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Volkswagen před soud kvůli reklamě
Americká Federální obchodní komise (FTC) podala
žalobu na Volkswagen pro nepravdivou reklamní
kampaň uvádějící, že stovky tisíc jeho vozidel se
vznětovými motory jsou šetrné k životnímu prostředí
i přesto, že automobilka věděla, že tyto vozy
produkují nadměrné emise škodlivých látek. Podle
FTC spotřebitelé v důsledku podvodného chování
Volkswagenu utrpěli škody ve výši „miliard dolarů".
FTC proto požaduje, aby soud nařídil Volkswagenu
kompenzovat škodu americkým zákazníkům, kteří
si koupili vozidla produkující nadměrné emise
jedovatých oxidů dusíku.
Už v září senátor Bill Nelson z Floridy, který je členem
Výboru pro obchod, vědu a dopravu, vyzval FTC
aby věc začala vyšetřovat: „Volkswagen inzeroval
své vozy s turbodiesely jako „čisté“ a šetrné k
životnímu prostředí. Nyní se ukázalo, že, v rozporu
s tímto tvrzením, vozy se vznětovými motory od
Volkswagenu a Audi nebyly konstruovány ani jako
čisté, ani šetrné k životnímu prostředí a nejsou
schopné splnit federální zákony v oblasti životního
prostředí.“
„Po mnoho let reklamy Volkswagenu nabízely jeho
auta s „čistými diesely“, přestože se nyní ukazuje,

že svá auta vybavoval zařízeními navrženými k
podvádění při měření emisí,“ řekla předsedkyně
FTC Edith Ramirezová. FTC uvádí, že kampaně
Volkswagenu byly zaměřené na ekologicky
uvědomělé spotřebitele a že se dotyčná vozidla
prodávala za průměrnou cenu 28 000 USD.
Volkswagen měl v USA do 24. března předložit
návrh řešení problému 580 000 aut. Už podruhé
ale stanovený termín nedodržel. Federální soudce
Charles Breyer proto stanovil definitivně poslední
datum 21. duben, dokdy Volkswagen musí přijít s
řešením. To by mohlo zahrnovat zpětný odkup aut
(náklady na něj by podle Bloombergu dosáhly výše
až 9,4 miliardy USD) a finanční náhradu za opravy
vozidel. Podle šéfa CARB Todda Saxe není možné
vozidla upravit tak, aby splnila emisní standardy.
Ministerstvo spravedlnosti v lednu podalo na
Volkswagen žalobu za porušení zákonů o ochraně
životního prostředí. Pokuta za to může dosáhnout
až 46 miliard dolarů. Volkswagen rovněž čelí více než
500 žalobám občanů vztahujících se k překročení
emisí a žalobám některých států USA.
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Nový Prius Plug-in Hybrid
FNa autosalonu v New Yorku se
představila druhá generace
Toyota Prius Plug-in Hybrid
(PHEV), nabízející výrazně
delší dojezd a větší výkon při
jízdě na elektřinu. Nový Prius
Plug-in Hybrid vychází ze
standardního Priusu nejnovější
generace s platformou TNGA
a novým systémem plně
hybridního pohonu. Systém
pohonu Hybrid Synergy Drive v Toyotě Prius Plug-in Hybrid používá větší Li-Ion akumulátor
o kapacitě 8,8 kWh, a tak umožňuje delší dobu využívat režim čistě elektrické jízdy
(EV). Dojezd v režimu EV je více než 50 km, což je dvojnásobek oproti předchůdci. I
přes nárůst kapacity vyžaduje dobití akumulátoru pouze 2,3 hodiny při použití běžné
zásuvky 230 V.
Prius Plug-in Hybrid se na evropských trzích začne prodávat koncem letošního roku.
více na www.autoweek.cz
Fiat Talento nahradí dosluhující Scudo
Kompaktní lehký užitkový automobil, který v nabídce Fiatu vystřídá Scudo, má opět
francouzské kořeny a ve Francii se bude i vyrábět. Jenže nová generace středně
velké dodávky Fiat Talento vznikla ve spolupráci s automobilkou Renault. Fiat se
spojil s Renaultem poté, co skončila jeho téměř 20letá spolupráce s koncernem PSA
Peugeot- Citroën. Proto končí Scudo shodné s Citroënem Jumpy a Peugeotem Expert.
Nový model Talento se bude vyrábět
na severozápadě Francie ve městě
Sandouville spolu s vozy Renault Trafic 3.
generace a Opel Movano. Později se k
nim přidá ještě Nissan NV300.
Prakticky celý automobil odpovídá
francouzskému
originálu,
má
jen
upravenou přední masku, nárazník a
světlomety. K dispozici budou vznětové
čtyřválce 1,6 l, přičemž dvě výkonnější
varianty 92 kW (125 k) a 107 kW (145 k) mají
přeplňování dvěma turbodmychadly.
Prodej začne v květnu.
více na www.autoweek.cz
Další aktuality 13. týdne na www.autoweek.cz:
Jaguary budou vystaveny v Arkádách v Praze na Pankráci
Porsche vystavuje sportovní auta v Berlíně
Vliv loňského vyřazování vozidel z registru
Hyundai vyhlásil nové kolo grantů

