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První pracovní setkání s novým předsedou 
představenstva společnosti Škoda Auto 
Bernhardem Maierem nám přiblížilo nejbližší plány 
mladoboleslavské automobilky. 

Vedení společnosti intenzivně pracuje na Strategii 
2025. Ta vychází z toho, že i v roce 2025 bude 
automobil nejdůležitějším 
dopravním prostředkem, 
nicméně pohled na auta 
se zásadně mění. Pro 
zákazníky už nejsou důležité 
výkonnostní parametry 
jako dosud, ale stále více 
vystupují do popředí 
možnosti autonomní jízdy, 
jízdní komfort a samozřejmě 
bezpečnost.

Ústřední body nové 
strategie značky jsou 
dva - uvedení nových 
modelů SUV a snižování 
emisí CO2 (tzn. spotřeby) 
pomocí elektromobility. V 
pojetí Škoda Auto elektromobilita značí využívání 
hybridního pohonu s možností vnějšího dobíjení 
(Plug-in hybrid). První Plug-in hybrid se značkou 
Škoda přijde už brzy a bude jím model Superb a po 
něm budou následovat další. 

Podle Maiera je značka Škoda po 121 letech existence 
nádherným diamantem, který se může dále 
vybrušovat poctivou prací, péčí o detaily a dalším 
využíváním všech svých předností. Pro Maiera je 

nejpůsobivějším číslem, s nímž se v Mladé Boleslavi 
seznámil, skutečnost, že 60 % majitelů vozů Škoda 
si opět kupuje vůz této značky, což je neuvěřitelně 
vysoká úroveň. V tom je Škoda dokonce lepší (i když 
jen o 2 %) než Porsche, kde Maier dříve působil.

První z řady nových modelů SUV se představí na 
podzim na autosalonu v 
Paříži. Při majestátní délce 4,7 
m bude mít nejprostornější 
interiér v segmentu, pro 
značku Škoda charakteristický 
obří zavazadlový prostor (680 
l v pětimístném uspořádání) 
a poprvé u značky Škoda i 
možnost sedmimístné verze. 
Nabídne pohon všech kol 
bez mechanického propojení 
obou náprav - pohon kol zadní 
nápravy zajistí elektronicky 
řízený elektromotor.

Tento mohutný vůz bude 
mít nepochybně velké 
předpoklady úspěchu 

především v Číně, nicméně by se měl prosadit na 
všech trzích, kde značka Škoda působí. Prvním 
náznakem jeho podoby je koncept VisionS, který 
bude odhalen na autosalonu v Ženevě. Mohu 
potvrdit, že až na nepodstatné detaily je vnější 
shoda mezi studií a připravovaným vozem značná.

První plug-in hybrid Škoda bude Superb
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Nový Renault Scénic
Renault poodhalil podobu čtvrté generace kompaktního minivanu Scénic - zatím 
bez bližších informací. Nová generace prvního a dlouhodobě nejprodávanějšího 
kompaktního minivanu působí v kombinaci s černou střechou, sloupky, prahy a spoilery 
velmi dynamicky. Scénic Renault neproměnil v crossover jako velký Espace, i když jeho 
designér Laurent van den Acker tvrdí opak. Nový Scénic působí mohutněji a robustněji 
ve stylu úspěšného modelu Captur. Zajímavé je, jak podobný je konceptu R-space 
z roku 2011. Vzhledem k 
použití stejné platformy 
bude Scénic sdílet 
asistenční systémy i prvky 
výbavy s novou generací 
Mégane a z větší části 
bude shodná i nabídka 
pohonných jednotek. Na 
fotografiích je pětimístná 
verze, ale Renault 
přijde i s prodlouženou 
variantou Grand Scénic, 
která bude mít tři řady 
sedadel.
více na www.autoweek.
cz

