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Koncept Škoda VisionS nabízí velmi přesnou 
představu o podobě budoucího velkého modelu 
kategorie SUV, který se představí na podzim 
letošního roku na autosalonu v Paříži. Koncept 
ukazuje i technologie, jimiž se značka bude v 
následujících letech intenzivně zabývat. Jde zejména 
o elektromobilitu, reprezentovanou zde plug-in 
hybridním pohonem, konektivitu a bezpečnost.

Design studie je ovlivněn kubismem a tradiční 
českou výrobou křišťálového skla. Velkorysý 
vnitřní prostor je při celkové délce 470 cm (rozvor 
náprav 279 m) a výšce 168 cm největší v segmentu 
se zavazadlovým prostorem o objemu 680 l. Vůz 
postavený na modulární platformě MQB koncernu 
Volkswagen je prvním vozem značky Škoda se šesti 
sedadly uspořádanými ve třech řadách.

Prostornému interiéru dominují dva velké displeje 
16“. Všichni cestující mají k dispozici vlastní displej, 
který jim poskytuje veškeré informace individuálně 
přes nabídku systému infotainmentu.

Plugin-hybridní pohon využívá zážehový motor 1,4 
TSI o výkonu 115 kW (156 k), který spolupracuje s 
trakčním elektromotorem o 40 kW. Elektromotor 
je integrován do šestirychlostní převodovky DSG a 
pohání přední kola. Studie má inteligentní pohon 
všech kol bez mechanického propojení předních a 
zadních kol. Zajišťuje jej nezávisle pracující druhý 
elektromotor o 85 kW umístěný u zadní nápravy.

Li-Ion akumulátory o kapacitě 12,4 kWh jsou 
uloženy před zadní nápravou. VisionS ujede v čistě 
elektrickém režimu až 50 km, při kombinaci obou 
pohonů na jedno tankování a nabití až 1000 km.

„Model Yeti pro nás představuje velký úspěch v 
segmentu kompaktních SUV. Těchto zkušeností 
chceme využít k výrobě nového SUV modelu. 
Studie VisionS odhaluje naše nejdůležitější budoucí 
technologie, mezi něž patří plug-in hybridní pohon, 
který bude ve stejné koncepci přenesen do sériové 
výroby,“ řekl předseda představenstva společnosti 
Škoda Auto Bernhard Maier.

Škoda v Ženevě ukazuje studii VisionS 
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Auto bez řidiče narazilo do autobusu
Google připustil, že nese určitou odpovědnost za nehodu, při níž jeho zkušební 
vozidlo s autonomním řízením narazilo do autobusu. Nehoda nebyla první, do níž 
bylo zapleteno autonomně ovládané vozidlo, nicméně je zřejmě první, na níž nese 
vinu. K nehodě došlo v kalifornském Mountain View, tedy v sídle společnosti Google. 
Autonomně řízený Lexus RX450h se blížil k překážce, zatímco v pravém jízdním pruhu jel 
autobus rychlostí asi 24 km/h. Autonomní vozidlo předpokládalo, že autobus zpomalí, 
aby mu umožnil pokračovat v 
jízdě. Jenže když autonomní 
režim odbočil, narazil rychlostí 
3 km/h do boku autobusu. 
Přitom způsobil menší hmotnou 
škodu, ale nikdo nebyl zraněn.
Společnost Google uvedla, 
že incident detailně 
prozkoumala z tisíce různých 
pohledů na svém simulátoru 
a poté vylepšila software, 
aby předešla opakování 
podobných problémů. 
více na www.autoweek.cz

