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Škoda Karoq Scout a SportLine
Škoda rozšiřuje modelovou řadu Karoq. Na
autosalonu v Paříži v říjnu 2018 představí
robustnější variantu SUV Karoq Scout a verzi se
sportovním duchem Karoq SportLine.

kožený volant, pedály z nerezové oceli a diodové
ambientní osvětlení interiéru.

Robustní ochranné prvky na karoserii propůjčují
vozu Karoq Scout výrazný vzhled. Verze Scout
bude standardně s pohonem 4×4 a robustními
off-roadovými prvky. V nabídce budou tři
motory: zážehový 1,5 TSI/110 kW (150 k) a dva
turbodiesely 2,0 TDI s výkonem 110 kW (150 k)
nebo 140 kW (190 k). Volba jízdního profilu nabízí
také režim Off-road.

Sportovního ducha Karoqu SportLine vyjadřují
upravené nárazníky a exkluzivně dodávaná 18“
kola z lehkých slitin. Exkluzivně v rámci modelové
řady Karoq bude pro verzi SportLine k dispozici
nejvýkonnější zážehový čtyřválec 2,0 TSI/140
kW (190 k) kombinovaný s pohonem všech kol.
Dále je připraven zážehový 1,5 TSI/110 kW (150 k)
a dva turbodiesely 2,0 TDI/110 kW (150 k) a 140
kW (190 k). Ty se budou kombinovat s pohonem
předních nebo všech kol.

Stříbrné ochranné prvky karoserie, výrazné lemy
blatníků a antracitově černá 18“ kola Braga
z lehkých slitin s leštěným povrchem zvýrazňují
vzhled vozu Karoq Scout. Alternativou jsou 19“
kola Crater z lehkých slitin. Skla s vyšším stupněm
tónování Sun Set v zadní části vozu a plakety
Scout na předních blatnících dotvářejí podobu
vozu. V interiéru jsou sedadla s novými potahy,
černohnědými kontrastními švy a vyšitými nápisy
Scout. Sériová výbava zahrnuje multifunkční

Karoq SportLine má upravené nárazníky
a exkluzivně dodávaná černě lakovaná 18“ kola
z lehkých slitin Mytikas. Na přání jsou k dispozici
také 17“ kola Ratikon nebo 19“ kola Vega,
oboje v černé metalické barvě. Vzhled vozu
ozvláštňuje i obložení spodní hrany dveří v barvě
karoserie a černé barvě, tónovaná skla a černé
střešní nosiče. Přední blatníky jsou zdobeny
plaketami SportLine. V interiéru jsou černá
sportovní sedadla se stříbrnými kontrastními švy.

více na
www.autoweek.cz

Octavie z Ruska do Evropy
Společnost
Volkswagen
Group
Rus plánuje, že do konce letošního
roku vyveze do Evropy 10 000 vozů
Škoda Octavia s karoserií liftback
vyrobených v továrně GAZ Group
v Nižném Novgorodu. Aby vozy plně
vyhověly evropským standardům,
budou vybaveny motory Euro 6, které
se budou muset do Ruska dovézt,
protože pro prodej v Rusku se do
Octavií montují převážně motory Euro
5 ze závodu Škoda v Kaluze a jen část produkce dostává motory TSI importované do
Ruska. Na druhou stranu se z Kalugy do Evropy pro potřeby koncernu Volkswagen
dodávají motory 1,6 MPI. „Ve snaze naplnit poptávku po vozech Škoda na evropských
trzích začaly dodávky modelu Octavia na export. Posíláme je do České republiky,
odkud se distribuují na různé trhy v rámci EU,“ uvedla pro agenturu Autostat ředitelka
vnější a vnitřní komunikace Volkswagen Group Rus Natalija Kostjukovič.
více na www.autoweek.cz
První pohled na Opel GT X Experimental
Opel je již přesně rok součástí Groupe PSA.
Koncept Opel GT X Experimental nabídne
první náhled do budoucnosti značky
a její nadcházející modely. V tomto
kontextu Opel zdůrazňuje jako rozhodující
hodnoty to, že jeho vozy jsou německé,
přístupné a vzrušující, což definuje Opelu
i do budoucna. Opel GT X Experimental
bude mít světovou premiéru před
koncem roku. Opel GT X Experimental
ukáže novou tvář Opelu. Tým stylistů Opel
Designu při návrhu konceptu Opel GT X
Experimental vyšel z velkého dědictví značky a klíčových konceptů. Opel byl první
evropskou automobilkou, která v roce 1965 představila konstrukční studii v podobě
sportovního konceptu Experimental GT. Koncepty Monza (2013) a GT Concept (2016)
posléze posílily hodnoty Opelu.
více na www.autoweek.cz
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Modernizace v závodech Škoda Auto
Místo přepravy 3D tisk