Škoda v Číně významně posílí
Během návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga
v České republice podepsaly společnosti Volkswagen,
SAIC Motor a Škoda Auto memorandum o porozumění.

společně se SAIC Volkswagen otvíráme cestu,“ řekl
předseda představenstva společnosti Škoda Auto
Bernhard Maier.

Škoda Auto ve spolupráci s dlouholetým čínským
partnerem, společným podnikem SAIC Volkswagen
Automotive, posílí svou přítomnost na čínském
automobilovém trhu. Nebude se ale jednat o rozšíření
vývozu vozů z ČR do Číny, jak mylně uvádějí česká
média!

Kromě toho se společnosti Volkswagen, SAIC Motor
a Škoda Auto dohodly, že za předpokladu souhlasu
čínských úřadů Škoda Auto získá kapitálový podíl na
společném podniku SAIC Volkswagen Automotive. K
tomu Maier řekl: „Těší nás, že přítomnost naší značky
na čínském trhu budeme moci našim podílem ve
společném podniku SAIC Volkswagen Automotive
podstatně posílit. Kapitálová účast na společném
podniku je základem silnějšího profilování značky
Škoda v Číně.“

Na základě dohody plánuje společný podnik SAIC
Volkswagen Automotive v následujících pěti letech
realizovat investice do rozšiřování modelové palety
značky Škoda v Číně. Těžištěm budou vedle nových
modelů také alternativní pohony, digitalizace
individuální dopravy a konektivita. Hodnota investic
představuje 2 miliardy eur. V částce jsou zahrnuty
i výdaje na perspektivní koncepty elektrických
pohonů, konektivitu vozů značky Škoda a digitalizaci
individuální mobility.
„Našim cílem je do roku 2020 zdvojnásobit dodávky
vozů značky Škoda čínským zákazníkům. K tomu nyní