Evropský parlament vytvořil komisi
Evropský parlament ustanovil komisi, 
která má vyšetřit tzv. Dieselgate a 
zjistit, zda se této aféře dalo předejít. 
Evropský systém homologací a kontroly 
automobilů se dostal pod palbu 
kritiky na základě toho, že v USA bylo 
zjištěno podvodné chování koncernu 
Volkswagen při plnění emisí jedovatých 
oxidů dusíku u vozidel vybavených 

vznětovými motory. Jednání komise má trvat celý rok. O výsledcích její práce není 
třeba si dělat iluze. Prokázalo to už její první jednání. Šlo při něm o korektní rozdělení 
funkcí ve vedení, aby se dostalo na všechny frakce. Předsednictví bylo přiděleno 
sociálním demokratům a čtyři vicepresidenti byli určeni na základě rozložení sil v EP. 
Potvrzují se tak obavy, že činnost komise se zaměří jen na politické debaty. 
Stejně jako vyšetřovací komise Evropského parlamentu také Evropská komise požaduje 
po představitelích automobilek a národních regulačních orgánech informace týkající 
se měření emisí. Cílem Evropské komise je připravit radikální reformu legislativy, týkající 
se schvalování a kontroly automobilů, která v konečné fázi také v této oblasti posílí roli 
exekutivy EU nad národními orgány.
více na www.autoweek.cz
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V souvislosti s vyšetřováním případu podvádění 
softwarem při měření emisí u vozů Volkswagen se 
ukazuje, že nejvyšší vedení bylo minimálně na jaře 
2014 upozorněno, že v USA hrozí velký malér. Zatím 
ale není jasné, co o tom věděl tehdejší koncernový šéf 
Martin Winterkorna. To je ovšem důležité s ohledem 
na desítky žalob, které už na Volkswagen u soudu 
v Braunschweigu podali akcionáři, kteří se cítí být 
chováním vedení koncernu oklamáni.

Počátkem roku 2014 Mezinárodní rada pro čistou 
dopravu ICCT vydala studii ukazující nesrovnalosti v 
hodnotách emisí NOx u vozů Volkswagen. Kalifornský 
úřad pro čisté ovzduší CARB automobilku vyzval, 
aby podala vysvětlení. Tím se vše dalo do pohybu a 
sněhová koule se rychle změnila v lavinu.

Poznámky o studii ICCT se 23. května 2014 dostaly 
do agendy předložené Winterkornovi. Zda si tohoto 
memoranda všiml ale není podle Volkswagenu jasné. 
V listopadu 2014 dostal další zprávu, podle níž si 
vyřešení problémů s turbodiesely v USA vyžádá asi 
20 milionů eur.

Když vloni 2. března Volkswagen dostal od americké 
Agentury pro životní prostředí EPA podrobný 
dokument, začala jej automobilka od základu 
vyvracet. Cílem bylo ujistit akcionáře, že se neděje 

nic, co by mohlo ovlivnit cenu akcií a že námitky EPA 
jsou relativně okrajovou záležitostí.

Volkswagen v létě 2015 vytvořil pracovní skupinu pro 
řešení problému a byli najati právníci, aby zjistili jak 
vyzrát na americké emisní zákony. Už 27. července 
2015 zaměstnanci Volkswagenu projednávali problém 
s emisemi vznětových motorů a hledali cesty jak 
minimalizovat škody. Tohoto jednání se zúčastnili 
Winterkorn i Herbert Diess, tehdejší i stávající šéf 
značky Volkswagen. Není ale jasné, zda v té době 
věděli, že v motorech bylo zařízení umožňující 
podvádět a že podvádění při měření emisí porušuje 
zákony Spojených států. 

Zařízení ve vozidlech Volkswagen porušovalo 
federální zákony USA i emisní předpisy jednotlivých 
států. Winterkorn o tom byl určitě informován 
zprávou ze dne 4. září 2015. Volkswagen tvrdí, že byl 
tehdy ujištěn, že dopad bude jen omezený, netýká 
se Evropy a že důsledkem bude nepodstatná pokuta 
odhadovaná na maximálně 100 milionů dolarů. 

