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Zapomenuté výročí
Přesně před 20 lety se Volkswagen stal
stoprocentním vlastníkem automobilky Škoda
když 22. května 2000 vláda premiéra Miloše
Zemana schválila prodej zbývajících 30 % podílu
státu německému koncernu. Volkswagen za
zbývajících 30 % akcií společnosti Škoda Auto
v roce 2020 zaplatil 650 milionů marek, což dnes
odpovídá 332 milionům eur (9 mld. korun).
Prodej automobilky Škoda skupině VW byl
nejúspěšnější příklad privatizace spojením se
strategickým partnerem. Navíc se tím otevřela
šance pro další firmy v automobilovém průmyslu.
Ty ji dokázaly využít, a to nejen ve spojení se
zahraničními investory, ale také díky schopnostem
domácího managementu, kterému se mnohé
z podniků podařilo uhájit před kupónovou
privatizací.
Škoda je nejlepším reprezentantem schopností
českých techniků a dělníků ve světě. Auta se
značkou Škoda se s využitím koncernových
komponent navrhují, konstruují a vyvíjejí v Mladé
Boleslavi. Přesto se občas ozývá tvrzení, že Škoda
je vlastně německá. Ten, kdo to tvrdí, uráží
tisíce talentovaných lidí, kteří dokázali české
automobilce pomoci získat unikátní postavení
i v rámci koncernu.

Kvalita vozů Škoda je natolik vysoká, že to
občas dělá těžkou hlavu i vedení koncernu.
V důsledku toho přicházejí i obvinění, že je
česká značka vedením koncernu záměrně
přibrzďována. Známý automobilový expert
Ferdinand Dudenhöﬀer k tomu říká: „Je zapotřebí
mít jasně deﬁnované proﬁly jednotlivých značek,
protože přílišný kanibalismus škodí všem. Jako
nezávislá společnost by Škoda nikdy nemohla
využívat cenově výhodné špičkové technologie,
které jí nabízí skupina VW.“
Škoda letos uvede i vla stní model
s elektrickým pohonem Enyaq iV, který se
s využitím koncernových komponent opět vyvíjí
v Mladé Boleslavi a jako jediný koncernový vůz
využívající platformu pro elektromobily MEB
se nebude vyrábět v Německu ale v České
republice.
Za zmínku stojí i to, že Škoda Auto dává
i jedinečnou příležitost k osobnímu růstu, takže
v nejvyšších patrech ve Wolfsburgu dnes
najdete překvapivě mnoho těch, kteří sem přišli
přes Mladou Boleslav.

více na
www.autoweek.cz

Modernizovaný Hyundai i30 míří do výroby
Modernizovaná podoba vozu Hyundai
i30 se v automobilce Hyundai Motor
Manufacturing Czech v Nošovicích začne
vyrábět 25. května. Kompaktní hatchback
i30 byl prvním modelem značky Hyundai,
který nesl předponu i a v Evropě se začal
vyrábět v nově postaveném závodě
v Nošovicích v listopadu 2008. Od jeho
uvedení na trh v roce 2007 se jej v Evropě
prodal více než milion kusů. Současná třetí
generace je v prodeji od roku 2016 a je
k dispozici s karoseriemi hatchback, fastback
a kombi. Všechny nyní dostaly lehce oživený
design a novou techniku. Nabídka motorů
se rozšířila o nepřeplňovaný zážehový 1,5
DPi/81 kW (110 k). Základní přeplňovaný

zážehový 1,0 T-GDI/88 kW (120 k) se nově
nabízí rovněž v mild-hybridní verzi se 48
V okruhem. Další novinkou je přeplňovaný
motor 1,5 T-GDI/118 kW (160 k). V nabídce
je i turbodiesel 1,6 CRDi/85 kW (115 k), ve
výkonnější verzi 100 kW (136 k) standardně
s mild-hybridním systémem 48 V.

