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Bernhard Maier opouští Škoda Auto
Bernhard Maier (60) po pětiletém působení
opustí českou značku Škoda. Do Mladé Boleslavi
přišel v listopadu 2015 od Porsche. Pod jeho
vedením Škoda rozší řila svou modelovou
řadu zavedením řady SUV Kodiaq, Karoq
a Kamiq a připravuje se na uvedení elektricky
poháněného vozu Enyaq iV, vytvořeného na
platformě MEB skupiny Volkswagen, který se,
na rozdíl od jeho příbuzných, nebude vyrábět
v Německu ale v Mladé Boleslavi. Pro Maierův
odchod nebyl v oficiální informaci sdělen žádný
důvod, stejně jako zatím není jasné kdo jej
nahradí.
Německé noviny Handelsblatt informovaly,
že Maier rozčilil některé členy představenstva
skupiny VW svým tlakem na rozšíření prodeje
značky Škoda na klíčových trzích Volkswagenu.
Přitom Maier nepůsobil dojmem silné osobnosti
jakými byli jeho předchůdci Winfried Vahland
a Detlef Wittig, kteří zásadním způsobem ovlivnili
budoucí směřování značky. Handelsblatt už
dřív naznačoval, že by se Maier mohl stát obětí
až příliš velkého úspěchu vozů Škoda na úkor
německých značek. Také v květnu a červnu
Škoda patřila v Evropě ke značkám s výrazně
menším poklesem prodeje.
Maierův odchod ze Škody je zatím posledním
v řadě změn ve vedení značek koncernu
Volkswagen. Tou nejvýznamnější bylo nedávné

převzetí funkce generálního ředitele značky
Volkswagen Ralfem Brandstätterem od
generálního ředitele skupiny VW Herberta Diesse.
Už v lednu byl do čela značky Seat jmenován
její do té doby finanční ředitel Carsten Isensee,
což bylo vynuceno odchodem dosavadního
generálního ředitele španělské automobilky Luky
de Mea k Renaultu. K 1. dubnu byl generálním
ředitelem Audi jmenován Markus Düsmann,
který, stejně jako Diess, přišel od BMW.
Další překotné personální změny nastaly
v posledních dnech. Do čela značky VW Užitkové
vozy (VWN) byl jmenován bývalý personální
šéf výrobce nákladních vozidel MAN Carsten
Intra, oficiálně v rámci dlouhodobě plánované
cirkulace kádrů. Krátce na to šéf divize nákladních
vozidel skupiny VW Traton Andreas Renscher
šokoval oznámením, že opouští koncern. Nahradil
jej stejně překvapivě Matthias Gründler, který
už ve vedení Tratonu (resp. Volkswagen Truck
& Bus) až do Renscherova příchodu působil
jako finanční šéf. Souběžně s tím byl do čela
výrobce nákladních vozidel MAN, tj. součásti
skupiny Traton, jmenován dosavadní výrobní šéf
Volkswagenu Andreas Tostmann.
Není obvyklé dělat tolik změn v době, kdy
všichni musí řešit problémy plynoucí z důsledků
dlouhodobého zastavení výroby a dramatického
propadu prodeje.
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Šéf odborů VW nevidí důvod pro další snižování nákladů
Vedoucí podnikové
Volkswagenu
Bernd
analytikům a investorům,
v Německu nepotřebuje

rady odborů
Osterloh
řekl
že automobilka
hlubší snižování

nákladů. Tvrdí, že existující opatření na
snižování nákladů, dohodnutá vedením
společnosti s odbory v roce 2016
v rámci programu Future Pact, budou
pro překonání postkoronavirové krize
postačovat. Pokud bude poptávka
po automobilech nadále klesat, může
společnost VW snížit náklady zkrácením
pracovní doby, řekl Osterloh. Uvedl také,
že odbory plně podporují generálního
ředitele Herberta Diesse a že plně
elektricky poháněný vůz Volkswagen ID.3
je silný produkt, s nímž je Volkswagen na
zcela správné cestě. Generální ředitel
VW Herbert Diess ve svém příspěvku
na LinkedIn uvedl, že Osterloh „znovu
potvrdil, že zástupci zaměstnanců stojí
jednoznačně za strategií Volkswagenu.“