Tím vysvětlení Volkswagenu pro soudní jednání 
s akcionáři končí. Nedosahuje tedy k 18. září, kdy 
zpráva EPA a CARB odstartovala „Dieselgate“, v jejímž 
důsledku 23. září Winterkorn rezignoval.

více na
www.autoweek.cz

Winterkorn nečetl zprávy a nenaslouchal při jednání?
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Nové Audi Q2 na autosalonu v Ženevě
Automobilka Audi odhalila nové kompaktní SUV. Audi Q2 se začne prodávat na 
podzim letošního roku. S délkou 419 cm bude nejmenším zástupcem SUV modelů 
řady Q. Zajímavým údajem je velikost zavazadlového prostoru, který má v základní 
konfiguraci hodnotu 405 l. Po sklopení zadních sedadel je k dispozici 1050 l. V první 
fázi bude automobil nabízen se 
šesticí motorů. Budou kombinovány 
se stálým pohonem všech kol 
quattro, ale k dispozici budou i verze 
s pohonem předních kol. Audi Q2 je 
sériově vybaveno monitorem MMI v 
horní části přístrojové desky. Na přání 
dodávaný systém MMI Navigation 
plus s MMI touch je navíc vybaven 
centrálně umístěným dotykovým 
displejem.
více na www.autoweek.cz

Tři v jednom
Hyundai představil 
novou modelovou 
řadu Ioniq. Hyundai 
Ioniq je prvním modelem, který 
nabízí tři varianty elektrifikovaného 
pohonu. Ioniq Hybrid a Ioniq Plug-
in jsou vybaveny novým zážehovým 
čtyřválcem Kappa 1.6 GDI s přímým 
vstřikováním a nejvyšším výkonem 84 
kW. Tento motor byl přizpůsoben pro 
hybridní aplikaci. Ioniq Hybrid má 
elektromotor o výkonu 32 kW napájený 
akumulátorem Li-Po s kapacitou 
1,56 kWh. Ioniq Plug-in používá 

elektromotor o výkonu 45 kW a akumulátor Li-Po s kapacitou 8,9 kWh, který umožňuje 
dojezd více než 50 km jen na elektrický pohon. Ioniq Electric nabízí čistě elektrickou 
mobilitu s elektromotorem o výkonu 88 kW a akumulátoru Li-Po s kapacitou 28 kWh, 
který umožňuje dojezd více než 250 km. Všechny tři verze sdílejí aerodynamickou siluetu 
se součinitelem aerodynamického odporu Cx = 0,24. 
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 9. týdne na www.autoweek.cz:
Nová podoba Fordu Kuga
Opel Astra vítězem evropské ankety Car of the Year 2016
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Fiat představil kompletní modelovou řadu Tipo - vedle 
sedanu, vítěze ankety AutoBest 2016, i hatchback a 
kombi Station Wagon. Tyto tři verze vrací Fiat mezi 
významné hráče do nejvýznamnějšího segmentu 
evropského trhu - mezi kompaktní vozy.
Fiat u modelové řady Tipo sází na atraktivní design, 
kvalitu, funkčnost, praktičnost a příznivou cenu 
podle sloganu „Nemusíte chtít mnoho, abyste dostali 
hodně“. Koncept tří 
karosářských variant 
vyšel z netradičního 
postupu, když jako 
základní verze bal 
navržen sedan. Přesto 
se i u hatchbacku 
a kombi podařilo 
dosáhnout vlastní 
osobnost a silný 
charakter schopný 
oslovit rodiny a mladé 
páry.
Všechny tři verze se vyrábějí v závodě Tofaş v turecké 
Burse, který jako jeden z mála získal ocenění World 
Class Manufacturing Gold Medal a kde se pro 
výrobu Tipa používá dosud nejmodernější montážní 
technologie, s níž se lze ve světě při výrobě automobilů 
setkat.
Pětidveřový hatchback je dlouhý 437 cm a má 
zavazadlový prostor o objemu 440 l. Kombi Station 