Nový Opel Mokka prochází jízdními testy
Nový Opel Mokka se u dealerů objeví
začátkem roku 2021 včetně elektricky
poháněné verze Mokka-e. V testovacím
centru u Dudenhofenu se nyní dolaďuje
nastavení podvozku po zimních testech
u polárního kruhu, kde se ladily asistenční
systémy. V Dudenhofenu jsou postaveny

repliky nejhorších silnic celé Evropy:
šotolina, dlažební kostky, koleje v asfaltu
atd. Inženýři zde mění nastavení tlumičů
a pružin tak, aby byl dosažen soulad mezi
jízdním komfortem a dynamikou. Vrcholem
zkoušek je testování na vysokorychlostním
oválu s klopenými zatáčkami. Nastavení
se posléze prověřilo na německých
dálnicích. Další zkoušky jsou naplánovány
na léto.
Mokka druhé generace je zcela
nový model, který využívá koncernovou
multienergetickou platformu PSA CMP,
která umožňuje použití spalovacích
motorů i elektrického pohonu. Díky využití
vysoce pevných ocelí je lehčí až o 120 kg.

Další témata 21. týdne na autoweek.cz
Rozdíly ve státní podpoře narušují jednotný trh EU
Mattoni 1873 pořizuje 10 elektromobilů Škoda Citigoe iV
Práce na sedmém žákovském voze Škoda se zase rozjíždějí
Výkupní ceny levnějších ojetin rostou
více na
www.autoweek.cz

Cesta k čistšímu vzduchu ve městech
Ford uvedl na český trh nové verze modelové
řady Transit Custom PHEV resp. Tourneo Custom
PHEV, tedy vozy se sériovým plug-in hybridním
pohonem.
Lehké užitkové automobily jsou pro český
Ford prioritou. Od nově uváděných verzí
střední řady se ovšem neočekává významné
navýšení objemu prodeje. I když zatím u nás
nákupu tohoto typ vozidel nepomáhají státní
dotace a nemáme nízkoemisní zóny v centrech
měst, jedná se o významnou novinku. Zájem
o ni ukazuje, že i u nás už jsou firmy, pro něž je
důležitou součástí image důraz na ochranu
životního prostředí, byť jim to nepřináší přímé
úspory.
Dodávková verze vychází vstříc uživatelům,
kteří potřebují přepravovat velký objem nákladu
v omezeném prostoru, kde mají možnost
pravidelně vůz připojit ke zdroji elektrické energie
a jezdit s minimálními provozními náklady,
a přitom mít kdykoliv možnost absolvovat i delší
cesty. Osobní varianta představuje ideální
vozidlo pro shuttle služby, například dopravu
mezi letištěm a hotely.
Přední kola pohání trakční elektromotor
o výkonu 93 kW (126 k) a poskytující točivý
moment 356 N.m. K jeho napájení slouží LiIon akumulátor s kapacitou 13,6 kWh zajišťující
čistě elektrický dojezd 56 km pro Transit Custom
PHEV a 53 km pro Tourneo Custom PHEV (podle

NEDC). O prodloužení dojezdu na 500 km se
stará zážehový tříválec 1,0 EcoBoost, který
pohání generátor pro dobíjení akumulátoru.
Motor pracuje v optimálním režimu, takže
spotřeba benzinu se pohybuje v rozmezí 2,7
až 3,1 l/100 km. Pro dobíjení akumulátoru lze
využít standardní kabel do zásuvky 220 V z níž
se nabije za 5,5 hodiny. Pro rychlejší dobíjení lze
využívat i wallboxy nebo dobíjecí stanice na
střídavý proud.
Díky umístění akumulátoru s malými rozměry
v podlaze vozu není omezen nákladový prostor
o objemu 6 m3 resp. prostor pro cestující.
Oba vozy jsou ve verzích s krátkým rozvorem
2933 mm. Transit Custom PHEV se nabízí se
skříňovou karoserií a kabinou se dvěma či
třemi sedadly za zvýhodněnou cenou 889 900
Kč bez DPH nebo jako osmi – či devítimístné
Kombi za 919 900 Kč. Tourneo Custom PHEV je
k dispozici jako osmimístné s výbavou Titanium
za 1 2019 900 Kč s DPH. Na akumulátor se
poskytuje záruka na 8 let/160 000 km.
více na
www.autoweek.cz

