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Nové městské SUV značky Škoda
ponese jméno Kamiq
Nikoliv Kosmiq, jak si vybájila česká média,
ale Kamiq bude jméno nové modelové řady.
Světovou premiéru bude mít nová Škoda Kamiq
od 5. do 17. března 2019 na autosalonu v Ženevě.
Nové SUV značky Škoda se bude jmenovat
Škoda Kamiq. Půjde o třetí SUV značky určené
pro evropský trh. Nový crossover pro evropský
trh dostal stejné jméno, jaké nese SUV, které bylo
před rokem uvedeno do prodeje v Číně. Čínský
Kamiq ale je po technické stránce zcela odlišný.
S novým modelem Škoda rozšíří svou nabídku
o kompaktní a lifestylově orientovaný vstupní

model spojující obratnost a jízdní vlastnosti
malého městského vozu s přednostmi automobilu
kategorie SUV – zvýšenou pozicí sedadel,
lepším výhledem, pohodlnějším nastupováním
a vystupováním i větší světlou výškou.
Nový model značky Škoda využívá modulární
platformu MQB A0. Díky tomu dostal pohonné
jednotky ale i nové asistenční systémy jako
další koncernové modely této velikosti, tedy
Volkswageny Polo a T-Roc nebo Seaty Ibiza
a Arona. Proto se dá předpokládat nabídka
podobných pohonných jednotek jako u těchto
modelů, tedy zážehové tříválce 1,0 EcoTSI/70 kW
(95 k) nebo 85 kW (115 k), případně i čtyřválec
1,5 TSI Evo/110 kW (150 k) s deaktivací válců,
a turbodiesely 1,6 TDI/70 kW (95 k) nebo 85 kW
(115 k). K tomu se přidá pro značku typická
velkorysá nabídka prostoru.
Věrným předobrazem modelu Kamiq je před
rokem v Ženevě představený koncept Vision X.
Ten má délku 4255 mm, rozvor náprav 2645 mm
a zavazadlový prostor o objemu 380 l.
Slovo Kamiq pochází z jazyka Inuitů,
obývajících sever Kanady a Grónsko. Popisuje
stav, kdy něco přirozeně „padne jako ulité“
za všech okolností.
více na
www.autoweek.cz

Fiat uvádí nové verze modelu Tipo
Fiat zahajuje rok 2019 důležitou
premiérou. Modelová řada Tipo stále
zahrnuje tři karosářské verze sedan,
hatchback a kombi a vedle výbav Tipo,
Plus a Lounge také čtyři speciální výbavy

Street, Mirror, nový S-Design a Sport
se systémem Uconnect HD Live se 7“
dotykovou obrazovkou.
Verze S-Design a Sport jsou určené
mladým,
dynamicky
založeným
zákazníkům, kteří hledají vůz se sportovním
charakterem. Kromě nového vzhledu mají
rozšířenou nabídku motorů: k motorům
1,4 T-Jet/88 kW (120 k) a turbodieselu
1,6 MultiJet/88 kW (120 k) se přidávají
1,4 T-Jet/70 kW (95 k) a 1,3 MultiJet/70 kW
(95 k).
Tipo Mirror je zacílen na rodiny,
pro které je důležitá konektivita a Tipo
Street je určeno mladým zákazníkům
toužícím po dynamickém a cenově
dostupném voze.

Kia ProCeed míří do prodeje
Kia Motors Czech zahájila na českém
trhu prodej modelu ProCeed s karoserií
typu shooting brake se zavazadlovým
prostorem o objemu 594 l. ProCeed je
k dispozici výhradně v provedení GT Line
nebo jako vysoce výkonný model GT.
Pro ProCeed jsou k dispozici dva zážehové
motory. Pro GT Line to je 1,4 l T-GDi/103 kW
(140 k). Základní cena se šestirychlostní
přímo
řazenou
převodovkou
je
599 980 Kč a se sedmistupňovou
dvouspojkovou převodovkou 644 980
Kč. Verze GT má motor 1,6 l T-GDI/150
kW (204 k). Se šestirychlostní přímo
řazenou převodovkou stojí 679 980 Kč,
se
sedmistupňovou
dvouspojkovou
převodovkou 724 980 Kč.
Se
zahájením
prodeje
modelu
ProCeed je specifikace GT Line dostupná

i pro Ceed Sportswagon a Ceed
hatchback.
Nejvýkonnější
varianta
GT je vedle ProCeedu k dispozici
i pro hatchback Ceed.