Renault Mégane Grandtour
Vedle nové generace 
Scénicu bude nejdůležitějším 
premiérou značky Renault 
na blížícím se autosalonu 
v Ženevě kombi Mégane 
Grandtour. První dva obrázky 
ukazují elegantní kompaktní 
kombi ve sportovně laděné 
verzi GT s výraznějšími nárazníky 
a 18“ koly. Podobně jako 
hatchback i kombi se ve verzi 
GT dočká funkce řízení všech 
kol 4Control. Víc se dozvíme 1. 
března v Ženevě. 
více na www.autoweek.cz
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Volvo V90 
Všestranné kombi Volvo V90 je posledním modelem nejvyšší řady 90. Připojilo se k 
SUV XC90 a sedanu S90. Design s elegantní siluetou navrhl tým vedený Thomasem 
Ingenlathem, kterého si pamatujeme z působení ve Škoda Auto. Při délce 4936 mm 
je V90 o 122 mm delší než V70, nicméně zavazadlový prostor je s 560 l je menší. Volvo 
dalo přednost snazšímu přístupu a elektrickému ovládání před objemem. Nové Volvo 
V90 nabídne kromě 
semiautonomního řízení 
Pilot Assist, schopného 
udržet vůz v jízdním pruhu 
až do rychlosti 130 km/h, 
nejvyspělejší standardní 
bezpečnostní výbavu 
na trhu, která mimo 
jiné zahrnuje systém 
detekce velkých zvířat 
a systém ochrany proti 
neúmyslnému sjetí z 
vozovky. 
více na www.autoweek.
cz

Škoda Octavia ve 
dvou nových verzích
Kromě studie VisionS 
Škoda na letošním 
autosalonu v Ženevě 
představí také dvě 
nové verze modelu 
Octavia. Špičkový 
model řady Octavia RS 
s karoseriemi liftback i 
kombi a motorem 2,0 
TDI o výkonu 135 kW 

(184 k) v kombinaci s převodovkou DSG i bude k dispozici i s pohonem všech kol 4×4. 
Z 0 na 100 km/h zrychluje za 7,6 s a dosahuje maximální rychlosti 228 km/h.
Škoda Octavia G-TEC, umožňující jízdu na CNG, bude na přání vybavena také 
převodovkou DSG. Motor 1,4 TSI má výkon 81 kW (110 k). Škoda Octavia G-TEC se 
nabízí ve verzi liftback i kombi.
více na www.autoweek.cz
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Volkswagen představí nový up!
První premiérou značky Volkswagen bude modernizovaný městský vůz up!, který 
bude zanedlouho uveden na 
trh s větší rozmanitostí variant 
a vylepšenými možnostmi pro 
integraci chytrých telefonů. 
Nový up! rozšíří nabídku 
pohonných jednotek o 
zážehový motor s výkonem 66 
kW (90 k) při zachování motoru 
na zemní plyn a elektrického 
pohonu. Rozšiřuje se i nabídka 
individuální výbavy, přijdou 
nové výbavové linie, verze 
cross, dvoumístná dodávka 
Load up!. Nové materiály v interiéru, vozu propůjčí individuální charakter. Volkswagen 
nabídne i speciální verzi up! beats s audiosystémem o výkonu 300 W od amerického 
specializovaného výrobce BeatsAudio.
Volkswagen up! se od roku 2007 vyrábí společně s technicky identickými vozy Škoda 
Citigo a Seat mii v Bratislavě.
více na www.autoweek.cz

Nové SUV Volkswagen
Expozici značky Volkswagen bude 
na letošním autosalonu v Ženevě 
dominovat koncepční vůz, který 
signalizuje, že konečně i ve Wolfsburgu 
vzali na vědomí rostoucí zájem 
evropských kupujících o malá SUV. 
Lifestylově laděná studie má být 
předzvěstí ofenzivy Volkswagenu v 
segmentu SUV. Volkswagen touto 
studií poskytuje realistický výhled na 
budoucí sériově vyráběný model. 

