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Enyaq iV – další krok ve vývoji designu značky Škoda
Je celkem logické, že automobily
Volkswagen mají přednost při využití nejnovějších
technických inovací před dalšími koncernovými
velkoobjemovými značkami. Volkswagen má
stejně tak právo na premiéru důležitých modelů,
zatímco ostatní značky ve skupině musejí být
trpělivé při představování podobných modelů
směřujících do stejných segmentů. Nyní ale VW
dělá jednu z mimořádných výjimek. Škoda smí
představit své nové elektricky poháněné SUV
Enyaq iV dřív než bude uveden jeho technicky
příbuzný protějšek z Wolfsburgu ID.4. Světová
premiéra modelu Škoda Enyaq iV se uskuteční
1. září v Praze.
Oba tyto modely jsou založeny na modulární
platformě pro elektromobily MEB, kterou
zatím používá pouze elektrický hatchback od
Volkswagenu ID.3 (jeho první dodávky jsou

plánovány na září). Vůz Škoda Enyaq iV bude
navíc prvním využívajícím platformu MEB který
se nebude vyrábět v Německu, ale v Mladé
Boleslavi.
Protože Enyaq iV znamená vstup automobilky
do nové éry, přináší současně i nový krok ve vývoji
designu. Vedoucí designu exteriéru značky Škoda
Karl Neuhold k tomu řekl: „I v případě modelu
Enyaq iV sázíme na emocionální designový jazyk
značky Škoda, kterým se vyznačují už modely
Scala, Kamiq a čtvrtá generace Octavie. Jeho
proporce se ovšem liší od těch, které jsou známé
u našich dosavadních SUV. Enyaq iV má kratší příď
a protaženou linii střechy. Design je progresivní,
vyvážený a sebevědomý. Nové proporce mu
dodávají dynamiku i prostornost. I u našich
elektrických vozů vědomě sázíme na výraznou
masku, která je výrazným identifikačním rysem
značky. V případě vozu Enyaq iV je protažená
výrazně dopředu a je vzpřímenější.“
Nový model byl pro designéry příležitostí
vytvořit detaily, které jej odliší od ostatních vozů
Škoda. Například technicky inovativní Matrix-LED
světlomety jsou u Enyaqu iV kombinovány s nově
pojatým designem přídě a zadní světlomety mají
podobu jemných linek podporujících
více na
www.autoweek.cz

Kia odhaluje nový Stinger
Kia Motors zveřejnila první snímky
modernizované
podoby
fastbacku
Stinger ve specifikaci pro korejský trh.
Designové úpravy karoserie dodávají
tomuto sportovnímu GT dramatičtější výraz
a rozšiřují možnosti zákaznických úprav.
Interiér zůstal beze změny, avšak dostal
modernizovaný vzhled i nové materiály.
Horní části přístrojové desky vévodí 10,25“
dotykový
displej
modernizovaného
systému infotainmentu a navigace.
Zahájení prodeje nového Stingeru je
v Koreji naplánováno na třetí čtvrtletí 2020,
o něco později bude zahájen prodej na
globálních trzích vč. České republiky.

Plug-in hybridní Evoque a Discovery Sport
Range Rover Evoque P300e a Land
Rover Discovery Sport P300e jsou plugin hybridní verze s pohonnou jednotkou
kombinující nový zážehový tříválec 1,5 l
aosmistupňovouautomatickoupřevodovku
s elektromotorem. Přitom uchovávající
typické terénní schopnosti obou vozů.
Lithio-ionový akumulátor s kapacitou 15
kWh je pod zadními sedadly. Elektromotor
slouží k pohonu kol zadní nápravy Integral
Link v rámci modulu ERAD. Systém má
celkový výkon 227 kW (309 k). Plug-in
hybridní verze P300e doplňují stávající mild-

hybridní varianty. Předběžná cena Range
Roveru Evoque P300e PHEV začíná na 1
351 086 Kč, Land Roveru Discovery Sport
P300e PHEV od 1 312 971 Kč.

