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Když se koncem září odhalilo podvádění Volkswagenu 
při měření emisí NOx pomocí softwaru, vyvolalo 
to velký rozruch a požadavky po přísnější kontrole 
dodržování emisních limitů. Nyní ale europoslanci 
dali přednost zachování zisků automobilek před 
ochranou zdraví a životů občanů EU. 

Výsledkem opatření schválených europarlamentem 
není snaha o dodržování emisního standardu Euro 
6 i v reálném provozu, ale jeho zmírnění. Od září 
2017 do ledna 2020 
budou moci nová auta 
produkovat 168 mg NOx/
km. Tím se Euro 6 posouvá 
od současné hranice 80 
mg/km k předchozímu 
standardu Euro 5 s jeho 
limitem 180 mg/km. To 
znamená, že současné 
turbodiesely, zamořující 
ovzduší evropských 
měst jedovatým NO2, se 
mohou i nadále prodávat. 

Nová metodika by měla vyloučit podvádění 
pomocí softwaru, jako u vozů Volkswagen. Podle 
EU by proto navzdory zmírnění limitu mělo dojít k 
radikálnímu zmenšení negativního vlivu vznětových 
motorů na ovzduší především v centrech měst. 
Evropský parlament tedy toleruje stávající stav, 
kdy automobilky využívají všechny sice legální, 

nicméně neetické postupy k tomu, aby systematicky 
porušovaly stávající emisní standard.

Minimálně do roku 2023 budou auta s turbodiesely 
beztrestně překračovat už před deseti lety stanovený 
emisní limit. Přitom v USA tytéž automobily musí plnit 
(a skutečně plní) mnohem přísnější emisní standard. 
Poslanec německé CDU Herbert Reul rozhodnutí 
europoslanců označil za „vítězství zdravého rozumu“. 
Toto vítězství znamená, že v Evropě mohou mít 

turbodiesely zcela legálně 
čtyřnásobně vyšší emise 
jedovatého NOx než v 
USA. 

Jürgen Resch, šéf německé 
organizace  DUH (Deutsche 
Umwelthilfe) naopak 
říká: „Pro autokoncerny 
to je Pyrrhovo vítězství, 
protože nyní už bude 
muset následovat zákaz 
vjezdu do center měst i 
pro nové turbodiesely.“

Emise NOx v kombinaci s pevnými částicemi svým 
dopadem na zdraví obyvatel působí v EU 10x větší 
počet úmrtí ( jejich počet se odhaduje na půl milionu 
ročně) než dopravní nehody (55 000 mrtvých ročně). 

Automobilky vyhrály - nová auta budou dál znečišťovat 
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Nová Kia Sportage na trhu v ČR
Kia uvádí na český trh čtvrtou generaci modelu Sportage. Sportage patří dlouhodobě 
k nejprodávanějším modelům značky Kia v České republice. Poprvé je v nabídce, 
stejně jako u modernizovaného modelu cee´d, také sportovní edice GT Line s prvky 
zvyšujícími atraktivitu vzhledu a nastavení směřující ke sportovnější jízdě. K tomu se 
přidává premiéra nového zážehového motoru 1,6 T-GDI, nabízeného výhradně pro 
GT-Line a pohon 4x4.
V základní výbavě s 
označením Active je nová Kia 
Sportage nabízena v ceně od 
459 980 Kč. Plán v ČR na rok 
2016 předpokládá u modelu 
Sportage prodej 2500 vozů 
a současně největší zájem 
zákazníků o výbavu Exclusive 
s motorem 1,6 GDI za 539 980 
Kč. Výroba nové generace 
toho modelu je i nadále ve 
výrobním závodě Kia v Žilině.
více na www.autoweek.cz