Volkswagen tedy konečně hledá odpověď na Opel Mokka (vloni se jej prodalo 163 
300 kusů a v Ženevě se představí v modernizované podobě Mokka X) a Renault 
Captur (loňský prodej 194 440 kusů), tedy vozy znatelně menší ale i levnější než Tiguan. 
Volkswagen už v roce 2012 předvedl studii Taigun na bázi modelu up!, nicméně tento 
projekt malého SUV byl zrušen. Volkswagen připravuje i kompaktní SUV na bázi konceptu 
T-Roc, uvedeného v roce 2014 v Ženevě.
více na www.autoweek.cz
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Autosalon v Lipsku byl odvolán
Výstava AMI Auto Mobil International 2016 se neuskuteční. Vedení výstaviště i 
organizace dovozců automobilů VDIK tak reagují na odvolání účasti ze strany několika 
automobilek. Na počátku února bylo k účasti na mezinárodním autosalonu v Lipsku 
přihlášeno 22 výrobců automobilů se 27 značkami. Od té doby ale 13 výrobců se 17 
značkami svou účast odvolalo. Důvodem je, že dávají přednost jiné marketingové 
strategii. Pořadatelé výstavy, organizace Lipské veletrhy a sdružení dovozců VDIK, 
proto byli nuceni na tento vývoj zareagovat a autosalon, který se měl uskutečnit od 
9. do 17. dubna, byl odvolán. Pouze přehlídka New mobility 2016 a odborný kongres 
Alternativní pohony se uskuteční v původně plánovaném termínu 12. a 13. dubna 
2016.
 více na www.autoweek.cz

Kia Optima Sportswagon
Na autosalonu v Ženevě 2016 Kia 
představí své první kombi střední třídy 
Optima Sportswagon. K tomu přidá 
sedan Optima EcoPlugin s plug-in 
hybridním pohonem.
Optima Sportswagon nabídne stejný 
design a vysoce kvalitní interiér jako 
sedan Optima, ale s ještě praktičtější 
karoserií. Při délce 486 cm má 
zavazadlový prostor 553 l (dle VDA). 
Bude vybavena nejnovější verzí audio 

soustavy a navigace Kia AVN a systémem infotainmentu s dotykovým displejem 8“. 
Nabídne i podporu technologie Android Auto, umožňující komunikovat s telefony se 
systémem Android verze 5.0 a vyšší, resp. technologie Apple CarPlay (objeví se do 
konce roku 2016). Kia Optima Sportswagon se v Evropě začne prodávat v posledním 
čtvrtletí roku 2016 se sedmiletou zárukou. V evropské specifikaci se tento konkurent pro 
Superb Kombi bude vyrábět v korejském Hwasungu. 
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 8. týdne na www.autoweek.cz:
Česká pošta pomocí CNG ušetřila 50 milionů Kč
Rozvoj elektromobility v ČR
Helpdriver dostal Opel Movano
Počet čerpacích stanic poprvé nevzrostl
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Druhý raketoplán SpaceShipTwo společnosti Virgin 
Galactic britského miliardáře Richarda Bransona byl 
poprvé veřejně představen na základně Mojave Air 
and Space Port v Kalifornii. V areálu Mojave Air and 
Space Port je před přítomné hosty přitáhl Range 
Rover Autobiography v němž byl osobně Sir Richard 
Branson.

Slavnostní představení lodě se uskutečnilo v 
kosmickém středisku, které společnost Virgin 
Galactic vybudovala v Mohavské poušti. Raketoplán 
pokřtila Bransonova roční vnučka láhví mléka 
jménem VSS Unity. Toto jméno navrhl profesor 
Stephen Hawking.

Virgin Galactic plánuje, že s lodí VSS Unity, která 
je prakticky identická jako raketoplán zničený 31. 
října 2014, bude pořádat turistické lety do vesmíru z 
kosmodromu Spaceport America v Novém Mexiku. 
Plavidlo pro dva piloty a šest cestujících bude do 
výšky 15 km vynášet letoun WhiteKnightTwo. Po 
odpoutání raketoplán zažehne raketové motory a 
vstoupí do kosmického prostoru. O tento turistický 
let, který vyjde na 250 000 dolarů na osobu, už 
projevilo zájem 700 lidí. Nejprve ale raketoplán čeká 
série testovacích letů.

Partnerem Virgin Galactic je automobilka Land 
Rover. Významnou roli při představení reketoplánu 

a posléze i při provozu 
na kosmodromu proto 
hrají a budou hrát 
vozy Range Rover. Na 
Mohavské poušti Range 
Rover Autobiography 
přitáhl raketoplán před 
přítomné hosty a v 
Novém Mexiku zajistí 
dopravu budoucích 
astronautů.