Toyotu GR Yaris už je možné objednávat
Toyota začala v České republice
v rámci předprodeje přijímat objednávky
na vrcholnou verzi modelové řady Yaris –
sportovní GR Yaris. Jde o zcela nový vůz,
který vychází z poznatků a zkušeností Toyoty
získaných v mistrovství světa v rallye (WRC),
kde Toyota vybojovala titul mistra světa.
Cena modelu GR Yaris začíná na 899 000
Kč. Pohání jej nový přeplňovaný tříválec
o objemu 1618 cm3, který dosahuje výkon
192 kW (261 k). Při hmotnosti jen 1279 kg vůz
zrychlí z 0 na 100 km/h za 5,5 s a dosáhne
elektronicky omezenou největší rychlost 230
km/h. GR Yaris má nové zavěšení, lehkou

konstrukci, propracovanou aerodynamiku
a nový systém stálého pohonu všech kol
GR-Four. K zákazníkům v České republice
se první vozy dostanou v druhé polovině
letošního roku.

Ford Explorer přijíždí
Ford Explorer 6. generace se začal
dodávat
evropským
zákazníkům
výhradně s plug-in hybridním pohonem,
sedmi sedadly, spoustou luxusu a různými
asistenčními systémy. Systém pohonu
sestává z přeplňovaného zážehového
motoru Ford EcoBoost V6 3,0 l a elektrického

motoru o 75 kW. Největší systémový
výkon je 336 kW (457 k) a maximální
točivý moment 825 N.m. Akumulátor
má kapacitu 13,6 kWh. Pohon všech
kol přes desetistupňovou automatickou
převodovku je kombinován se systémem
Terrain Management se sedmi jízdními
režimy. Vůz dlouhý 5063 mm při rozvoru
náprav 3025 mm dosahuje zrychlení z 0 na
100 km/h je za 6,0 s. Přitom v cyklu WLTP
vykazuje spotřebu 3,1 l/100 km a dojezd
na elektrický pohon 42 km. Základní cena
verze ST-Line je 2 010 900 Kč se zárukou na
5 let/100 000 km, na akumulátor 8 let/160
000 km.

Krátce
Všechny nově vyrobené vozy Volvo budou vybaveny omezovačem rychlosti na
maximum 180 km/h.
Renault hodlá uzavřít historickou továrnu značky Alpine v Dieppe.
Francouzský ministr financí a průmyslu Bruno Le Maire pohrozil, že pokud Renault
uzavře továrnu ve Flinsu, nechá automobilku zaniknout.
Nissan hodlá v rámci úsporných opatření propustit 20 000 z celkem 140 000 svých
zaměstnanců.
více na
www.autoweek.cz

Citroën Ami: ideální řešení pro postkoronavirový svět
Citroën zahájil prodej elektricky poháněného
městského dopravní ho prostředku Ami.
Od 11. května jej lze objednávat. Po týdnu
Citroën ohlásil prodej 200 vozítek, přičemž
30 % objednávek se týká nejdražších verzí
My Ami Pop a My Ami Vibe. To se může zdát
málo, ale ve skutečnosti to není špatné pro
vozidlo dostupné pouze online a jež dosud
ještě nebylo možné vidět v prodejnách Citroën
ani partnerských obchodech s elektronikou
Fnac a Darty. Zde se Ami bude také prodávat
v reakci na skutečnost, že ve Francii se většina
skútrů s elektrickým pohonem prodává
právě zde.
Načasování zahájení prodeje Ami se
v kontextu s diskusemi o podobě dopravy
ve městech v době po uvolnění omezení
kvůli pandemii koronaviru zdá být perfektní.
Když nám Citroën vozítko Ami na konci února
představoval nikdo netušil, jak se během pár
týdnů podmínky života v evropských městech
změní. Epidemie koronaviru oživila online prodej
prakticky všeho včetně automobilů. Přitom pro
Ami se od počátku plánovalo, že si jej zájemci
mohou objednat online s doručením až domů!