Krátce
Škoda v červenci v Rusku zvýšila prodej o 69 % proti červenci 2019!
Porsche na Slovensku připravuje výstavbu továrny na karoserie se 1200 zaměstnanci.
Ford v Mexiku ukončil výrobu svého posledního sedanu prodávaného v USA Fusion
(v Evropě Mondeo).
Mitsubishi v září ukončí dovoz svých SUV Outlander PHEV, ASX a Eclipse Cross do
Evropy ač zde představují 64 % jeho prodeje.
více na
www.autoweek.cz

Akumulátor elektromobilu jako služba
Čínský výrobce elektromobilů Nio
spustil leasing akumulátorů Nio BaaS
(Akumulátor jako služba), umožňující koupi
elektromobilu bez vlastnictví jedné z jeho
nejdražších komponent. Majitel vozidla
platí za používání akumulátoru měsíční
poplatek 980 jüanů (3100 Kč), zatímco
prodejní cena vozu se tím snižuje o 70 000
jüanů (225 000 Kč). Využití této služby rovněž
významnou měrou zvýší zůstatkovou cenu
vozidla pro jeho opětovný prodej jako
ojetého.

Závod Emden míří do éry elektromobily
V souvislosti s nástupem Thomase
Schäfera do vedení společnosti Škoda
Auto se opět vyrojily nesmyslné informace
o možném přesunu výroby modelu Superb
do Německa, konkrétně do Emdenu.
Jenže Volkswagen má s tímto závodem
úplně jiné plány. Volkswagen v závodě
Emden vyrábí modely Passat, Passat
Variant a Arteon včetně nové varianty
Shooting Brake. Od roku 2022 se k nim
přidá kompaktní SUV ID.4 s elektrickým
pohonem a později i další elektromobily.
Rekonstrukce závodu začala za plného
provozu v červenci s cílem, aby z jeho

bran elektromobily vyjížděly od roku
2022. Do rekonstrukce bude investována
miliarda eur.

Další témata 33. a 34. týdne na autoweek.cz
Renault a Google Cloud partnery pro průmysl 4.0
Ram 1500 TRX pro modelový rok 2021 jako utržený ze řetězu
Ghibli Trofeo a Quattroporte Trofeo – nejvýkonnější Maserati s V8 od Ferrari
Porsche 911 Targa je to nejlepší z obou světů
Kia Motors diverzifikuje služby mobility
více na
www.autoweek.cz

Omlazení pro Mercedes-Benz třídy E
Zatímco kompaktní modely přinášejí
velký objem prodeje a třída S prestiž,
srdcem Mercedesu zůstává střední třída
E. Nyní byla její pátá generace v polovině
svého životního cyklu (v prodeji je od
roku 2016) důkladně přepracována aby
s použitím nových technologií a důslednou
hybridizací udržela krok s konkurencí.
Modely třídy E mají standardně dva velké
HD displeje 10,25“, které jsou uspořádány
vedle sebe pro širokoúhlý vzhled. Za
příplatek jsou k dispozici dva displeje 12,25“.
Čtyřválcové vznětové i zážehové motory
poprvé mají integrovaný startér/generátor

(ISG) druhé generace. K dispozici je také
sedm verzí s plug-in hybridním pohonem
EQ Power v kombinaci se spalovacími
motory na naftu i benzin.

Elektrické SUV z Rakouska
Značka automobilů s elektrickým
pohonem Fisker a smluvní výrobce Magna
podepsali dohodu o budoucí spolupráci.
Magna má ve Štýrském Hradci vyrábět

SUV střední velikosti Fisker Ocean, jehož
prototyp, vyvinutý dceřinou společností
Audi Italdesign, se veřejnosti představil
počátkem letošního roku na výstavě CES.
Koncept vychází z modulární platformy
vozidel s elektrickým pohonem MEB skupiny
VW Group. Je proto pravděpodobné, že
také sériový model bude vycházet z této
platformy, nicméně dosud o tom nebyla
podepsána smlouva. Pokud všechno
půjde podle plánu, výroba by mohla začít
koncem roku 2022 a měla by využívat ve
velké míře recyklované materiály. Fisker
uvádí, že již na vůz obdržel více než 7000
předobjednávek.