První bezplatné linky s elektrobusy v Praze
Dva nové elektrobusy jezdí na trase 
pravidelných linek BB1 a BB2, spojujících 
multifunkční areál BB Centrum a stanici 
metra Budějovická na trase C v Praze 4. 
Jedná se o první elektrobusy v  pražské 
hromadné dopravě, které mohou cestující 
využívat bezplatně. Elektrobusy SOR 
EBN 9,5 provozuje dopravní společnosti 
Arriva, která už přes rok zajišťuje zcela 
bezporuchově dopravu elektrobusem i 

na Praděd. Elektrobus na jedno nabití ujede v běžném provozu s cestujícími 130-150 
km. To bohatě stačí na celodenní provoz na lince mezi Budějovickou a BB centrem, 
takže se může dobíjet přes noc v technickém zázemí.
Nové elektrobusy slavnostně uvedli do provozu zástupci developerské a investiční 
společnosti PasserInvest Group, Skupiny ČEZ a dopravní společnosti Arriva. Cestující 
ocení cestování zdarma ale i další výhody, mezi něž patří nízká hlučnost, zvýšení 
četnosti spojů a wifi bez hesla.
více na www.autoweek.cz
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 Studie velkého SUV se třemi řadami sedadel Škoda 
VisionS ukazuje směr, kterým se vydají nové modely 
značky Škoda. Premiéru bude mít v březnu 2016 na 
autosalonu v Ženevě. 

 V roce 2014 představila Škoda designovou studii 
VisionC a s ní i nový styl, který nyní převádí do 
podoby SUV. Studií VisionS (S vychází ze zkratky SUV) 
s délkou 470 cm, šířkou 191 cm a výškou 168 cm Škoda 
poprvé ukazuje, jak bude vypadat nové SUV, které se 
od počátku roku 2017 zařadí 
do nabídky nad úspěšný 
kompaktní SUV Škoda Yeti. 

V široké masce jsou čtyři 
vysoko umístěné, klínovitě 
tvarované světlomety 
využívající techniku LED. 
Logo a vertikální lamely 
na masce jsou osazeny 
originálními krystalickými 
prvky, jimiž Škoda Design 
opětovně skládá poctu českému křišťálu. Uvnitř vozu 
sází značka Škoda jako obvykle na mimořádnou 
nabídku prostoru. VisionS se třemi řadami sedadel 
nabízí místo pro šest cestujících. 

Nový vůz vzniká na bázi modulární platformy MQB 
a bude se nabízet s pohonem předních nebo všech 

čtyř kol s mezinápravovou spojkou Haldex. Pohonné 
jednotky budou do značné míry obdobné jako u 
modelu Superb. Nelze vyloučit, že půjde o první 
model značky Škoda, který nabídne i hybridní pohon. 
Rovněž se dá předpokládat, že půjde o první model 
značky nabízející i projekční displej HUD.

V sériové podobě se nové velké SUV se značkou 
Škoda představí na podzim na autosalonu v Paříži. 
Jeho prodej začne počátkem roku 2017, ale pro 

české zákazníky bude 
nabídnut předprodej ještě 
před koncem roku 2016. V 
další fázi bude následovat 
rozšíření nabídky v 
segmentu SUV o další 
modely.

S novým modelem, 
který se bude společně 
s připravovaným SUV 
Seat vyrábět v Kvasinách, 

se značka Škoda postaví tvrdé konkurenci značek 
Hyundai a Kia, které s vozy vyráběnými v České 
republice a na Slovensku mají v tomto segmentu 
dlouhodobě velmi silné postavení.

více na
www.autoweek.cz

Designová studie SUV Škoda VisionS 
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Škoda Octavia v evropské Top10
Škoda Octavia je nejen nejprodávanějším modelem v České republice. Řadí se 
mezi nejlépe prodávaná auta po celém světě. V Evropě se Octavia probojovala do 
nejúspěšnější desítky modelů a úspěch značky Škoda podtrhla i nová Fabia, která už 
postoupila do nejlepší dvacítky. 
K těmto úspěchům oběma modelů 
pomohl i úspěch na několika významných 
trzích. Ve Švýcarsku a v Rakousku 
obsadila Octavia druhé místo za už 40 let 
dominujícím Volkswagenem Golf, přičemž 
v Rakousku se na čtvrté místo dostala ještě 
nová Fabia. V Polsku dokonce Octavia a 
Fabia obsadily první dvě příčky a Rapid se 
zařadil na osmé místo.
více na www.autoweek.cz