dopravy (byť s ohledem na množství pevných
částic to není pravda). V tomto kontextu se Ami
ukazuje jako ideální řešení individuální dopravy
ve městech na pomezí mezi skútrem a autem.
Ve srovnání s prvním je bezpečnější a poskytuje
větší komfort, ve srovnání s druhým je mnohem
levnější, obratnější a pro parkování vystačí
s prostorem jen o málo větším než motocykl.
S dojezdem 75 km bohatě plní potřeby
běžných jízd po městě a dobíjení je snadné,
protože je jako vysavač vybaven zabudovaným
kabelem pro připojení do zásuvky 230 V, z níž
se nabije za tři hodiny.
Přitažlivost Ami podtrhují agresivní ceny
s možností získat nájem s cenou od 19,99
eur (550 Kč) měsíčně. Pokud zájemce
dává přednost koupi, tak ve Francii se po
odečtení dotace 900 eur (25 000 Kč) prodává
za 6000 eur (165 000 Kč).

Koronavirus ukázal význam používání
soukromého vozidla, ale současně dal
bojovníkům za zelenou budoucnost argument
menšího znečištění ovzduší ve městech bez

více na
www.autoweek.cz

Zastavení dodávek Golfu VIII problémem i pro Octavii
Problémy se softwarem nového Golfu
neustávají. Podle Automobilwoche stejné potíže
se systémem eCall mají Audi A3, Seat Leon
a Škoda Octavia.
Volkswagen se připravuje na svolávací akci
nedávno uvedené 8. generace svého klíčového
modelu Golf, jehož prodej před týdnem přerušil.
Do servisů zřejmě bude muset nejméně 30
000 vozů Golf VIII. Důvodem jsou problémy
s elektronickým asistentem tísňového volání eCall
způsobené problémy se softwarem. Výroba zatím
pokračuje, nicméně všechny vyrobené vozy jsou
uskladněny než budou problémy se softwarem
odstraněny.
Volkswagen k tomu uvedl: „V průběhu interních
vyšetřování bylo zjištěno, že u některých vozidel
Golf 8 by mohlo dojít k nespolehlivému přenosu
dat do řídicí jednotky online připojovací jednotky
OCU3 (Online Connectivity Unit) a nelze proto
zaručit správnou funkci asistentu pro případ
nouzové situace.“
Zahájení výroby Golfu bylo vloni několikrát
odloženo, údajně pro opakované problémy se
softwarem. Z plánované produkce 100 000 kusů
bylo v roce 2019 ve Wolfsburgu vyrobeno pouze
8400 kusů. Poté jarní nástup prodeje nabourala
pandemie koronaviru. A nyní je zde další problém.

Software od Volkswagenu ve svých vozech
navržených s využitím platformy MQB Evo
používají také další koncernové značky: Audi,
Škoda a Seat. Skupina VW proto, pokud jde
o technické problémy se systémem eCall,
nyní čelí větším potížím, než se původně zdálo
v souvislosti s novým Golfem. Přenos dat softwaru
na řídicí jednotce OCU3 by totiž nemusel správně
fungovat ani u dalších významných modelů,
protože stejný základní systém jako Golf VIII mají
i nové generace modelů A3, Octavia a Leon.
Proto i Škoda Auto zatím přerušila dodávky nové
generace Octavie.
A aby toho nebylo málo, Volkswagen musí
řešit dva velké projekty současně. Ústředním
tématem letošního roku je zahájení prodeje
e l e k t r i ck y po há ně né ho ko m pa k t n í ho
automobilu ID.3. Spuštění jeho prodeje je
naplánováno na rok 2020 stejně jako SUV ID.4.
Oba modely se stanou základem nové rodiny
elektromobilů, do níž Volkswagen investoval
miliardy eur. Volkswagen několikrát oficiálně
prohlásil, že přípravy zahájení prodeje ID.3 běží
podle plánu a prodej odstartuje v létě. Německý
tisk ovšem informuje o vyrobených autech, která
čekají na oživeni s přepracovaným softwarem.
více na
www.autoweek.cz

