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Škoda na IAA 2017 ve Frankfurtu
Škoda na autosalonu IAA poprvé v Evropě
představila koncepční vůz Škoda Vision E. Jde
o druhou čistě elektricky poháněnou studii po
konceptu Octavia Green E-Line, který byl v roce
2010 posléze vyroben v malé sérii pro testování.
Kromě toho Škoda ve Frankfurtu předvádí tři nová
SUV: poprvé vystavovaný model Karoq a dvě nové
varianty Kodiaq Scout a Kodiaq SportLine.

Se studií Vision E činí Škoda i významný krok
směrem k digitální budoucnosti, protože umožňuje
autonomní jízdu úrovně 3 a každý cestující má k
dispozici vlastní displej. Autonomní řízení úrovně 3
znamená, že na dálnici umí vůz samočinně zrychlovat,
řídit, brzdit a vyhýbat se překážkám. Další systém
Car Park Autopilot řídí vůz automaticky na volná
parkovací místa.

Design studie Vision E má v porovnání s verzí, která
byla na jaře vystavena v Šanghaji, výrazněji tvarované
čelní partie. Zvláštními prvky jsou protiběžně se
otevírající dveře a čtyři samostatná otočná sedadla.
Elektromotory s výkonem 225 kW pohánějí všechna
kola a dojezd má být až 500 km.

Nová Škoda Karoq je SUV s rozvorem náprav 2638
mm a zavazadlovým prostorem 521 l. Zadní sedadla
VarioFlex umožňují variabilitu zavazadlového
prostoru v rozsahu 479 až 588 l. Systém VarioFlex
sestává ze tří samostatných sedadel, které lze zvlášť
nastavit i kompletně vyjmout z vozu.
Karoq bude k dostání s
programovatelným digitálním
panelem přístrojů, použitým
poprvé ve voze Škoda. Displej
lze personalizovat a propojit s
informačním systémem vozu.
Díky LTE-modulu a WLANhotspotu se může připojit
každý cestující ve voze.

více na
www.autoweek.cz

Honda představila prototyp CR-V s hybridním
pohonem
Poprvé bude pro kompaktní SUV Honda CR-V k
dispozici i hybridní pohon. Inteligentní hybridní
pohon i-MMD se skládá ze zážehového motoru 2,0
i-VTEC a dvou elektromotorů. Systém automaticky
volí mezi třemi režimy pohonu (elektrický, hybridní a
motorový pohon), aby co nejúčinněji využíval palivo
a elektrickou energii. Model CR-V pro rok 2018 bude
rovněž nabízen se zážehovým motorem 1,5 VTEC
Turbo v kombinaci se šestirychlostní přímo řazenou převodovkou nebo převodovkou
CVT. Nová generace CR-V ale nebude mít v nabídce vznětový motor.
více na www.autoweek.cz
Překvapivá Honda Urban EV Concept
Není toho mnoho, co přímo na autosalonu může překvapit, protože o většině
vystavovaných novinek jsou média dopředu informována. Studie plně elektrického
čtyřmístného automobilu Honda Urban EV Concept je ve Frankfurtu takovou výjimkou.
Koncept byl vyroben na nové platformě a ukazuje směrování techniky a designu,
které se objeví u budoucího sériového elektromobilu Honda, který je plánován na
rok 2019. Urban EV Concept je sympatickou ukázkou jednoduchého designu trochu
připomínající rozpustilost konceptu EV-N z roku 2009. Emblém vozu je modře podsvícen,
což bude stylový prvek budoucích elektromobilů Honda. Na přídi vozu lze zobrazovat
vícejazyčné zprávy, jako jsou pozdravy, informace ostatním řidičům nebo aktuální stav
akumulátoru. Novinkou je palubní asistent Honda, který funguje jako osobní rádce,
učí se rozpoznávat emoce řidiče při jeho rozhodování a uskutečňuje nové volby na
základě jeho předchozích rozhodnutí.
Současně s vozem Urban EV Honda představuje
koncept Power Manager, což je důmyslný systém,
který dokáže efektivněji skladovat elektrickou energii
a umožňuje předávat ji do domácností nebo ji
prodávat zpět do sítě.
více na www.autoweek.cz
Krátce
- Bernhard Maier pro německý tisk uvedl, že od roku 2018 nebude mít Škoda Fabia v
nabídce vznětové motory.
- Německý automobilový průmysl dává politickým stranám na volby 17 milionů eur, 80
% z toho je pro CDU/CSU a FDP.
- Hyundai Motor připravuje vyslání své luxusní značky Genesis také do Evropy s exkluzivním
sedanem G70.
- Vicepresident Tesla Motor pro rozvoj podnikání Diarmuid O`Connel je už šestým z
vrcholných manažerů trvale ztrátové společnosti, který musí odejít.
- Německý autoklub ADAC se chce zbavit 400 zaměstnanců a současně požaduje,
aby Volkswagen odškodnil své německé zákazníky kvůli problémům s turbodiesely
celkem 10 miliardami eur.