Octavia nejoblíbenějším 
fleetovým kombi ve Velké 
Británii
Škoda Octavia Estate ve Velké 
Británii s meziročním zvýšením 
tržního podílu o 53 % zaujímá 
25 % podílu v segmentu 
fleetových kombi. Významný 
podíl na tomto úspěchu má 
zejména verze Octavia Estate 
SE Business 1,6 TDI GreenLine 

se 16“ litými koly, navigací Amundsen s dotykovým displejem a Bluetooth v základní 
výbavě. Vyplývá to z analýzy britské Společnosti výrobců a prodejců motorových 
vozidel SMMT. Ve Velké Británii společnost Škoda vloni dosáhla meziroční zvýšení 
objemu prodeje firemní klientele o 22 %. 
více na www.autoweek.cz

PŘEKLADY

z angličtiny a do angličtiny

Zaměření na technická 
témata především z oblasti 
automobilového průmyslu.

rybecka@volny.cz
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Modernizovaný Opel Mokka X se v premiéře představí 
na autosalonu v Ženevě na začátku března a na trhu 
se objeví v říjnu 2016. Mokka X bude prvním Opelem, 
který bude mít v názvu písmeno X, což bude označení 
všech dalších SUV a crossoverů značky. 

Modifikovaná přední část karoserie je stylisticky 
sladěná s novým 
designem značky 
Opel. Řada detailů 
dává novému 
modelu Mokka 
X robustnější 
vzhled. Interiér 
modelu Mokka X 
je zcela změněný. 
Jeho dominantním 
prvkem je 
přístrojový panel 
i n s p i r o v a n ý 
modelem Astra. 
V nově řešené 
středové konzoli je 
dotykový monitor 
i n f o t a i n m e n t u 
nové generace s úhlopříčkou 7“ nebo 8“. Také pro 
Mokku X jsou k dispozici ergonomická sedadla 
s lékařským certifikátem AGR.

Po zavedení turbodieselu 1,6 CDTI nové generace o 
výkonech 81 kW (110 k) a 100 kW (136 k) se nabídka 

pohonných jednotek rozšíří o nový zážehový motor 
1,4 Direct Injection Turbo naladěný na výkon 112 kW 
(152 k), který nedávno debutoval v nové Astře.

Nový systém adaptivních světlometů AFL (Adaptive 
Forward Lighting) LED automaticky přizpůsobuje 
dosah světelného paprsku a jeho rozložení momentální 

situaci. Světlomety 
pracují v devíti 
r e ž i m e c h , 
například v režimu 
jízd po městě, 
mimo město, 
v zatáčce, při 
odbočování atp. 

Pro nový model 
Mokka X bude po 
spuštění prodeje 
k dispozici celá 
škála služeb 
Opel OnStar. Na 
výběr budou 
také dvě verze 
i n f o t a i n m e n t u 

IntelliLink nové generace, které umožňují integraci 
smartfonu prostřednictvím funkcí Apple CarPlay a 
Android Auto.

více na
www.autoweek.cz

Modernizovaný Opel Mokka X
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Mitsubishi na ženevském autosalonu
Mitsubishi Motors Corporation (MMC) na ženevském autosalonu představí vývojové 
studie vycházející z modelů L200 a ASX 2017 a spojující robustní charakter SUV s módní 
podobou městského automobilu.
Kromě toho po světové premiéře v listopadu 2015 na autosalonu v Los Angeles přiveze do 
Evropy modernizované Mitsubishi ASX modelový rok 2017 s novou vizuální identitou MMC 
označovanou jako Dynamic Shield. Koncept eX Concept, předvedený v loňském roce na 
autosalonu v Tokiu, 
ukáže představu 
b u d o u c í h o 
kompaktního SUV 
od Mitsubishi Motors 
s hospodárným 
e l e k t r i c k ý m 
pohonem nové 
generace, jenž 
by měl nabídnout 
dojezd 400 km. 
více na www.
autoweek.cz