Další témata 33. a 34. týdne na autoweek.cz
Výsledky průzkumu pojistného trhu 2020
DKV podporuje udržitelnost
Manpower nabízí účast na největší brigádnické akci za pět let
První patrové autobusy Scania se připravují v Paskově
Na inzertních serverech lze stále koupit identifikátory vozidel i doklady
více na
www.autoweek.cz

Studie:
Jak je to s kanibalizací značek koncernu VW
„Značky skupiny VW – kdo kanibalizuje na
kom?“ ptá se průzkumník německého trhu Puls ve
zprávě zkoumající zda a do jaké míry na značce
Volkswagen kanibalizují ostatní značky skupiny.
Analýza Pulsu je založena na průzkumu mezi
kupujícími nových automobilů v Německu v první
polovině roku 2020. Ukázalo se, že značky Seat
a Škoda získaly pětinu svých nových kupujících
od značky Volkswagen: 23 % kupujících nových
automobilů Škoda a 20 % zákazníků nových
automobilů Seat dříve řídilo vozy Volkswagen.
Naproti tomu 28 % kupujících vozů Škoda a 32 %
zákazníků Seatu zůstává loajálních ke své značce.
Věrnost značce mezi majiteli Volkswagenu je
ovšem vyšší: 55 % kupujících již v minulosti řídilo
vůz této značky. I míra loajality mezi řidiči Audi
je vysoká – 48 %. Jen 11 % kupujících Audi dříve
řídilo Volkswagen, zatímco 12 % kupujících
Volkswagenu přišlo od Audi.
Naopak podíl kupujících nových automobilů,
kteří si vyměnili svůj vůz Seat (4,3 %) nebo Škoda (3,4
%) za nový Volkswagen je velmi malý a z kupujících
Audi řídilo dříve vůz Škoda pouze 1,6 %. Přechod
mezi značkami Seat a Škoda je jen 5 %.

Otázka, které značky se zájemci o nová
auta zvažují, ukazuje na riziko kanibalizace mezi
značkami skupiny VW. Pro 42 % zájemců o vůz
Škoda je Volkswagen také možností, 20 % zvažuje
Audi a 15 % má zájem i o Seat. Třetina zájemců
o Seat by uvažovala o koupi Volkswagenu
a čtvrtina by se zajímala o modely od Audi nebo
Škody. Mezi zájemci o Volkswagen 36 % zvažuje
i Audi, 17 % Škodu a 8 % Seat. Volba vozu BMW
by ale byla alternativou pro 46 % zájemců o Audi
a 28 % má zájem také o Volkswagen. Zájem
o vozy Škoda (6,4 %) a Seat (4,8 %) je u kupujících
Audi nízký.
Generální ředitel Pulsu Wessner považuje
jmenování nového šéfa značky Škoda za
známku toho, že česká automobilka může
být pro značku Volkswagen nebezpečná:
„Šéf Škody Bernhard Maier byl po pěti letech
odvolán jako oběť vlastního úspěchu. Všechny
velkoobjemové značky koncernu Volkswagen
si navzájem více či méně intenzivně konkurují.
Tomu lze předejít pouze přibrzděním jednotlivých
značek, například Škody. To by ale byla hodně
vysoká cena.“

více na
www.autoweek.cz

Touareg se loučí s motorem V8
Volkswagen u velkého SUV Touareg
už po něco více než roce výroby opouští
turbodiesel V8 4,0 TDI Bi-Turbo/310 kW (421
k). Na rozloučenou připravil speciální edici
400 kusů Touareg V8 Last Edition. Nově
nejvýkonnější Touareg R bude poháněn
hospodárným plug-in hybridním systémem
kombinujícím přeplňovaný zážehový motor
V6 3,0 TSI s elektromotorem a poskytující
nejvyšší celkový výkon 340 kW (462 k).

