonnou sportovní verzi RS svého
elektrického SUV, tentokrát je to Enyaq RS iV.
Jako v Enyaqu RS Coupé iV slouží k pohonu
všech kol dva elektromotory s výkonem
systému 220 kW (300 k) a maximálním
točivým momentem 460 N.m. Je to tedy
nejvýkonnější pohonná jednotka, jaká
je k dispozici v sériové produkci Škody
Auto. Nejvyšší rychlost je omezena na 180
km/h, tedy jako u kupé a o 20 km/h výš
než u ostatních verzí řady Enyaq. Zrychlení

z 0 na 100 km/h trvá 6,5 s. Akumulátor má
kapacitu 82 kWh, což umožňuje standardní
dojezd přes 500 km. O ceně zatím Škoda
neinformuje, ale Enyaq Coupé RS iV přijde
na 1 644 900 Kč.

Skupina Renault na autosalonu prodala 1000 aut
Mají autosalony ještě šanci na existenci?
Organizátoři den po uzavření výstaviště
zveřejnili, že jej navštívilo necelých 400 000
návštěvníků. To je nesrovnatelně menší
počet, než bývalo standardem ještě před
několika lety, nicméně je to stále víc,
než se letos vzhledem k podstatně kratší
době otevření očekávalo, tedy 300 000

až 350 000. Z pohledu skupiny Renault byl
letošní autosalon velmi úspěšný. Uvádí, že
od úterního rána do nedělního večera se
přímo na stáncích prodalo 500 vozů značky
Renault a 300 vozů značky Dacia. Navíc
bylo zaregistrováno 200 předběžných
rezervací na nový Alpine A110 R, tedy
extrémní verzi sportovního kupé s cenou
105 000 eur oproti 60 500 eur za základní
model. Z 500 objednaných vozů Renault
představovalo 86 % nové SUV Austral
v hybridní verzi E-Tech. Renault také uvedl,
že jej kontaktovalo 1100 potenciálních
zákazníků, kteří projevili zájem o budoucí
koupi některého z vozů. Také u Dacie
hlásí kromě 300 objednávek stejný počet
poptávajících zájemců. Z uvedeného
počtu se 60 % týkalo vozů s motorem
Eco-G 100, umožňujícím jízdu na LPG,
nebo elektrického modelu Spring.
více na
www.autoweek.cz

Velké ambice pro Renault Austral
Renault rozšiřuje svou nabídku o nový model
Austral. Chce jím zlepšit své postavení v segmentu
kompaktních vozů. Vedle tradiční modelové řady
Mégane přinesl velký prodejní úspěch model
Arkana a s velmi dobrým ohlasem se setkal i nový
čistě elektricky poháněný Megane E-Tec. Už brzy
je doplní nový Scenic s elektrickým pohonem –
zatím prezentovaný jako koncept Scenic Vision.
Austral také posílí schopnost Renaultu oslovovat
stejnou měrou firemní i soukromé zákazníky.

turbomotorem 1,3 l, startér/generátorem
a 12 V akumulátorem. Vrcholem nabídky je nový
hybridní systém E-Tech Full Hybrid 200 s největším
výkonem 147 kW (200 k) a točivým momentem
205 N.m, představující manifest Renaultu co
lze s pomocí spalovacího motoru dosáhnout
z hlediska emisí i hospodárnosti. Maximální
rychlost je u všech variant omezena na 174 km/h.

Nová modulární alianční platforma CMFCD poskytuje dostatek prostoru a umožňuje
nejrůznější uspořádání pohonu. V prostorném
interiéru najdeme prvky z elektrického
Megane E-Tec včetně dvojice rozměrných
displejů doplněných o mechanické přepínače
a přehledný head-up displej. Kvalita zpracování
interiéru, zejména ve zkoušené vrcholné verzi
Esprit Alpine, si v ničem nezadá s prémiovými
vozy. Dělené zadní sedadlo umožňuje nezávislé
podélné posouvání o 16 cm – podle toho, zda
je potřeba větší prostor pro nohy nebo objem
zavazadlového prostoru až 575 l.