Volkswagen se vrhá do elektromobility
V předvečer autosalonu ve Frankfurtu nejvyšší představitel VW Group Matthias Müller oznámil spuštění
programu rozvoje elektromobility Roadmap E. Program se bude týkat i značky Škoda. VW Group do
roku 2030 hodlá investovat 24 miliard eur do vývoje
bezemisních vozidel.
Podle
Müllera
nemůže Volkswagen
být ve vleku událostí,
ale musí zaujmout
vedoucí postavení:
„Transformace
v
našem průmyslu je
nezastavitelná a my
budeme v jejím čele.“
Do roku 2025 chce
mít Volkswagen v
rámci všech svých
značek k dispozici 80 modelů s elektrickým pohonem, z toho 50 elektromobilů a 30 plug-in hybridů.
V roce 2030 by měl mít variantu s elektrickým pohonem každý ze 300 modelů všech koncernových
značek. Například značka Škoda v roce 2019 uvede
model Superb s hybridním pohonem a v roce 2020
představí svůj první elektromobil s bateriemi, který
by měl do značné míry vycházet ze studie Vision E.
Volkswagen rovněž zahájil hledání strategických partnerů pro výstavbu továrny na Li-Ion akumulátory pro
elektromobily s předpokládanou investicí ve výši 50
miliard eur.

Základem programu bude využití platformy MEB,
vyvinuté pro velkosériově produkovaná vozidla s
elektrickým pohonem. Volkswagen ale současně
pracuje na dalších dvou platformách. Podle Müllera má mít příští generace elektromobilů dojezd až
1000 km!
Cílem Volkswagenu
je dosažení podílu 8 % vozů s elektrickým pohonem
z celkové produkce
v roce 2021. Müller
věří v úplný přechod
od konvenčního na
100% elektrický pohon: „To není naše
přání, ale příkaz rozumu!“ Jenže ve
Frankfurtu představované novinky koncernu VW
jsou poněkud jiné: nejvýkonnější verze pickupu
Volkswagen Amarok, nové SUV Porsche Cayenne,
Lamborghini Aventadór S Roadster, Audi RS V10,
Seat Cupra R, Škoda Kodiaq Scout či Bugatti Chiron.
Matthias Müller také ohlásil, že do budoucna budou
mít všechny koncernové vozy se vznětovými motory pro zachytávání emisí NOx systém katalytické redukce (SCR), což je ale pro francouzské Peugeoty a
Citroëny dávno samozřejmostí.