Když dojde proud
Organizace AutoBest uskutečnila první
srovnávací test elektromobilů ukazující jejich
skutečný dojezd při jízdě blízké metodice měření
WLTP. Detailní výsledky testu jsme uvedli před
týdnem. Nyní doplňujeme ještě popis toho, jak
se vozidla chovají v poslední fázi před úplným
vybitím akumulátorů. Hodnoty dojezdu byly
vždy podle údaje měřicího zařízení Blunik při
úplném zastavení vozu.
BMW i3 poté, co se objevila informace, že je
akumulátor zcela vybitý, absolvoval ještě 20
km.
Hyundai Ioniq v posledních kilometrech
jízdy na displeji neukazuje dojezd. Poslední
zobrazený údaj byl 7 km a poté už jen tečky.
V posledních kilometrech pozvolna snižoval
výkon klimatizace, řidič byl informován
o nutnosti okamžitě dobít akumulátor a klesal
výkon motoru až se vůz zastavil.
Jaguar I-Pace po zobrazení dojezdu 0 km ujel
ještě dalších 7,6 km, než se zastavil. V průběhu
posledních kilometrů se na displeji objevila
různá varování informující o vypnutí klimatizace,
nutnosti okamžitě dobít akumulátor a nakonec
požadavek okamžitě vůz zastavit, což může
vyvolat obavy, že další jízda může způsobit
nějakou poruchu, ač se nic takového nestalo.
Kia Soul EV při dojezdu 3 km vyslal audio
výstrahu,
nicméně
klimatizace
nadále
fungovala. Další výstraha přišla při zbývajícím
1 km. Poté vůz pozvolna zpomaloval a přesně
po ujetí 1 km zůstal stát.

Nissan Leaf při údaji o zbývajících 13 km
přidal varování, že je potřeba okamžitě nabít
akumulátor. Jakmile se objevil dojezd 0 km
ukazatel stavu nabití akumulátoru ještě stále
ukazoval 3 %. Poté, co i stav akumulátoru klesl
na 0, vůz ještě chvíli pokračoval. Od údaje 0
km ujel dalších 23 km.
Opel Ampera-e se zastavil když na ukazateli
dojezdu bylo ještě 25 km. Už před tím se
ale ukázalo několik výstrah a v jistou chvíli
radikálně redukoval výkonnost pohonné
jednotky. Všechny doplňkové funkce vozidla
včetně klimatizace přitom byly i nadále
funkční. Jakmile se vůz zastavil, nebylo možné
znovu zařadit režim Drive, byť ukazatel stavu
akumulátoru neukazoval úplné vybití.
Tesla Model S ukazuje inteligentní řešení: poté,
co se na ukazateli dojezdu objeví 0 km, vůz
pozvolna snižuje výkonnost pohonné jednotky
a jízda se zpomaluje. Až po několika minutách
jízdy se na displeji objevuje oznámení, že
je potřeba urychleně najít bezpečné místo
k zastavení vozu.
Tesla Model X po naskočení údaje o dojezdu 0
km ujel ještě dalších 5 km.
Volkswagen e-Golf jel posledních 10 km bez
klimatizace a při zbývajících 5 km vůz přešel
do režimu velmi pomalé jízdy, což při jízdě
na dálnici může být hodně problematické.
Jakmile ukazatel přeskočil na 0 km, bylo stále
ještě možné dojet dalších 5 km než se vůz
zastavil.