Renault Austral se vyrábí ve španělské
Palencii a bude uveden na trh v prosinci 2022.
Nabídka výbav bude vycházet z toho, co
zákazníci skutečně poptávají. Neměla by proto
být k dispozici minimálně vybavená verze pro
půjčovny a leasingové společnosti, protože tyto
varianty mají posléze příliš nízkou zůstatkovou
cenu a špatně hledají kupující z řad zájemců
o ojetiny.

Dalším technickým vrcholem nového vozu je
pokročilé řízení všech kol 4Control.

Více o technice modelu Austral na str. 11

Specialitou Renaultu je využití Google
Automotive Services zahrnující Google Maps,
Google Assistant a Google Play s mnoha
aplikacemi včetně mnoha exkluzivně vyvinutých
jen pro Renault.
Na výběr jsou zážehové motory Mild Hybrid
140 a Mild Hybrid 160 Automatic se čtyřválcovým

více na
www.autoweek.cz

Fiesta podlehla elektromobilitě
Ford už časem oznámil, že se v Evropě
zaměří jen na výrobu elektromobilů. Díky
tomu byly sečteny dny modelu Fiesta.
Malý vůz z Kolína nad Rýnem se bude
vyrábět jen do konce června příštího
roku a pak po 47 letech skončí, protože
náklady na komponenty rostou a kupující

v Evropě dávají přednost malým SUV.
Fiestu ještě lze objednávat dokud nebude
vyčerpán zbývající objem výroby. Cenově
nejdostupnějším Fordem tak bude SUV
Puma 1,0 EcoBoost mild-hybrid s cenou od
536 900 Kč. Fiesta se zrodila jako úsporné
malé auto po ropné krizi v roce 1973.
V mnoha zemích se stala nejprodávanějším
vozem, ve Velké Británii jím zůstala až do
loňského roku. Od uvedení Fiesty na trh
v roce 1976 bylo vyrobeno 18,2 milionu
kusů. Kromě Kolína nad Rýnem se Fiesta
vyráběla i v Dagenhamu a Valencii, ale
také v Mexiku, Argentině, Brazílii, Jižní Africe,
Číně a Indii.
S Fiestou z Kolína mizí i tříválec
EcoBoost 1,0 l. Jeho výroba se převádí do
rumunského závodu v Craiově. V dubnu
2023 ve španělské Valencii také skončí
výroba minivanů Galaxy a S-Max. Také
budoucnost Focusu je nejistá, protože za
necelé tři roky bude uzavřen výrobní závod
v Saarlouis.

Sportovec z Rüsselsheimu Opel Grandland GSe
Krátce po Astře GSe Opel uvádí další
dynamický model své nové elektrifikované
subznačky. Opel Grandland GSe je
dynamické kompaktní SUV, které chce
zaujmout zákazníky toužící nejen řídit
elektrifikované SUV, ale požadují, aby bylo
ještě sportovnější. Vysoce výkonné hybridní
SUV se stálým elektrickým pohonem všech
kol Grandland GSe se bude vyrábět
v Eisenachu. Spojuje výkon turbomotoru
1,6 l se dvěma elektromotory – po
jednom na každé nápravě. Výsledkem je
systémový výkon až 221 kW (300 k). Přitom
Opel slibuje spotřebu benzinu 1,3 l/100 km
podle WLTP. Zrychlí z 0 na 100 km/h za 6,1
s a dosahuje maximální rychlosti 235 km/h
(135 km/h čistě elektricky). Stejně jako

u Astry GSe k dynamickému zážitku z jízdy
přispívá i naladění podvozku a řízení.
V interiéru jsou sportovní sedadla GSe
s ergonomickým designem, certifikací
AGR a čalouněním Alcantarou.
více na
www.autoweek.cz

ČEZ rozjíždí výstavbu ultrarychlých dobíjecích stanic
ČEZ zprovoznil 10 ultrarychlých stojanů
pro nabíjení elektromobilů s výkonem 150
až 300 kW. U nových ultrarychlých stojanů
ČEZ s výkony 225 nebo 300 kW se řidiči
elektromobilů při dobíjení nezdrží déle než
u klasické benzinové pumpy. U dálnic D1,

