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Škoda Scala s cenou od 369 900 Kč

turbodiesel 1,6 TDI/85 kW je za příplatek  
40 000 Kč. 

Nejvyšší výbava Style přidává mj. Bi-LED 
přední světlomety s funkcí adaptivního svícení, 
TOP LED zadní svítilny, dvouzónovou klimatizaci, 
infotainment s 8″ dotykovým displejem  
a funkcí SmartLink+ umožňující zobrazení mobilu  
na centrálním displeji. Dále je to např. 
multifunkční volant, světelný a dešťový asistent, 
tlačítko Easy Start, zadní parkovací senzory 
atd. Cena začíná na 449 900 Kč pro 1,0 TSI/85 
kW resp. 489 900 Kč za 1,6 TDI/85 kW. Příplatek  
za sedmistupňovou dvouspojkovou převodovku 
DSG je 40 000 Kč. Jen pro Style lze objednávat  
i zážehový motor 1,5 TSI/110 kW s deaktivací 
válců ACT se sedmistupňovou převodovkou DSG  
za 524 900 Kč.

Koncem roku 2019 se nabídka rozroste  
o motor 1,0 G-Tec/66 kW na zemní plyn (CNG). 

V nabídce prvků příplatkové výbavy jsou 
Sportovní podvozek s volitelnou tuhostí tlumičů 
za 12 000 Kč nebo Virtuální kokpit s displejem 
10,25” za 10 900 Kč.

Škoda Scala vstupuje na domácí trh v České 
republice. Uvedení vozu na trh se plánuje v dubnu 
letošního roku a první vozy dorazí k zákazníkům 
počátkem května 2019. Autorizovaní obchodní 
partneři značky Škoda v ČR přijímají zákaznické 
objednávky.

Základní cena se zážehovým motorem 
1,0 TSI/70 kW a pětirychlostní přímo řazenou 
převodovkou ve výbavě Ambition bude  
369 900 Kč. Tato verze ovšem bude k dispozici  
až ve druhém čtvrtletí. 

Vstupní specifikací je Ambition. Standardní 
výbava zahrnuje např. klimatizaci, tempomat, 
LED přední a zadní svítilny, mlhové světlomety, 
palubní počítač Maxidot, infotainment  
s 6,5″ dotykovým displejem a Bluetooth nebo 
elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka. 
Standardně se dodává světelný asistent, asistent 
hlídání jízdního pruhu (Lane Assist) a systém 
sledování prostoru před vozem (Front Assist)  
s funkcí nouzového brždění a detekcí chodců.  
Se zážehovým motorem 1,0 TSI/85 kW je 
doporučená prodejní cena 394 900 Kč, 
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Škoda a Volkswagen Group India otevírají 
Technologické centrum v Pune

Společnosti Škoda Auto a Volkswagen 
Group India v indickém městě Pune 
otevřely nové Technologické centrum. 
Na slavnostní otevření přicestoval i 
předseda vlády ČR Andrej Babiš. Koncern 
Volkswagen do projektu India 2.0 investuje 
miliardu eur, především do vývoje vozů 
Škoda a Volkswagen pro indický trh. 
Škoda byla koncernem 
pověřena vedením 
projektu. Prvním z 
nových modelů bude 
malé SUV v segmentu 
A0 s platformou 
MQB A0-IN, které se 
představí v roce 2020. 
V Technologickém 
centru bude 250 
specialistů vyvíjet vozy 
na míru požadavkům 

zákazníků na indickém subkontinentu. 
Podíl místní výroby bude dosahovat 95 
%. Vozy budou plnit nejvyšší koncernové 
standardy v oblasti bezpečnosti, kvality a 
designu i přísnější bezpečnostní a emisní 
požadavky, které budou v Indii platit 
od roku 2020. Díky tomu je bude možné 
exportovat i do dalších zemí.
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První náznak nového crossoveru Škoda
Škoda Auto připravuje další rozšíření své 