Ford nejprodávanější značkou 
užitkových automobilů v Evropě 
V roce 2015 se Ford po 18 letech 
znovu stal nejprodávanější 
značkou užitkových vozů 
na evropském trhu. Došlo k 
tomu symbolicky v roce, kdy 

Transit oslavil „padesátiny“. Evropští zákazníci si v roce 2015 pořídili více než 280 000 
užitkových vozů Ford. V meziročním srovnání to představuje navýšení o 23 %. V roce 
2015 dosáhl Ford na evropském trhu užitkových automobilů podílu 12,6 %. K vzestupu 
ze sedmé příčky prodejních statistik na první během tří let přispěly čtyři nové modely 
řady Transit - Transit, Transit Custom, Transit Connect a Transit Courier. Celkem se jich 
v roce 2015 prodalo 233 000, tedy o 46 000 více než v roce 2014. Současně se Ranger 
stal nejprodávanějším pick-upem v Evropě se 27 300 prodanými kusy, což představuje 
oproti roku 2014 zlepšení o 27 %. 
více na www.autoweek.cz
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Navzdory naději, že tablety přinesou revoluci v oblas-
ti mobilní práce, zůstávají notebooky nejvíc upřed-
nostňovanou volbou evropských mobilních pracu-
jících. Avšak vzestup hybridních odnímatelných nebo 
konvertibilních zařízení 
hrozí narušit tento sta-
tus quo. 

V průzkumu, který 
zadala společnost 
Panasonic a proved-
la společnost Mar-
ket Dynamics, bylo 
tázáno více než 2650 
nákupčích profesionál-
ních technologií v 10 evropských regionech.

Notebooky používá pro svou práci stále ještě 90 % 
zaměstnanců v Evropě, 72 % používá chytrý telefon, 
61 % používá stolní počítač a 32 % používá tablet. 
Hybridní konvertibilní nebo odnímatelná zařízení 
používá 12 % zaměstnanců. 

Pokud se zeptáte na nejproduktivnější zařízení pro 
práci mimo kancelář, 48 % pracovníků a nákupčích 
technologií v Evropě řekne, že nejlepší je notebook, 
27 % řekne hybridní zařízení, 15 % vybere tablet a 8 
% chytrý telefon. Pokud se ale podíváme do budouc-
nosti, vypadá to, že dominance notebooků v Evropě 
končí. 36 % dotázaných si myslí, že dominantním 
nástrojem pro profesionály budou do tří let hybridy, 

notebooky volí 26 % dotázaných, tablety 14 %, stolní 
počítače 11 % a chytré telefony 7 %. 

Ve skutečnosti více než polovina pracovníků v Evropě 
(54 %), která v současné době hybridní zařízení nep-

oužívá, věří, že je do 
tří let začne používat. 
Nejvíce pracovníků, 
kteří pravděpodob-
ně přejdou na hybrid-
ní zařízení, je v oblasti 
obrany (80 %) a maloo-
bchodu (72 %).

Pokud mají uživatelé v 
Evropě vybrat pouze jedno zařízení pro budoucnost, 
jsou v čele vedle sebe notebooky a hybridní zařízení, 
kde 35 % dotazovaných volí notebook a 34 % hybrid-
ní zařízení. Tablety volí 10 %, 9 % stolní počítač a 7 % 
chytrý telefon.