Ředitelkou logistiky DB Schenker
Kateřina Říhová
Do nejvyššího vedení společnosti
DB Schenker usedla Kateřina Říhová
na pozici ředitelky provozu logistiky.
Místo v managementu naopak opustil
jednatel firmy JUDr. Vladimír Handl, který
se po téměř 30 letech ve společností DB
Schenker rozhodl odejít do penze. V roce
1991 se zasloužil o založení první pobočky
koncernu DB Schenker v České republice
a na různých manažerských pozicích se
podílel na jejím rozvoji.
Kateřina Říhová odpovídá za provoz
ve 14 logistických centrech DB Schenker
v České republice a řídí práci 600 stálých
zaměstnanců. V logistice se pohybuje
více než čtvrt století, z toho 18 let v DB
Schenker.

Josef Král je šéfem motorsportu
Praga Cars
Úspěšný český závodník a televizní
komentátor závodů F1 Josef Král se v nové
roli šéfa motoristického sportu Praga
Cars stal poradcem britského týmu VR
Motorsport, který nasazuje do britského
seriálu Britcar tři vozy Praga R1s. Královým
úkolem bude výchova amatérských
jezdců, testování, činnost v oblasti e-sportu
a technické konzultantství. Kromě toho
bude dohlížet na značkový motokárový
šampionát Praga Karts ve Velké Británii
a výchovu začínajících závodníků.
Josef Král (29) se po úspěšné kariéře
v GP2, kde vyhrál jeden závod, věnuje
vytrvalostním závodům. Vloni v barvách
týmu Bohemia Energy Racing with
Scuderia Praha s vozem Ferrari 4588 GT3
vyhrál Creventic European 24
více na
Hour Series.
www.automakers.cz

Krátce
Zachránit tureckého výrobce autobusů Temsa chtějí turecký Sabanci Holding
a společnost PPF Petra Kellnera zastoupená Škodou Transportation.
V USA byli zatčeni bývalý příslušník „zelených baretů“ Michael Taylor a jeho syn Peter
za pomoc při útěku Carlose Ghosna z Japonska.
Společnost Hertz v USA požádala o ochranu před věřiteli, její bankrot se netýká
evropských aktivit.
Zprostředkovatel letenek v USA firma Kayak registruje větší zájem o půjčení aut na
dovolenou než o lety.
Na srpen odložený autosalon v New Yorku byl definitivně odvolán, protože z výstavišti
je nemocnice.
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Evropský plán
„zelené obnovy“

Zájem o nová auta?
Zatím jen čekání

Nepříliš šťastná
připomínka

James Dyson
ukázal svůj
elektromobil
Řízení proti Diessovi
a Pötschovi by měla
být uzavřena

Evropský plán „zelené obnovy“
Připravovaný plán ekologické obnovy
Evropské komise se mimo jiného zaměří na
obnovitelné zdroje, vodík a čistou mobilitu.
Součástí plánu je i plán dotací prodeje
automobilů formou tzv. „šrotovného“. Dokument,
získaný agenturou Euractiv, se týká pouze
ekologických aspektů plánu obnovy. Plán
obnovy navrhuje soustředit se na obnovitelné
zdroje a vodík. V případě čistého vodíku má
Komise v úmyslu mj. zdvojnásobit částku na
financování výzkumu a inovací v oblasti čistého
vodíku a zřídit fond, který by poskytoval půjčky
na vodíkovou infrastrukturu.
Pro automobilový průmysl plán navrhuje:
– Celoevropskou podporu nákupu čistých
vozidel, která snižují emise CO2 a znečišťujících
látek v souladu s normami EU, v příštích dvou
letech částkou 20 miliard eur. Podpora by měla
mít formu dotace při nákupu (tzv. šrotovného).
Z návrhu nevyplývá, že by nemohla být využita
k podpoře prodeje automobilů se spalovacími