více na
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Ford i u nás uvádí na
trh malé SUV EcoSport
Od roku 2014, kdy
Ford zahájil prodej
malého SUV EcoSport
v Evropě, se jich zde
prodalo 150 000 kusů.
Nyní
představuje
modernizovanou
podobu EcoSportu
a nově jej začne
prodávat také v České
republice. EcoSport
bude v nové podobě
k dispozici poprvé
i
s
inteligentním
pohonem všech kol a dostane nový vznětový motor 1,5 EcoBlue. Od zahájení prodeje
bude k dispozici turbodiesel 1,5 TDCi a zážehový 1,0 EcoBoost ve třech výkonových
variantách. Podvozek a jízdní vlastnosti nového EcoSportu byly naladěny s ohledem
na požadavky evropských zákazníků. Nový EcoSport bude poprvé mít i sportovně
stylizovanou variantu ST-Line.
Nový Ford EcoSport se zavazadlovým prostorem o objemu 334 l se pro evropské trhy
bude vyrábět v rumunské Craiově. Na českém trhu se objeví začátkem příštího roku.
Ceny budou oznámeny v říjnu.
více na www.autoweek.cz
Ford zmodernizoval Mustang
Modernizovaný Ford Mustang přijíždí do Evropy s atraktivnějším vzhledem, vylepšenými
motory a lepšími jízdními vlastnostmi. Modernější vzhled vozu zdůraznilo nové LED
osvětlení. Modernizovaný motor Ford 5,0 V8 o výkonu 331 kW (450 k) se kombinuje s
novou desetistupňovou samočinnou převodovkou. V nabídce je i motor 2,3 EcoBoost
o výkonu 213 kW (290 k). V rámci modernizace Mustang dostal upravené tlumiče,
tužší uložení zadní nápravy
a tužší zkrutné stabilizátory.
Na přání bude nově nabízen
podvozek
MagneRide
s
magnetoreologickými tlumiči.
První
dodávky
nového
Mustangu
evropským
zákazníkům jsou naplánovány
na rok 2018. České ceny
budou
známy
začátkem
října a zároveň bude spuštěn
předprodej.
více na www.autoweek.cz

Přesvědčí série videí zákonodárce?
Redaktor České televize Richard Samko natočil
několik reportáží o tom, jak to na STK a před jejich
vraty umístěných emisních stanicích běžně chodí kontrolou projde auto i se svítící MIL kontrolkou!
Reportáž ukazuje, jak vypadá praxe u emisních stanic
v jednom z větších měst, kde o zákazníky není nouze.
ASEM měl možnost shlédnout celé video z veřejných
i skrytých kamer ČT. Videí je více, tento úryvek však
úplně stačí, aby si veřejnost udělala obrázek: http://
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328udalosti/217411000100910/obsah/567217prisnejsi-pravidla-pro-stk/
Slova „zeleného mužíčka“ s všemocným logem
na laclu, tedy „emisního mechanika“, jsou sotva
uvěřitelná. Říká doslova: „Závadu vymažeme a test
pokračuje dále.“ Činí tak nejenom on, ale všichni
jeho kolegové. To, co provádí, je v zájmu majitele