Range Rover nahrazuje turbodiesel V6 mild-hybridem
Land Rover v modelech Range
Rover a Range Rover Sport nahrazuje
turbodiesel SDV6 V6 3,0 novými řadovými
šestiválci Ingenion 3,0 MHEV vybavenými
mild-hybridním systémem s okruhem 48
V a startérem/generátorem navrženým
tak, aby poskytoval dodatečný točivý
moment pro efektivní rozjíždění. Nabízet se
budou ve dvou verzích D300 s výkonem
221 kW (300 k) a D350 se 258 kW (350 k), pro
menší Range Rover Sport bude k dispozici
také verze D250 183 kW (249 k). Nabídka
zážehových motorů se nemění.

Krátce
Nejvyšší představitel společnosti Mitsubishi Motors Osamu Masuko (71) nečekaně
rezignoval ze zdravotních důvodů.
Kvůli koronavirové pandemii Ferrari odkládá zahájení výroby svého prvního plug-in
hybridu SF90 Stradale na začátek roku 2021.
Letošní 24 hodiny v Le Mans se pojedou 19. a 20. září bez diváků.
Cadillac představil studii svého prvního elektricky poháněného modelu Lyriq, který se
ale do výroby nedostane před koncem roku 2022.
více na
www.autoweek.cz

Personalia z
Porsche Inter Auto chystá
personální změny
Porsche Inter Auto CZ
chystá personální změnu
v oblasti marketingu
a PR aktivit. Firmu má
opustit dosavadní PR
manažer Martin Hnyk,
který ve firmě působil od
roku 2018 a loni v srpnu
nahradil ve zmíněné
funkci Zuzanu Joklovou.
Spolu s marketingem
zároveň vedl PR společnosti. Podle
dostupných informací Hnyk ukončí svůj
pracovní poměr v Porsche Inter Auto CZ
k 31. srpnu 2020. Ve firmě už nepůsobí ani
Zuzana Joklová, která měla v posledních
měsících na starosti marketing pobočky
Praha Smíchov. Kdo Hnyka a Joklovou
nahradí? Porsche IA zatím nástupce
oficiálně nezveřejnila, detaily přineseme
v dalších zprávách!

Marketing CNC řídí bývalý
škodovák
Mediální dům Czech News Center má
od 10. srpna nového šéfa marketingu.
Jaroslav Sodomka získal zkušenosti
v mediální skupině Dentsu Aegis, tři roky
působil v mezinárodním marketingu Škody
Auto, následně jako řídil digitální strategie
portfolia značek Pivovarů Staropramen.
V průběhu dalších let pak vedl týmy značek
Tchibo, C2H Equity Pietro Filipi a Kara.
Dosavadní marketingový ředitel CNC Jan
Samko odchází do maloobchodu.

více na
www.automakers.cz

Krátce
Největší výstava tuningu na světě SEMA v Las Vegas byla letos kvůli pandemii odvolána.
Čínská společnost Foton chce ukončit marnou snahu o znovuoživení značky
Borgward v Číně vyráběnými SUV.
Soud v Kalifornii rozhodl, že řidiči společností Uber a Lyft nejsou samostatně podnikající
osoby, takže obě firmy zde dočasně ukončily činnost.
Ford v německé továrně v Kolíně n. R. po 6 týdnech obnovil výrobu vozů Fiesta a Focus.
Čínská společnost CATL vyvíjí akumulátory pro elektromobily neobsahující nikl ani kobalt.
Jednání společností Jaguar Land Rover a Tata Steel s britskou vládou o finanční
pomoci skončily bez dohody.
Americká automobilová asociace AAA na základě testů vyzvala automobilky, aby
zvýšily spolehlivost asistenčních systémů.
více na
www.autoweek.cz
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Spojení NissanHonda – jen
těžko k uvěření