motory, dokonce ani těch, jejichž emise CO2
přesahují 95 g/km.
– Investiční fond Čistý automobilový průmysl
k urychlení investic do pohonných jednotek
s nulovými emisemi. Částka: 40–60 miliard eur.
– Zdvojnásobení investic EU do infrastruktury
dobíjení elektrických automobilů s cílem
dosáhnout do roku 2025 2 miliony veřejných
nabíjecích stanic a čerpacích stanic na
alternativní paliva.
V rámci projektu Čistá mobilita se investiční
balíček Obnova železnic se zaměří na klíčové
koridory, kde se mohou cestující a náklad
přesunout na železnici, a fi nanční podpora
pomůže návratu přepravy nočními vlaky. Plán
obnovy také předpokládá rozsáhlejší financování
programů městské mobility, jako je budování
infrastruktury pro cyklisty.
Někteří ekologové už vyjádřili obavy, že návrh
věnuje nadměrnou pozornost vodíku. „Komise
navrhuje, aby se k výrobě vodíku použil plyn
a obnovitelná energie namísto
využití obnovitelné energie k co
nejrychlejšímu vyřazení fosilních
paliv. Finanční prostředky EU by
byly lépe vynaloženy v řešeních
jako jsou decentralizovaná
energie z obnovitelných zdrojů,
snižování s potřeby ma sa
a mléka a rostoucí využívání
veřejné dopravy a jízdních
kol,“ uvedl Sebastian Mang
z Greenpeace.
„Ve ře j n é f i n a n c ová n í
automobilového průmyslu musí
být podmíněno postupným
u končová ní m prodeje
automobilů na benzin a naftu do
roku 2028 a drastickým snížením
emi s í,“ dodala dopravní
poradce EU z Greenpeace
Lorelei Limousinová.
více na
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Zájem o nová auta? Zatím jen čekání
Podle nejnovější studie německé pobočky
Institutu pro výzkum trhu Ipsos automobilový trh
ve střednědobém výhledu nenajde cestu zpět
do stavu před koronavirovou pandemií. Zákazníci
mají tendenci odkládat koupi nového automobilu
původně plánovanou před kronavirovou krizí.
Hlavním důvodem, proč spotřebitelé nejsou
ochotni kupovat nová auta, jsou finanční starosti.
Situace je podobná ve většině zemí.
V Německu, Francii, Velké Británii, Itálii
a Španělsku má 33 % respondentů, kteří plánovali
nákup nového vozu, jen malý zájem jej koupit,
zatímco u 21 % zesílil. Mezi Němci má tendenci
odkládat nákup vozu 28 % respondentů, jen u 15
% úmysl kupovat vzrostl.
Naopak v Číně nastal růst prodeje nových
vozidel již v dubnu. Čínští zákazníci, kteří plánovali
koupit vůz, nyní po znovuotevření chtějí ve větší
míře (63 %) kupovat automobily, jen malá část
z nich (7 %) chce nákup odložit. Spotřebitelé
v USA vykazují obezřetnou, ale pozitivní reakci
– i zde je víc těch, jejichž úmysl koupit auto od
začátku pandemie vzrostl, než těch, jejichž
nákupní zájem klesl.

Hlavní motivací respondentů, kteří si chtějí
koupit nové auto, je pocit větší bezpečnosti.
Většina spotřebitelů uvádí, že se v současné
situaci cítí bezpečnější a lépe chráněná ve
vlastních autech. Bezpečnost byla vždy důležitým
faktorem nákupu, ale v době sociálního
distancování význam většího bezpečí ve vlastním
autě v konkurenci s nucenými kontakty ve veřejné
dopravě podstatně vzrostl. Výrobci automobilů
by tento aspekt měli zohlednit ve své budoucí
komunikační strategii.
V Německu lepší ochranu před koronavirem
ve vlastním automobilu jako důvod jeho koupě
uvedlo 55 % respondentů, zatímco 25 % je
přesvědčeno, že právě nyní je výhodný čas získat
lepší cenovou nabídku. Pouze 20 % nové auto
potřebuje, protože to staré jim už dosluhuje.
Významným trendem v prodeji automobilů,
který má potenciál výrazného růstu, jsou virtuální
a digitální možnosti nákupu. Výrobci automobilů
i prodejci v posledních letech s on-line prodejem
experimentovali, ovšem snaha prodávat na
dálku v době pandemie vzrostla. Do budoucna
digitalizace prodeje dále zintenzivní a stane se
novou realitou.