STK. Ten předem určuje, kdo projde a kolik jich má
být. Pracovník SME je jen vykonavatelem „prodeje
kladných protokolů“. Inu byznys je byznys…
Co se stane po tomto videu? Emise přitvrdí! U
individuálních dovozců, bazaristů, taxíkářů, spedic
a dopravních společností? Ale kdeže? Ti musí přeci
vyhovovat stále, jinak je po kšeftu. Takže se přitvrdí
u normálních občanů. Nikdo je nezná, a když uteče
jeden, je to fuk. Hlavně že zůstanou ti velcí, Ty
známe a co se při kontrole děje, nesmí nikdo vědět.
To je zakotveno v zákoně, který si tito „byznysmeni“
napsali sami.
Zatímco v zahraničí je kontrolních míst (tzv. malých
STK/SME v jednom) až desítky tisíc, v ČR je jich
jen necelých 400! Jsou státem regulované počtem
na okres a jejich majitelé si sami píší zákony
a dokonce se k tomu scházejí na Ministerstvu
dopravy. Tato skupina pod odborným vedením a v
několikanásobném střetu zájmů sleduje v klidu jen
své obchodní zájmy. Že díky tomu jezdí po silnicích
vraky především řidičů profesionálů a znečišťují
ovzduší jedovatými emisemi je pro ně nepodstatné.
A nezajímá to ani stát.
Text podle podkladů ASEM
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Seat jako první s asistentem Amazon
Alexa
Seat bude první automobilovou
značkou v Evropě, která integruje
hlasovou službu Alexa společnosti
Amazon do svých vozidel. Svůj záměr
oznámil v rámci Frankfurtského
autosalonu. Služba Alexa, kterou
společnost Amazon spustila v roce
2014, bude nabízena od konce
letošního roku v modelech Leon
a Ateca, v roce 2018 bude následovat její uvedení do modelů Ibiza, Arona a do
připravovaného velkého SUV. Jejich řidiči budou moci díky ní využívat řadu vyspělých
funkcí v oblasti konektivity s dovednostmi osobního asistentu Alexa. Amazon Alexa
řidičům umožní pomocí hlasových povelů optimalizovat využívání času, který tráví v
autech. Mezi nabízené funkce patří například správa osobního programu, vyhledávání
skladeb nebo speciálních cílů, přenos zpráv v reálném čase nebo vyhledání nejbližšího
servisu. Službu Alexa lze aktuálně využívat v angličtině a němčině.
více na www.autoweek.cz
Land Rover Discovery ve vrcholné verzi SVX
Značka Land Rover představila vrcholného provedení terénního modelu Land Rover
Discovery SVX. Historicky první Land Rover z dílny divize SVO, který nese označení SVX,
pohání mechanickým dmychadlem přeplňovaný motor V8 5,0 l o výkonu 386 kW
(525 k) a s maximálním točivým momentem 625 N.m. Spolu s SVX přichází do nabídky
pro Discovery systém H-ARC (Hydraulic
Active Roll Control). Ten zvyšuje zdvih kol
a vylepšuje stabilizaci karoserie. Discovery
SVX je vybaven aktivním mezinápravovým a
elektronicky řízeným zadním diferenciálem.
Ty spolupracují se speciálně naladěným
systémem Terrain Response 2 tak, aby vůz
poskytoval optimální trakci na každém
povrchu. To vše doplňuje unikátní software
osmistupňové automatické převodovky s
redukcí.
více na www.autoweek.cz
Další aktuality 37. týdne na www.autoweek.cz:
Inovovaný program Škoda Bez starostí
Allianz pokračuje v segmentaci v autopojištění
DKV Box Europe pro celoevropské vyúčtování mýtného
Šetřit peníze i životní prostředí s pneumatikami třídy A
Bernhard Maier se stal Brand managerem roku 2017
Telematická asistence Uniqa SafeLine
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Šéf českého Fordu Jan Laube slaví 50
Generálního ředitele a jednatele
české Ford Motor Company Jana
Laubeho čeká oslava 50 narozenin.
Jaká byla jeho dosavadní kariéra?
Od kontroly ozubení ve Škodovce se
vypracoval až na jednoho z největších
dovozců aut.
Laube se narodil 16. 9. 1967 v Mladé
Boleslavi. Po střední průmyslové škole
strojní vystudoval Univerzitu JAK
Praha a pokračoval ve vzdělávání
na Chartered Institute of Marketing
Francie.
V roce 1988 nastoupil do Škoda
AZNP, kde mimo jiné kontroloval
kvalitu ozubení. Od roku 1999 stoupal
po kariérním žebříčku Ford Motor
Company. Ze zónového manažera
se vypracoval až na současný post
jednatele a ředitele importu, který
zastává od roku 2008.
Jan Laube je podruhé ženatý a má
pět dětí. Mezi jeho záliby patří hokej,
lyžování, kolo, rybaření, muzika, četba
a občas nicnedělání.