Wagon je o 20 cm delší - 457 cm. Má zavazadlový 
prostor se základním objemem 550 l, při sklopení 
dělených zadních sedadel se získá prostor o délce 
180 cm s plochou podlahou.
Součástí standardní výbavy je systém Uconnect Live se 
7“ dotykovým HD displejem umožňujícím využití jako 
tablet. Systém Uconnect Live nabízí využití Apple App 
Store nebo Google Play z připojených smartphonů, 

streamování, přístup 
ke zpravodajství 
Reuters, připojení 
navigace TomTom Live 
a možnost komunikace 
přes Facebook a 
Twitter.
Pro Tipo jsou připraveny 
m o d e r n i z o v a n é 
motory - turbodiesely 
1,3 MultiJet II 95 HP 
(70 kW) a 1,6 MultiJet 
II 120 HP (88 kW) a 

zážehové Fire 1,4 16V 95 HP (70 kW), přeplňovaný 1,4 
T-Jet 120 HP (88 kW) a 1,6 E-torQ 110 HP (80 kW). K 
dispozici bude i 1,4 T-Jet umožňující i provoz na LPG.

více na
www.autoweek.cz

Fiat Tipo - rodina je kompletní
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DS Automobiles předvede sportovní elektromobil
Reprezentativní značka společnosti PSA/Peugeot-Citroen DS Automobiles připravila pro 
sportovní vůz s elektrickým pohonem DS E-Tense. Podle představitelů automobilky jde 
o testovací základ pro vývoj budoucích elektromobilů. Vůz DS E-tense byl postaven 
na platformě z uhlíkových vláken a pohání jej elektromotor o výkonu 295 kW. Li-ion 
akumulátory umožňují dojezd 310 km. Vůz dlouhý 472 cm má hmotnost 1800 kg. Design 
E-Tense byl navržen ve středisku PSA ve Vélizy jako náznak toho, co bude k vidění na 
připravovaných modelech DS.
Společnost PSA uvedla, že v roce 
2019 přijde s plug-in hybridem se 
zážehovým motorem. Už vloni PSA 
vytvořila obchodní jednotku pro 
podporu prodeje elektromobilů. 
Do roku 2020 plánuje spustit výrobu 
vozidel s elektrickým pohonem na 
základě platformy pro malá auta 
EMP-1.
více na www.autoweek.cz

Volkswagen T-Cross Breeze 
Volkswagen konečně 
reaguje na vývoj 
globálních trhů a chce 
nabízet atraktivní SUV v každém 
důležitém segmentu. Studie T-Cross 
Breeze naznačuje podobu malého 
SUV ve třídě modelu Polo. S rozvorem 
2565 mm a délkou 4133 mm je delší 
než CrossPolo. Volkswagen pro ni 
zvolil nezvyklé řešení, protože T-Cross 

Breeze je první kabriolet kategorie SUV.
Začátkem ofenzivy Volkswagenu je nový Tiguan, který bude v zámoří nabízen i s 
prodlouženým rozvorem. O třídu výš bude nové SUV střední třídy pro USA a Čínu a na 
vrcholu bude Touareg. Pod Tiguanem budou představeny dvě modelové řady. Ve 
třídě Golfu to bude SUV ve stylu studie T-Roc a podobu nejmenšího crossoveru, který 
na trh přijde v roce 2018, naznačuje studie T-Cross Breeze. 
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 9. týdne na www.autoweek.cz:
Carsharing Car4Way v Praze s novými tarify
Škoda Muzeum exkluzivně vystavuje hliněný model studie 
VisionS
Volkswagen Financial Services v roce 2015 jedničkou
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Personalia z

Šrámka střídá u značky Volkswagen 
Hlisnikovský
Tiskovou agendu a zápůjčky novinářských 
vozů měl do konce února na starosti u 
značky Volkswagen Adam Šrámek z 
agentury AC&C Public Relations. Prvního 
března jej vystřídala nová síla.
„Rád bych vás informoval o personální 
změně v agentuře AC&C Public Relations, 
kde jsem na postu Account managera 
vystřídal Adama Šrámka, který měl 
v kompetenci značky Volkswagen a 
Volkswagen Užitkové vozy. Od 1. března 
2016 tak funguji na pozici Account 
manager pro značku Volkswagen, 
přičemž o Volkswagen Užitkové vozy 
se nyní nově stará kolegyně Zorka 
Mašková,” informoval nás Hlisníkovský, 
donedávna motoristický publicista.
Libor Hlisnikovský v minulosti prošel 
vydavatelstvím Czech news center, kde 
dlouhá léta působil v časopise Auto 
Tip. Před časem odstartoval kariéru na 
volné noze, spolupracoval například 
s časopisem Faster. Kam jde Adam 
Šrámek? „Vracím se opět do novinářské 
sféry, konkrétně k Jardovi Vaverovi do 
časopisu Autoforum,“ řekl nám Šrámek.