více na
www.autoweek.cz

Mercedes-Benz třídy A sedan
Mercedes-Benz třídy A dostal druhou
karosářskou verzi, a to tříprostorový
sedan, což je auto s nejlepší
aerodynamikou v současné produkci
se součinitelem aerodynamického
odporu cx = 0,22 při čelní ploše
2,19 m2.
Sedan
sdílí
technický
základ
s hatchbackem, tedy platformu
MFA. Rozvor náprav 2729 mm je
stejný, sedan je ale delší - 4549 mm
a zavazadlový prostor má o 50 l víc
(420 l). Interiér se od hatchbacku
neliší - dominantním prvkem jsou dva opticky propojené displeje 7“ nebo 10,25“, jeden
jako přístrojový panel a druhý dotykový pro komunikační systémy a navigaci, v nejvyšší
výbavě pro infotainment MBUX. Stejně jako u hatchback dostal i asistenční systémy
převzaté ze třídy S umožňující v nejvyšší konfiguraci semiautonomní jízdu.
Zpočátku budou k dispozici pouze dva motory - pod matoucím označením A 200 se
ukrývá přeplňovaný zážehový čtyřválec 1,3 l/120 kW (163 k) vyvinutý ve spolupráci
s Renaultem a A 180d je turbodiesel 1,5 l/85 kW (116 k) vybavený SCR s původem
u Renaultu.
více na www.autoweek.cz

České ceny pro Hondu CR-V
Cena nového kompaktního SUV Honda
CR-V, které se v prodeji na českém trhu
objeví v říjnu tohoto roku, začíná na 669 900
Kč včetně DPH za verzi 1,5 VTEC Turbo/127
kW (173 k) Comfort s poháněnou přední
nápravou. Verze s pohonem všech
kol AWD začínají s výbavou Elegance,
motorem 1,5 VTEC Turbo/127 kW (173 k)
a cenou 799 900 Kč. Motor 1,5 VTEC Turbo
je v nabídce i ve verzi se 142 kW (193 k) a automatickou převodovkou CVT. Systém
pohonu všech kol Real Time AWD with Intelligent Control System může přenést až 60
% točivého momentu na zadní nápravu. Vůz CR-V je poprvé vybaven i elektronickým
stabilizačním systémem Agile Handling Assist (AHA).
více na www.autoweek.cz

Opel s řadou X získává zákazníky
Letošní rok je prvním, kdy jsou v prodeji všechna
tři SUV Opelu se společným označením X
a výsledky už se dostavily. Opel se stal druhou
nejrychleji rostoucí značkou v segmentu SUV
a v Německu se v prvních pěti měsících roku
2018 dokonce stal značkou číslo 1 v prodeji SUV.
Opel plánuje, že v roce 2021 budou mít SUV
podíl 40 %.
Model Mokka se představil už v roce 2012. V roce
2016 přišel ve výrazně modernizované podobě
jako Mokka X. Mokka X je jedním z mála malých
SUV nabízejícím schopnosti jízdy v terénu
včetně inteligentního adaptivního systému
pohonu všech kol s elektronicky ovládanou
multilamelovou spojkou. Od uvedení na trh si
modely Mokka resp. Mokka X vybralo téměř
900 000 zákazníků. V současné době 52 %
zájemců volí nejvyšší úrovně výbavy.
Nejmenší z modelů X a současně první, který
vzešel ze spolupráce s PSA, je Crossland X, který
velmi úspěšně zaujal i roli nástupce všestranného
minivanu Meriva. Dosud na něj Opel eviduje přes
125 000 objednávek. U tohoto modelu zákazníci

volí v 63 % případů nejvyšší úroveň výbavy, 48 %
kupujících požaduje kameru na zádi a nejčastěji
zážehový motor PureTech 1,2 Turbo (59 %)
Nejnovější a současně i největší je Grandland
X ukazující, jak designéři a technici dokázali
společný základ od PSA proměnit ve skutečný
Opel. Začal se prodávat až v září 2017 a už si ho
objednalo 85 000 zájemců. Plných 70 % zájemců
volí nejvyšší úroveň výbavy, 61 % požaduje
ergonomická sedadla AGR a 40 % jich dává
přednost samočinné převodovce. Grandland X
umožňuje bezpečnou jízdu na každém povrchu
díky elektronickému systému regulace trakce
IntelliGrip.
Většina motorů pro modely řady X už v předstihu
splňuje emisní normu Euro 6d-TEMP (povinností
to bude od září). Kromě sníženého dopadu na
životní prostředí je jejich výhodou i to, že jejich
majitelé se nemusejí obávat zákazů vjezdu do
městských center, ale také nehrozí, že by tyto
modely nebyly od září dostupné kvůli problémům
s homologací.