více na
www.autoweek.cz

Renault rozdělil vedoucí post
Jen několik hodin poté, co Carlos Ghosn
z vězeňské cely v Japonsku odstoupil z funkcí
předsedy představenstva i výkonného ředitele,
představenstvo Renaultu na schůzce v BoulogneBillancourtu jmenovalo do svého čela nový
dvoučlenný vedoucí tým. Dosavadní generální
ředitel společnosti Michelin Jean-Dominique
Senard (65) se stal předsedou představenstva
odpovědným za řízení aliance se společností
Nissan Motor. Thierry Bolloré (55) byl jmenován
generálním ředitelem, což je role, kterou zastával
od chvíle, kdy byl v listopadu Ghosn zatčen.
Představenstvo Renaultu současně ocenilo
výsledky, jakých dosáhla aliance Renault-Nissan

a které jí umožnily stát se jedním z největších
výrobců automobilů na světě. Jméno Carlose
Ghosna, který byl tvůrcem a téměř po dvě
desetiletí vůdčí osobností této aliance, ovšem
ve zprávě nebylo zmíněno.
Bývalý předseda společnosti Nissan Ghosn
v Japonsku čelí obvinění z finančního zneužití
prostředků společnosti v době, kdy jí vedl jako
generální ředitel společnosti.
Ghosnův pád otřásl Renaultem i celou globální
aliancí, kterou po dvě desetiletí řídil pevnou
rukou a dovedl ji k obrovskému úspěchu. Renault
kontroluje 43 % akcií Nissanu a má rozhodující
vliv na složení vedoucího managementu
japonské
společnosti.
Naopak Nissan vlastní
15 % akcií Renaultu
bez hlasovacích práv.
Od roku 2016 je součástí
aliance
i
společnost
Mitsubishi Motors. Senarda
čeká hlavní úkol napravit
vztahy mezi partnerskými
společnostmi a usměrnit
protichůdné
politické
tlaky působící ve Francii
a Japonsku. Mezi partnery
v alianci panuje napětí.
Vedení Nissanu se brání
zasahování do své činnosti
ze
strany
největšího
akcionáře,
protože
rozhodování
Renaultu
ovlivňuje
francouzská
vláda, která kontroluje
15 % akcií automobilky
s
dvojnásobnými
hlasovacími právy.
Více o situaci v alianci
Renault-Nissan na str. 13
(dostupné jen po stažení
pdf)

více na
www.autoweek.cz

Výroční edice Mini 60 Years
Mini slaví 60. výročí značky exkluzivním
modelem, jehož specifické designové
prvky exteriéru a interiéru tří- i pětidveřových
verzí zdůrazňují autentickou tradici
originálu a britský styl. Edice Mini 60 Years
s karoserií v klasické zelené barvě britských
závodních automobilů British Racing
Green IV evokuje sportovní tradici značky.
Alternativně jsou v nabídce černá, šedá
a stříbrná metalíza a modrá. Barva
karoserie je kombinovaná se střechou
a kryty zpětných zrcátek v bílé nebo černé
barvě. Výrazný vzhled dotvářejí pruhy
na kapotě a exkluzivní dvoubarevná
17“ kola z lehké slitiny. Standardní
výbava zahrnuje sportovní kožený volant
a sportovní sedadla čalouněná kůží. Vozy
jsou vybaveny LED předními světlomety,

LED mlhovými světly, zadními LED svítilnami
v designu britské vlajky, režimy Mini Driving
Modes a paketem Mini Excitement
Package.