Letošní změny v komunikaci Porsche 
ČR
Výměna Šrámka za Hlisnikovského 
není první novinkou tohoto roku v 
oblasti komunikace Porsche ČR. 
Vedoucí AC&C Jan Klíma od nového 
roku převzal celou oblast korporátní 
komunikace Porsche ČR. Co se 
týče interních pracovníků, za Audi 
komunikuje s novináři nově Petr Kaplan. 
Zbytek při starém – Volkswagen osobní 
vozy má na starosti David Valenta, 
značku Seat v této oblasti vede Filip 
Stoulil a značku Volkswagen Užitkové 
vozy reprezentuje Lenka Vaňková.
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Autoservis číslo 02/2016

Právě vyšlo nové číslo magazínu pro 
autoopravárenství a aftermarket. 
Hlavním tématem jsou aktuální novinky v 
aftermarketu. 
- Struktura autoservisů v České republice a 
na Slovensku
- Analýza trhu osobních vozů v ČR v roce 
2015
- Rizika individuálního obchodu s ojetými 
auty
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:
Rozvoj infrastruktury předbíhá zájem o CNG vozidla
Mezinárodní konference Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v do-
pravě 
PSA Peugeot Citroën zveřejňuje výsledky měření spotřeby podle RDE
Také výrobci pneumatik při testech podvádějí

http://www.oldtimermagazin.cz


V České republice už je 111 veřejných plnicích stanic na 
CNG (stlačený zemní plyn). Celkem 50 z nich postavi-
ly plynárenské společnosti a dalších 35 postavili další 
dva členové Českého plynárenského svazu Bonett Gas 
Investment a Vítkovice Machinery Group. Bonett Gas 
Investment provozuje největší síť stanic (celkem 18) a 
v roce 2015 byl největším prodejcem CNG s podílem 
15 % na trhu. 
Z celkového počtu 111 je 
40 CNG stojanů umístěno 
u běžných čerpacích stan-
ic. Do konce letošního roku 
by mělo být v ČR nejméně 
150-160 stanic, do roku 
2020 by to mělo být 200-
300. Výkonný ředitel ČPS 
Jan Ruml ovšem konstatu-
je: „Růst počtu plnicích stanic začíná předbíhat dobu, 
protože rychlému rozvoji infrastruktury neodpovídá 
růst prodeje aut na CNG.“
V roce 2015 bylo v ČR registrováno podle Sdružení 
dovozců automobilů (SDA) celkem 230 857 nových 
osobních automobilů, z nichž 3242 bylo nových osob-
ních a dodávkových vozů s pohonem na CNG, zatímco 
v roce 2014 to bylo 1703 nových osobních a dodávk-
ových CNG vozidel. Nejúspěšnější vloni byly značky 

Škoda (1909 vozů), Volkswagen (489 vozů) a Fiat (460 
vozů), následují Audi (122), Seat (98), Mercedes-Benz 
(68), Iveco (55), Opel (39) a Piaggio (2). 
Registrace nových CNG vozidel v roce 2015 předsta-
vovaly 1,19 % ze všech osobních automobilů, 2,86 % 
ze všech lehkých užitkových vozidel a 26 % ze všech 
autobusů. Celkově (včetně dovezených ojetých CNG 