Range Rover pomohl představit raketoplán VSS Unity
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Personalia z

Vratislav Kulhánek se přestěhoval ke 
Klokočkovi
Po delší době jsme se podívali za bývalým 
šéfem Škody Auto a prezidentem Sdružení 
automobilového průmyslu Vratislavem 
Kulhánkem. Nedávno přestěhoval svoji 
firmu Industrial Advisors.
Po ukončení svého působení v dozorčí 
radě Škoda Auto opustil před lety 
AutoSAP a pracoval pro majitele AAA 
Auto Group A. J. Dennyho. Z autobazaru 
odešel před 4 lety před jeho prodejem 
novému vlastníkovi. Loni se Kulhánek 
pohyboval kolem motorsportu Škody, 
občas s týmem jezdil a pomáhal připravit 
koncepci pro okruhové ježdění. 
Jeho hlavní činností je ale stále vlastní 
poradenská firma Industrial Advisors. 
„Zpracovával jsem nedávno projekty pro 
Tatru, letos ale nebude spolupráce příliš 
intenzivní,“ řekl nám Vratislav Kulhánek, 
který svoji firmu přestěhoval z vily na 
Hanspaulce do úspornější kanceláře 
v administrativním centru Klokočka v 
Praze Řepích. Z okna může počítat straty 
letadel na ruzyňském letišti.
Co živí bývalého špičkového manažera? 
„Důchod, občas si přivydělávám 
přednáškami. V 73 letech už nemám příliš 
finančních starostí,“ přiznává Kulhánek.

Personální změny v časopisu 
Automobil Revue
Měsíčník Automobil se ve svém 60. 
ročníku dočká série změn, které 
se budou týkat také personálního 
obsazení redakce. Dosavadní 
šéfredaktor Tomáš Hyan čelí generační 
výměně. Na jaře loňského roku Hyan 
předal podle pravidel určených 
pro porotu volící evropský Vůz roku 
reprezentaci České republiky v jury 
COTY (Car of the Year) Mgr. Jiřímu 
Duchoňovi a následně překvapivě 
předá svým kolegům i vedení 
magazínu Automobil Revue.
K 1. 4. 2016 se vedoucím auto-dopravní 
sekce v rámci vydavatelství Business 
Media CZ, pod kterou spadají tituly 
Automobil Revue, Trucker, Doprava a 
silnice a portál www.automobilrevue.
cz, stává spolupracující redaktor Petr 
Hanke. K témuž datu bude jmenován 
šéfredaktorem časopisu Automobil 
Revue a webu www.automobilrevue.
cz Jiří Duchoň. 
„Změna proběhla v rámci nezbytné 
generační výměny. Další spolupráce 
s titulem Automobil byla Tomášovi 
Hyanovi vedením vydavatelství 
samozřejmě nabídnuta. Určitě 
budeme rádi, když ji využije a bude 
v redakční práci pokračovat, ale 
toto rozhodnutí je pouze na něm…,” 
napsala našemu portálu Marcela 
Šolcová z BM Czech.
Pozn. redakce AutoTablet: Pohled 
Tomáše Hyana je naprosto odlišný od 
oficiální informace BM Czech.
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Autoservis číslo 02/2016

Právě vyšlo nové číslo magazínu pro 
autoopravárenství a aftermarket. 
Hlavním tématem jsou aktuální novinky v 
aftermarketu. 
- Struktura autoservisů v České republice a 
na Slovensku
- Analýza trhu osobních vozů v ČR v roce 
2015
- Rizika individuálního obchodu s ojetými 
auty
Předplatné nebo objednávky jednotlivých 
čísel na: autoservis@ibsmotorpress.cz, tel.: 725 
918 139. Autoservis je možné zakoupit osobně 
ve vydavatelství IBS motorpress na adrese: 
Českobrodská 10/19, Praha 9.