Škoda patří na čínském trhu k automobilovým
průkopníkům. Již v roce 1936 provozovala v Číně pět
obchodních zastoupení. V novodobé historii začala
s výrobou v Číně v polovině roku 2007 s modelem
Octavia. Škoda svůj roční prodej v Číně zvýšila z 27
300 vozů v roce 2007 na 281 700 vozů v roce 2015. V
současné době to představuje čtvrtinu celosvětového
odbytu značky a od roku 2010 je Čína pro značku
Škoda největším trhem.
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Skupina PSA představila nový Peugeot Expert
a nový Citroën Jumpy
Vozy Peugeot Expert a Citroën Jumpy představil
Carlos Tavares v továrně Sevelnord v severní Francii.
Umožní skupině PSA upevnit její vedoucí postavení
na evropském trhu lehkých užitkových vozidel, kde
v roce 2015 dosahoval její podíl 19,5 %, a získat nové
trhy v dalších regionech. Nový Expert a nový Jumpy
se na evropském trhu objeví v červnu 2016.
Peugeot Expert a Citroën Jumpy získaly zcela novou
kompaktní verzi o délce 460 cm, která doplňuje
standardní verzi 495 cm a dlouhou verzi 530 cm. Jejich
výška je pouhých 190 cm, což z nich dělá
ideální vozy pro použití ve městě. Díky nové
modulární platformě, vycházející z platformy
EMP2, mají optimalizovanou architekturu
pro více užitečných funkcí, větší komfort a
bezpečnost. Nízké provozní náklady zajišťují
vznětové motory 1,6 l a 2 l poslední generace
s výkony od 70 kW/95 k (210 N.m) po 132
kW/180 k (400 N.m).

Další výhody přinášejí doplňky výbavy, jako jsou
bezdotykové otvírání dveří, modulární uspořádání
kabiny, projekční displej a 3D on-line navigace na
dotykovém displeji s hlasovým ovládáním.
Tyto užitkové vozy doplňují nabídku osobních
automobilů Peugeot Traveller a Citroën SpaceTourer,
které byly představeny na ženevském autosalonu.
Skupina PSA nedávno na podporu svých cílů v
segmentu užitkových vozidel zřídila novou obchodní
jednotku vyhrazenou pro tento segment.

Nová zadní náprava unese užitečné zatížení
1400 kg a umožňuje přepravní kapacitu až
6,6 m3 či možnost převážet až 9 osob se
zavazadly. Výhodou této nové zadní nápravy
je i to, že je kompatibilní s pohonem 4x4
Dangel.
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Obrovský zájem o elektromobil Tesla Model 3
Elon Musk ve velkém stylu představil čtvrtý model
Tesla Motors nazvaný Model 3. Model 3 by měl být
první ve velkém vyráběným vozem značky. Tento
první cenově dostupnější vůz značky Tesla přilákal
během 24 hodin po předvedení 115 000 objednávek
spojených se složením
kauce ve výši 1000 USD.
Přitom Musk toho o voze
mnoho neprozradil.
Tesla Model 3 uveze pět
dospělých, při obsazení
dvěma osobami ujede
podle standardu EPA 346
km a má být vybaven
hardwarem umožňujícím
instalaci funkce Tesla
Autopilot.
Pětidveřový
liftback má výklopné
víko
zavazadlového
prostoru na zádi tvořené
rozměrným
sklem.
Zavazadlový prostor je, jako u Modelu S, i v přídi. O
rychlé dobíjení se bude starat síť rychlodobíjecích
stanic Tesla Superchargers.
Elon Musk slíbil, že Model 3 dostanou první zákazníci
do konce roku 2017. Tomu ale málokdo věří, protože
zatím žádný ze slibovaných termínů nedokázal
dodržet. Model X se začal prodávat se dvouletým

zpožděním. V současné době lze na vůz získat
daňovou úlevu 7500 USD, což při ceně 35 000 USD
bez daně je dost významná položka. Jenže tato úleva
se podstatně sníží ve chvíli, kdy Tesla Motors překročí
hranici celkem dodaných 200 000 vozů. To se stane
na pomezí let 2017 a 2018.
Většina z těch, kteří složili
zálohu, tedy z daňové
úlevy získá maximálně
polovinu nebo jen třetinu.
Elon Musk plánuje, že
do roku 2020 jeho Tesla
Motors bude vyrábět půl
milionu aut ročně, aby se
konečně stala ziskovou
(vloni dodala 50 580 vozů
a jen za čtvrté čtvrtletí
vyprodukovala ztrátu 320
milionů USD). Tesla Motors
rozsáhle investuje nejen do
sítě superdobíjecích stanic
a v USA i do vlastní sítě prodejen, ale také v Nevadě
staví největší továrnu na výrobu Li-Ion akumulátorů
pro elektromobily na světě. K prodeji 500 000 aut
ročně ale Tesle nebude stačit ani Model 3. K tomu
bude muset přijít ještě s dalším o poznání levnějším
autem.