Teplo může
zpomalit
elektromobily
Ioniq se stává
samostatnou
značkou

Osm plakátů
a slavná historie
formule 1
Renault představuje
první 100 %
elektromobilní město

Teplo může zpomalit elektromobily
Je dobře známo, že dojezd elektronických
vozidel se za velmi nízké teploty snižuje. Jak
ale akumulátory reagují na současné extrémní
teplo? Tím, jak se ve velkém horku mění kapacita
a životnost akumulátorů elektricky poháněných
vozidel, se zabývala německá odborná
organizace KÜS.
Lithio-ionové akumulátory, používané
v elektricky poháněných autech, fungují dobře
v rozmezí teplot 15 až 35 °C. Při nižší teplotě se
zvyšuje elektrický odpor v akumulátoru, což
znamená, že jeho výkon klesá a snižuje se dojezd
vozu. Na druhé straně teplota nad 35 °C má
negativní vliv na životnost akumulátoru. Další
nevýhodou vyšší teploty je, že klesá nabíjecí
výkon, což prodlužuje dobu nabíjení.
Z hlediska bezpečnosti je považována za
kritickou pouze teplota akumulátoru nad 120
°C. Ta může vést ke zkratování a chemickým
reakcím, varuje KÜS. Monitor teploty, zabudovaný
výrobcem, ovšem zajišťuje, že se akumulátor

včas vypne. Některé modely mají vestavěné
systémy řízení teploty. Tím je zajištěno, že teplota
akumulátoru zůstává v optimálním rozmezí.
Správnou péčí však podle KÜS lze ovlivnit
životnost akumulátoru vozidla. Doporučují
využívat úroveň nabití jen mezi 40 a 80 %
kapacity. Nabíjení a vybíjení v této oblasti klade
na články menší nároky, což má pozitivní vliv na
jejich životnost. Úroveň nabití v tomto rozsahu se
doporučuje zejména pokud se s vozidlem jezdí
jen na krátké vzdálenosti. Ani při delších cestách
by se ale akumulátor neměl plně nabíjet. Mělo
by být maximálně na 90 %, protože plně nabitý
akumulátor stárne rychleji.
Pokud se vozidlo delší dobu neprovozuje,
doporučuje KÜS nejprve nabít akumulátor na
50 %. V zásadě by se majitelé měli vyhnout vybití
akumulátoru pod 15 %, protože to urychluje jeho
stárnutí. A až bude zase chladněji, bude nejlepší
nabíjet akumulátor vždy ihned po jízdě dokud
je ještě zahřátý.

více na
www.autoweek.cz

Ioniq se stává samostatnou značkou
Hyundai Group, dosud působící se značkami
Hyundai, Kia a Genesis, přeměňuje svou
elektrifikovanou modelovou řadu Ioniq značky
Hyundai v samostatnou značku pro vozidla
s akumulátory a s vlastním stylem designu.
Hyundai tak reaguje na rostoucí poptávku po
elektricky poháněných vozidlech.
Společnost Hyundai představila označení
Ioniq v roce 2016 původně jako dlouhodobý
výzkumný a vývojový projekt se zaměřením na
ekologickou mobilitu. V témže roce pod tímto
jménem uvedla modelovou řadu s vozy, které
jsou k dispozici ve třech elektricky poháněných
verzích jako hybrid, plug-in hybrid a elektromobil.
Název má spojovat obě slova „ion“ a „unique“.
Pří ští rok značka vstoupí do segmentu
kompaktních vozů a do roku 2024 uvede na
trh tři elektricky poháněné modely s číselným
označením, kde se sudá čísla používají pro
sedany a lichá pro SUV. Dva tyto vozy již byly
prezentovány jako studie. Jak budou pokračovat
současné vozy Ioniq je otevřené.
Středně velký crossover Ioniq 5 bude uveden
na trh už na začátku roku 2021. Vyjde z konceptu