D5 a D35 tyto stanice nahradily stojany
s nižším výkonem. Brzy budou k dispozici
i na dalších frekventovaných místech.
Nové ultrarychlé stanice dodají do 10
minut energii pro více než 200 km jízdy.
Současně ČEZ rozšiřuje síť rychlých
stanic, kde je možné dobíjet více elektroaut
najednou. Po celé republice ČEZ už
nabízí 14 míst, kde může dobíjet 6 a více
elektromobilů najednou. Celkem má
dobíjecí síť ČEZ 465 stanic. V jednu chvíli
u ní může doplňovat energii až 930 aut.
Více než 80 % sítě ČEZ tvoří dnes dobíjecí
stojany o výkonu 50 kW.

Luxusní elektromobilita na nejvyšší úrovni
Rolls-Royce představil svůj první
elektromobil: kupé Spectre. Dvoudveřové
kupé je založeno na platformě RollsRoyce „Architecture of Luxury“, která se
používá i pro modely Phantom, Cullinan
a Ghost se spalovacími motory. BMW
jako majitel Rolls-Royce garantuje, že
tento vůz plně dostojí pověsti exkluzivní
značky. Elektrický pohon s akumulátorem
do nabídky dokonale zapadá. I proto by
do roku 2030 měla být kompletní nabídka
modelů plně elektrická. Hodnoty výkonu,
zrychlení a dojezd 5453 mm dlouhého
Spectre s hmotností 2975 kg výrobce
oznámí později. Podle předběžných údajů
se očekává spotřeba elektrické energie

21,5 kWh/100 km, dojezd 520 km a zrychlení
z 0 na 100 km/h za 4,5 s. Hnací ústrojí
má mít točivý moment 900 N.m a výkon
430 kW (585 k). Spuštění prodeje Spectre
je naplánováno na čtvrté čtvrtletí roku
2023.

Další témata 43. týdne na autoweek.cz
Reakce AutoSAP k finální dohodě EU o emisních standardech CO2
Souhrn informací o trhu ojetých vozidel Cebia Summary 3/2022
Ineos Automotive zahájil výrobu Grenadieru
více na
www.autoweek.cz

Equip Auto 2022: aftermarket žije
Po třech letech v Paříži proběhl veletrh
Equip Auto. Equip Auto je veletrh věnovaný
profesionálům z oblasti aftermarketu. Je to ráj pro
profesionály z autoservisů, kteří přijeli objevovat
nové produkty a nakupovat je.
Letošní 26. ročník přinesl historicky první
spojení s autosalonem Mondial del'Auto – obě
akce se konaly současně jako součást Pařížského
týdne automobilů na výstavišti Porte de
Versailles. Vystavovatelé i návštěvníci v sektoru
aftermarketu byli spokojenější než v halách
s novými auty, protože se zde sešlo více než 1000
vystavovatelů. Bohatství expozic i doprovodných
akcí svědčilo o tom, že obchodu s náhradními
díly se daří velmi dobře.
Profesionálové, kteří udržují v provozu
automobily, se také potýkají s energetickou krizí
a čelí rostoucímu počtu elektricky poháněných
automobilů, které vyžadují nové specialisty
a vybavení. Autoservis budoucnosti bude
muset být propojený a ekologicky zodpovědný.
Bude stále víc těžit z přístupu k repasovaným