více na
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Suzuki Vitara MY2019
Při příležitosti 30 let od uvedení první
generace modelu Vitara Suzuki připravuje
modernizovanou podobou čtvrté generace.
Populární SUV Suzuki Vitara, jehož už se prodalo
3,7 milionu kusů, tohoto úspěšného modelu se
od roku 2014 nabízí ve své čtvrté generaci.
Nyní přichází modernizace, která se více než
vzhledu týká techniky. K dispozici bude např.
několik nových asistenčních systémů. Namísto
nepřeplňovaného zážehového motoru 1,6 l/88 kW (120 k) jsou nově v nabídce
zážehové motory nové generace tříválec 1,0 BoosterJet/82 kW (111 k) a čtyřválec
1,4 BoosterJet/103 kW (140 k). V kombinaci s motorem 1,0 BoosterJet bude k dispozici
i pohon všech kol AllGrip v kombinaci s přímo řazenou převodovkou. Suzuki Vitara se
pro evropské trhy vyrábí v maďarské Ostřihomi.
více na www.autoweek.cz
Truck Festival s více než 100 kamiony
Více než 120 kamionů českých
a německých firem přihlásili jejich
majitelé na přehlídku The Most Truck
Festival, která bude po úspěšné loňské
premiéře i letos součástí závodního
víkendu
evropského
šampionátu
okruhových tahačů Czech Truck
Prix na mosteckém autodromu 1.
a 2. září. „Každým rokem k nám jezdí za touto atraktivní podívanou spousty řidičů
kamionů, šéfů dopravních a spedičních firem a dalších nadšenců, kteří svůj život spojili
s mnohatunovými kolosy. Vymysleli jsme proto akci šitou na míru právě jim. O tom,
že festival nabývá i na profesionalitě, svědčí zájem dealerů renomovaných značek.
Prezentovat se zde budou například Iveco, Mercedes-Benz či Volvo,“ uvedl obchodní
manažer pro sport společnosti Autodrom Most Jakub Krafek. Tahákem pro diváky bude
stejně jako loni v sobotu i v neděli spanilá jízda účastníků Truck Festivalu po závodním
okruhu, kde nebudou chybět ani americké a historické kamiony.
více na www.autoweek.cz
Krátce
Autosalon NAIAS 2020 v Detroitu nebude v lednu, ale poprvé v červnu.
Ford chce zvýšit ziskovost v Evropě zaměřením se na SUV a minivany.
Daimler je první zahraniční automobilkou, která získala povolení testovat
v Číně autonomní vozidla.
Bývalý šéf Porsche Wendelin Wiedeking se vynořil ze zapomenutí - jako člen
správní rady nadace Ferryho Porscheho.
Investorům Chrysleru ani italským orgánům se nelíbí zatajování zdravotního
stavu Sergia Marchionneho krátce před jeho úmrtím.

Personalia z

Kvartek chystá nový magazín
Vydavatelství
Mladá
fronta
nedávno jmenovalo do pozice
nového
šéfredaktora
profesního
měsíčníku
o
silniční
dopravě,
přepravě nákladů a osob Lastauto
omnibus. Bývalý šéfredaktor Jan
Kvartek byl dlouholetým redaktorem
Motormedia, specialistou na LUV
a nákladní dopravu. Před časem přešel
společně s celým vydavatelstvím
pod křídla Mladé fronty.
„Nedávno podal ve firmě výpověď
a dost narychlo redakci opustil. Podle
dostupných informací chystá nový
magazín pro oblast automobilismu
a nákladní dopravy,” řekl nám zdroj
z vydavatelství MF. Informaci se
nám nepodařilo potvrdit, protože
dosavadní číslo Honzy Kvartka je
odpojeno ze sítě. Společnost proto
musela narychlo řešit personální
obsazení redakce Lastauto omnibus.

Situaci v MF hasí Jiří Krupička
V čele Lastauto omnibus Jana Kvartka
nahradil Jiří Krupička, který do roku
2015 pracoval ve vydavatelství Mladá
fronta v divizi Euro E15, kde se mimo jiné
účastnil spuštění projektu internetové
televize. Od roku 2015 externě pracoval
pro magazíny Autoservis a Oldtimer
v redakčním týmu a marketingu.
„Rád bych posunul měsíčník Lastauto
omnibus
modernějším
směrem.
Postupně budeme měnit vizuální stránku
a pracovat na zkvalitnění obsahu. Nově
sestavíme tým zkušených redaktorů
a profesionálů a i nadále se budeme
naplno věnovat užitkovým vozům,
autobusům a aktuálním tématům. Více
se zaměříme na bližší spolupráci se
zahraniční redakcí našeho prestižního
stejnojmenného evropského časopisu.
Také bych rád přidal nové rubriky
zaměřené na historii automobilové
přepravy. Je potřeba rozvíjet a propojit
moderní online technologie a tištěná
média,“ sdělil Jiří Krupička.
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Škoda Fabia - ceny
modernizované
verze