více na
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Držitel smutného rekordu
Společnost Cebia odhalila auto, který bylo
stočené minimálně o 518 500 km. Jedná
se o Citroën Jumper, rok výroby 2007, VIN:
VF7YDDMFC11117725. Vozidlo bylo v roce
2011 individuálně dovezeno do ČR a v té
době bylo stočeno z 663 500 km (stav z května
2011), na 145 000 km (další stav z listopadu
2011). Toto vozidlo tak pokořilo dosavadního
držitele rekordu, jímž byl Volkswagen Passat
stočený o 500 000 km, ze 750 000 na 250 000 km. Běžně jsou vozidla stáčena o 80 000
až 150 000 kilometrů, což zákazníky připraví řádově o desítky tisíc korun a případně o
další peníze za neočekávané opravy.
více na www.autoweek.cz

Závody bez řidičů!
Společnost
Roborace
vloni v listopadu ohlásila
úmysl vytvořit doprovodný
program šampionátu FIA
Formula E, tedy monopostů
poháněných elektromotory.
Nyní představila podobu
svých
vozů.
Závodní
premiéra by se měla odehrát
ještě letos.
Závodní auto bez řidiče
vypadá atraktivně. Není
divu - jeho tvůrcem je Daniel
Simon, který byl výtvarníkem
hollywoodských sci-fi Tron:
Dědictví (Legacy) a Nevědomí (Oblivion). Před tím byl designérem u Bugatti a má za
sebou design i vesmírné lodě či závodního vozu pro Le Mans. Simon ve svém návrhu
maximálně využil skutečnost, že ve voze nemusí být řidič.
Soupeřit by mělo deset týmů, každý se dvěma vozy. Vozy budou identické, ale soupeřit
budou počítačové algoritmy a technologie využívající umělou inteligence pracující v
reálném čase. Podle šéfa Roborace Denise Sverdlova by měly mít vozy elektrický pohon
a měly by být schopny dosáhnout rychlost až 300 km/h. To by z nich činilo nejrychlejší
autonomní automobily na světě.
více na www.autoweek.cz

Personalia z
Sekretariát AutoSAP opustil další matador
Po odchodu ředitele Antonína Šípka
dochází na sekretariátu Sdružení
automobilového průmyslu k další
personální změně. AutoSAP opouští jeho
specialista pro komunikaci a výstavy
Jiří Kyncl. „Odcházím po přátelské
dohodě a z mé vlastní vůle ke dni 31. 3.
2016 po více než 15 letech. Je čas na
změnu. Vzhledem k tomu, že nějakým
způsobem se budu pohybovat kolem
starých aut a vozidel, možná se budeme
setkávat i nadále,” napsal našemu
portálu Kyncl. „Jak jsem již předeslal,
externí komunikaci a styk s médii přebírá
pro AutoSAP agentura Newton Media,”
upřesnil.
Ing. Jiří Kyncl, MBA (nar. 1953) působil ve
sdružení od ledna 2000 jako specialista
pro vnější a vnitřní komunikaci. Předtím
pracoval v Daewoo Avia jako vedoucí
odboru služeb a public relations.

Personální změny u značky Hyundai
Z Hyundai Motor Czech na konci
března odešel Customer Service
Director Antonín Jedlička a Sales
Director Jakub Tomáš. Jaké jsou
důvody? „Antonín Jedlička, ředitel
servisní sítě HMCZ, a Jakub Tomáš,
ředitel pro prodej HMCZ, se rozhodli
věnovat se dalším novým pracovním
výzvám mimo HMCZ,“ napsal našemu
portálu mluvčí značky Miloš Adámek
bez dalších podrobností.
Poslední personální změny se ve staré
gardě HMC odehrály před rokem. V
dubnu odešel Fleet & Remarketing
Manager Vlastimil Zaviačič, později se
objevil u Fiatu. Se značkou Hyundai se
loni rozloučil po 13 letech spolupráce
také marketingový ředitel Andrej
Bobák. Nyní působí jako nezávislý
konzultant.
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Dacia Sandero Stepway
0,9 12V TCe