Nový šéf marketingu a PR v CTP
Nový marketingový ředitel ve společnosti
CTP Július Hájek do přichází z regionálních
manažerských pozic ve společnostech
Microsoft, Renault a Molson Coors
Europe.
„Mám radost, že se můžu stát součástí
CTP, společnosti, která je předním
hráčem na evropském trhu průmyslových
developerů. Měl jsem možnost pracovat
s klienty, kteří využívali řešení na míru,
poskytované společností CTP. Díky těmto
zkušenostem vím, že CTP je opravdovým
lídrem ve svém oboru. V rámci svého
předchozího působení jsem navštívil
řadu industriálních parků, ve kterých
měly své skladové prostory významné
logistické firmy a díky tomu vidím velký
potenciál především v oblasti logistiky
společností využívajících e-commerce
a on-line prodej,“ řekl Hájek.
Společnost CTP provozuje vlastní síť
průmyslových zón a kanceláří ve více
než 80 strategických lokacích v 7 zemích
střední a východní Evropy.
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Z IAA: Citroën SpaceTourer Rip Curl
Concept a Volkswagen Amarok
Aventura Exclusive

Dvě podoby nového Opelu

Česko-polská spolupráce: Husar
4x4

Revoluční novinky Audi ve
Frankfurtu

30 let od premiéry vozu Škoda
Favorit

Z IAA
S Citroënem On the road
Citroën na frankfurtském autosalonu 2017
předvádí zcela nový koncept dodávky pro
kočovný život SpaceTourer Rip Curl Concept, vzešlý ze spolupráce s firmou Rip
Curl. Citroën a Rip Curl, značka, jež je symbolem surfingu, už od roku 2016 nabízejí
C4 Cactus Rip Curl.
SpaceTourer Rip Curl Concept představuje zajímavý prostředek mobility zaměřený zejména na
outdoorové sporty. O přestavbu na kompaktní kempingový vůz se postarala firma Pössl. Možnosti jízdy
v terénu se rozšířily díky přestavbě na pohon 4×4 od
firmy Automobiles Dangel. SpaceTourer Rip Curl Concept funguje jako domek na čtyřech kolech. Je proto
vybaven sprchou se zástěnou zabudovanou do zadních dveří. V „denní“ konfiguraci v něm může pohodlně
cestovat sedm osob, v „noční“ se v něm vyspí celkem
čtyři osoby. Zabudovaný kuchyňský kout je vybaven
plynovým sporákem, dřezem a úložným prostorem.
V případě potřeby lze kuchyňskou linku vyjmout a
přesunout mimo vozidlo. Vedle kuchyňského koutu je
lednička. Ke kuchyňskému koutu je připojený velký výsuvný sklopný stůl.

Volkswagen Amarok Aventura Exclusive
Volkswagen Užitkové vozy na autosalonu IAA ve
Frankfurtu vystavuje studii Amarok Aventura Exclusive s motorem V6 3,0 TDI o výkonu 190 kW (258
k) jako výhled na připravovanou vrcholnou variantu.
Studie je ukázkou budoucího vývoje pick-upu, který
směřuje k ještě vyššímu výkonu.
Limitovaná speciální edice Amarok Dark Label vychází z výbavové linie Amarok Comfortline. Je určena
pro individualisty zaměřené na design, kteří nechtějí postrádat výhody skutečného terénního vozidla. K
dispozici bude s motory V6 TDI ve verzi s výkonem
120 kW nebo 150 kW. Speciální edice bude uvedena
na trh na jaře 2018, na českém trhu bude k dispozici v
průběhu roku 2018.