modelové nabídky o zcela nový městský 
crossover, který v sobě spojí přednosti 
vozu SUV s agilitou malého městského 
auta. Světová premiéra nového modelu 

proběhne v březnu 2019 na autosalonu  
v Ženevě (5. až 17. března).Škoda poskytla 
první náhled na příď s LED-světlomety, 
nahoře umístěnými světly pro denní svícení 
a integrovanými dynamickými směrovými 
světly. Městský crossover vznikl na bázi 
modulární platformy MQB A0 koncernu 
Volkswagen. Díky tomu tento model 
nabídne nové asistenční a komunikační 
systémy. Předobrazem vozu je koncept 
Vision X dlouhý 4255 mm s rozvorem náprav 
2645 mm a zavazadlovým prostorem  
o objemu 380 l. Nový crossover vychází ze 
stejné koncepce jako Volkswagen T-Roc 
a Seat Arona, takže se dá předpokládat 
nabídka podobných pohonných jednotek 
jako u těchto modelů.
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Volkswagen a Ford ohlásily alianci  
zaměřenou na užitková vozidla

se společného vývoje elektricky poháněných 
a autonomních vozidel. Vznik aliance tedy 
reaguje na rostoucí tlak na globální výrobce 
automobilů, aby zvládali náklady na vývoj 
elektricky poháněných a autonomních 
vozidel a technologie, které zajistí splnění stále 
přísnějších emisních limitů vozidla poháněná 
motory s vnitřním spalováním. Ford tak bude 
moci využívat novou platformu MEB, vyvinutou 
Volkswagenem speciálně pro elektromobily.

Ford vyvine a bude vyrábět středně velké 
pick-upy pro obě společnosti na bázi modelové 
řady Ranger. Ford také zajistí vývoj a výrobu 
velkých užitkových vozidel vycházejících  
z řady Transit, zatímco Volkswagen bude vyvíjet  
a vyrábět městský dodávkový automobil  
na bázi modelu Caddy. Oba partneři odhadují, 
že tato spolupráce přinese lepší provozní 
výsledky už od roku 2023.

Obě společnosti zkoumají i možnosti užší 
spolupráce v reakci na obchodní problémy, 
které automobilky nutí přehodnotit, kde vyrábějí 
svá vozidla. Zpomalení na největších světových 
trzích s automobily - v Číně a USA - zvyšuje 
tlak na snižování nákladů. Volkswagen by 
proto například mohl využívat volné kapacity  
v továrnách Fordu v USA i Evropě.

Více o nové evropské strategii Fordu na str. 13 
(po stáhnutí pdf verze)

Společnosti Volkswagen AG a Ford Motor Co. 
ohlásily, že vytvoří alianci pro výrobu užitkových 
vozidel a pick-upů. Cílem jsou úspory v řádu 
miliard dolarů. President a generální ředitel Ford 
Motor Company Jim Hackett a generální ředitel 
Volkswagen AG Herbert Diess partnerství obou 
společností oznámili na autosalonu v Detroitu. 
Jednání o spolupráci začala v červnu 2018.

Partnerství, které začne v roce 2022 společnou 
výrobou a prodejem užitkových automobilů  
a středně velkých pick-upů, nebude znamenat 
fúzi ani výměnu akciových podílů. Alianci bude 
řídit společný výbor, jehož členy budou generální 
ředitelé obou společnost. 

Jak uvedl generální ředitel Volkswagenu 
Herbert Diess, obě společnosti podepsaly 
i memorandum o porozumění týkající  
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Volkswagen zřejmě světovou jedničkou
Koncern Volkswagen v roce 2018 zvýšil 

dodávky nových vozů 0 0,9 % proti roku 
2017 na celkových 10,83 milionu vozidel. 
Velmi pravděpodobně se tak opět stal 
největším výrobcem automobilů na světě. 
Jeho potenciální soupeři Toyota Motor  
a Aliance Renault-Nissan-Mitsubishi zatím 

Francouzská vláda vyslala zástupce do Japonska jednat o budoucnosti Aliance 
Renault Nissan.
EU zavedla 25% clo na dovoz produktů oceli, což vážně zasáhne evropský automobilový 
průmysl. 
„O budoucnosti Volkswagenu se rozhodne v Číně,“ prohlásil jeho generální ředitel 
Herbert Diess.
Předseda představenstva Ferrari John Elkan popřel úvahy o možném odvolání 
generálního ředitele Louise Camilleriho a jeho nahrazení šéfem Lamborghini  
Stefanem Domenicalim.