Zaměstnanci v Evropě, kteří v budoucnu zvažují 
použití hybridních zařízení, uvádějí čtyři hlavní příčiny 
svého rozhodnutí: více funkcí a lepší dostupnost soft-
waru (44 %), lepší výkon (42 %), delší výdrž baterie (42 
%) a klávesnici (39 %). Dalších 30 % láká více rozhraní, 
kterými jsou tato zařízení vybavena, zatímco až 29 % 
bylo zaujato lepší konektivitou/perifériemi.

více na
www.autoweek.cz

Revoluce ve světě pracovní počítačů
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Autoservis číslo 01/2016

Právě vyšlo nové číslo magazínu pro 
autoopravárenství a aftermarket. 
Hlavním tématem jsou aktuální novinky v 
aftermarketu. 
- Struktura autoservisů v Evropě
- Měření emisí po 1. lednu 2016
- Servisní prohlídky motorů Volkswagen EA 
189
- Informace o trhu s ojetými vozidly
Předplatné nebo objednávky jednotlivých 
čísel na: autoservis@ibsmotorpress.cz, tel.: 725 
918 139. Autoservis je možné zakoupit osobně 
ve vydavatelství IBS motorpress na adrese: 
Českobrodská 10/19, Praha 9.

Partner organizace:

Jen v PDF ještě najdete:
Renault Kwid - pozoruhodný projekt z Indie
Stanovisko Taxi Praha
DeLorean se prý vrátí
Program Renaultu v motoristickém sportu
Silné startovní pole pro FIA WEC

http://www.oldtimermagazin.cz


Zřejmě jediným trhem na světě, kde se Renaultu nep-
odařilo uspět s projektem Dacia Logan, je Indie. Proto 
tam v roce 2015 přišel s neobvyklým konceptem lac-
iného auta kombinujícího miniauto a crossover Re-
nault Kwid. 
Renault Kwid dosáhl na 
indickém trhu obrovský 
úspěch. Za první čtyři 
měsíce už dodal přes 
90 000 kusů, tedy počet, 
jakého se mu s Loganem 
nepodařilo dosáhnout. To 
by mohlo vést k tomu, že 
se časem objeví i v Evropě 
s prodejní cenou, která 
byla původním, ale nikdy 
nedosaženým cílem Loga-
nu: kolem 5000 eur (v Indii začíná dokonce na úrovni 
3500 eur).
Renault Kwid byl vytvořen na platformě CMF-A s poho-
nem předních kol. Je dlouhý jen 3688 mm. Ač je široký 
pouze 1580 mm, má hodně prostorný interiér, což ale 
může naznačovat úlitby s ohledem na bezpečnost. 
Vůz s plastovými díly karoserie připomíná zmenšen-
inu Dacie Duster. S velkou světlou výškou 180 mm a 

robustní konstrukcí je uzpůsoben na jízdu po hod-
ně nekvalitních silnicích případně mimo ně. Základ-
ní pohonnou jednotkou je nepřeplňovaný zážehový 
tříválec 0,8 l, ale nově jej doplnil nepřeplňovaný 

tříválec 1,0 SCe, známý z 
Twinga, který je k dispozici 
i ve verzi Euro 6.
V interiéru u tak laciného 
auta překvapí digitální 
ukazatel rychlosti a stavu 
paliva, ale digitální přístro-
je jsou už dnes výrob-
ně levnější než klasické. V 
nabídce je i 7“ dotykový 
displej multimediálního a 
navigačního systému.
Renault Kwid se vyrábí v 

závodě Oragadam ve městě Chennai, přičemž 98 % 
dílů pochází z indické produkce. Pro Evropu by se 
mohl vyrábět pod značkou Dacia v novém závodě v 
marockém Tangeru jako Dacie Dokker a Lodgy. 
Na autosalonu v Dillí Renault představuje také dvě 
nové verze, které by měly ještě zvýšit zájem o tento 
vůz - sportovní Kwid Racer na 18“ kolech a terénní 
Kwid Climber se zvětšenou světlou výškou.