Partner organizace:

Jen v PDF ještě najdete:
Riversimple Rasa - palivové články za peníze z EU
Sherp ATV - Obojživelník překonávající všechny překážky
V testovacím centru se prověřovala kvalita Peugeotu 308
Alpine od roku 1955 do roku 1995
Aston Martin a Dunlop partnery pro FIA WEC 
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Společnost Riversimple Movement předvedla vozít-
ko Rasa na palivové články. Pozoruhodné na něm 
není jen nový obchodní model, jehož základem není 
prodej vozidel ale dopravní služby, ale i financování 
britskou vládou a EU. Automobilový průmysl by se 
proto měl mít na pozoru!
Projekt získal 2 miliony liber na vývoj od vlády ve 
Walesu a další 2 miliony eur poslala EU na stavbu 20 
prototypů, které mají být uvedeny do provozu během 
12 měsíců. Výroba 
by se měla napl-
no rozeběhnout do 
roku 2018.
Firmu Riversimple 
Movement založil 
Hugo Spowers. Má 
sídlo v Llandrindod 
Wellsu ve Walesu, 
ale designové cen-
trum je v Barceloně. 
Firma vytvořila kon-
sorcium SWARM (Small 4-Wheel fuel cell passenger 
vehicle Applications in Regional and Municipal trans-
port), které chce využít stávající infrastrukturu čer-
pacích stanic na vodík po Evropě.
Dvoumístné vozítko Rasa má minimalistický vzhled se 
vzhůru výklopnými dveřmi a přísně aerodynamickými 
tvary. Nosná struktura je z uhlíkových kompozitů, 

takže hmotnost je jen 580 kg. Proto k pohonu stačí 
elektromotor o 8,5 kW. K jeho napájení se využívají 
palivové články, ale více než polovinu potřebné en-
ergie by měl dodávat systém rekuperace kinetické 
energie se superkondenzátory. S nádrží na 1,5 kg te-
kutého vodíku Rasa ujede 480 km.
Společnost nechce prodávat vozidla konečným zá-
kazníkům, ale poskytovat službu zajišťující dopravu 
za pevný měsíční paušál, přičemž firma zajistí vešk-

eré opravy a údrž-
bu, pojištění i po-
honné hmoty. Pro 
řidiče budou nákla-
dy nižší, než při 
vlastnění vozidla a 
pro firmu bude za-
jištěn dostatečný 
příjem.
Jednoduchost by 
měla být záruk-
ou, že vůz vydrží v 

provozu okolo 15 let, než podstoupí úplnou recykla-
ci. Firma nepotřebuje velké výrobní zázemí, protože 
jí stačí roční produkce okolo 5000 aut. S podporou 
EU se tak může zrodit projekt, který, pokud by fun-
goval, může znamenat konec evropského automo-
bilového průmyslu v jeho stávající podobě.

Palivové články za peníze z EU

více na
www.autoweek.cz
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Terénní Sherp ATV vypadá jako dílo nadšeného 
designéra bez zkušeností s auty a působí mohutným 
dojmem. Jenže ono jde o skutečné vozidlo překonáv-
ající nejtěžší terénní překážky. Přitom je překvapivě 
kompaktní.

Alexej Garagašjan začal na vývoji Sherpu ATV praco-
vat v roce 2012. Jeho cílem bylo vytvořit vozidlo scho-
pné překonávat velmi těžké terénní překážky. V roce 
2015 byl se svou prací hotov a nedávno v Moskvě své 
vozidlo předvedl na výstavě pro lovce a rybáře.

Sherp ATV není obvyklým terénním autem, ale 
vozidlem navrženým tak, aby bylo schopno se po-

hybovat v terénu nezkultivovaným lidským zásahem. 
Může jezdit přes pole, bažinami, lesními polomy i 
suťovisky. Nejezdí terénem, ale překonává překážky. 

Jeho unikátní schopnosti jsou dosaženy obrovskými 
63“ koly (průměr 160 cm), která dokáží přejet téměř 
přes cokoliv a současně zajišťují vynikající záběrové 
schopnosti. S velkou světlostí 60 cm snadno přejede 
přes překážky, které jsou pro běžná terénní vozidla 
nepřekonatelné. Přitom mu pomáhá systém regulace 
tlaku v pneumatikách. Další předností je možnost 
uzamčení kol na jedné straně vozidla nebo jejich in-
dividuální pohon na každé straně.

Sherp ATV vypadá mohutně, ale jeho rozměry jsou 
překvapivě kompaktní - délka 340 cm, výška 252 cm 
a šířka 230 cm. Má také docela nízkou hmotnost 1300 
kg, takže vystačí s turbodieselem 1,5 l o výkonu pou-
hých 33 kW (44 k). Sherp ATV je schopen dosáhnout 
rychlost až 45 km/h na pevné zemi a 6 km/h ve vodě, 
kde k pohonu postačují hluboké zářezy v pneuma-
tikách působící jako kolesa u parníku. Sherp ATV je 
dvoumístný a uveze až cca 1000 kg.