více na
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James Dyson ukázal svůj elektromobil
Vynálezce, zakladatel a šéf britského
výrobce domácích spotřebičů Dyson James
Dyson v rozhovoru pro Sunday Times poprvé
ukázal funkční prototyp elektricky poháněného
automobilu N526. Ukázalo se, že vývoj pokročil
mnohem dál, než se dosud myslelo.
Velmi pokročilý projekt předpokládal
pětimetrové sedmimístné SUV s pohonem všech
kol ve stylu Range Roveru, které mělo mít na
jedno nabití akumulátoru dojezd 996 km i za
nepříznivých povětrnostních podmínek při jízdě
rychlostí až 110 km/h se zapnutým topením. Díky
dvěma trakčním elektromotorům se systémovým
výkonem přes 370 kW (500 k) a točivým
momentem 650 N.m dokázal vůz s hmotností
2600 kg zrychlit na 100 km/h za 4,8 s a dosáhnout
maxima 200 km/h.
Projekt skončil kvůli penězům. Nikoliv kvůli
nákladům, které dosáhly 560 milionů eur. Ty
utratil sám Dyson, který je nejbohatším Britem
s odhadovaným majetkem 16,2 miliardy GBP.
Problémem bylo, že by auto muselo stát přibližně
170 000 eur, aby byl projekt ziskový. Dyson se

pokusil pro projekt najít kupce a když nebyl
úspěšný, v říjnu loňského roku se rozhodl projekt
zastavit.
Dyson vysvětlil, že zavedené automobilky
mohou žít se ztrátou tisíců eur za každý prodaný
elektromobil kvůli splnění požadavkům na
emise jejich vozového parku v EU. „My jsme si
ale nemohli dovolit vstoupit na takovýto trh,“
uvedl. Přiznal, že až na konci vývoje si uvědomil,
že by výroba byla podstatně dražší, než může
zajistit konkurence. Nicméně zdůraznil, že pokud
se naskytne možnost auto vyrábět za rozumnou
cenu, pak to udělá. Zejména akumulátor
s pevným elektrolytem má budoucnost.
James Dyson v roce 2017 na vstup do
automobilového průmyslu v yčlenil dvě
miliardy eur, z čehož polovina byla určena
pro akumulátory. S finanční ztrátou se 73letý
průmyslník vyrovná, nicméně mluví o obrovském
smutku a zklamání. Dyson elektromobilitu tak
docela neopouští. Nedávno naznačil, že by se
vývoj moderních akumulátorů mohl zhodnotit
v menším dopravním prostředku.
více na
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Řízení proti Diessovi a Pötschovi by měla být uzavřena
Trestní řízení proti vedoucím představitelům
koncernu VW bylo ukončeno dohodou s okresním
soudem v Braunschweigu o zaplacení 9 milionů
eur. Podle společnosti Volkswagen je částka
9 milionů eur určena k tomu, aby se předešlo
veřejné žalobě proti generálnímu řediteli Herbertu
Diessovi a předsedovi dozorčí rady Hansu Dieterovi
Pötschovi v procesu týkající se možné manipulace
s trhem před propuknutím aféry Dieselgate.