Antimonopolní úřad kontroluje dobíjecí stanice
Antimonopolní úřad v Německu
Bundeskartellamt
podrobuje
šetření
veřejně přístupné nabíjecí stanice pro
elektromobily. Už v počáteční fázi chce
identifikovat a napravit strukturální problémy
s konkurenčním bojem vedeným na úkor
zákazníků. Podle plánů spolkové vlády
má být do roku 2030 vytvořena celostátní
nabíjecí infrastruktura, která bude zahrnovat
veřejně dostupné možnosti zpoplatnění.
Kromě záruk nediskriminačního přístupu
k místům vhodným pro připojení nabíjecí
stanice k síti má podle úřadu pro používání
nabíjecích stanic zásadní význam fungující
hospodářská soutěž. „Na výstavbu
a provoz nabíjecích stanic se nevztahují
komplexní předpisy – na rozdíl od jiných

energetických sítí. Podmínky a ceny
účtování ve veřejných prostorech mají
zásadní význam pro rozhodnutí spotřebitelů
přejít na elektromobilitu. Trh se rozvíjí, ale
my dostáváme stále více stížností na ceny
a podmínky u nabíjecích stanic,“ zdůraznil
prezident úřadu Andreas Mundt.
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Strategie pro budoucnost Seatu
Seat uspořádal on-line tiskovou konferenci, na
níž nový generální ředitel Carsten Isensee, který
je v úřadu od začátku roku, nastínil budoucnost
s novými investicemi a revidovanými projekty.
Po rekordních prodejních výsledcích v roce
2019 také Seat postihlo uzavření výrobních závodů
během pandemie koronaviru. Seat v prvním
čtvrtletí utrpěl ztrátu 48 milionů eur a očekává, že
výsledek za druhé čtvrtletí bude ještě horší. Přesto
je vedení společnosti přesvědčeno, že se zotaví,
takže neplánuje snížení počtu zaměstnanců.
Seat do roku 2025 investuje pět miliard eur do
výzkumných a vývojových projektů zaměřených
na nové modely a realizace nových projektů
směřujících k elektrifikaci modelové nabídky
a výrobu elektromobilů v Martorellu a Barceloně.
Hlavní továrna Seat v Martorellu bude upravena
tak, aby od roku 2025 vyhověla výrobě plně
elektricky poháněných modelů.
Elektrifikační strategie značky se změnila. Seat
měl v nejbližších měsících uvést na trh svou verzi

Volkswagenu ID.3 představenou jako koncept
el-Born. Jenže el-Born bude nakonec realizován
divizí Cupra (foto) a jeho výroba začne ve Cvikově
v roce 2021. Upřesnění dalších elektrifikovaných
vozů se značkou Seat do roku 2025 se Carsten
Isensee vyhnul. Volkswagen nedávno Seatu
odebral projekt vývoje elektrických městských
automobilů skupiny. Isensee vysvětlil, že to bylo
kvůli odložení vstupu značky na trh v Číně, kde
se mají tato vozidla vyrábět.
Carsten Isensee současně apeloval na vládu
ve Španělsku aby se „probudila“ a následovala
příklad dalších evropských zemí v poskytování
pobídek pro elektromobily. Pokud tak učiní, Seat
je připraven investovat do výroby elektromobilů.
Španělská socialisty vedená vláda oznámila
balíček pomoci 3,7 miliardy eur pro automobilový
průmysl zahrnující 250 milionů eur na podporu
náhrady starších vozidel novými nízkoemisními
a elektrickými. Isensee to označil za krok
správným směrem, ale nedostatečný. Dodal,
že v zemi neexistuje síť nabíjecích stanic a jsou
zapotřebí další pobídky.
Seat podle Carstena Isenseeho tak trochu
zaujímá roli vstupní značky do koncernu
Volkswagen, neboť oslovuje mladší zákazníky.
To je také logické odůvodnění osamostatnění
značky Cupra přebírající reprezentanta
pro sportovnější vozy v segmentu nejvíce
emocionálně nabitých vozů.
více na
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Suzuki představuje plug-in hybridní SUV Across
Suzuki rozšiřuje svoji řadu modelů 4x4
o SUV střední třídy Across. Spolu s ním
poprvé nabídne i plug-in hybridní pohon.
Výroba by měla začít na podzim 2020.
Uvedení nového modelu na český trh se