Hyundai 45, představeném vloni jako pocta
první studii Hyundai Pony Coupé z roku 1975.
Pro rok 2022 je v plánu sportovní sedan Ioniq 6,
který vychází z aerodynamické studie Hyundai
Prophecy představené v březnu. Na začátku
roku 2024 je doplní velké SUV Ioniq 7.
Všechny budoucí modely Ioniq budou
založeny na nové globální modulární platformě
pro elektrické pohony E-GMP (Electric Global
Modular Platform), umožňující mimo jiné rychlé
nabíjení akumulátorů a dlouhý dojezd. Platforma
E-GMP také umožní navrhnout interiér jako
„inteligentní obývací prostor“ s nastavitelnými
sedadly, bezdrátovým připojením a unikátními
konstrukčními prvky.
Skupina Hyundai Motor Group chce do roku
2025 prodat milion čistě elektricky poháněných
vozidel, včetně elektromobilů s palivovými
články, což znamená podíl na světovém trhu
10 %. Do výzkumu, vývoje a nových technologií
investuje více než 40 miliard eur. Cílem
společnosti Hyundai Motor je být do roku 2025
třetím největším výrobcem ekologických vozidel
na světě.
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Spojení Nissan-Honda – jen těžko k uvěření
Renomovaný deník Financial Times zveřejnil
informaci, že se japonští vládní představitelé
snažili iniciovat spojení problémové automobilky
Nissan s jejím daleko zdravějším konkurentem
Hondou. Je těžké si představit, proč by Honda
měla mít o něco takového zájem.
Snaha dostat zástupce Hondy a Nissanu
k jednacímu stolu nebyla úspěšná navzdory
tomu, že iniciativa přišla z nejvyšších míst, tedy od
japonského předsedy vlády. V kanceláři Shinza
Abeho prý převládlo přesvědčení, že spory mezi
Nissanem s Renaultem mohou vést k rozpadu
jejich aliance, což by znamenalo riziko kolapsu
japonské automobilky. Úsilí vyvolat jednání obou
společností údajně přišlo už na konci loňského
roku, když se Nissan dostal do finanční tísně.
A s kým jiným by Nissan mohl spolupracovat než

s jediným automobilovým gigantem nezatíženým
žádným spojením, tedy s Hondou? Toyota totiž
už má příliš mnoho menších dohod a účastní se
několika partnerství.
Jenže úzký vztah mezi Nissanem a Renaultem
a jejich kapitálová struktura jsou rozhodujícími
faktory proč se tento nápad nemohl přiblížit
k realizaci. Renault v Nissanu vlastní podíl 43,4 %
a Nissan drží 15 % v Renaultu, v němž francouzská
vláda kontroluje 15 % s dvojnásobnými
hlasovacími právy.
Možnost sloučení se nakonec nedostala ani
na jednání představenstev obou automobilek,
přičemž vedení Hondy tento nápad údajně
rovnou odmítlo. Nissan se místo toho zabýval
vlastní snahou vylepšit svou hospodářskou situaci
a úsilí znovuoživit alianci s Renaultem. V květnu
automobilka zveřejnila čtyřletý
plán zaměřený na upevnění
finanční situace a spočívající
v omezení globálního působení
a produkce. Alianční partneři
Nissanu Renault a Mitsubishi
současně ohlásili vlastní
o m eze n í s v ýc h a m b i c í
v globálním rozsahu a místo
toho se chtějí zaměřit na trhy
a produkty, které se ukazují jako
nejslibnější z hlediska ziskovosti.
V případě fúze by bylo
vel m i obtí žné dosa žení
synergií při zajišťování dílů
a platforem mezi produkty
Hondy a Nissanu. Ještě složitější
by bylo hledání smysluplného
rozd ě l e n í p ů s o b e n í n a
globálních trzích. Jeden bývalý
výkonný ředitel společnosti
Nissan proto Financial Times
řekl: „Spojení Nissan-Honda by
mělo smysl pouze pro lidi, kteří
automobilovému průmyslu
vůbec nerozumí.“
více na
www.autoweek.cz