Krátce

celkové prodejní výsledky za rok 2018 
nezveřejnili. Toyota ale před měsícem 
uvedla odhad celoroční bilance na úrovni 
10,55 milionu vozů. Aliance v roce 2017 
prodala 10,6 milionu aut, ale průběžné 
výsledky nenaznačují výraznější zvýšení. 
Pokud se budou hodnotit pouze dodávky 
osobních aut, pak bude vedení VW Group 
jednoznačnější. Prodej koncernových 
vozů přitom nepříznivě ovlivnily problémy 
v Evropě spojené se zaváděním nové 
metodiky hodnocení emisí WLTP  
a zhoršení nálady na nejdůležitějším trhu 
skupiny v Číně v důsledku obchodní války 
se Spojenými státy. Podle prodejního šéfa 
Christiana Dalheima stálo zavádění WLTP 
VW Group v roce 2018 asi 1 miliardu eur.

Nissan Leaf s delším dojezdem
Nissan uvedl do prodeje limitované 

edice elektromobilu Leaf 3.Zero a Leaf 
3.Zero e+. Edice Leaf 3.Zero s akumulátorem 
s kapacitou 40 kWh dostane 8“ dotykovou 
obrazovku a dostupná bude s vylepšeným 
systémem NissanConnect EV. Leaf 3.Zero 
e+ bude disponovat vyšším výkonem  
160 kW (standardní verze má 110 kW), 
větším točivým momentem 340 N.m 
(standardně 320 N.m) a o 40 % delším 
dojezdem díky akumulátoru s kapacitou 
62 kWh (odhadem až 385 km podle WLTP). 
Vozy edice Leaf 3.Zero i Leaf 3.Zero e+ 
jsou vybavené systémy e-Pedal a ProPilot. 

Cena limitované edice Leaf 3.Zero 
začíná na 1 049 000 Kč, u Leaf 3.Zero e+ 
od 1 199 000 Kč, oba s firemní zárukou  
na 8 let/160 000 km. První vozy edice Leaf 
3.Zero se očekávají v květnu, Leaf 3.Zero 
e+ přijde během léta, ale jeho dodávky 
budou pro Evropu omezeny na 5000 kusů.
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Mužnější Audi Q3
víc se ale zvětšil vnitřní prostor. Navíc se značně 
zlepšila jeho variabilita, mj. použitím podélně 
posuvných zadních sedadel v rozsahu o 150 mm 
s možností nastavení sklonu opěradel o 7°. Díky 
tomu se objem zavazadlového prostoru zvětšil 
na 530 až 675 l, po sklopení zadních sedadel na 
1525 l.

Vstupní verzi pohání zážehový motor 1,5 TSI 
s nejvyšším výkonem 110 kW (150 k) vybavený 
systémem deaktivace válců (Cylinder on 
demand). Turbodiesel 2,0 TDI v Q3 35 TDI 
dosahuje rovněž nejvyšší výkon 110 kW (150 k) 
a na výběr je i s pohonem všech kol quattro  
s mezinápravovou spojku Haldex. Nejvýkonnější 
verze mají pohon všech kol quattro - 2,0 TFSI  
ve verzích Q3 40 TFSI se 140 kW (190 k) resp. Q3 45 
TFSI se 169 kW (230 k) a výkonnější verzi motoru 
2,0 TDI se 140 kW (190 k). 