plánuje na začátek roku 2021. Jde o první
výsledek spolupráce s Toyotou. Toyota pro
Across dodává stejný základ kompaktního
SUV jako pro RAV4. Novinka od Suzuki
ovšem není jen designovým klonem. Je to
všestranný robustní automobil s pohonem
všech kol a prostorným interiérem
(zavazadlový prostor má objem 490 až
1604 l). Pohon kombinuje elektromotor
o výkonu 134 kW (182 k), umístěný na přední
nápravě, se zážehovým nepřeplňovaným
motorem 2,5 l/136 kW (186 k). Pohon všech
kol E-Four zajišťuje druhý elektromotor
s výkonem 40 kW (54 k) umístěný na zadní
nápravě. Akumulátor s kapacitou 18,1
kWh umožní dojezd na čistě elektrický
pohon 75 km.

Hyundai dodal první vodíkové náklaďáky XCient
Hyundai oznámil dodávku prvních deseti
nákladních vozidel XCient do Švýcarska.
Zatímco někteří výrobci kvůli elektrickému
pohonu
zaplňují
nákladní
vozidla
akumulátory, Hyundai vidí budoucnost
dopravy ve vodíku a palivových článcích.
Tahač 4x2 je vybaven dvěma sadami
palivových článků o výkonu 2x95 kW
a nádržemi obsahujícími 32 kg vodíku
doplněnými akumulátorem s kapacitou
73,2 kWh. Dojezd je 400 km s nákladem 18 t
a doba pro doplnění vodíku 8 až 20 minut.
Hyundai XCient Fuel Cell je skříňové vozidlo
s rozvorem náprav 5130 mm a délkou
9745 mm. Jeho pohotovostní hmotnost
je 19 t a celková hmotnost 36 t. Trakční
elektromotor Siemens má výkon 350 kW.

Hyundai má v plánu do roku 2025
dodat na trh 1600 vozidel XCient, přičemž
do konce letošního roku to bude 50.
V současné době pracuje na nákladním
vozidle s dojezdem 1000 km.
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Renault uvádí na český trh tři hybridní vozidla
Renault rozšiřuje plně elektricky poháněné
modely Zoe, Twingo Z.E. a Kangoo Z.E. o trojici
vozů s hybridním pohonem E-Tech ve verzích
full hybrid (Clio) a plug-in hybrid (Captur
a Mégane). Technologie E-Tech se zprvu objevuje
u nejprodávanějších modelů. Jejich modulární
platformy CMF-B a CMF-C/D byly od počátku
koncipované tak, aby umožnily elektrifikaci
s využitím technologie E-Tech, kterou lze umístit
do motorového prostoru. Řešení systémů pohonu
využívá zkušenosti techniků týmu Renault F1
s hybridní technologií, používanou od roku 2014,
a to zejména v oblasti rekuperace energie a užití
inovativní automatické převodovky.
Pohonná jednotka pro hybridní pohony
Renault existuje ve dvou variantách jako E-Tech
pro full hybrid (HEV) a E-Tech Plug-in (PHEV)
s možností vnějšího dobíjení. Využívá zážehový