vozů, nových CNG auto-
busů, nákladních vozů atd.) 
v roce 2015 na českých sil-
nicích přibylo více než 4000 
CNG vozidel, takže aktuál-
ně jich u nás jezdí již 13 000. 
Bezprašných autobusů na 
CNG provozují Dopravní 
podniky v ČR již 936. Na 
loňský velký nárůst měla vliv 

dotace Ministerstva životního prostředí 1,3 miliardy 
Kč na výměnu nejstarších a životní prostředí nejvíce 
znečišťujících autobusů MHD za ekologické na CNG. 
V letošním roce Ministerstvo pro místní rozvoj již 
vyhlásilo další výzvu v Integrovaném regionálním 
operačním programu a opět je možné čerpat více 
než 1,3 miliardy korun. Podmínky programu ovšem 
zvýhodňují elektromobilitu.

Rozvoj infrastruktury předbíhá zájem o CNG vozidla

více na
www.autoweek.cz
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Český plynárenský svaz (ČPS) uspořádal 9. ročník 
mezinárodní konference Perspektivy rozvoje a využití 
CNG/LNG v dopravě pod záštitou Ministerstva život-
ního prostředí České republiky.

Generální sekretář NGVA Europe Matthias Maedge 
zde připomenul, že počet úmrtí v důsledku nemocí 
vyvolaných emisemi pevných částic a karcinogenů 
(kromě NOx jde i o polycyklické aromatické uhlo-
vodíky, které se v Evropě vůbec nesledují) z dopravy je 
desetinásobný v porovnání s úmrtími při dopravních 
nehodách. „CNG v tomto ohledu představuje dos-
tupné řešení. To by se mělo projevit v souvislosti se 
zaváděním měření emisí v reálném provozu, protože 
u motorů na naftu skutečné emise nejméně sedmin-
ásobně překračují povolené hodnoty,“ konstatoval 
Maedge.

„V Evropě prodej vozů na CNG vloni poklesl o 16 %, 
což bylo do značné míry důsledkem poklesu cen ro-
pných produktů. V tomto ohledu je vývoj v České re-
publice výjimečný,“ uvedl Maedge. 

Maedge se pozastavil nad tím, že Česká republika je 
jedinou zemí v Evropě, v níž se vede diskuze o povo-
lení vjezdu vozidel na CNG do garáží: „To je v dnešní 
době absurdní a nepřijatelné.“

Mezi převážně optimistickými příspěvky na konfer-
enci zaujalo vystoupení Michaela Schaarschmidta, 
vedoucího projektového manažera sdružení Zukunft 
Erdgas, který přiblížil poslední vývoj v Německu, kde 
vloni prodej vozidel na CNG poklesl téměř o třetinu. 

V Německu došlo k rychlému rozvoji infrastruktury. 
Počet plnicích stanic dosáhl 921 a tento počet je už 
deset let stabilní. Jenže 2/3 z nich je ztrátových a vlo-
ni jich bylo 10 uzavřeno! Provozovatelů je celkem 436, 
ale velcí jsou jen dva s 84 resp. 80 plnicími stanicemi, 
zatímco 411 jich provozuje pouze jedinou! V důsledku 
toho jsou stanice rozdílně obrandované a mnoho z 
nich působí nedůvěryhodně.

Schaarschmidt vidí chybu i na straně automobilek. 
Těm se v poslední době daří, takže se zaměřují na 
motory na benzin a naftu, stejně jako na hybridy a 
elektromobilitu, takže pro CNG nevyvíjejí žádné ak-
tivity. Chybí i politická podpora, protože se odkládá 
rozhodnutí o tom, zda bude zachováno daňové 
zvýhodnění zemního plynu, což neposkytuje jistotu 
do budoucna. Neustále se mluví o vládních dotac-
ích pro elektromobilitu ale nikoliv pro CNG. V tomto 
ohledu chybí i jednotná politika EU.

Mezinárodní konference Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě 
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PSA Peugeot Citroën zveřejňuje výsledky měření spotřeby 

Skupina PSA Peugeot Citroën při příležitosti ženevského 
autosalonu 2016 plní svůj slib transparentnosti vůči 
zákazníkům a zveřejňuje první výsledky měření spotřeby 
tří svých modelů v reálných podmínkách provozu. Tato 
iniciativa je v automobilovém průmyslu novinkou. 