Výzkum dopravní
bezpečnosti Škoda Auto

Citroën slaví 65 let dodávky
2CV Fourgonnette

Vyroben milion Octavií 3.
generace a 5 milionů celkem

Jean-Louis Schlesser: Dakar
je stále v Africe

Dacia Sandero Stepway 0,9 12V TCe
Dacia Sandero Stepway je pohodlné auto, které si na
nic nehraje. Nezakrývá, že se šetří všude, kde to jde
a kde to nemá vliv na funkci vozu. Prostorný malý
hatchback s velkým zavazadlovým prostorem toho
ale nabízí víc, než jen bezkonkurenční pořizovací cenu
a nízké provozní náklady. V crossoverové podobě je
Stepway sice dražší, ale má přitažlivější vzhled než
základní verze.
Sandero vychází z robustní konstrukce vozů Dacia,
uzpůsobených jízdě po nekvalitních silnicích. V kombinaci se zvětšenou světlou výškou na 193 mm a delšími
pružinami je Stepway odolnější, než konkurenční vozy,
snažící se bodovat jen plastovými díly.
Vyšší pozice sedadel usnadňuje nastupování a v
kombinaci s velkými okny zajišťuje velmi dobrý
výhled všemi směry. Ovládací a informační prvky jsou
samozřejmě jednoduché, což současně usnadňuje jejich ovládání.
Novinkou u druhé generace je moderní přeplňovaný
zážehový tříválec 0,9 TCe s výkonem 66 kW (90 k). Má
slušnou dynamiku, ale ač je Sandero Stepway lehké
auto (pohotovostní hmotnost 1098 kg), jakmile začne
silnice stoupat, ztrácí dech a spotřeba roste nad normovaných 5,1 l/100 km.

Sandero Stepway se s délkou 4081 mm řadí mezi
malé hatchbacky, nicméně v porovnání s jinými
poskytuje větší prostor v interiéru, a to i na zadních
sedadlech. Přes solidní vybavení nezapírá snahu
šetřit, což se projevuje na kvalitě některých plastů či
vyšší úrovni hluku. Přesto nabízí překvapivě pohodlné svezení. Na zatáčkovitých silnicích je samozřejmě
daní za větší komfort větší náklon, ale i navzdory
tomu se snadno udrží pod kontrolou.
Vzhledem ke zlepšení jízdního komfortu se vyplatí
do verze Stepway investovat, protože je stále o hodně levnější, než jakýkoliv jiný automobil poskytující
srovnatelný prostor a jízdní komfort.
Sandero Stepway 0,9 TCe Stop&Start stojí od 261
900 Kč. Na vůz se poskytuje tříletá záruka resp. 100
000 km. Součástí základní výbavy je palubní počítač,
režim Eco s ukazatelem optimálního řazení, tempomat, světlomety do mlhy, elektricky nastavitelná
a vyhřívaná vnější zrcátka, klimatizace, rádio s ovládáním pod volantem, USB a Bluetooth, centrální
zamykání a elektrické ovládání předních oken.