dílům, z diagnostických nástrojů ale i údržby
a oprav speciálně navržených pro akumulátory.
Automechanik blízké budoucnosti dokáže
zkontrolovat zdravotní stav akumulátoru. Bude
muset být také vyškolen pro práci na palivových
článcích nebo na pokročilých asistentech jako
součásti autonomního řízení. Vybavení pro to
vše nabídl i veletrh Equip Auto.
Trh s náhradními díly bude i nadále těžit ze silné
potřeby mobility. Přínosem pro něj bude stáří aut
rostoucí s prohlubující se ekonomickou krizí. I při
optimistickém růstu podílu prodeje elektromobilů
bude v roce 2030 ve Francii v provozu 86 % vozidel
se spalováními motory. Equip Auto ukázal, že i při
nástupu elektromobility potřeby profesionálů
v autoservisech orientovaných na klasická auta
rostou. Bylo zde mnoho expozic zaměřených
na spalovací motory, které budily velký zájem
návštěvníků.
Obchod s náhradními díly pro ojetá auta
má před sebou světlou budoucnost. Potvrdily
to oba krátce po sobě konané veletrhy, které
se v minulosti střídaly každý druhý rok, tedy
Automechanika ve Frankfurtu a Equip Auto
v Paříži. Jeden rozdíl mezi nimi ale byl – zatímco
Automechanika byla skutečně mezinárodní, při
Equip Auto se veškerá komunikace odehrávala
jen ve francouzštině.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
DODO Group s novým PR manažerem
Logistická DODO Group přetáhla
PR manažera z McDonald’, kde byl
zodpovědný za plánování a exekutivu
komunikačních
a
public
relations
aktivit na českém a slovenském trhu.
V McDonald’s působil Adam Rapák (33)
bezmála osm let, během kterých se podílel
na osvětových i integrovaných kampaních
a komunikačních aktivitách na českém
trhu, tři roky současně také na Slovensku.
V nově nabyté pozici PR manažera DODO

Group bude mít na starost především
profilování značky na stávajících i nově
získaných trzích a přípravu jednotné
komunikační strategie.

Dopravní policie: Na českých silnicích zemřelo
více lidí než v roce 2021
Skokové zvýšení cen pohonných
hmot se na českých silnicích zatím
nepodepsalo. Naznačují to počty nehod
i úmrtí, které oproti minulému roku vzrostly.
Počty zásahů asistenčních společností
jsou na podobné úrovni jako minulý rok.
Ceny paliv neovlivnily řidiče ani během
letní motoristické sezony. Zaznělo to na
tradičním bilančním setkání s ředitelem
služby dopravní policie Jiřím Zlým. Od
ledna do září došlo k 73 471 nehodám,
což je meziročně o 1,4 % více. V totožném
období zemřelo na českých silnicích 347

osob, což je ve srovnání s minulým rokem
o 10 životů více. „Nejčastěji k dopravním
nehodám dochází kvůli tomu, že se řidiči
plně nevěnují řízení vozidla. Obecně je
velkým problémem přeceňování svých
schopností. Mezi nejtragičtější příčiny
nehod potom patří nepřizpůsobení
rychlosti dopravně technickému stavu
vozovky,“ uvedl na bilanční tiskové
konferenci Jiří Zlý.
Jan Procházka z Europ Assistance
informoval o počtech asistencí u nehod
a poruch v tomto roce. „Za prvních devět
měsíců letošního roku jsme zasahovali
u 79 696 asistenčních případů, což je 3,5%
nárůst oproti roku 2021.“ Jedná se o 292
asistencí denně, častěji kvůli poruchám
než nehodám. Procházka se také ohlédnul
za letní motoristickou sezonou: „Na pomoc
motoristům jsme v létě vyráželi obdobně
jako loni, což bylo s ohledem na vysoké
ceny pohonných hmot překvapení.“
více na
www.automakers.cz
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Reakce automobilek
Dohoda mezi zástupci Evropské komise,
Parlamentu a Rady v podstatě znamená zákaz
prodeje tradičních vozidel se spalovacími motory.
V návaznosti na to vyzývá Sdružení evropských
výrobců automobilů ACEA evropské politiky,
aby zařadili vyšší rychlostní stupeň a vytvořili
podmínky pro mobilitu s nulovými emisemi: na
to není času nazbyt.
„Toto mimořádně dalekosáhlé rozhodnutí
nemá obdoby. Znamená to, že Evropská unie
bude nyní prvním a jediným světovým regionem,
který přejde na plně elektrický pohon,“ prohlásil
Oliver Zipse, prezident ACEA a generální ředitel
BMW.
„Nenechte se mýlit, evropský automobilový
průmysl je připraven na to, aby poskytl
automobily a dodávky s nulovými emisemi. Nyní
však usilujeme o to, aby se do politiky EU promítly
rámcové podmínky, které jsou pro splnění tohoto
cíle nezbytné. Mezi ně patří dostatek obnovitelné
energie, bezproblémová síť soukromé a veřejné
nabíjecí infrastruktury a přístup k surovinám,“
uvedl Oliver Zipse.
„Nyní musíme společně pracovat na politice,
která zaručí přístup k potřebným surovinám, učiní
elektromobily dostupnými pro masový trh, zmírní
negativní důsledky pro zaměstnanost a umožní
evropským občanům jejich elektromobily rychle