Základní cena je 865 900 Kč za verzi 
Q3 35 TFSI včetně DPH a čtyřleté záruky  
resp. 120 000 km. 

Více vč. kompletního ceníku na str. 11  
(po stáhnutí pdf verze)

Audi uvedlo na český trh druhou generaci 
velmi důležitého modelu, prémiového 
kompaktního SUV Q3. Se sportovnějším 
charakterem a rozšířenou výbavou chce 
více oslovit rodiny, ale také aktivní jednotlivce,  
mezi nimi ve velké míře i ženy.

Audi Q3 je třetím nejprodávanějším modelem 
značky po Q5 a A4. Na českém trhu byl tento 
model v roce 2016 dokonce nejprodávanější. 
Audi proto od nové generace modelu Q3 
očekává výrazné vylepšení své prodejní bilance. 
Zatímco loňský prodej značky nepříznivě ovlivnily 
problémy s novými homologacemi podle 
nové metodiky měření emisí WLTP, které měly  
za následek omezení nabídky verzí, nové Q3 už 
přichází s plnohodnotnou nabídkou pohonných 
jednotek.

Nová generace vznikla s použitím modulární 
platformy MQB jako u Volkswagenu Tiguan 
místo starší PQ35. Další významnou změnou 
je přesun výroby ze španělského Martorellu  
do maďarského Györu.

Nové Q3 má delší rozvor náprav o 77 mm 
(2680 mm) a délku o 96 mm (4484 mm). Mnohem 

více na 
www.autoweek.cz



více na 
www.autoweek.cz

Poprvé více než dva miliony vozidel  
s elektrickým pohonem

V Evropě si vedoucí postavení v oblasti 
elektricky poháněných vozidel jednoznačně 
udržuje Norsko. Tam bylo v minulém roce 
dodáno 73 000 elektromobilů a plug-in hybridů, 
což představovalo meziroční růst o 17,7 %.  
V Německu jejich prodej vzrostl o 25,9 %  
na 68 000 vozidel, takže jejich tržní podíl vzrostl z  
1,6 % na 2,0 %. Ve srovnání s ním měla elektricky 
poháněná vozidla v roce 2018 ve Švédsku podíl 
na trhu 8,1 % a v Nizozemsku 6,0 % (celkem 
šlo o 27 000 vozidel s meziročním růstem  
+200 %!). Ve Velké Británii se jejich prodej zvýšil  
o 22,4 % na 60 000 vozidel a dosáhl podíl na trhu  
2,5 %, zatímco ve Francii vzrostl o 24,3 %  
na 46 000 vozidel. V České republice bylo  
dodáno 1081 nových vozidel s elektrickým 
pohonem, což představovalo podíl 0,4 % 
celkového počtu registrací.

Ředitel institutu CAM Stefan Bratzel pro letošní 
rok očekává další růst registrací v souvislosti  
s uváděním nových modelů, a to na 2,7 milionu 
vozidel. Větší růst registrací elektricky poháněných 
vozidel ale předpokládá až od roku 2020,  
kdy se na trh dostanou nové, ve velkém 
vyráběné vozy, nicméně i nadále zůstává 
limitujícím faktorem nedostatečná hustota 
nabíjecí infrastruktury.

Celosvětová poptávka po elektricky 
poháněných osobních a lehkých užitkových 
automobilech se v roce 2018 zvýšila na 2,1 milionu 
vozidel. Podíl elektromobilů a plug-in hybridů 
tak vzrostl na 2,4 % ze všech nových registrací. 
Uvedlo to Center of Automotive Management 
(CAM) v Bergisch Gladbachu.

Podle studie je na čele vývoje i nadále Čína. 
Tam bylo v roce 2018 dodáno 1 255 000 vozidel 
s elektrickým pohonem, což představovalo 
meziroční růst o 61,5 % a téměř 60 % celosvětové 
poptávky po elektricky poháněných 
automobilech. V roce 2018 tam byl dodán 
milion osobních automobilů s elektrickým 
pohonem a 202 000 elektricky poháněných 
užitkových vozidel. V porovnání s rokem 2017 
se tedy prodalo o 62 % více. Podíl elektricky 
poháněných automobilů na trhu tak vzrostl  
z 2,7 % na 4,5 %. Pro rok 2019 se očekává další 
zvýšení až na 1,6 milionu vozidel.