Renault Kwid - pozoruhodný projekt z Indie

více na
www.autoweek.cz
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Stanovisko Taxi Praha, s.r.o., největší společnos-
ti v oblasti taxislužby v hlavním městě, k plánované 
demonstraci Asociace koncesionářů v taxislužbě 
(AKT).

Společnost Taxi Praha, s.r.o. nesouhlasí s plánova-
nou demonstrací Asociace koncesionářů v taxislužbě. 
Tuto akci bereme jako nepřiměřenou formu nátlaku. 
V konečném důsledku jen poškodí pověst taxislužby 
jako oboru, kterou se naše společnost snaží usilovně 
zlepšit.

Domníváme se, že snaha o zvýšení maximální ceny 
není legitimním důvodem k takovému protestu. 
Společnost Taxi Praha, s.r.o. v tuto chvíli považuje stáv-
ajících 28 Kč za kilometr 
jako přiměřenou hrani-
ci, kterou není nutné 
navyšovat.

Výdělek řidiče taxi se 
odvíjí nejen od ceny za 
kilometr, ale i od počtu 
zakázek v jeho směně. Společnost Taxi Praha, s.r.o. je 
pro své řidiče schopná díky logistice, budování kval-
ity vozového parku, ale i příkladnému přístupu řidičů 
k pasažérům, zajistit dostatek zakázek. Tedy tolik 
práce, aby každý jejich ujetý km byl efektivní. Náš 
systém organizace taxislužby směřuje řidiče hned po 
ukončení jízdy na další zakázku k nejbližšímu klien-
tovi, který je ve vzdálenosti do pěti minut od vysa-
zení předchozího cestujícího. Jednotlivé jízdy na sebe 
navazují, a tak má řidič za osmihodinovou směnu 
zhruba 25 zakázek. 

Chápeme, že řidič taxi, který není organizován pod 
dispečinkem Taxi Praha, s.r.o., a který přijímá objed-
návky pouze „na ulici“, se v současných regulovaných 
cenách jen velmi těžko uživí. Ujeté kilometry a čas 
strávený ve vozidle jsou vzhledem k počtu zakázek 
neefektivní. Když za osmihodinovou pracovní dobu 
má takový řidič tři zakázky, nemůže si za standard-
ní regulovanou cenu opravdu vydělat. Zvýšení max-
imální ceny ale není řešením tohoto problému.

Dalšímu důvodu protestu rozumíme. I my nesou-
hlasíme s nelegálním podnikáním společnosti Uber. 
Její řidiči vykonávají činnost taxislužby bez příslušné 
koncese a nesplňují ani další přísná pravidla, která 
musí splňovat řidiči běžného taxi. Velmi často lidé své 

příjmy od Uberu ani 
nepřiznávají a vinou 
daňových úniků tak na 
nekalé praktiky této 
společnosti doplácíme 
všichni.

Společnost Taxi Pra-
ha, s.r.o. také požaduje, aby služba Uber byla v ČR 
zakázána podobně jako v jiných západních zemích.  
Dáváme ale přednost poctivému a férovému jednání. 
Stávkovat, blokovat dopravu a brát si tak jako rukojmí 
nevinné Pražany je přístup, který odsuzujeme.

Za společnost Taxi Praha, Patrik Altman, jednatel

více na
www.autoweek.cz
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DeLorean se prý vrátí

Média mají nový trhák: DeLorean se prý vrátí - ne z 
budoucnosti, ale z minulosti. V Texasu chce DeLorean 
Motor Company vyrábět nová auta z dílů, které zbyly v 
uzavřené továrně v Irsku. 

Projekt Johna Zachariase DeLoreana vznikl s myšlenkou 
získat podporu některé vlády čelící nezaměstnanosti. 
Nakonec uspěl u Margaret Thatcherové a automobilku 
DeLorean Motor Company (DMC) postavil v Severním 
Irsku, kde měla pomoci bojovat nejen s nezaměstnaností, 
ale i proti vlně terorismu (teroristy tehdy byli zejména 
katolíci). 