více na
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Dvě podoby nového Opelu
S novým krédem „Budoucnost patří všem“ se
Opel začlenil do koncernu PSA. Na autosalonu ve
Frankfurtu nad Mohanem ukazuje, co to znamená
na dvou modelech s naprosto odlišným základem a
řadících se do různých segmentů.
Pětimístné SUV Opel Grandland X bylo od počátku
vyvíjeno ve spolupráci Opelu a koncernu PSA na
bázi platformy PSA stejné jako u Peugeotu 3008.
Sportovně pojatý model Insignia GSi má základ v
platformě vyvíjené ještě v rámci koncernu GM. Přitom
oba modely s tak rozdílnou historií působí navenek i
v interiéru stejným dojmem jako typičtí reprezentanti
značky Opel. Oba vyjadřují stejnou filosofii, ač se od
sebe odlišují, protože mají zcela odlišné zaměření.
Nejde jen o designové detaily. Při pohledu zepředu
oba nesou typické znaky vozů Opel včetně
charakteristického uspořádání světlometů, byť i
ty mají odlišný design. Opel opět demonstruje své
ambice v oblasti osvětlovacích technologií a i pro
Grandland X nabízí reflektory AFL LED.
Podobnost obou vozů vynikne zejména z bočního
profilu, kde na obou najdeme stejné elementy, jako
jsou velké plochy, takže celek působí dynamicky a
přitom i bezpečně, přestože Grandland X má vysoce
offroadový robustní charakter, zatímco Insignia GSi
působí sportovně elegantně.

Rovněž v interiéru najdeme typické uspořádání
ovládacích i informačních prvků jako v jiných vozech.
Grandland X je v interiéru zcela odlišný od Peugeotu
3008. Opel je jednodušší a více orientovaný na
řidiče. Špičkový komfort zabezpečuje pro Opel opět
typická nabídka předních ergonomických sedadel s
certifikátem AGR. Opel poskytuje konektivitu díky
systému infotainmentu IntelliLink nejnovější generace
(kompatibilnímu s Apple CarPlay Android Auto) a
telematickému systému Opel OnStar s hotspotem
Wi-Fi. To vše najdeme i v Insignii GSi.
Expozici na frankfurtském autosalonu doplňuje nové
robustní kombi Insignia Country Tourer, další verze
modelové řady Insignia.
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Revoluční novinky Audi ve Frankfurtu
Automobilka Audi na autosalonu ve Frankfurtu
představuje tři nové vozy, které zásadně ovlivní
budoucnost veřejné dopravy.
Prvním z nich je luxusní sedan Audi A8, první sériově
vyráběný vůz se schopností vysoce automatizované
jízdy na veřejných komunikacích. Řidič tak může v
určitých dopravních situacích kompletně předat řízení
vozidlu.
Další směr vývoje autonomní jízdy v podání značky
Audi představují dvě pozoruhodné koncepční vozidla
Elaine a Aicon. Audi Elaine je elektricky poháněné
SUV/kupé, které již za několik let umožní v
mnoha případech zcela automatizovanou jízdu,
někdy dokonce zcela bez přítomnosti řidiče
ve vozidle. Řidič zastaví ve vyznačené oblasti,
tzv. předávací zóně, a vystoupí. Odtud vozidlo
samočinně odjede do parkovací budovy s
různými nabídkami služeb, ať se jedná o mytí
automobilu, doručování balíků, čerpací stanici
nebo nabíjecí stanici.

Se čtyřdveřovou stylistickou vizí Aicon Audi
představuje zcela autonomní vůz budoucnosti bez volantu i pedálů. Jako stylistický koncept činí
čtyřdveřový automobil s uspořádáním sedadel 2+2
odvážný krok ve snaze definovat pro příští desetiletí
design exteriéru i interiéru. Technická studie kombinuje
vizionářským způsobem inovace v oblastech pohonu,
podvozku, digitalizace a trvalé udržitelnosti. Také
Aicon je koncipován pro elektrický pohon a má být
schopen na jedno nabití akumulátorů ujet více než
800 km.
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Česko-polská spolupráce: Husar 4x4
Na
veletrhu
obranných
a
bezpečnostních
technologií
MSPO v polských Kielcích polská
společnost H. Cegielski-Poznaň
(HCP) a česká Tatra Defence
Vehicle (TDV) společně ve světové
premiéře představily společný
projekt vozidla Husar 4x4.
Vozidlo Husar je výsledkem práce
specialistů a konstruktérů české
společnosti Tatra Defence Vehicle
a polského státem vlastněného
podniku H. Cegielski-Poznaň.
Automobilka Tatra Trucks pro
vozidlo dodává unikátní podvozek.
Impulsem pro vznik projektu
vozidla Husar 4x4 byl zájem
holdingu Czechoslovak Group
(CSG), do nějž TDV patří, i polské společnosti HCP
rozšířit spolupráci v oblasti průmyslové a speciální
výroby v rámci střední Evropy a snaha HCP o návrat
do segmentu výroby speciální vojenské techniky, v
němž v minulosti více než 80 let úspěšně působila.
Projekt je důležitým krokem k prohlubování
průmyslové kooperace v rámci Visegrádské čtyřky.
Jeho význam podtrhuje i fakt, že státem vlastněná
firma H. Cegielski-Poznaň je v této iniciativě plně
podporována polským ministerstvem pro rozvoj
hospodářství.