Druhým největším trhem na světě, ovšem 
daleko za Čínou, jsou Spojené státy, kde počet 
nových registrací elektricky poháněných aut  
v loňském roce vzrostl o 86,1 % na 361 000 
vozidel. Rozhodujícím faktorem pro tak velký růst 
byl příchod nového modelu Tesla 3. Elektricky 
poháněná vozidla měla vloni v USA podíl  
na trhu ve výši 2,1 %. více na 

www.autoweek.cz
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Změny v dozorčí radě společnosti Škoda Auto
Ve společnosti Škoda Auto se v období 

od 12. prosince 2018 do 4. ledna 2019 
uskutečnily volby členů dozorčí rady 
volených zaměstnanci. Voleb se mohli 

zúčastnit všichni zaměstnanci. Na základě 
výsledků těchto voleb byli předseda 
odborové organizace Odbory Kovo Mladá 
Boleslav Jaroslav Povšík a koordinátor 

Odborů Kovo Mladá Boleslav 
pro oblast výroby a bezpečnosti 
práce Miloš Kovář znovu zvoleni. 
Od 14. ledna 2019 se stali členy 
dozorčí rady společnosti Škoda 
Auto volenými zaměstnanci. 
Předseda odborové organizace 
Odbory Kovo Kvasiny Martin 
Lustyk se stal novým členem 
dozorčí rady společnosti Škoda 
Auto voleným zaměstnanci.

Pavel Šilha končí v Opel CS
Po změnách ve vedení Porsche ČR  

a Ford Motor Co. přichází další významná 
změna na nejvyšší pozici v importérské 
organizaci. Společnost Opel CS oznámila, 
že se dosavadní ředitel českého  
a slovenského zastoupení automobilky 
Opel Pavel Šilha rozhodl ukončit  
k 31. lednu 2019 svoje dlouholeté  
angažmá ve společnosti a bude ve své 
další kariéře pokračovat mimo Opel. Pavel 
Šilha stál v čele české a slovenské dovozní 
organizace Opelu od dubna 2010.

„Děkujeme Pavlovi za jeho nasazení 
a přínos během řady let jeho působení 
v Opelu a přejeme mu vše dobré  
a hodně úspěchů v soukromém  
i profesním životě,“ uvedl Managing 

Director Opel Southeast Europe Enrico 
De Lorenzi s tím, že související organizační 
kroky budou oznámeny později.
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Světové automobilové trhy v roce 2018
užitkových vozidel znamená proti roku 2017 růst 
o 12,8 %. Výhled pro rok 2019 není optimistický 
vzhledem ke zvýšení DPH.

V Číně se v roce 2018 prodej osobních 
automobilů snížil o 4 % na 23,3 milionu nových 
vozidel. Byl to první meziroční pokles po dvou 
desetiletích. Projevil se zejména obchodní 
konflikt se Spojenými státy. V Indii se objem 
prodeje zvýšil o 5 %, když bylo prodáno  
3,4 milionu vozidel. Japonský automobilový trh 
byl na úrovni 4,4 milionu osobních automobilů, 
což bylo ve shodě s rokem 2017.

V USA trh s lehkými vozidly uzavřel rok 2018  
s 17,2 miliony prodaných vozů, tedy o 78 800 kusů 
víc než v předchozím roce. Prodej osobních 
automobilů klesl o 13 %, zatímco prodej lehkých 
užitkových vozidel vzrostl o 8 %. Brazilský trh 
lehkých vozidel zaznamenal výrazný růst - prodej 
se zvýšil o 14 % na téměř 2,5 milionu vozidel,  
když prosinec byl už 20. měsíc v řadě s meziročním 
růstem.