více na
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Výzkum dopravní bezpečnosti Škoda Auto
Pro automobilku Škoda Auto je jednou z nejvyšších
priorit při vývoji nového modelu jeho maximální
bezpečnost, kterou poskytuje nejen samotné posádce
vozu, ale i všem ostatním účastníkům silničního
provozu včetně chodců.
V roce 2008 zahájila Škoda Auto projekt zaměřený
na výzkum chování vozidel při reálných dopravních
nehodách. Jedním z jeho cílů je hledání dalších
možností, jak vozidlo může ještě více eliminovat
následky nehody nebo nehodě zcela zabránit.
Poznatky získané tímto systematickým výzkumem
využívají konstruktéři a technici mladoboleslavské
automobilky ke zdokonalování bezpečnostní
konstrukce a výbavy vozů Škoda.
Vývoj bezpečnosti vozů a bezpečnostních prvků je
kontinuální proces, v němž jsou v současné době
ve velké míře využívány nejmodernější počítačové
konstrukční metody a virtuální simulace urychlující
proces výzkumu a následné zahájení sériové produkce
nových modelů. Výzkum dopravních nehod má pro
práci vývojových pracovníků a techniků nesmírný
význam, neboť přináší důležitá data o průběhu
nehody a podrobně analyzuje její příčiny a okolnosti.
Projekt výzkumu dopravní bezpečnosti Škoda Auto
pamatuje i na osvětovou činnost, jejímž hlavním

cílem je prevence dopravních nehod a popularizace
bezpečného chování cestujících v automobilu. Posádka
vozu totiž velmi často vlastními chybami a chováním
zvyšuje riziko zranění. Tým výzkumu dopravní
bezpečnosti pořádá řadu dopravně-bezpečnostních
akcí, během nichž poskytuje názorné ukázky různých
nehod a rady, jak správně používat bezpečnostní pásy,
dětské sedačky či zajišťovat přepravované předměty
ve voze. Velmi důležitá je i osvěta v oblasti stále
vyspělejších prvků aktivní bezpečnosti vozů Škoda,
asistenčních systémů řidiče a zásad bezpečné jízdy v
městském i mimoměstském provozu.
Škoda Auto spolupracuje od roku 2012 v rámci firemní
strategie CSR (Corporate Social Responsibility) na
interaktivním portálu „Bezpečné cesty“ a zároveň
je jeho generálním partnerem. Tento portál nabízí
praktické informace o konstrukci motorových vozidel,
věnuje se dopravní výchově a výuce bezpečné jízdy.
Vyhledávaným prvkem portálu je interaktivní mapa
ČR, která zobrazuje aktuální provoz na území celé
republiky, místa nehod, dopravní omezení, uzavírky
silnic a riziková místa.

více na
www.autoweek.cz

Vyrobena miliontá Škoda Octavia 3. generace
Od roku 1996 bylo vyrobeno celkem 5 milionů vozů
řady Škoda Octavia, včetně jednoho milionu vozů Škoda
Octavia třetí generace. Jubilejní miliontý automobil
3. generace sjel z linky v hlavním výrobním závodě
společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi.
Octavia je vůbec nejúspěšnější model značky Škoda. Z
linky v hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi sjel
jubilejní vůz Octavia Scout v barvě bílá Moon. Jeden
milion vozů řady Škoda Octavia třetí generace podtrhuje
úspěch modelu na trhu. Je největší, nejpraktičtější,
nejbezpečnější a nejkomfortnější Octavií všech dob.
Více než kterýkoli jiný model značky Škoda symbolizuje
Octavia vzestup značky v minulých dvou desetiletích. Od
roku 1996 bylo vyrobeno celkem pět milionů vozů řady
Škoda Octavia.

ve svém hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi.
Vedle České republiky sjíždí Škoda Octavia i z výrobních
linek v Číně, Rusku, Indii a Kazachstánu. Důležitou roli pro
model Octavia i značku Škoda hraje největší samostatný
trh Čína, na nějž byla aktuální Octavia uvedena v květnu
2014. Od té doby se tento vůz vyrábí v závodě společnosti
SAIC Volkswagen v Ning-po.
Jen v roce 2015 bylo na celém světě dodáno zákazníkům
432 300 vozů modelové řady Octavia, to bylo o 11 % více
než v předchozím roce a podle přehledu focus2move
tak byla 24. nejprodávanějším autem na světě. S 218
095 dodanými vozy byla podle JATO Dynamics 10.
nejprodávanějším autem v Evropě.