Evropa směřuje k SUV
a benzinu

Před 90 lety vznikla
Velká trojka

Seat představuje
Digital Cockpit

Rakouské superauto
s ruskými kořeny

Škoda Fabia - ceny modernizované verze
Druhý nejprodávanější model značky Škoda na
domácím trhu dostal pro modelový rok 2019 nový
design, nové úsporné motory 1,0 l a pokročilé
asistenční systémy. Modernizovaný hatchback
a kombi se právě dostávají do tuzemského
prodeje s rozšířenou standardní výbavou.

Motory jsou v nabídce čtyři zážehové tříválce
1,0 l. Motory MPI s nepřímým vstřikováním paliva
dávají největší výkon 44 kW (60 k) nebo 55 kW (75
k). Přeplňované motory TSI s přímým vstřikováním
mají 70 kW (95 k), resp. 81 kW (110 k). Oba motory
TSI jsou nově vybaveny filtry pevných částic.

Modifikovaný design přední a zadní části
dotvářejí nově tvarované hlavní a mlhové
světlomety a přepracovaná maska chladiče.
Poprvé jsou u Fabie použity LED hlavní světlomety
i zadní skupinové svítilny. Nová je i nabídka kol
z lehkých slitin, která bude pro hatchback poprvé
zahrnovat i kola 18“. V interiéru je mj. upravený
design přístrojového panelu.

Cena modelové řady Fabia začíná na 259 900
Kč za verzi Active 1,0 MPI/44 kW, která ale bude
k dispozici až v průběhu druhého pololetí letošního
roku. Její standardní výbava je obohacena
o klimatizaci, elektrické ovládání předních oken
i vnějších zpětných zrcátek, autorádio Blues,
palubní počítač, světelný asistent a další položky
v hodnotě více než 30 000 Kč.

Nabídka asistenčních systémů nově zahrnuje
Asistent hlídání mrtvého úhlu (Blind Spot
Detection), asistent vyparkování (Rear Traffic
Alert) a Asistent dálkových světel (Auto Light
Assist).

U prostředního stupně výbavy Ambition přibyla
kola z lehkých slitin, malý kožený paket či
infotainment Swing a další výbava v hodnotě
31 500 Kč. Nejvyšší úroveň Style navíc dostala
tempomat, multifunkční volant, LED přední
světlomety, LED zadní sdružené svítilny a další
prvky celkem za 41 500 Kč. Mírné změny cen
jsou vždy kompenzovány rozšířením výbavy.
Sportovně laděná verze Monte Carlo ceny
dokonce snížila. To platí i pro některé volitelné
položky. Například převodovka DSG je nyní
k dispozici za 30 000 Kč, tedy o 6000 Kč méně
než doposud.

Infotainment systém Swing nabízí 6,5“ barevný
dotykový displej a umožňuje využívat mobilní
online služby Škoda Connect. S navigačním
systémem se nabízí rovněž služba Online Traffic
Information s informacemi o dopravní situaci
v reálném čase.
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Evropa směřuje k SUV a benzinu
Prodej 8,66 milionu aut za prvních šest měsíců
v Evropě je rekordní hodnotou tohoto století. Podíl
SUV na trhu už dosáhl 24 %. Ukazují to výsledky
analýzy JATO Dynamics.
I nadále pokračuje odklon kupujících od
vznětových motorů, jenže ten si vynahrazují
příklonem k zážehovým motorům ve větší míře
než k alternativním způsobům pohonu. Objem
prodeje turbodieselů se snížil o 17 %, takže jejich
podíl je už jen 37 %, což je nejnižší hodnota od
roku 2001. Růst prodeje vozidel s alternativními
systémy pohonu o 31 % vypadá působivě,
nicméně znamená 450 200 registrací, což
představuje 5,4 % podíl na trhu proti loňským
4,3 %. Podíl zážehových motorů přitom vzrostl
ze 49 na 56 %. Například u nejprodávanějšího
auta v Evropě Volkswagenu Golf poklesl prodej
turbodieselů o 26 %, ale registrace verzí se
zážehovými motory vzrostly o 29 %.
Celkem 2,92 milionu registrací SUV je historicky
nejvyšší počet, přičemž to představuje meziroční