Zatímco největší automobilový trh na světě, 
Čína, v roce 2018 poprvé po dvou desetiletích 
mírně poklesl a Evropa a USA stagnovaly,  
v Brazílii a Rusku se prodej nových aut v loňském 
roce zvýšil.

Evropský automobilový trh nadále stagnuje. 
V prosinci poptávka po osobních automobilech 
klesala již čtvrtý měsíc po sobě, tedy  
od zářijového zavedení nové metodiky měření 
emisí WLTP. Počet registrací v posledním měsíci 
loňského roku klesl o 8,4 %, když klesla poptávka 
na čtyřech z pěti hlavních trhů. Za celý rok 2018 
počet nových registrací zůstal téměř stejný  
s růstem o 0,1 %, takže šlo už o pátý rok v řadě 
končící plusovou hodnotou. Celkový počet 
registrací dosáhl 15,2 milionu vozů. Nejvíc rostly 
trhy ve střední Evropě (+8,0 %), Nizozemsku  
(+7,1 %), Španělsku (+7,0 %) a Francii (+3,0 %), 
zatímco pokles vykazují Německo (-0,2 %), Itálie 
(-3,1 %) a Velká Británie (-6,8 %). Nejlepší výsledek 
za mnoho let vykázalo Polsko (+9,4 %).

V Rusku pokračovalo v oživení - prodej  
1,80 milionu nových osobních a lehkých 
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Nové Audi Q3 do prodeje
Za příplatek se dodává podvozek  

s adaptivními tlumiči, alternativně se dodává 
sportovní podvozek s tužší charakteristikou pružin 
a tlumičů a progresivním řízením. Objednat 
lze i systém řízení jízdní dynamiky Audi drive 
select, jehož prostřednictvím lze podle potřeby 
přizpůsobit nastavení vozu s využitím šesti 
jízdních režimů, které ovlivňují charakteristiku 
pedálu plynu, řízení, řazení převodovky S tronic 
a adaptivních tlumičů.

Tak jako pro jiné modely Audi nabízí 
zvýhodnění pro sadu výbavových prvků Gravity.

Nové Audi Q3 se standardně dodává  
s digitálním kokpitem tvořeným 10,25“ displejem 
a s multifunkčním volantem. Za příplatek je 
v nabídce i virtuální kokpit 12,3“ s přidanými 
funkcemi jako u větších modelů. Centrální 
dotykový displej má podle výbavy rozměr  
od 8,8“ až do 10,1“. V nabídce je i Wi-Fi hot spot 
a spolu s nadstandardní navigací se zdarma 
dodávají služby Audi Connect.

Výbava asistenčních systémů zahrnuje  
i adaptivní asistent řízení Adaptive Cruise Assist 
využívající snímače a kamery ke sledování dění 
kolem vozu. Systém řidiči pomáhá zrychlovat, 
brzdit a řídit při pohybu v dopravní zácpě nebo při 
dlouhé jízdě na dálnici. Součástí sériové výbavy 
jsou bezpečnostní systémy Audi pre sense basic, 
Audi pre sense front, asistent pro změnu jízdního 
pruhu Audi side assist a aktivní asistent pro jízdu 
v jízdním pruhu Audi active lane assist.

Standardní výbavou jsou LED světlomety,  
za příplatek jsou v nabídce světlomety LED Matrix 
s dynamickým osvětlením vykrývajícím ostatní 
vozidla před vozem.
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Nový rekord PSA v roce 2018
si i vedoucí postavení ve francouzských 
zámořských departementech. 

V oblasti Eurasie se prodej zvýšil na Ukrajině 
(+7 %). Prodej v jihovýchodní Asii se v porovnání  
s rokem 2017 zdvojnásobil na 10 882 vozů. Růst 
tržeb v regionu Indie - Tichomoří lze připsat 
zejména výrazné aktivitě skupiny PSA v Japonsku 
(+9,6 %).