Sherp ATV se vyrábí v St. Petěrburku a prodává se za 
cenu odpovídající 1,5 milionu korun.

Obojživelník překonávající všechny překážky

více na
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V testovacím centru se prověřovala kvalita Peugeotu 308

Značka Peugeot v testovacím centru v Belchamp nedaleko 
Sochaux umožnila vyzkoušet vozy Peugeot 308 s velkým 
počtem najetých kilometrů.

Řada 308 dosáhla v roce 2015 v Evropě 219 000 prodaných 
kusů, z toho 114 000 hatchbacků a 105 000 SW. Oproti 
roku 2014 tak zaznamenala nárůst o 37 %. Sportovní verze 
GT, GTi by Peugeot Sport a GT Line představují více než 
16 % prodaných vozů. Vozy s třetí (Allure) a vyšší úrovní 
výbavy představují více 
než 40 %.

Kvalita byla jedním z pilířů 
projektu 308, na který 
se zaměřil každý tým ve 
všech fázích přípravy. 
Cíl byl dostat Peugeot 
308 na nejlepší úroveň 
segmentu, zejména na 
úroveň Volkswagenu 
Golf, který byl považován 
za referenci. 

Něco více než dva roky 
po uvedení na trh prokázaly výsledky průzkumů mezi 
soukromými i firemními zákazníky i mnoho interních 
zkoušek, že kvalita vozu 308 zůstává po delší době užívání 
na stejné úrovni, jako když opustil továrnu. Statické 
a dynamické vlastnosti zůstávají beze změny i po ujetí 

mnoha kilometrů. Je to výsledkem toho, že při návrhu 
každého dílu byl kladen důraz na dlouhodobou kvalitu, 
spolehlivost a trvanlivost.

Testované vozy Peugeot 308, které měly najeto od 40 000 
do 100 000 km, byly zapůjčeny od soukromých vlastníků 
nebo byly používány jako referenční vozy společnosti 
Peugeot. Několik těchto firemních automobilů mělo 
najeto přes 60 000 km v extrémních podmínkách. 

Novináři si mohli rovněž 
ověřit dlouhodobou 
výkonnost hatchbacku 
308 PureTech 130 
S&S MAN6, který byl 
kompletně rozebrán 
po 85 000 km ujetých 
na silně poškozených 
silnicích v horkém 
či velmi chladném 
podnebí.

Peugeot chtěl touto akcí 
ukázat, že jeho ambice 

jsou hodny důvěry, kterou jeho zákazníci projevují. 
Postupy použité u výroby vozu Peugeot 308 za účelem 
dosažení této úrovně kvality se pochopitelně používají 
při vývoji všech budoucích vozů Peugeot.

více na
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Historie značky Alpine, to je spojení závodů, technické 
geniality, stylu a smyslu pro obchod, které vloni 
oslavilo své 60. výročí.

Značka Alpine spatřila světlo 
světa v roce 1955 díky Jeanu 
Rédéléovi: „Vybral jsem si 
pro svou firmu název Alpine, 
protože toto adjektivum pro 
mě představuje radost z jízdy 
po horských silnicích. Bylo to ve 
stínu Alp, kde jsem se svým 4CV 
s pětirychlostní převodovkou 
zažíval největší radost. Taková 
napínavá jízda, chtěl bych, aby jí moji zákazníci prožívali 
rovněž, za volantem vozu, který vytvořím. Alpine je 
jméno, které hezky zní, a je to také symbol.“

Po mnoha vítězstvích za volantem upraveného vozu 
Renault 4CV si Jean Rédélé uvědomil potenciál 
pro vybudování vlastní značky. Na trhu bylo místo 
pro vozidlo inovativní koncepce vybavené sériově 
prodávanými skupinami a díly, uloženými v lehké a 
atraktivní karosérii. To bylo technickým základem, 
který dominoval konstrukci A106 a oficiálnímu zrození 
značky Alpine v roce 1955.