motor 1,6 l/68 kW (91 k) a dva elektromotory,
z nichž jeden je typu HSG (vysokonapěťový
startér/generátor), a inovativní multimódovou
bezspojkovou převodovku. Když řidič uvolní
pedál plynu, HSG pracuje jako generátor, který
kinetickou energii přemění v elektrickou a uloží
ji v akumulátoru.
Clio E-Tech 140 používá plně hybridní pohon
E-Tech 140 s největším výkonem systému
103 kW. Ve smíšeném provozu spotřebuje 4,3 l/100
km a produkuje méně než 96 g CO2/km (podle
WLTP). Akumulátor 1,2 kWh výrazněji nezmenšuje
objem zavazadlového prostoru a i hybridní
verze může být vybavena rezervním kolem.
Základní verze E-Tech 140 Zen se nabízí za akční
cenu 474 000 Kč.
Captur E-Tech Plug-in 160 se systémovým
výkonem 117 kW využívá akumulátor s vyšší
kapacitou 9,8 kWh, který lze dobíjet připojením
k síti. Režim Pure umožňuje plně elektrický režim
s dojezdem až 50 km v režimu WLTP. Ve smíšeném
provozu spotřebuje 1,5 l/100 km a emituje 32 g
CO2/km (WLTP). Akční cena verze E-Tech Plug-in
160 Intens je 730 000 Kč.
Mégane E-Tech Plug-in 160 se objeví v létě
s karoserií kombi Grandtour a o něco později
rovněž pro hatchback. Motor E-Tech Plug-in
s akumulátorem o kapacitě 9,8 kWh umožní
dojezd v plně elektrickém režimu 50 km
v cyklu WLTP.
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Sedmý žákovský vůz se jmenuje Škoda Slavia
V pořadí sedmý žákovský vůz Škoda se
jmenuje Slavia. Škoda Scala v karosářské
verzi spider je reminiscencí počátků značky
Škoda, protože první automobily z Mladé
Boleslavi měly otevřenou karoserii. V roce
125. výročí založení společnosti si tak
i žáci Škoda Akademie svým projektem
žákovského vozu připomněli zrod české
automobilky. V projektu žákovského vozu
tím 31 žáků Středního odborného učiliště
strojírenského Škoda Auto spojuje historii se
současností. Tradice projektu žákovského
vozu Škoda sahá do roku 2014. Žáci Středního
odborného učiliště Škoda v Mladé Boleslavi

od té doby mohou každoročně naplánovat,
vyvinout a vlastnoručně postavit koncept
vozu.

Elektromobilita ve Francii:
kde je ten milion nabíjecích stanic?
Během autosalonu v Paříži v roce 2016
tehdejší ministryně životního prostředí
Ségolen Royalová slíbila, že ve Francii
bude do roku 2020 milion nabíjecích
stanic. Politici často slibují věci, o nichž
vědí, že nebudou muset vysvětlovat jejich
nerealizování, protože už dávno nebudou
ve své funkci. Royalová byla po příchodu
Émmanuela Macrona odsunuta do role
ambasadorky pro póly, tedy Antarktidu

a Arktidu (to opravdu ve Francii mají), ale
nyní usiluje o návrat do vrcholné politiky.
Národní sdružení pro rozvoj elektrické
mobility Avere-France v červnu spočítalo
veřejné terminály v zemi a našlo jich
29 854, přičemž pouze 1788 jich má
výkon vyšší než 50 kW. Jenže v době
oznámení Royalové už jich ve Francii bylo
14 500. Jejich počet se tedy za čtyři roky
zdvojnásobil, zatímco počet elektricky
poháněných vozidel vzrostl trojnásobně,
takže na jednu nabíjecí stanici připadá
7 elektromobilů resp. 11 vozidel včetně
plug-in hybridů.
Avere-France také upozorňuje na
nemožnost použití konkrétních karet
a předplatných účtů pro přístup k různým
terminálovým službám. Zatímco čerpací
stanice mají jednotný systém plateb
bankovní kartou vč. věrnostních karet,
u nabíjecích stanic jednotný systém
placení neexistuje.
více na
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Personalia z
Kdo bude novým šéfem ve
Škoda Auto?
Za odchodem Bernharda Maiera ze
Škody Auto je manažerská rošáda ve
vedení koncernu Volkswagen. Kdo přijde
řídit Škodovku? Jak dopadnou posuny na
management Škody? „Mluví se o dvou
až třech jménech – ať už ze skupiny
nebo z představenstva
Škody. Určitě se v pozici
bude
hodit
zkušený
manažer s mezinárodními
zkušenostmi a citem pro
nové projekty a inovace.
Zároveň ale bude muset
být
schopen
udržet
Škodu ve vysokých obrátkách a nebát
se nepopulárních opatření,“ uvedl Petr
Knap, vedoucí partner pro automobilový
sektor ve společnosti EY.
Podle informací portálu Automakers
se hovoří například o bývalém členu
představenstva a manažerovi Škody
Martinu Jahnovi, který nasbírat zkušenosti
v centrále VW i v Číně. Vedl také v roli
prezidenta Sdružení automobilového
průmyslu.