Opel Zafira Life - světová premiéra v Bruselu
Opel, který letos oslavuje 120 let
výroby automobilů, na autosalonu
v Bruselu ve světové premiéře představil
nový model Zafira Life a poprvé veřejně

vystavil studii Opel GT X Experimental.
Tato studie ukazuje, co od značky Opel
mohou
zákazníci
očekávat.
Zafira
Life je MPV, které bude Opel nabízet
ve třech délkách: Small (460 cm), Medium
(495 cm) a Large (530 cm). Každá
z nich může mít podle přání zákazníků
až 9 sedadel. Hned od uvedení na trh
bude k dispozici i verze s pohonem všech
kol. Začátkem roku 2021 Opel začne
prodávat také plně elektrickou verzi.
Opel ve svém jubilejním roce 2019
představí
Corsu
nové
generace,
která bude k dispozici i s plně elektrickým
pohonem, a nabídku všech modelů
doplní akční verze 120 let s různými hightech systémy a designovými prvky.

více na
www.autoweek.cz

Honda představí prototyp nového elektromobilu
Honda autosalonu v Ženevě předvede
prototyp nového elektromobilu. Vzhled
vozu zřetelně odkazuje na studii Honda
Urban EV Concept, který byl představen
na frankfurtském autosalonu v roce 2017,
ale je pětidveřový s tradičně orientovanými
dveřmi. Zajímavostí prototypu jsou kamery
namísto vnějších zpětných zrcátek
a kruhové LED hlavní světlomety. Sériová
verze tohoto městského elektromobilu
bude představena na autosalonu
ve Frankfurtu a ještě letos začne výroba.

Vize Continentalu
Společnost Continental na veletrhu
spotřební elektroniky CES 2019 v Las
Vegas představila distribuční systém
budoucnosti na praktickém příkladu
spojení
autonomního
mikrobusu
a kurýrního robota. Koncept autonomního
rozvážkového vozidla umožňuje nasazení
kurýrních robotů pro doručení balíčků
koncovým
zákazníkům
i
bez nutnosti jejich fyzické
přítomnosti
k
vyzvednutí
zásilky.
Dokonalé
propojení
autonomního
vozidla,
v
tomto případě mikrobusu
s
elektrickým
pohonem
Continental Urban Mobility
Experience
(CUbE),
a kurýrního robota, představuje
efektivnější a úspornější způsob
distribuce zboží. Robotaxi
CUbE je vhodné pro dopravu

zboží ve městě z distribučního skladu
ke koncovému zákazníkovi či naopak.
CUbE může převážet jednoho nebo více
kurýrních robotů a vypustit je tak, aby jako
poslední článek distribučního řetězce
zajistili doručení na požadované místo.
Autonomní vozidlo může být v provozu
téměř 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

více na
www.autoweek.cz

Seat nabízí všechny modely s pětiletou zárukou
Seat nabízí všechny své modely
na českém trhu s pětiletou zárukou
v sériové výbavě. Prodlužuje tak záruku
výrobce o další tři roky na pět let nebo
do ujetí 100 000 km. S novou prodlouženou
zárukou na vozy Seat jsou spojeny i další
zákaznické benefity, včetně zvýšení
zůstatkové hodnoty vozidla při jeho dalším
prodeji. Prodloužená záruka se nabízí
pouze pro nové vozy Seat a začíná platit
po uplynutí standardní dvouleté záruky.
Zákazník s ní má nárok na bezplatnou
opravu závady záručního charakteru, který
může uplatňovat u všech autorizovaných
servisních partnerů Seat, a to nejen
v České republice, ale v celé Evropě.

Stejně jako u standardní zákonné
záruky se případné záruční plnění
nevztahuje
na
běžná
opotřebení
dílů, upravené komponenty vozidla
a podobně. Prodloužená záruka přechází
při následném prodeji ojetého vozu
na dalšího majitele.

ČEZ rozšiřuje nabídku v síti Benzina
Unipetrol pokračuje v rozšiřování počtu
lokalit sítě čerpacích stanic Benzina.
Instalaci zajišťuje Elektromobilita Skupiny
ČEZ, provozovatel nejrozsáhlejší tuzemské

veřejné dobíjecí sítě. K lokalitě Rousínov
u dálnice D1, zprovozněné vloni v létě,
přibyly rychlodobíjecí stojany u čerpacích
stanic Benzina také v Ostravě-Zábřehu
poblíž sjezdu z D1, v Plzni-Borských polích
u nájezdu k I/27 na Klatovy a v Hradci nad
Svitavou v půli cesty mezi Hradcem Králové
a Olomoucí poblíž budoucí dálnice D35.
V
následujících
měsících
budou
v síti Benzina zprovozněny další desítky
těchto zařízení. Infrastruktura vzniká
i díky evropskému grantu z programu
Connecting Europe Facility (CEF).