a snadno nabíjet,“ říká generální ředitelka ACEA
Sigrid de Vriesová.
V rámci komplexní průmyslové politiky musí
Evropa vybudovat dodavatelské řetězce,
zejména pokud jde o akumulátory a suroviny.
V opačném případě budou výrobci vozidel v EU
ve srovnání se svými protějšky z jiných regionů
značně znevýhodněni, a to i s ohledem na
prudce rostoucí ceny energií.
Členové ACEA vyzývají k důkladnému
a smysluplnému průběžnému přezkumu nařízení
o CO2. To bude nezbytné k posouzení, zda byl
dosažen dostatečný pokrok ve vývoji trhu,
zavádění infrastruktury, dostupnosti surovin
a cenové dostupnosti. Hrozí totiž, že cenová
dostupnost se stane překážkou, neboť inﬂace
roste a cena akumulátorů se poprvé za více než
deset let zvýšila.
ACEA bere na vědomí, že konečná dohoda
obsahuje možnou budoucí úlohu obnovitelných
paliv. De Vriesová k tomu uvedla: „Jsme
přesvědčeni, že technologická otevřenost
je i nadále zásadní pro zachování pružnosti
reagovat na různé potřeby a přizpůsobovat se
měnícím se okolnostem. Jak ukazuje současná
energetická krize, diverziﬁkace je pro zvýšení
odolnosti Evropy nezbytná.“
více na
www.autoweek.cz

Dvě významné inovace Renaultu Austral
Na vrcholu nabídky pohonných jednotek je
nový full hybridní systém E-Tech Full Hybrid 200
s největším výkonem 147 kW (200 k) a točivým
momentem 205 N.m. Nový tříválec 1,2 l turbo
o výkonu 97 kW (131 k) nahrazuje dříve používaný
čtyřválec 1,6 l. Pracuje s nejvyšší účinností
dosud dosaženou u sériového motoru 41 %. Je
podporován dvěma elektrickými motory, které
dohromady poskytují 50 kW (68 k). Jsou napájeny
z 1,7 kWh akumulátoru 400 V. Točivý moment
přenáší vícerežimová převodovka pracující
s celkem 15 převodovými kombinacemi.
Aby se zlepšila účinnost systému, vývojáři
Renaultu použili čtyři velmi účinné úrovně
rekuperace, které lze ovládat pomocí páček pod

volantem. Díky vynikající schopnosti regenerace
při zpomalování dokáže absolvovat až 80 % jízd
po městě na čistě elektrický pohon. Na základě
zkušeností z jiných modelů u Renaultu očekávají,
že kupující budou z 90 % kupovat právě verzi HEV.
Další zásadní novinkou je pokročilý systém
dynamického řízení všech kol 4Control
Advance. Třetí generaci opět Renault vyvinul ve
spolupráci se společností Aisin. Systém je poprvé
kombinován s víceprvkovou zadní nápravou,
která kompenzuje vertikální pohyb kol na
nekvalitních vozovkách a zlepšuje ovladatelnost
i jízdní komfort. Díky tomu má Austral průměr
otáčení jen 10,1 m, tedy menší než Clio. Systém
nově umožňuje, aby si řidič zvolil provozní
režim a nově rovněž komunikuje
s dalšími řídicími jednotkami ve
voze.
Podvozek nabízí výběr ze
tří režimů. Pro Austral se bude
nabízet i systém zlepšení trakce
pro náročné podmínky Standing
Grip kombinovaný s použitím
zimních pneumatik. Austral
přichází se 32 asistenčními
systémy pro řidiče (ADAS). Mezi
high-tech detaily se na vrcholu
nabídky přidávají adaptivní
světlomety Matrix LED Vision.
více na
www.autoweek.cz