Na čínském trhu, který oslabil o 2 %, poklesly 
tržby PSA o 34,2 %. Skupina PSA pracuje  
na několika akčních plánech, aby překonala 
současné obtíže. Zaváděná strategie Core 
Model Strategy přinese modelovou nabídku, 
která bude lépe odpovídat očekáváním 
čínských zákazníků. 

V Latinské Americe byl pokles prodeje 
způsoben oslabením argentinského trhu  
a potížím na brazilském trhu. Prodej  
v panamerické oblasti však měl pozitivní trend 
(+13,3 %).

Vydařené převzetí Opelu, úspěšné novinky, 
zvládnutí přechodu na novou metodiku měření 
emisí WLTP i silný prodej užitkových vozidel stojí  
za růstem objemu prodeje skupiny PSA, a to už 
pátý rok po sobě. Osvědčuje se strategie tvorby 
cen a skladba modelové řady zaměřená na 
klíčové modely přináší své ovoce. Skupina PSA 
vloni prodala 3 878 000 vozů, což byl meziroční růst 
o 6,8 %. K tomu přispěl úspěch nových modelů, 
vedoucí postavení v Evropě na trhu s lehkými 
užitkovými vozy a maximální angažovanost 
obchodní sítě. Skupina PSA překonala rekord 
prodeje lehkých užitkových vozů - 564 147 
dodaných vozidel představuje meziroční nárůst 
o 18,3 %. 

V Evropě skupina PSA plně využila dobře 
zvládnuté zavádění nové normy WLTP a tím 
v posledních čtyřech měsících roku získala 
konkurenční výhodu. Na konci roku dosáhl podíl 
skupiny na evropském trhu 17,1 %, tzn. zvýšení  
o 3,8 %, když značky Peugeot a Citroën 
vykázaly největší růst 
prodeje v rámci deseti 
nejúspěšnějších značek  
v Evropě s nárůstem téměř 
o 5 %. Skupina PSA dosáhla 
vyšší růst než evropský trh  
a zlepšila prodejní výsledky  
ve všech hlavních zemích.

Region Střední východ 
- Afrika poznamenaly 
nepříznivé podmínky, 
zejména pozastavení 
činnosti v Íránu  
a pokles tureckého trhu. 
Skupina PSA ale zvýšila 
podíl na trhu v Maroku  
(+1,7 %), Tunisku (+1,0 %)  
a Egyptě (+3,1 %) a udržuje  
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Další reset Fordu v Evropě

šéf Steven Armstrong zatím neuvedl konkrétní 
obchodní výsledky. 

V rámci striktního snižování nákladů Fordu 
opouští segment MPV. V Německu proto má 
být zrušeno 1600 pracovních míst a rozhodnuto  
už bylo o uzavření továrny na výrobu převodovek 
v Bordeaux. 

Ford v Evropě postupně opustí výrobu 
turbodieselů pro menší auta a nahradí je 
elektromobily a hybridy. Žádný konkrétní plán  
v tomto ohledu ale zatím nebyl zveřejněn. Jako 
další opatření ke snížení nákladů Ford plánuje 
spojit své sídlo ve Velké Británii a centrálu Ford 
Credit Europe v technologickém centru Dunton 
jižně od Londýna. Pokud budou důsledky Brexitu 
závažnější, škrty v činnosti Fordu ve Spojeném 
království budou mnohem dramatičtější.

Zároveň Armstrong 
oznámil, že chce snižovat 
náklady prostřednictvím 
spolupráce. Ford  
of Europe bude usilovat 
o strategické obchodní 
vztahy pro úspěšný 
společný podnik Ford 
Otosan v Turecku ale 
hodlá ukončit společný 
podnik Ford Sollers  
v Rusku.