Krátce

Společnost Lyft hodlá od poloviny roku 2020 spustit v Las Vegas službu plně
autonomních taxi.
Ford uvedl, že jej Brexit bez dohody přijde na miliardu dolarů.
Jaguar Land Rover v dubnu kvůli Brexitu v Británii na týden zastaví výrobu.
Prodej elektromobilů v Rusku v roce 2018 vzrostl na 144 vozidel z 95 v roce 2017,
z toho 76 bylo Nissanů Leaf.
V rámci diskuzí o zavedení rychlostního limitu na německých dálnicích kvůli snížení
emisí se 51 % řidičů vyslovilo pro.

více na
www.autoweek.cz

Personalia z
Na importu končí Šilha i Barčák
Dlouholetý
ředitel
českého
a slovenského zastoupení automobilky
Opel Pavel Šilha nedávno ohlásil svůj

odchod z firmy k 31. lednu 2019. Novým
country managerem pro ČR a SR byl
jmenován Josef Šopík, který dosud
zastával pozici Sales Managera. Změnu
na nejvyšším postu budou následovat
další personální rošády ve společnosti.
Svoje působení v českém a slovenském
zastoupení
značky
Opel
ukončil
i marketingový ředitel Andrej Barčák (foto).
Na funkci Sales Managera postoupil
Tomáš Lavický, dosavadní LCV Manager.
Na pozici Marketing Managera se proto
přesunula Šárka Jelínková, dosavadní
Fleet Operations Manager.

Proč složil funkci Pavel Šilha?
Český Opel opouští s koncem ledna
jeho šéf Pavel Šilha. „Důvodem odchodu
je poměrně dost odlišný pohled na chod
a směrování českého a slovenského
zastoupeni Opelu mezi mnou a vedením.
Výsledky za poslední rok nemusí na první
pohled vypadat úplně skvěle, má to ale
svoje důvody a na Slovensku, za které jsem
byl též zodpovědný, jsme naopak měli
skvělý rok, kdy jsme dosáhli rekordního
prodeje za celou dobu působeni
Opelu na tamním trhu. Celkově jsem
přesvědčen, že trend směřovaní značky
za dobu mého působení byl jednoznačně
pozitivní,“ vysvětlil Pavel Šilha pro časopis
Automakers. Šilha působí na manažerských
pozicích v automotive sektoru už téměř
dvacet let. V minulosti působil jako šéf
značky Seat i v IVG, poté se živil také jaké
ředitel importu značky Kia na Slovensku.
více na
www.automakers.cz
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Půl století
od zázraku
v Daytoně

Škoda Auto
vyrobila
v ČR víc vozidel
než kdykoliv
předtím

Směrnice
o pojištění
motorových
vozidel
Pátý rekord v řadě
ve výrobě vozidel

Jaká je budoucnost
alliance RenaultNissan?

Směrnice o pojištění motorových vozidel
Výbor IMCO Evropského parlamentu přijal
závěrečnou zprávu o směrnici o pojištění
motorových vozidel. Mezinárodní automobilová
federace FIA tuto zprávu vítá a vyzdvihuje
práci české europoslankyně Dity Charanzové,
která prosadila vypuštění některých absurdních
návrhů.
V květnu 2018 Evropská komise zveřejnila
návrh revize směrnice o pojištění motorových
vozidel, s cílem lépe chránit oběti nehod a zlepšit
práva pojistníků. Navrhla, aby se povinné ručení
vztahovalo na všechny motorem poháněná
vozidla, tedy i elektrická kola, zahradní traktůrky
a další typy vozítek. Podle tohoto návrhu by
musela mít veškerá motorová vozidla v zemích
EU pojištění vůči třetím stranám i pro provoz
na soukromých pozemcích, tedy i na závodních
tratích. Každá nehoda, k níž by během závodů
došlo, měly být brána jako dopravní nehoda
a musela by ji vyšetřovat policie!
Česká poslankyně EP Dita Charanzová coby
zpravodajka materiálu v Evropském parlamentu
prosadila zhruba pět desítek pozměňovacích
návrhů, které by měly mj. zrušit navrhovanou
povinnost platit povinné ručení i za tyto typy
„vozidel“.
Pozměňovací návrhy ve zprávě Evropského
parlamentu se týkají odškodnění obětí nehod
když pojistitel zkrachoval, minimální výše krytí,
kontroly členských států v oblasti pojištění