Škodu Auto opustil dlouholetý
šéf logistiky
Společnost Škoda Auto opustil její
dlouholetý vedoucí logistiky Ing. Jiří Cee.
Na pozici ho nahradil David Strnad.
Ing. Jiří Cee vystudoval VŠCHT
v Pardubicích, postgraduální studium
při ČVUT a absolvoval postgraduální
ekonomické studium. Od roku 1970
pracoval v automobilových závodech
ve Vrchlabí na různých pozicích, od roku
1989 jako obchodně ekonomický ředitel
a od roku 1991 jako vedoucí logistiky.
Roku
1996
byl
jmenován vedoucím
logistiky závodu Škoda
Auto v Mladé Boleslavi
na
výrobu
vozu
Octavia. Od roku 2000
je vedoucím logistiky
společnosti
Škoda
Auto. Získal prestižní
ocenění Gryf za logistickou osobnost roku
2014 a zlatou medaili v evropské soutěži
za nejlepší logistický projekt roku 2014.
Plánovaný odchod do důchodu se kvůli
koronavirové krizi posunul až do
více na
1. července.
www.automakers.cz

Krátce
Reprezentační elektromobil Audi, vycházející z projektu Artemis, bude A9 e-tron.
Volkswagen definitivně opustil výstavbu továrny v Turecku.
FCA obnovil výrobu vozů Fiat v srbském Kragujevaci.
V Itálii bude „šrotovné“ 3500 eur (94 000 Kč) i pro vozy se spalovacími motory.
Pořadatelé definitivně odvolali autosalon v Ženevě pro rok 2021, ovšem výstaviště
Palexpo jej hodlá uspořádat ve vlastní režii.
více na
www.autoweek.cz
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Balíček mobility
srovná podmínky
pro silniční
dopravu v EU
Počet insolvenčních
návrhů v červnu
vzrostl o čtvrtinu

Místo smartů
Ineos Grenadier

Peugeot 208 Rally
4 vyráží do světa

Den nezávislosti se
značkou Dodge SRT

Balíček mobility srovná podmínky
pro silniční dopravu v EU
Evropský parlament přijal reformu silniční
dopravy známou jako balíček mobility. Ta srovná
podmínky pro silniční dopravu v EU. Balíček mobility
navrhla Evropská komise již v květnu 2017. Evropská
rada k němu vydala v únoru 2020 stanovisko,
se kterým se nyní ztotožnil Evropský parlament.
Nová pravidla upraví přístup na trh nákladní
dopravy, vysílání zaměstnanců v dopravě a zlepší
pracovní podmínky řidičů. Cílem je také účinnější
prosazování pravidel a zvýšení bezpečnosti
provozu.

Jako největší úspěch ČR a jejích spojenců
lze označit úpravu jízdy tzv. „kolečka“, kdy řidič
naloží zboží v ČR, odveze jej např. do Španělska
a na cestě zpět učiní třeba dvě různé přepravy.
To je nejčastějším byznysovým modelem českých
dopravců. Podle nových pravidel se na něj
nebude vztahovat povinnost vyplácet řidiči
minimální mzdu země, kterou zrovna projíždí. Stejně
tak u bilaterálních přeprav (např. přeprava ČR
– Německo – ČR) není tato povinnost v balíčku
zahrnuta.