Dlouho očekávaná restrukturalizace Fordu  
v Evropě se stává realitou. Ford Motor celosvětově 
omezuje svou činnost jen na ziskové oblasti. 
Snižuje proto rozsah své modelové nabídky 
a zaměřuje se jen na prodejně nejvýnosnější 
modely. Proto v USA postupně likviduje výrobu 
osobních automobilů a zaměřuje se jen na pick-
upy a SUV s jedinou výjimkou ziskové modelové 
řady Mustang.

Nyní Ford oznámil rámec restrukturalizace své 
činnosti také v Evropě, spočívající ve snižování 
výroby a omezování modelové nabídky. Nejde 
o nic nového - totéž už Ford v Evropě realizoval 
v roce 2016 a před tím v roce 2012 - poprvé to 
bylo pod dohledem Alana Mulallyho, podruhé 
pod vedením Marka Fieldse a nyní jako součást 
globální restrukturalizace naordinované  
už třetím generálním ředitelem Stevem 
Hackettem. Mulally tehdy přes rozsáhlé protesty 
uzavřel belgickou továrnu v Gentu a Fields 
zahájil snižování modelové nabídky - sice  
s nulovým výsledkem, ovšem v roce 2016 Ford  
v Evropě vykázal zisk 1,2 miliardy dolarů, zatímco 
vloni skončil se ztrátou.

Ford v Evropě poskytuje zaměstnání  
53 000 lidem, jen v Německu je to 24 000 lidí. 
Působení dceřiné společnosti americké skupiny 
bylo v roce 2018 navzdory úspěšnému prodeji 
užitkových vozidel ztrátové, byť jeho evropský 
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Týmy WRC se představily
oranžovým zbarvením. Britský M-Sport  
po dvou sezonách ztratil podporu Red Bullu, 
který s Ogierem přešel k Citroënu. Jeho Fordy 
Fiesta proto pojedou v modré barvě, která byla 
naposledy použita v roce 2016.

Účastníci mistrovství světa si po vzoru F1 
poprvé vybrali i vlastní stálá startovní čísla. 
Sébastien Ogier má číslo 1 vyhrazené pro mistra 
světa. Jeho týmový kolega Esapeka Lappi, který 
vloni jezdil pro Toyotu, bude mít číslo 4.

Hyundai s Thierrym Neuvillem bude soutěžit 
s číslem 11. Jeho kolega Andreas Mikkelsen 
si vybral rok svého narození 89. Sébastienu 
Loebovi, který absolvuje jen některé soutěže, 
bylo přiděleno číslo 19.

V týmu Toyota Gazoo Racing zůstávají Ott 
Tänäk (pojede s číslem 8) a Jarri-Mati Latvala 

(zvolil číslo 10). Kris Meeke (vloni 
vyhozený od Citroënu) bude 
mít ve své páté sezoně ve WRC  
číslo 5.

M-Sport má novou jezdeckou 
sestavu s dvojicí Elfyn Evans (č. 33) 
a Teemu Suninen (č. 3), které bude 
doplňovat od Škody Motorsport 
vyhozený Pontus Tidemand  
s číslem 7. 

Sezona FIA WRC 2019 začíná 
24. až 27. 1. historickou Rallye 
Automobile Monte Carlo.

Tovární týmy vstupující do mistrovství světa 
v rallye představily během výstavy Autosport 
International v Birminghamu zabarvení svých 
vozů a startovní čísla jezdců. Citroën Total 
WRT, M-Sport Ford a Hyundai Shell Mobis WRT 
prezentovaly změny v barevném schématu,  
jen obhájce titulu Toyota Gazoo Racing bude mít 
vozy Yaris WRC se zabarvením velmi podobným 
jako v roce 2018.

Citroën 2019 C3 WRC byl odhalen bez reklamy 
Abu Dhabi, ale poprvé od RAC rally v roce 2011 
se Sébastienem Ogierem ve svých řadách. 
Bude jezdit v tradiční červené barvě Citroënu, 
ale na bocích a kapotě Ogierova vozu budou 
loga jeho sponzora Red Bullu.

Hyundai i20 Coupe WRC si uchoval barevné 
schéma z posledních let ale s výraznějším 
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