vozidel, a toho jak uchovat historii pojištěnce
při přechodu k nové pojišťovně a oblast
působnosti směrnice, která se stala kritickým
prvkem pro motoristický sport. Závěrečná
zpráva, schválená velkou většinou členů výboru
(34 pro, 2 se zdrželi, 1 proti), doporučuje vyloučení
„vozidel určených výhradně pro motoristický
sport, neboť tato vozidla jsou zpravidla
pokryta jinými formami pojištění odpovědnosti
a nepodléhají povinnému pojištění motorových
vozidel jsou-li používána výhradně k závodní
činnosti.“ V oblasti působnosti směrnice
Evropského parlamentu zahrnuje přiměřené
rozlišení mezi vozidly používanými k dopravě
a vozidly používanými k nedopravním účelům.
„Některé návrhy, které se nám dostanou
z Komise na stůl, jsou skutečně absurdní,
a kdyby neměly dopad na nás všechny, tak až
úsměvné. Tohle je klasický příklad. Návrh Komise
dává prostor pro velmi divoké interpretace,
a to až po povinné pojištění zahradních traktůrků,
dětských autíček a elektrických kol, koloběžek
apod. Komise snad postupovala v dobré víře
zvýšit bezpečnost, ovšem způsobem zcela
nešťastným a nevhodným. Vyhráli jsme bitvu,
nikoli válku. Nyní bude hodně záležet na tom,
jak se ve finále k problému postaví nejen
Parlament, ale i členské státy,“ vysvětluje
Charanzová.
více na
www.autoweek.cz

Pátý rekord v řadě ve výrobě vozidel
Rok 2018 byl historicky nejlepším rokem
pro automobilový průmysl České republiky.
Automobilová produkce podpořila růst celé
české ekonomiky. Byl dosažen historický rekord
produkce 1 444 377 motorových vozidel meziročně o více než 23 000 vozů (+1,6 %) navíc.
Po započtení produkce přípojných vozidel
k počtu motorových vozidel je celkový počet
silničních vozidel vyrobených v roce 2018
v ČR rekordních 1 469 675 kusů, což je meziroční
nárůst 1,6 %.
Tuzemské produkci nadále vévodí výroba
osobních automobilů. Tuzemští výrobci vyrobili
celkem 1 437 396 osobních aut (v roce 2017 to
bylo 1 413 881 aut). Výroba opět tvořila hlavní
část objemu vyrobených motorových vozidel.
Největší podíl na celkové produkci si zachovala
Škoda Auto s 61,6 %, druhé místo obhájil Hyundai
s 23,7 % a třetí TPCA má podíl 14,7 %. Celková
výroba osobních automobilů meziročně vzrostla
o 1,66 % (v roce 2017 o 5,2 %).
Škoda Auto opět měla nejlepší rok v historii,
když zvýšila produkci o 28 000 vozů, tedy
o 3,3 % na rekordních 886 103 vozů (v roce 2017
to bylo 858 103 vozů). V roce 2018 Hyundai
Motor Manufacturing Czech vyrobila 340 300

aut, zatímco v roce 2017 to bylo 356 700 aut.
TPCA se po poklesu v roce 2017 vrátila k růstu
o 11 915 kusů, tedy o 6 %, na 210 993 vozidel.
Export meziročně vzrostl o 25 458 kusů tedy
o 2 % více, zatímco domácí poptávka poklesla
o 1870 vozů tedy o 1,7 %.
Data výrobců nákladních automobilů Tatra
a Avia byla poskytnuta jen za období leden
až září 2018. Za toto období bylo vyrobeno
celkem 598 kusů vozidel. Tatra vykázala výrobu
559 vozidel a Avia 39 vozů. Obnovená výroba
vozů Avia byla v listopadu ukončena.
Nadále se daří výrobě autobusů. Pro oba
hlavní tuzemské výrobce byl minulý rok úspěšný.
Bylo vyrobeno celkem 4890 vozidel, což je nárůst
o 259 kusů, tedy o 5,6 %. Největší částí (87,6 %)
se na tom podílí Iveco Czech Republic
(4283 vozů) s meziročním růstem výroby 181
kusů, tedy o 4,4 %. SOR Libchavy s podílem na
celkové produkci 11,7 % vyrobila 573 autobusů,
což je o 101 kusů, tedy o 21,4 %, víc než v roce
2017. Firma KH motor Centrum z Opavy vyrobila
34 autobusů. Zatímco SOR o 147 % navýšil
domácí prodej, Iveco vyvezlo o 95 autobusů,
tedy o 2,1 %, víc do zahraničí.