Státní zástupce v Braunschweigu v září
loňského roku obvinil Diesse a Pötsche z toho,
že investory neinformovali o hrozících finančních
důsledcích zjištěné manipulace s měřením emisí
NOX u milionů vozidel s motory TDI. Z manipulace
s trhem je obviněn i bývalý koncernový šéf Martin
Winterkorn. Také v jeho případě by mohlo být
soudní řízení ukončeno. Winterkorn je ovšem
v dalším soudním řízení rovněž obviněn ze
závažných podvodů souvisejících s měřením emisí.
Vyšetřování aféry i nadále pokračuje ve
Spojených státech a několika dalších zemích.
Investoři požadují kompenzaci za kolaps ceny
akcií, k němuž došlo po propuknutí aféry na
podzim 2015 a tvrdí, že vedení VW je o riziku
začínající krize mělo informovat dřív.
Současný generální ředitel VW Diess přišel do
Wolfsburgu až v červenci 2015 zpočátku jako
šéf značky Volkswagen. Pötsch byl v té době
finančním ředitelem a od tehdejšího generálního
ředitele Winterkorna údajně už měl vícenásobné
informace o problémech se vznětovými motory
v USA. Jeho právník Norbert Scharf ovšem tvrdí, že
žádná z nich nebyla rozpoznatelná jako ovlivnění
kapitálového trhu. Oznámení o porušení zákona
přišlo od amerických orgánů 18. září 2015.
Ukončení trestního řízení proti Herbertu Diessovi
a Hansi Dieteru Pötschovi ovšem nemá vliv na
pokračující občanskoprávní proces, v němž
investoři žalují Volkswagen za poškození svých
investic z důvodu možné manipulace na trhu.
Vyšší krajský soud v Braunschweigu v září 2018
přijal žalobu investorů o náhradu škody ve výši
několika miliard eur. Volkswagen považuje tvrzení
o porušení povinnosti informovat kapitálový trh
za neopodstatněné.
Volkswagen už aféra Dieselgate stála na
pokutách, odstupném a dalších poplatcích více
než 30 miliard eur.

více na
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Nepříliš šťastná připomínka
Maserati na Sicílii na silnicích jednoho
nejslavnějších závodů světa Targa Florio testuje
prototyp MC20. V souvislosti s tím připomíná
80. výročí vítězství Maserati v tomto závodě. Ta
připomínka ovšem není moc vhodná.
Závod Targa Florio v roce 1940 se stal posledním
předválečným významným motoristickým
podnikem na území Evropy. V době, kdy se na
jeho start řadilo 16 vozů Maserati, dorazily jednotky
německého Wehrmachtu k pobřeží u Abberville
a dokončily tak obklíčení spojeneckých jednotek
u Dunkerque.
Závod Targa Florio se jezdil od roku od roku
1906 na úzkých silnicích plných zatáček v pohoří
Madonie. Pro nás je tento závod památný
jízdou Elišky Junkové, která zde v roce 1928 na
okruhu dlouhém 108 km bojovala o vítězství
v konkurenci nejlepších závodníků té doby.
Až do roku 1935 byl význam tohoto závodu
srovnatelný s nejvýznamnějšími velkými cenami.
Jenže v letech 1937 až 1940 se přesunul na
jednoduchý pětikilometrový okruh ve Favorita
Parku v Palermu. Byl vypisován pro vozy nižší
kategorie voiturette a bez jakékoliv konkurence
zde čtyřikrát vyhrály vozy Maserati. V roce 1940
to bylo poprvé s novým čtyřválcem 4CL, který
se stal základem nové generace poválečných
monopostů.

V současné době pokračuje vývoj nového
supervozu MC20 testováním v různých provozních
podmínkách a shromažďováním dat a informací
potřebných k finálnímu doladění. Po testech
na dynamickém simulátoru probíhají testovací
jízdy na silnicích a okruzích. U příležitosti oslav
80. výročí historického vítězství odjela značka
Maserati s prototypem MC20 na Sicílii na cesty
v pohoří Madonie, na nichž se jezdila Targa Florio
včetně úseku, kde se dodnes nachází slavné
boxy Floriopoli. Jenže ty jsou u městečka Cerda,
kde se v době čtyř triumfů Maserati vůbec
nejezdilo. Na žádné verzi legendárního horského
okruhu, procházející tímto úsekem, vozy Maserati
nikdy nevyhrály.
Model MC20 má být začátkem nové éry
italské značky. Jedná se o první vůz s novým
motorem vyvinutým a vyrobeným přímo značkou
Maserati. Prostřednictvím modelu MC20, který
bude představen v září, chce připomenout
úspěšnou sportovní historii značky a její návrat
na závodní okruhy. Zde chce Maserati navázat
na poslední titul z roku 2010 s vozem MC12.
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