Balíček byl přijat v kompromisní podobě,
ke které zásadně přispěla i Česká republika.
Ta byla, společně s Finskem či Irskem, součástí
střední skupiny, která stála mezi dvěma názorově
protichůdnými tábory. Na jedné straně stály státy
západní Evropy, které mají vysoké náklady na mzdy
řidičů a své národní trhy si protekcionisticky chrání
restriktivními legislativními opatřeními. Druhou
skupinu tvořily státy východní a jihovýchodní
Evropy, kde je mzda řidičů naopak nízká. Proto
v těchto zemích západoevropští dopravci zakládají
tzv. schránkové firmy aby využili právě nízkých
mezd řidičů. Nová pravidla zajistí vyváženost
mezi těmito dvěma skupinami a zamezují nekalé
konkurenci.

Nejrozporuplnějším prvkem v očích odpůrců
byl povinný návrat vozidla do státu dopravce. Do
domovského státu se řidiči budou muset vracet
vždy do čtyř týdnů a vozidla do země registrace
každé dva měsíce. To by mělo omezit praxi, kdy
řidič zůstává v zahraničí několik měsíců v kuse.
Řidiči při návratu domů na týdenní odpočinek
budou moci překročit dobu řízení o dvě hodiny
aby mohli strávit více času s rodinnou a odpočinek
nemuseli vykonávat na cestě.
Změna nastane v povinnosti instalace
digitálních tachografů, která bude od poloviny
roku 2026 pro vozidla v mezinárodní přepravě platit
již od 2,5 t.
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Počet insolvenčních návrhů v červnu vzrostl o čtvrtinu
V České republice začaly znovu přibývat
nové insolvenční návrhy. Za červen jich bylo
2406, což proti květnu představuje nárůst o 25 %.
Důvodem je především opadnutí obav z nákazy
koronavirem a s ním spojený postupný návrat
uchazečů o oddlužení do poraden a kanceláří
akreditovaných profesionálů. Na úroveň obvyklou
před zavedením opatření proti šíření koronaviru se
však ještě nedostaly – v únoru i březnu letošního
roku jich soudy obdržely přes 3000.
„Červnový nárůst počtu insolvenčních návrhů
je dán především tím, že se lidé postupně vrací
k řešení životních situací, jimž se kvůli omezením
a neodkladným povinnostem vyvolaným
pandemií nemohli v posledních měsících
dočasně věnovat,” říká Tomáš Valášek, výkonný

ředitel společnosti Insolvence 2008, která vyvíjí
a dodává IT řešení pro insolvenční správce.
Podle Valáška se ještě neprojevil dopad
hospodářské krize. Patrné je to na insolvenčních
návrzích podaných na právnické osoby,
kterých bylo v červnu historicky nejméně – jen
56. Důvodem jsou moratorium a jiná opatření
přijatá v důsledku koronavirové pandemie. Na
jejich základě firmám odpadá povinnost podat
na sebe insolvenční návrh bez odkladu poté,
co se dostanou do úpadku. Až do konce srpna
nemohou na základě Lex Covid na dlužníka
podat insolvenční návrh ani věřitelé.
Řada OSVČ a dlužníků z řad fyzických osob
podle Valáška zatím vyčkává na další vývoj
ekonomiky a věří v její rychlý restart. „Na podzim
se už ale objeví první vlna těch, kteří ekonomickou
krizi bohužel neustojí,” odhaduje Valášek. Je
otázkou jak se insolvenční správci a soudy dokáží
s nárůstem počtu insolvenčních návrhů vyrovnat,
když byly přetížené už před příchodem pandemie.
Řešením by mohla být větší digitalizace
insolvenčního procesu. Ta v ČR postupuje
pomalu. Insolvenční správci sice využívají
moderní technická řešení, právní úprava však dál
upřednostňuje osobní jednání. V soukromé sféře
i ve státní správě přitom řada subjektů během
omezení volného pohybu digitální nástroje
vyzkoušela. V naprosté většině případů dálkové
řešení obstálo nad očekávání dobře a stalo se
z nouzového opatření plnohodnotnou alternativou
k osobnímu kontaktu.
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Místo smartů Ineos Grenadier
Britský gigant v chemickém průmyslu Ineos,
s ročním obratem 61 miliard liber, na počátku
července představil první model své nově
vytvořené automobilové značky Grenadier 4x4,
což je čistokrevný nekompromisní oﬀ-road ve
stylu originálního Land Roveru Defender. Původní
projekt Ineosu počítal se stavbou podvozku
v Portugalsku a finální montáží ve Walesu.