Skupina PSA Peugeot Citroën se v listopadu 2015 v 
mediálním kontextu, který zdiskreditoval automobilový 
průmysl, rozhodla přijmout přístup, jehož cílem je zajistit 
transparentnost vůči zákazníkům a zveřejnit spotřebu 
svých vozů v reálném provozu. PSA Peugeot Citroën je 
prvním výrobcem, který se pro tento postup rozhodl. 

PSA Peugeot Citroën zveřejňuje první výsledky měření 
spotřeby u tří svých vozů vzešlé z testů, které prováděly 
nevládní organizace Transport & Environment (T&E) 
a France Nature Environnement (FNE) pod dohledem 
společnosti Bureau Veritas. Měření proběhla podle 
protokolu, který definovala organizace Transport 

& Environment - na veřejných komunikacích poblíž 
Paříže (25,5 km ve městě, 39,7 km mimo město a 31,1 
km na dálnici) za reálných podmínek provozu (použití 
klimatizace, jízda s vozem naloženým zavazadly, stoupání 
atd.). Protokol, který se inspiroval u evropského projektu 
RDE (Real Driving Emission), měří spotřebu paliva pomocí 
přenosného zařízení pro měření emisí namontovaného 
ve voze PEMS (Portable Emissions Measurement System). 

První výsledky měření jsou podobné jako výsledky 
výzkumu mezi nezávislými zákazníky. Skupina PSA 
Peugeot Citroën tak již nyní splňuje budoucí normy 
homologace a bojuje za zavedení postupu WLTP, který 
bude více odrážet reálné podmínky provozu.

Do léta 2016 PSA zveřejní výsledky měření spotřeby paliva 
v reálných podmínkách provozu u 30 zásadních modelů 
značek Peugeot, Citroën a DS.
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Po zjištění, že evropské automobilky se nechovají 
eticky při testech emisí a Volkswagenu bylo prokázáno 
podvádění, přichází pro evropské motoristy další 
rána - zmanipulovány jsou i výsledky testování 
pneumatik. Finské noviny Kauppalehti uvedly, že 
výrobce pneumatik Nokian dodával pro tyto testy 
speciální pneumatiky 
aby dosáhl vedoucí 
postavení: „Když 
organizátoři testů 
požádali výrobce 
o jejich výrobky 
pro test, dostali 
speciálně připravené 
pneumatiky.“

Společnost Nokian 
Tyres oficiálně přiznala, že její „praktiky týkající se 
testů pneumatik nebyly vždy v souladu s udržitelným 
přístupem společnosti“ a že se dopustila chyb. 
Nokian navíc obvinil i další výrobce, že se těchto 
praktik dopouštěli také. Zástupce firmy totiž řekl: „Za 
ta léta bylo několik výrobců, včetně Nokian Tyres, 
podezíráno, že jsou rozdíly mezi pneumatikami 
používanými v testech a pneumatikami, které jsou 
určeny k prodeji v obchodech. Dokonce o tom byly 
předloženy důkazy.“

„Pokud se při testu vyskytují manipulace, pneumatika 
používaná k testu je jiná, než pneumatika, jakou 
zákazník koupí v obchodě pokud jde o její vlastnosti, 

nikoliv z hlediska kvality. Žádná z těchto chyb 
minulosti už ale pro nás není přijatelná,“ uvedl v 
rozhovoru generální ředitel společnosti Nokian Tyres 
Ari Lehtoranta. Znamená to, že testované pneumatiky 
byly vyrobeny z jiné směsi, než byla používána v 
sériové produkci.

Nokian naznačil, že už 
nějakou dobu pracuje 
na řešení problému. 
Ari Lehtoranta 
zdůraznil, že tyto 
pochybné praktiky 
se používaly před 
tím, než nastoupil 
do funkce. Nokian 
současně zdůrazňuje, 

že údaje na EU štítcích jeho pneumatik jsou správné 
a manipulace s testy v minulosti nemohly mít vliv na 
bezpečnost používaných pneumatik.