růst o plných 24 % (v červnu dokonce o 30 %).
Největší podíl na tom měl zvyšující se zájem
o malá SUV, která dosáhla rekordních 1,08 milionu
registrací. Rostl ale i prodej kompaktních SUV
(1,24 milionu registrací) a středně velkých SUV
(455 400 registrací). Pouze u velkých SUV došlo
k poklesu o 9 % na 141 000 registrací. Naopak
poklesl zájem o tradiční typy karoserií o 4 % na
4,85 milionu vozů.
VW Group je už tradičně jedničkou evropského
trhu, nicméně poprvé se dostala na první místo
i mezi dodavateli vozů SUV. Poprvé tak Aliance
Renault-Nissan ztratila vedoucí postavení
v registracích SUV na úkor VW Group. VW
Group v segmentu SUV vykazuje meziroční růst
o 42 %! Lze tedy konstatovat, že SUV zachránily
VW Group před dopady Dieselgate. Růst PSA
je menší, nicméně i pro PSA představují SUV
významný zdroj růstu, protože meziročně jejich
objem registrací narostl dokonce o 62 %, což ale
eliminuje pokles prodeje kompaktních a malých
aut.
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Seat představuje Digital Cockpit
Seat rozšířil nabídku výbavy pro modely Arona
a Ibiza o digitální individualizovatelný panel
přístrojů Digital Cockpit, který poskytuje lépe
čitelné informace přizpůsobené požadavkům
řidiče. Digital Cockpit již od ledna 2018 oceňují
řidiči modelů Seat Leon a Ateca. Seat Arona je
prvním malým crossoverem na trhu, který nabízí
výhody interaktivního displeje s úhlopříčkou
10,25“.

navigačního systému, audiosystému a telefonu,
provozních údajů, informací asistenčních
systémů a stavu vozidla.
Digital maximalizuje využití plochy displeje,
na níž zobrazuje detailní mapové podklady
pro snadnější nalezení parkovacích míst nebo
následování navigačních pokynů.

Digitální přístroje s vysokým rozlišením poskytují
větší funkčnost, která řidiči umožňuje výběr
libovolného zobrazení od klasických informací
analogových přístrojů, jako jsou rychloměr nebo
otáčkoměr, až po barevné mapy a navigační
pokyny.

Dynamic poskytuje ještě lepší čitelnost důležitých
informací, jako jsou pokyny navigačního
systému, informace vyspělých asistenčních
systémů, například asistenta pro jízdu v jízdním
pruhu, asistentu pro sledování slepého úhlu
nebo systému Front Assist, nebo údaje o stavu
vozidla.

Přechody mezi nabízenými informacemi na
displeji TFT s rozlišením 1280 x 480 pixelů jsou plynulé
díky obnovovací frekvenci 75 Hz. Informace
jsou díky tomu také snadněji čitelné. Digital
Cockpit pro modely značky Seat poskytuje tři
režimy zobrazování informací: Classic, Digital
a Dynamic.

Pokud
chce
řidič
kombinovat
pokyny
navigačního systému s tradičním rychloměrem
a otáčkoměrem, nebo používat zobrazení
detailní mapy na celé ploše displeje, může si
toto nastavení uložit do uživatelského profilu. Pro
každý režim zobrazování lze vytvořit a uložit až tři
uživatelské profily.

Classic poskytuje známé analogové přístroje,
jako jsou rychloměr nebo otáčkoměr. Mezi nimi
lze zobrazovat i další údaje, včetně informací
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Rakouské superauto s ruskými kořeny
Rakouská
společnost
Milan
Automotive
představila své exkluzivní superauto Milan Red.
Jeho podoba je dílem ruského designéra Dimitrije
Lazareva. Dimitrij Lazarev v roce 2014 předvedl
koncept Lada Raven. Řadu let se poté snažil
přesvědčit vedení ruské automobilky AvtoVAZ,
aby toto superauto zařadila do svého výrobního
programu. To se mu nepodařilo. Proto se přesunul
na Krym, kde spojil své síly se společností PIK
Vektor. Ta získala práva na design vozu Raven.
Projekt zaujal Rakušana Markuse Fuxe. Ten od
Rusů odkoupil autorská práva, a tak se nakonec
projekt Lada Raven proměnil v Milan Red, který
si uchoval až překvapivě mnoho z ruského
projektu Lada Raven.
Markus D. Fux založil společnost Milan
Automotive a v ní uvedl Milan Red jako
konzervativní superauto, které nepoužívá
nejmodernější elektronické systémy. Pohonnou
jednotkou je motor V8 6,2 l přeplňovaný čtyřmi
turbodmychadly (Quad turbo). Motor je dílem
rakouské specializované firmy AVL, která je
mimochodem i dlouhodobým partnerem
automobilky AvtoVAZ. Výkon motoru je 975 kW
(1325 k) a největší točivý moment 1400 N.m.