Ve spolupráci s Lotusem vzniklo nepříliš povedené auto 
DMC-12, které bylo příliš těžké a francouzský motor PRV 
V6 pro něj neměl dostatečný výkon. Karoserie ( její design 
byl dílem Giorgetta Giugiara) z ocelových plechů rychle 
podléhala korozi. Nosná struktura se vyráběla velmi 
složitým a drahým postupem lisováním ze sandwiche 
tvořeného kompozitem ERM na bázi pěny a skelných 
vláken. Plastová skořepina byla vyztužena ocelovými 
pomocnými rámy.

Prvním problémem projektu bylo, že zákazníci složili na 
auto zálohu v letech 1977 a 1978, ale výroba začala až 
počátkem roku 1981. Problémem byla i špatná kvalita 
produkce. Když se přidala obvinění ze zpronevěry peněz 

ze státních fondů, byl výsledkem rychlý konec výroby v 
roce 1982 a následný bankrot DMC. Z vyrobených 9000 
vozů se prodalo jen okolo 6000. Dnes jich existuje okolo 
6500. Nebýt filmové série Návrat do budoucnosti, kde 
se toto nepovedené sportovní auto proměnilo ve stroj 
času, na nešťastný projekt DMC-12 by si asi už nikdo 
nevzpomenul. 

Společnost DMC po mnoha peripetiích nakonec uhradila 
veškeré pohledávky. Nyní sídlí v Houstonu v Texasu 
a věnuje se rekonstrukci stávajících vozů. V roce 2011 
ohlásila výrobu DMC-12 s elektrickým pohonem. Vloni se 
dohodla s dědici J. Z. DeLoreana (ten zemřel v roce 2005) 
na urovnání sporů týkajících se práv na značku a logo.

Nyní DMC ohlásila úmysl ze zachovalých dílů vyrobit 
novou sérii vozů DMC-12. Ta by měla být vybavena 
nejmodernější elektronikou, brzdami a moderním 
mnohem výkonnějším motorem. DMC prý má originální 
díly na výrobu 300 kusů. Jenže to je potřeba brát s 
rezervou. Pokud se DMC pokusí vůz nově homologovat, 
jeho cena vyroste do astronomické výše. Reálnější cestou 
je výroba repliky. To je možné u aut starších 25 let. Jenže 
pro schválení od agentury pro životní prostředí EPA 
musí motor odpovídat původní specifikaci a přitom plnit 
současné emisní standardy.

více na
www.autoweek.cz
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Generální ředitel Skupiny Renault Carlos Ghosn ve 
středisku Technocentre Renault v Guyancourtu v 
oblasti Paříže ve Francii objasnil plány značky Renault 
v oblasti motorsportu. Renault Sport se rozděluje na 
dvě samostatné jednotky: Renault Sport Racing a 
Renault Sport Cars. 

Renault Sport Racing bude mít na starosti veškeré 
závodní aktivity značky Renault s týmy Renault 
Sport Formula One Team, Renault e.dams ve formuli 
E (monoposty poháněné elektromotory), formule 
Renault 2.0, Renault 
Sport R.S. 01 Trophy a 
dalšími zákaznickými 
programy závodů na 
okruzích i v rallye. 

Renault Sport Cars je 
nový název původní 
značky Renault 
Sport Technologies. 
Bude řídit vývoj a 
prodej vozidel z 
nabídky Renault 
Sport. Renault Sport je známý díky svým jedinečným 
kompaktním sportovním vozům, jako jsou Mégane 
R.S. a Clio R.S. Rovněž se podílí na vývoji výkonných 
a cenově dostupných technicky vytříbených modelů 
GT, jako je například nový Mégane GT. Renault Sport 
Cars bude i nadále rozšiřovat svou řadu vozidel 
prostřednictvím dodatečných investic do výzkumu a 
vývoje.