Druhým základem, na němž Jean Rédélé stavěl, byl 
obchod. Cílem bylo dát svým aktivitám mezinárodní 
rozměr prostřednictvím poskytování licencí.

Mezi lety 1955 a 1995 vyrobila a prodala společnost 
Alpine 30 000 sportovních automobilů. Ačkoliv 
obchodně vymizela před dvaceti lety, drží se 
Alpine během této přestávky při životě. Aktivita 
pamětníků značky, zápal fanouškovských klubů a 

zájem soukromých pilotů v mnohých a nejrůznějších 
závodech nesou své ovoce. Trvalá péče o plamínek 
Alpine vyústila až do bláznivých myšlenek na návrat. 

Návrat, který se nyní stává 
skutečností.

Cestovní vozy vyrobené ve Francii
A106 251 (1955-1960)
A108 236 (1960-1962)
GT4 112 (1963-1965)
A110 7 579 (1961-1977)
A310 4 válce 2 340 ( 1 9 7 1 -
1976)
A310 V6 9 276 (1976-1984)

GTA 1 509 (1984-1989)
GTA Turbo 4 545 (1985-1990)
A610 818 (1990-1995)
Celkem 26 666  
Cestovní vozy vyrobené licenčně v zahraničí
Celkem 3454  
Závodní vozy
sportovní prototypy 37
monoposty 70
Sportovní úspěchy
Prototypy
1974 :  mistr Evropy (Alain Serpaggi/A441)
1978 :  24 hodin Le Mans (Didier Pironi/J. P. 
Jaussaud/A442 B)
Rallye
1970 :  mistr Evropy (J. C. Andruet/A110)
1971:  mezinárodní mistr značek (A110)
1973 :  mistr světa značek (A110)

Alpine od roku 1955 do roku 1995

více na
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Tým Aston Martin si pro Mistrovství světa FIA WEC, 
včetně závodu 24 hodin Le Mans, vybral pneumatiky 
značky Dunlop. Technické partnerství Aston Martin 
Racing a Dunlop se vztahuje i na závod 24 hodin 
Nürburgring. To znamená, že vozy Vantage GTE 
budou závodit na pneumatikách značky Dunlop. 
Rozhodnutí padlo po úspěšném zkušebním a 
hodnotícím programu. 

Tým představil závodní vůz Aston Martin Vantage 
GTE, který se od předchozího modelu, vítěze závodu 6 
hodin Spa Francochamps v roce 2015, odlišuje výrazně 
upravenou karoserií. Nová konstrukce má za cíl zlepšit 
jeho aerodynamické vlastnosti. Vývoj závodních 
pneumatik Dunlop Sport Maxx se řídí požadavkem, 
aby tento efekt pomohly dále maximalizovat tím, že 
vozu poskytnou zlepšenou stabilitu a trakci při vysoké 
rychlosti. 

Součástí mistrovství FIA WEC je závod 24 hodin 
Le Mans (18. - 19. června), z nějž si Dunlop odnesl 
více celkových vítězství než kterýkoli jiný výrobce 
pneumatik (celkem 34), i když v poslední době 
se soustřeďuje především na vývoj pro kategorii 
prototypů LMP2. V současné době Dunlop získává 
zkušenosti i v GTE. 

Technické partnerství bude zahrnovat i závod 24 hodin 
Nürburgring (28. - 29. května), na nějž Dunlop dodá 
pneumatiky ve specifikaci třídy GT3, aby podpořil 
Aston Martin v jeho záměru vyhrát vytrvalostní 
maraton na okruhu Nordschleife. Na Nürburgringu 
pojedou dva vozy Aston Martin V12 Vantage GT3 v 
barvách IQ Option.

Jezdci pro FIA WEC Aston Martin V8 Vantage GTE

     

GTE Pro
95 Thiim/Sorensen/Turner
97 Stanaway/Adam/Rees
GTE Am
98 Dalla Lana/Lamy/Lauda
Jezdci pro 24 hodin 
Nürburgring - Aston Martin 
V8 Vantage GTE
006 Stanaway/Adam/Rees/
Lauda
007 Thiim/Sorensen/Turner/
Lamy

Aston Martin a Dunlop partnery pro FIA WEC 
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