lidí, ale je nepravděpodobné, že by jich Ineos
potřeboval tolik, protože v Bridgendu ve Walesu
plánoval vytvoření 500 pracovních míst.

Jen o pár dní později společnost Daimler
oznámila záměr prodat svou továrnu
v Hambachu v Moselle (kraj Lorraine), která byla
vybudována pro výrobu vozů smart. Možnost
ukončení výroby vyvolalo ve Francii velké
pozdvižení a byla šokem pro zaměstnance,
kteří nic podobného neočekávali. Daimler
v květnu 2018 oznámil, že Hambach byl vybrán
pro výrobu kompaktního elektrického SUV EQA.
Dieter Zetsche, který tehdy Daimler vedl, se
setkal s presidentem Emmanuelem Macronem
v Elysejském paláci a potvrdil mu investici 500
milionů eur do továrny. Jenže pro nového šéfa
Daimleru Olu Källenia se továrna pro výrobu
pouze EQA zdála být neefektivní.

Petrochemickou firmu Ineos řídí pro-brexitskový
miliardář Jim Ratcliﬀe, který je označován za
pátého nejbohatšího člověka ve Velké Británii.
Rozhodnutí Land Roveru přestat v roce 2016 po 68
letech vyrábět klasický Defender jej inspirovalo
k plánu výroby vlastního vozidla v tomto stylu.
Jeho vývoj byl v roce 2017 zadán společnosti
Magna Steyr s cílem zahájení výroby v roce 2021.

Továrna v Hambachu byla otevřena v roce
1997 pro výrobu vozítek Smart ForTwo. V roce 2019
Daimler oznámil záměr přenést jejich výrobu do
Číny v rámci společného podniku s holdingem
Geely.

Nyní přichází logická informace, že by Ineos
mohl v Hambachu vyrábět svůj Grenadier.
Shodou okolností se Ineos letos stal partnerem
týmu Mercedes AMG formule 1. Pokud budou
jednání o prodeji úspěšná, získá Hambach novou
budoucnost. V současné době zde pracuje 1500
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Den nezávislosti se značkou Dodge SRT
Přestože se italsko-americká společnost Fiat
Chrysler už brzy spojí s francouzskou skupinou PSA
a v Evropě hledá cestu k intenzivní elektrifikaci
své produkce, pokud se značce Dodge trochu
uvolní otěže, dokáže Den nezávislosti oslavit po
svém. Dodge tak dává světu najevo, že jeho
priority se nezměnily. Při pohledu do amerických
ulic se ale nelze zbavit obav, že toto je definitivně
poslední ukázka amerického životního stylu,
než globální tažení proti emisím CO2 monstra
s motory V8 zažene do ilegality... Letos ještě
Dodge v divizi SRT připravilo trojici vozidel, která
jsou těmi nejšílenějšími, která z této líhně vzešla
a v ničem se nepodobají tomu, co dnes vidíme
ve světě posedlém hybridizací.
Dodge Challenger SRT Super Stock pohání
přeplňovaný motor V8 6,2 l disponující 807 k (595
kW). Díky němu toto více než dvoutunové kupé
zrychlí z 0 na 100 km/h za 3,25 s a dosáhne
maximální rychlost 270 km/h. Výroba vozu s cenou
od 80 000 USD (1,9 milionu Kč) je limitovaná na
2000 kusů.