Převodovka je dvouspojková sedmistupňová.
Motor v bloku s převodovkou jsou součástí
nosné struktury vozu, která je jinak vyrobena
z uhlíkového kompozitu. Nosnou strukturu vyrábí
rakouská firma PEAK Technology. Výsledkem je
hmotnost vozu 1300 kg. Poháněna jsou zadní
kola.
Kromě AVL je dalším Fuxovým partnerem
a dodavatelem zavěšení kol z titanu firma
Pankl Racing Systems (obě tyto rakouské firmy
spolupracují i s týmy F1). Vůz využívá aktivní
aerodynamiku a systému umožňující snížení
světlé výšky v rozsahu od 90 do 135 mm.
Nastavení vozu umožňuje volbu ze tří režimů:
Glide (plachtění), Hunt (hon) a Attack (útok)!
Milan Red zrychlí z 0 na 100 km/h za 2,47 s, tedy
rychleji než Bugatti Veyron, rychlost 200 km/h
dosáhne za 5,46 s a 300 km/h za 9,98 s.
Milan Automotive plánuje výrobu 99 vozidel
v ceně po 2 milionech eur. Údajně už má
zájemce na 18 vozů.
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Před 90 lety vznikla Velká trojka
Společnost Chrysler Corp. vznikla dne 31. července 1928
poté, co za 170 milionů dolarů Walter Chrysler koupil
automobilku Dodge Brothers. Tím se jeho firma
zvětšila na pětinásobek a stala se po General Motors
a Fordu třetí největší společností vyrábějící auta.
Vznikla tak Velká trojka v Detroitu.
Bratři John a Horace Dodgeové se zabývali
strojírenskou výrobou. Počátkem 20. století stavěli
jízdní kola a díly k automobilům. V Detroitu začali
s výrobou převodovek pro Olds Motor Works, kterou
později ji rozšířili o výrobu motorů pro Henryho
Forda. Postupně bratři Dodgeové vyráběli veškeré
mechanické díly pro první Fordovy automobily
a stali se největšími dodavateli autodílů na světě.
Jenže se s Fordem neshodli ve finančních otázkách
a po 12 letech spolupráci ukončili. V roce 1914 John
a Horace Dodgeové založili novou společnost Dodge
Brothers. Na trh uvedli čtyřválec Model 30, který byl
i prvním sériově vyráběným automobilem na světě
s celokovovou konstrukcí. Už v roce 1915 společnost
vyrobila a prodala více než 45 000 automobilů. John

Dodge tento automobil propagoval slovy: „Lidé, kteří
vlastní Ford T si jednoho dne řeknou, že by si rádi
pořídili automobil.“
Když v roce 1916 generál John Pershing vytáhl
přes hranice do Mexika proti Pancho Villovi, jeho
jednotky k přesunům použily 250 automobilů Dodge.
Automobily Dodge se zařadily mezi nejprodávanější
značky. Díky jejich spolehlivosti a odolnosti se brzy
začaly vyrábět i užitkové verze a posléze i nákladní
auta a značka Dodge Brothers se stala jedničkou na
trhu užitkových automobilů.
Jenže pak přišel rok 1920. V lednu zemřel John F. Dodge
a v prosinci také Horace E. Dodge. Roku 1925 jejich
vdovy za 146 milionů dolarů automobilku prodaly
investiční bance Dillon, Read & Co. z New Yorku. Noví
majitelé poté navázali jednání s Walterem Chryslerem
a ten automobilku v roce 1928 koupil. V roce 1930
se název Dodge Brothers zkrátil na Dodge a v roce
1932 se na přídi vozů objevil nový symbol býčí hlavy
navržený Avardem T. Fairbanksem.
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