V reakci na sdělení Nokianu vydal německý autoklub 
ADAC prohlášení, v němž uvádí, že jeho testů 
se uvedené manipulace netýkají. ADAC veškeré 
testované pneumatiky nakupuje u malých prodejců. 
Pro ADAC jde o zásadní otázku, protože před časem 
musel přiznat, že se choval neeticky, když opakovaně 
měnil výsledky volby veřejnosti o nejoblíbenější auto.

Také výrobci pneumatik při testech podvádějí
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V sezoně 2016 se do mistrovství světa cestovních 
vozů FIA WTCC přihlásilo 20 vozů a čtyři výrobci - 
Citroën, Honda, Lada a nově Volvo (zastoupené 
firmou Polestar). 

Každý závodní víkend se opět pojedou dva závody, 
ale v nové podobě. Otevírací (Opening Race) bude 
mít postavení na startu stanoveno podle výsledků 
2. části kvalifikace (Q2), přičemž deset nejrychlejších 
bude startovat v opačném pořadí. Postavení na startu 
hlavního závodu (Main Race) bude dáno výsledky 
kvalifikace a soubojem pěti nejrychlejších ve 3. části 
kvalifikace (Q3). Pro zvýraznění významu hlavního 
závodu bude o jedno kolo delší. Z hlediska diváků 
půjde o logičtější řešení s jasným hlavním vítězem na 
konci každého podniku.

Úplnou novinkou bude časovka týmů MAC3 
(Manufacturers Against the Clock), která se pojede 
po skončení kvalifikace. Půjde o atraktivní podívanou 
pro diváky, kde po vzoru cyklistické Tour de France 
každý výrobce vyšle na trať tři vozy současně.

Citroën nasadí dva vozy s mistrem světa z posledních 
dvou sezon José María Lópezem a čtyřnásobným 
mistrem světa Yvanem Mullerem. Sébastien Loeb 
odešel do rallycrossu, ale jeho tým s vozy Citroën 
bude mít tři jezdce - kromě Mehdiho Bennaniho ještě 
Toma Chiltona a Grégoira Demoustiera.

Honda rozšiřuje své zastoupení na tři vozy - k Tiago 
Monteirovi přišel mistr světa z roku 2012 Rob Huff 
a továrním jezdcem se stal Norbert Michelisz. Mistr 
světa z roku 2009 Gabriele Tarquini přešel od Hondy 
k týmu Lada Sport Rosněft, kam přichází i Hugo 
Valente a zůstává Nicky Catsburg.

Nový tým Polestar Cyan Racing nasadí dva vozy 
Volvo s Thedem Björkem a Fredrikem Ekblomem. 
V soukromých týmech budou se Chevrolety 
připravenými u RML pokračovat Tom Coronel s týmem 
Roal Motorsport, John Filippi u Campos Racingu a po 
roční pauze se svým týmem vrací René Münnich.

Součástí šampionátu zůstaly závody v ulicích 
portugalského Vila Real a na Severní smyčce 
Nürburgringu, stejně jako závěrečný podnik v Kataru, 
kde se opět pojede za umělého osvětlení. Závod v 
Rusku se místo v Soči pojede v Moskvě a v marockém 
Marrákeši se pojede na nové trati.

FIA World Touring Car Championship 2016
1. - 3. 4. Circuit Paul Ricard
15.  -17. 4. Slovakia Ring
22. - 24. 4. Hungaroring
7. - 8. 5. Marrákeš 
26. - 28. 5. Nürburgring Nordschleife
10. - 12. 5. Moskva 
24. - 26. 6. Vila Real 
5. - 7. 8.: Argentina
2. - 4. 9. Twin Ring Motegi
23. - 25. 9. Šanghaj
4. - 6. 11.: Thajsko
23. - 25. 11.: Katar

WTCC před sezonou 2016
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