Předpis Euro 7: dárek na rozloučenou
pro spalovací motor?
Vítejte u souhrnu zpráv o mobilitě z celé
Evropy z Euractivu od Seana Gouldinga Carrolla.
Uniklý návrh normy Euro 7 ukazuje vítězství
pro automobilový průmysl, protože EU oslabuje
připravovaná pravidla pro znečištění z nových
vozidel. Uniklý dokument ukazuje, že ti, kteří
předpovídali konečný legislativní útok na
spalovací motor, se mýlili. Namísto toho návrh
dopřeje spalovacímu motoru před jeho zánikem
spíš pohodlí. Klíčovým aspektem je uvedení
vozidel se vznětovými motory na stejnou úroveň
emisních norem jako vozidel se zážehovými motory
podle současné normy Euro 6. Přišlo to jako šok,
protože tento krok ignoruje skupinu expertů CLOVE
sestavenou Komisí, kteří předložili přísnější scénář.
Důvody, proč se zákonodárci EU rozhodli
zasáhnout, jsou do značné míry ekonomické
obtíže a geopolitické klima. Komise byla
evidentně ovlivněna neutěšenou situací průmyslu,
jehož lobbisté na tyto problémy upozorňují.
Uniklý návrh ještě není neměnná vyhláška.
Než bude zákon oficiálně zveřejněn – zjevně
to bude 9. listopadu – může dojít ke změnám.
Zdá se však, že Komise je spokojená s tím, že své
úsilí nyní zaměří jinam, než aby otevírala nový
konﬂikt s jedním z nejvýznamnějších evropských
průmyslových odvětví.

Ekologická nevládní organizace Transport
& Environment se spojila s výrobci automobilů
a jejich dodavateli. Společně podepsali
výzvu k dofinancování, aby transformace
automobilového průmyslu byla spravedlivá,
i když zaniknou pracovní místa spojená
s výrobou spalovacích motorů. Komise by měla
vytvořit nový nástroj „k ﬁ nancování školení,
rekvaliﬁkace a zvyšování kvaliﬁkace pracovníků
v automobilovém průmyslu.“ Studie odhaduje,
že takovéto zvýšení kvalifikace a rekvalifikace
by potřebovalo 2,4 milionu pracovníků.
Stávající fondy EU jsou již využívány pro uhelné
regiony.
Česká republika aktuálně předsedá Radě
EU, takže ministři dopravy navštívili k pracovnímu
jednání Prahu. Prioritou byla otázka přeshraniční
železnice, zejména vytvoření vysokorychlostního
vlakového spojení mezi velkými městy. Diskutovalo
se ale hlavně o otázkách budování železničních
spojení mezi Moldavskem a Ukrajinou a členskými
státy ve východní Evropě.
Padesát zákonodárců Evropského parlamentu
napsalo exekutivě EU, aby vyjádřili své obavy
z přechodu k elektrické mobilitě, přičemž se
obávají, že by Evropa mohla být závislá na třetích
zemích pokud jde o klíčové materiály.
více na
www.autoweek.cz

Miliardy utopené ve start-upu Argo AI
Koncern Volkswagen a jeho americký partner
Ford Motor odstupují od společného projektu
robotických vozů v softwarové společnosti
Argo AI. V červnu 2019 Volkswagen informoval
o investici 2,6 miliardy dolarů do Argo AI, startupu
zabývajícího se vývojem autonomního řízení se
sídlem v Pittsburghu. Argo AI už spolupracovalo
s Fordem, který do startupu krátce po jeho
založení vložil počáteční investici. Kromě miliard
dolarů Volkswagen převedl do firmy také vlastní
dceřinou společnost AID. Volkswagen AG a Ford
Motor nově kontrolovaly 40 % Argo AI, přičemž
podle plánu měly do roku 2022 nakoupit další
akcie v hodnotě 500 milionů dolarů.
Ford si ke společnosti Argo vytvořil nepeněžní
opravnou položku a zaúčtoval odpis ve výši
2,7 miliardy USD před zdaněním, což vedlo ve
třetím čtvrtletí k čisté ztrátě 827 milionů USD.
Volkswagen bude muset odepsat více než jednu
miliardu eur.
Podle zpráv americk ých médií byli
zaměstnanci informováni, že společnost končí
svou činnost. „Volkswagen spolupracuje s Argo
AI, aby zaměstnancům umožnil získat další
pracovní příležitosti a pokračovali v rozvoji