Vývoj nového obrněnce Husar na podvozku Tatra
je jedním ze strategických záměrů spolupráce české
společnosti s polským výrobcem. Počátkem rozšiřující
se spolupráce byl podpis smlouvy mezi zástupci TDV
a HCP na letošním veletrhu IDET o společném vývoji
a výrobě vozidel 4x4.
V rámci holdingu Czechoslovak Group se TDV
specializuje především na vývoj, výrobu i modernizace
obrněných, speciálních vozidel a pozemní techniky.
Polská společnost HCP bude zajišťovat výrobu vozidla
Husar především pro polský trh.
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30 let od premiéry vozu Škoda Favorit
Před 30 lety vstoupila automobilka Škoda do
nové epochy. Moderně řešený hatchback Favorit
se veřejnosti poprvé představil na mezinárodním
strojírenském veletrhu v Brně ve středu 16. září 1987.
Ačkoli Favorit vznikal v nelehkých podmínkách,
podařilo se týmu konstruktérů vytvořit vůz, který se
mohl měřit s tehdejší konkurencí. Moderní koncepce
spolu se schopnostmi zaměstnanců automobilky
se staly rozhodujícím
faktorem, proč se po změně
společenského systému
o značku Škoda ucházel
koncern Volkswagen.
Projekt nového osobního
vozu s motorem vpředu a
s pohonem předních kol
odstartovalo rozhodnutí
československé vlády v
prosinci 1982. Termíny
realizace byly šibeniční:
vývoj dokončit během
dvou a půl roku do 30.
června 1985 a výrobu
zahájit do pěti let. Vedoucí
realizačního týmu Ing. Petr Hrdlička, CSc. kolem
sebe shromáždil vysoce kvalifikované a motivované
pracovníky a úkol splnili.
Významnou roli hrál design. Volba padla na italské
návrháře - studio Stile Bertone. Převedení designu

do podoby sériově vyráběného automobilu měl na
starosti tým mladoboleslavské automobilky.
Tým techniků značky Škoda spolupracoval s Ústavem
pro výzkum motorových vozidel v Praze, kde se
prováděly simulované jízdní zkoušky. Prototypy pak
musely obstát při testech v hornatém alpském terénu
i teplém klimatu Riviéry. Odborníci automobilky
Škoda spolupracovali i se zahraničními odborníky.
Specialisté Porsche
řešili
uložení
motoru, geometrii
přední nápravy a
snížení hlučnosti
v interiéru. Finální
dynamické zkoušky
se uskutečnily na
polygonu Porsche
ve Weissachu.
Vůz dlouhý 3815
mm
(rozvor
náprav 2450 mm)
měl zavazadlový
prostor o objemu
251 l.
V Mladé Boleslavi odstartovala sériová produkce
v srpnu 1988 a první automobily se k zákazníkům
dostaly v posledním čtvrtletí roku 1988 za 84 600 Kčs
(Škoda 120 L stála 65 630 Kčs) při průměrné hrubé
měsíční mzdě 3030 Kčs.
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