Dodge vynaložil nemalé úsilí aby se Charger
ve variantě SRT Hellcat stal nejrychlejším sériově
vyráběným sedanem na světě. Asi by vás
nenapadlo, že by potřeboval ještě přidat na
výkonu. V divizi SRT ovšem měli jiný názor. Dodge
Charger SRT Hellcat Redeye pohání stejný
přeplňovaný motor V8 6,2 l jako Super Stock, ale
vyladěný na 797 k (585 kW) a točivý moment 960
N.m. Původně rodinný sedan zrychlí z 0 na 100
km/h za něco více než 3 s a dosáhne 327 km/h.
Výroba začne v Bramptonu v Ontariu na podzim
a dodávky budou zahájeny počátkem roku 2021.
Ke kupé a sedanu SRT přidává i SUV Dodge
Durango SRT Hellcat s přeplňovaným motorem
V8 6,2 l o výkonu 710 k (520 kW) a s točivým
momentem 875 N.m. Ten pohání všechna kola
přes osmistupňovou automatickou převodovku
Torqueﬂite 8HP95. Slibuje zrychlení z 0 na 100 km/h
za 3,5 s a na SUV solidní rychlost 290 km/h. Přitom
zvládne i tažení přívěsu o hmotnosti 4 t! Vyrábět
se může pouze jeden rok. Pak už verzi s motorem
V8 emisní limity postaví mimo zákon.
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Peugeot 208 Rally 4 vyráží do světa
Peugeot v ČR pokračuje v podpoře
motoristického sportu a ve spolupráci
s Autoklubem ČR pořádá 4. ročník Peugeot Rally
Cupu. Ten se letos naposled pojede s vozem
Peugeot 208 R2, který v následující sezóně
vystřídá Peugeot 208 Rally 4. Dodávky nových
vozů Peugeot 208 Rally 4 se rozebíhají. Prvními
destinacemi, do kterých nový vůz z divize Peugeot
Sport směřuje, jsou kromě Portugalska a Itálie
i Česká republika. Souhrou okolností se první dva
zákaznické vozy dostaly do České republiky.
„Nový Peugeot 208 Rally 4 je u nás dřív, než
jsme čekali. Jsem rád, že oba nové speciály,
vlastněné českými týmy, dostanou už letos
příležitost ukázat, co v nich je, a přesvědčí i další,
aby si tento vůz pořídily pro příští sezónu. Věřím, že
208 Rally 4 naváže na sportovní i prodejní úspěchy
svého předchůdce,“ konstatoval ředitel značky
Peugeot v ČR Marco Venturini.
I nadále se jedná o automobil vycházející
zcela ze sériové produkce. Poprvé je vybaven
přeplňovaným motorem. Cílem vývoje byla
nejen rychlost, ale i spolehlivost a minimalizace
provozních nákladů.

Peugeot 208 Rally 4 v akci v soutěžích. Víme,
že charakteristiky a výkon vozu ocení jak ti
nejzkušenější, tak i méně zkušení či začínající
jezdci. Jsme přesvědčeni, že nový Peugeot 208
Rally 4 je přeurčen k tomu, aby získával tituly
a trofeje, stejně jako jeho předchůdce.“
Peugeot 208 Rally 4
Motor: tříválec turbo, 1199 cm3, 153 kW (208 k)
při 5450/min, 290 N.m při 3000/min
Převodovka: pětistupňová sekvenční Sadev
Hmotnost: min. 1080 kg, s posádkou 1250 kg
Ceny: smontovaný vůz ve verzi pro asfalt nebo
šotolinu: 66 000 € (1 760 000 Kč) bez DPH, kit pro
šotolinu nebo asfalt: 8990 €, kit set-up: 3490 €,
výbava (mj. vak na přilbu, intercom, tripmaster,
rampa pro světlomety, držák a popruh pro
druhé rezervní kolo) 3990 € a software pro
analýzu dat 270 €. Náklady na km (bez kapalin)
11,73 € (313 Kč).

Ředitel divize Peugeot Sport François Wales
říká: „Po více než roce vývoje jsme spustili první
dodávky. Nemůžeme se dočkat, až uvidíme
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