slibných projektů v oblasti autonomního řízení.
Veškerá další spolupráce s Fordem zůstává
nezměněna,“ stojí v prohlášení Volkswagenu.
Volkswagen má v úmyslu představit nového,
zatím nespecifikovaného partnera pro své
robotické taxíky, které mají být v roce 2025
uvedeny na trh prostřednictvím jeho nově
vytvořené značky mobility Moia v Hamburku.
Volkswagen informoval, že místo investic
do Argo AI soustředí své úsilí na partnerství se
společností Bosch a nově navázanou spolupráci
s Horizon Robotics v Číně. První výsledky partnerství
mezi softwarovou jednotkou Volkswagenu Cariad
a společností Bosch, oznámeného letos v lednu,
jsou plánovány na rok 2023.
Volkswagen také plánuje rozšířit spolupráci
se společností Mobileye, patřící Intelu. Mobileye,
která vyvíjí technologie autonomního řízení,
již spolupracuje se softwarovou jednotkou
Volkswagenu Cariad. Izraelská společnost uvedla,
že na základě dosavadních úspěchů u výrobců
automobilů budou systémy asistovaného řízení
Mobileye do roku 2030 nasazeny ve 270 milionech
vozů.
více na
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Biden podporuje zdroje pro elektromobilitu v USA
Bidenova administrativa udělila granty
ve výši 2,8 miliardy dolarů na posílení výroby
akumulátorů pro elektromobily a těžby nerostů
používaných k jejich výrobě, což je součást snahy
zbavit zemi závislosti na dodávkách z Číny. „Tím,
že Čína podbízela americké výrobce svými
nekalými dotacemi a obchodními praktikami,
zmocnila se významné části trhu,“ řekl president
Joe Biden.
Granty amerického ministerstva energetiky
na domácí těžbu lithia, grafitu a niklu, výstavbu
prvního rozsáhlého závodu na zpracování
lithia v USA, výstavbu zařízení na výrobu katod
a dalších částí akumulátorů a rozšíření recyklace
akumulátorů se rozdělí mezi 20 výrobních
a zpracovatelských společností.
Granty, které jdou na projekty v nejméně
12 státech, znamenají nejnovější tlak Bidenovy
administrativ y, kter ý má pomoci sní žit
závislost země na Číně a dalších zemích.
Příjemci finančních prostředků byli vybráni
řídícím výborem Bílého domu a koordinováni

ministerstvem energetiky s podporou ministerstva
vnitra. „Granty jsou jasným uznáním toho, že
domácí výroba niklu a dalších minerálů pro
akumulátory je národní prioritou,“ uvedla jedna
z vybraných společností Talon Metals.
Biden chce, aby do roku 2030 mělo 50 %
všech nově registrovaných vozidel ve Spojených
státech čistě elektrický nebo plug-in hybridní
pohon spolu s výstavbou 500 000 nových
nabíjecích stanic pro elektromobily. Současně
ale nepodpořil postupné ukončení prodeje
nových vozů s motory na benzin do roku 2030.
Bílý dům uvedl, že Spojené státy a spojenci
neprodukují dostatek kritických minerálů
a materiálů používaných v akumulátorech
elektromobilů. „Čína v současné době kontroluje
velkou část kritického dodavatelského řetězce
nerostů a nedostatek těžebních, zpracovatelských
a recyklačních kapacit v USA by mohl bránit
vývoji a přijetí elektrických vozidel, protože USA
jsou závislé na nespolehlivých zahraničních
dodavatelských řetězcích,“ uvedl Bílý dům.
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