Renault se pro toto nové organizační uspořádání 
rozhodl ze dvou hlavních důvodů. Prvním záměrem je 
zájem propagovat značku Renault Sport a zasáhnout 
co nejširší veřejnost prostřednictvím týmu Renault 
Sport Formula One Team a jeho působením ve F1. 
Druhým cílem je Formule E a další sportovní aktivity, 
které rovněž přispějí ke zvýšení obecného povědomí 
o silných stránkách Renaultu.

Carlos Ghosn k tomu uvedl: „Formule 1 je celosvětová 
platforma, která nám umožňuje poskytovat důkazy o 

naší schopnosti inovovat 
v oblasti mechaniky, 
aerodynamiky, ve vývoji 
nových materiálů, 
t u r b o d m y c h a d e l , 
systémů rekuperace 
energie a v oblasti 
úspory paliva. Formule E 
je zákaznický program, 
který vyzdvihuje další 
odborné schopnosti 
značky Renault. 
Samozřejmě, že od 

své účasti v motoristických závodech očekáváme 
konkrétní dopady na prodej Renault Sport. Chceme 
pracovat na rozvoji techniky, ale především chceme 
být schopni je využít a zhodnotit obchodně.“

více na
www.autoweek.cz
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Mistrovství světa FIA ve vytrvalostních závodech WEC 
bude mít 32 stálých účastníků. Do mistrovství světa 
FIA WEC se přihlásilo 9 vozů kategorie LMP1, 10 vozů 
kategorie LMP2, 7 vozů LMGTE Pro a 6 LMGTE Am.

V kategorii LMP1 chybí po neúspěšném pokusu s 
extrémním vozem GT-R LM Nismo Nissan. Mistrovský 
tým a vítěz z Le Mans Porsche pokračuje s vozy 919 
Hybrid s přeplňovaným čtyřválcem a systémem 
ERS využívajícím akumulátory. Audi u nového 
vozu R18 zůstalo u 
turbodieselu, ale pro 
akumulaci energie, 
rekuperované při 
brzdění, nahradí 
dosud používaný 
systém se 
setrvačníkem lithio-
ionové akumulátory. 

Toyota připravuje 
zcela nový prototyp 
TS050 Hybrid, u 
něhož používá 
motor přeplněný 
turbodmychadlem a ukládání rekuperované 
energie pomocí lithio-ionových akumulátorů místo 
nepřeplňovaného motoru a superkondenzátorů ve 
voze TS040. 

Novinkou v kategorii LMP1 je použití pneumatik 
Dunlop v soukromých týmech Rebellion Racing a 
ByKolles Racing.

V kategorii LMGTE Pro vstupují v platnost upravené 
technické předpisy poskytující větší prostor pro vývoj 
aerodynamiky a snížení hmotnosti vozů. Významné 
ale je především zlepšení ochrany jezdce v případě 
nehody. V letošní sezoně je ještě možné používat i 
dosavadní vozy. Proto se proti osvědčeným vozům 
Aston Martin Vantage a Porsche 911 RSR postaví 
nové vozy Ford GT a Ferrari F488 GTE, postavené už 
podle nových předpisů. 

Tovární tým Fordu 
bude zastupovat 
zkušený americký 
tým Chip Ganassi 
Racing, který do 
celého šampionátu 
nasadí dva vozy.

Porsche omezilo svůj 
program v GTE Pro 
a nebude obhajovat 
loňský titul, protože 
se soustředí na vývoj 
nové generace vozu 
911 pro rok 2017. Dva 

tovární vozy týmu Manthey se objeví jen v Le Mans, 
takže jediným zástupcem značky v celém šampionátu 
bude tým Proton Dempsey Racing.

V Le Mans bude v kategorii LMGTE Pro startovat 14 
vozů. Ford při svém návratu po 50 letech nasadí čtyři 
vozy a proti čtveřici značek z mistrovství světa se 
opět postaví i vloni vítězný tým Corvette se dvěma 
vozy C7.R.

Silné startovní pole pro FIA WEC

více na
www.motorporting.cz