Renault představuje první 100 % elektromobilní město
V posledních letech se rozvoj elektromobility
stal důležitým společenským tématem. Představy
o uvědomělejším světě, jehož je elektromobilita
součástí, se stávají realitou. S cílem dokázat,
že přejít k elektrické mobilitě může každý,
vypracoval Renault ve spolupráci s agenturou
Publicis ve Francii plán na vytvoření prvního
100% elektromobilního města. Tím městem je
Appy v oblasti Ariège. Jeho obyvatelé budou
mít po dobu tří let možnost řídit elektromobily
Zoe a podělit se o své dojmy.
Po ku d e l e k t r i ckou m o b i l i t u d o ká ž í
přijmout obyvatelé Appy, žijící na jednom
z nejodlehlejších míst Francie, stanou se důkazem
toho, že je opravdu dostupná pro každého.
Jestliže elektromobilitu dokáže přijmout Appy,
proč ne vy?
Elektrická vozidla již zdaleka nejsou určena
pouze do center velkých měst. Jsou využitelná
kdekoli a dostupnost dobíjecích míst se neustále
rozvíjí. Trh s elektrickými vozidly se ve Francii

v prvním čtvrtletí roku 2020 ztrojnásobil. Renault
je v čele tohoto dynamického trhu posledních
osm let a svou vedoucí pozici potvrdil uvedením
nové generace nejprodávanějšího evropského
elektromobilu Zoe.
Renault každé domácnosti v Appy poskytne
na tři roky nový Zoe spolu s potřebným vybavením
pro dobíjení – wallboxem pro dobíjení doma
a vybuduje veřejnou dobíjecí stanici. S dojezdem
až 395 km v cyklu WLTP a možností dobití na
dojezd až 150 km za 30 minut je Zoe pro tento
projekt ideálním vozem poukazujícím přednosti
elektromobility. Renault bude uživatele vozidel
sledovat, aby je v přechodu na čistě elektrickou
mobilitu podpořil.
Tímto projektem Renault chce posunout
h ra n ice a zboř it před s ud k y s pojené
s elektromobilitou. Obyvatelé Appy budou
ambasadory, kteří dokáží, že přechod na
elektrická vozidla je jednoduchý a nijak
nekomplikuje jejich každodenní život.
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Osm plakátů a slavná historie formule 1
Automobilist ve spolupráci s formulí 1 u příležitosti
70. výročí vzniku mistrovství světa připravil kolekci
osmi plakátů oslavujících sedm dekád závodění.
Každý plakát zobrazuje v očích tvůrců nejslavnější
monopost daného období, dodatečný plakát
vzhlíží do budoucnosti sportu. Postery obsahují
zlaté a stříbrné reliéfy, každý má své unikátní
číslo, je osazen hologramem původu a obsahuje
jména pilotů, kteří v dané dekádě získali titul
mistra světa.
Plakát z 50. let vyobrazuje Maserati 250F řízené
pětinásobným mistrem světa Juanem Manuelem
Fangiem. Pro 60. léta byl zvolen Lotus-Climax
25 Jima Clarka. Artwork 70. let vyobrazuje
ambasadora Automobilistu Jackieho Stewarta
v Tyrrellu-Ford 006. Pro plakát 80. let existovala
jediná volba: Ayrton Senna ve voze McLarenHonda MP4/4. A kdo jiný než Nigel Mansell
a jeho „Red 5“, tedy Williams-Renault FW14B, by

mohl reprezentovat 90. léta? Nejúspěšnějšího
pilota všech dob Michaela Schumachera ve
voze Ferrari F2002 vyobrazuje plakát první
dekády našeho století. V zatím poslední dekádě
dominuje Lewis Hamilton, přičemž v sezoně 2019
byl Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+ zcela
dominantní. Závěrečný plakát kolekce vyobrazuje
budoucí monopost F1 na základě revolučně
pozměněných pravidel. Na plakátu je prostor,
do něhož lze vypisovat mistry světa 20. let.
více na
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