více na
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Škoda Auto vyrobila v ČR víc vozidel
než kdykoliv předtím
Škoda Auto v roce 2018 v České republice
vyrobila více vozidel, než kdykoli předtím ve své
124leté historii. Z výrobních linek závodů v Mladé
Boleslavi a Kvasinách sjelo celkem 886 100 vozů.
Škoda Auto tak překonala výsledek předchozího
roku o 3,3 % (2017 858 100 vozů). To odpovídá
meziročnímu nárůstu o 3,3 % (2017: 858 100
vozidel). Jde o výsledek důsledné modernizace
a rozšíření českých výrobních závodů.
V Mladé Boleslavi Škoda Auto vyrábí
nejoblíbenější model Octavia. V roce 2018 zde
vzniklo 258 000 kusů této modelové řady. Kromě
toho se zde vyrábějí modely Fabia, Rapid
a Karoq. Vozy Škoda Superb a SUV Kodiaq
a Karoq vyrábí automobilka v Kvasinách.
V letošním roce zde začne sériová výroba vozu
Škoda Superb s plug-in hybridním pohonem.
V roce 2018 ve Vrchlabí, v moderním
výrobním závodě specializovaném na výrobu

komponent, vyrobila společnost 538 760 kusů
moderní automatické převodovky DQ 200, která
se používá v řadě vozů koncernu Volkswagen.
Další komponenty se vyrábí v Mladé Boleslavi.
Kromě 602 970 převodovek MQ 200 a MQ/SQ
100 vyrobili zaměstnanci v hlavním závodě také
584 880 motorů.
Škoda Auto tvoří zhruba 5 % hrubého
domácího produktu ČR a přibližně 9 % celkového
vývozu země.
Pro dlouhodobé zajištění budoucnosti
automobilového sektoru v ČR bude automobilka
do roku 2025 investovat dvě miliardy eur
do elektromobility a nových služeb mobility.
Prostřednictvím nového nadačního fondu pro
Mladou Boleslav, do kterého Škoda Auto vložila
více než 30 milionů eur, podporuje automobilka
mj. rozvoj infrastruktury s cílem zvýšit atraktivitu
regionu.
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Jaká je budoucnost alliance Renault-Nissan?
Nový předseda představenstva společnosti
Renault SA Jean-Dominique Senard v Paříži
novinářům po svém jmenování popsal alianci
jako zcela zásadní: „Doufám, že po bouřlivých
týdnech obnovíme v alianci atmosféru důvěry.
V tomto období, kdy je náš průmysl v sázce,
kdy odvětví mobility čelí obrovským problémům,
je důležité, aby aliance byla extrémně silná.
Víme, že musíme pokračovat. Víme, že musíme
investovat obrovské množství prostředků do
nových technologií, takže si nikdo nedokáže
představit, že by naše společnosti mohly růst
osamoceně."
Generální ředitel Nissan Motor Hiroto Saikawa
při tiskové konferenci v centrále v Jokohamě
prohlásil: „To, že Renault jmenoval nové vedení,
je pozitivním krokem. Věříme, že můžeme
pokračovat v pozitivních jednáních. Pokud jde
o synergie, které vytvořily obě společnosti, tyto
vzájemně prospěšné aktivity se nijak nezmění.
Ve skutečnosti se domníváme, že je třeba je
urychlit.“
Podle dostupných informací chce Renault
jako hlavní akcionář prosadit změnu v čele
Nissanu. Vedení Nissanu se ale brání tlaku ze
strany Renaultu, protože se obává příliš velkého
vlivu francouzské vlády. Vedení japonské
společnosti dvakrát odmítlo požadavek Renaultu
svolat schůzi akcionářů. Nyní Saikawa uvedl,

že Nissan se rozhodla uspořádat mimořádnou
schůzi akcionářů co nejdříve, aby se Senard
mohl připojit ke správní radě společnosti Nissan
a diskutovat o reformě řízení. Podle posledních
zpráv z Jokohamy Saikawa oznámil svou
rezignaci jako generální ředitel Nissanu.
Francouzský ministr financí Bruno Le Maire
nejprve v Káhiře prohlásil, že francouzská vláda
nechce prosazovat integraci francouzské
automobilky s Nissanem: „Nemáme v plánu
měnit poměr ve vzájemném vlastnictví
akcií mezi společnostmi Renault a Nissan.
Cílem francouzské vlády je zajistit pevné
a stabilní vedení ve společnosti Renault.“ Jenže
po jmenování nového vedení uvedl, že nový
vedoucí tým musí obnovit úsilí o integraci
obou automobilek. Naopak Saikawa prohlásil,
že „teď není třeba zvažovat integraci obou
automobilek. Není čas na diskuse o formě
aliance, protože nyní je důležité
maximalizovat naše synergie
při
respektování
vzájemné
autonomie."
Rozkol ve vedení aliance,
dokonce i jen zpomalení
vzájemné spolupráce, může mít
pro oba partnery zničující
dopad a ohrozil by jejich
konkurenceschopnost.
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Půl století od zázraku v Daytoně
James Garner byl hvězdou filmových
westernů a detektivek tvrdé školy. Motorističtí
fanoušci jej poznali v roli Petera Arona z filmu
Grand Prix Johna Frankenheimera z roku 1966.
Garner v roce 1967 založil vlastní závodní
tým American International Racers (AIR).
V roce 1969 zachytil celou sezonu svého týmu
ve filmovém dokumentu The Racing Scene.
Sezona i film začaly úvodním závodem mistrovství
světa značek 24 hodinami v Daytona Beach.
Do Daytony v roli favorita přijel obhájce
prvenství tovární tým Porsche s pěti vozy 908L
poháněnými vzduchem chlazenými třílitrovými
osmiválci. Jejich hlavním soupeřem byl tým
Johna Wyera se dvěma Fordy GT40, s nimiž
v roce 1968 Porsche porazil v Le Mans a získal
pro Ford i titul mistra světa. Třetím do hry byly Loly
T70 poháněné pětilitrovými motory Chevrolet
V8. Zatímco Garnerův tým AIR přivezl dva vozy
z roku 1968, Roger Penske připravil novou verzi
Mk.III B a stejný vůz měl i švýcarský Sports Car
Unlimited. Penskeho problémy začaly už před
tréninkem, když si Ronnie Bucknum zlomil nohu
při nehodě na motocyklu. S Markem Donohuem
proto jel narychlo sehnaný Chuck Parsons.

V tréninku kralovaly Porsche 908, mezi
něž se protlačily dvě Loly - Donohue na druhé
a Bonnier se švýcarskou na páté místo. Wyerovy
Fordy vyjížděly z 8. a 9. pozice a až za nimi byly
Garnerovy Loly.
Od startu dominovaly Porsche. Stačil jim jen
Donohue - ovšem jen do první zastávky v boxech,
kdy se ukázalo, že do nádrže Loly se místo 140 l
vejde jen 75 l benzinu. Už v 84. kole zastavil Brian
Redman s Porsche 908 L přiotrávený výfukovými
plyny. Mechanici za 20 minut vyměnili hlavu
válců, jenže se stejným problémem do boxu
začala přijíždět i další Porsche. Když Bonnier
narazil s Lolou do zdi, tak se zdálo, že Fordy
zopakují svůj triumf z Le Mans. Jenže v noci také
jim začaly problémy s motory.
U Porsche docházely náhradní díly a když
Jacky Ickx s vedoucím Fordem ráno narazil
do zdi, ve vedení se objevila Penskeho Lola.
Donohue a Parsons dosáhli pro Lolu největší
úspěch, když zvítězili s náskokem 30 kol
před Lotharem Motschenbacherem a Edem
Lesliem s Garnerovým vozem.
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