Třetí generace modelu Octavia byla na trh uvedena v
roce 2013. Většinu z vozů řady Octavia vyrábí Škoda Auto

více na
www.autoweek.cz

Citroën slaví 65 let dodávky 2CV Fourgonnette
Citroën v rámci oslav 65 let dodávky 2CV Fourgonnette
a 20 let modelu Berlingo nabízí oba úspěšné modely
v novém hávu, speciálně určeném pro známý obchod
colette. V tomto slavném obchodě, sídlícím na
prestižní pařížské adrese 213 rue Saint Honoré, je při
této příležitosti k vidění malá flotila složená z jednoho
speciálně upraveného kusu od každého modelu.
Vozy mají nadčasové rysy dodávky a jsou vyvedeny
v
typické
barvě
butiku: #2CVcolette.
Do konce dubna
elektrické Berlingo
zajišťuje dodávky pro
colette a dodávka
2CV
fourgonnette
AZU série A stojí
před butikem na
adrese 213 rue Saint
Honoré v Paříži.
Citroën
se
v
poválečné
době
rozhodl vyvinout malý užitkový vůz určený za
pracovní nástroj, jehož hlavní vlastností musela být
funkčnost. Představen byl v říjnu 1950 na pařížském

autosalonu a v prodeji byl od března 1951. Úspěch byl
okamžitý, dodací lhůty dosahovaly až 6 let! Stěžejními
slovy vystihujícími vůz byla robustnost, praktičnost
a úspornost. Vyráběl se až do roku 1978. Sečtou-li
se všechny verze dohromady, byl počet vyrobených
kusů 1 246 335.
V roce 1996 Citroën poprvé představil Berlingo,
díky němuž značka
vytvořila
kategorii
ludospace. Berlingo,
který přišel ze světa
užitkových
vozů,
v
sobě
spojuje
praktičnost a pohodlí.
Ve verzi osobního
automobilu oslovil
díky velkorysému a
funkčnímu interiéru i
rodiny jako perfektní
alternativa k velkým
MPV, které v té době
vládly na trhu. Nový Citroën Berlingo byl představen na
ženevském autosalonu 2015. U colette se představuje
elektrická verze vozu.
více na
www.Oldtimermagazin.cz

Dakar je stále v Africe
V Malostranské besedě jsme se setkali s JeanemLouisem Schlesserem, který přijel propagovat závod
Africa Eco Race - The Race To Dakar. Mistr světa
ve vytrvalostních závodech (1989 a 1990), vítěz
Světového poháru FIA v Cross Country (1998 a 2002)
a vítěz Dakaru z let 1999 a 2000 se přidal k těm, kteří
zůstali věrni Sahaře i poté, když pořadatelé v roce
2009 přesunuli soutěž nazvanou jménem hlavního
města Senegalu do Jižní Ameriky. Od založení závodu
Africa Eco Race vyhrál všechny ročníky v letech 2009
až 2014. V posledních dvou letech už působil jako
ředitel závodu.
Jean-Louis Schlesser nám řekl:
„Pokračujeme ve stopách zakladatele Rallye Dakar
Thierryho Sabina. Závodíme v nádherném prostředí
afrických pouští a hor, zakládáme si na přátelských
vztazích mezi jezdci a hlavně - cíl našeho závodu leží
v opravdovém Dakaru. Naším zájmem je, aby všichni
soutěžící dojeli až k Růžovému jezeru v Senegalu.
V Argentině se pořadatelé snaží průběžně vyřadit
co nejvíc účastníků, aby ušetřili. Kdo odstoupí, ten
přichází o celý vklad, i když zaplatil plné služby na
celou soutěž. Naše pravidla jsou nastavena tak, že
všichni mají stále šanci závod dokončit. Všichni se
setkávají v bivaku, kde mají k dispozici kvalitní zázemí
i jídlo. Bivaky jsou daleko od civilizace v poušti, nikoliv
na letištích u velkých měst jako v Argentině. Nikdo tu
neodjíždí do hotelu.

Při jízdě v otevřené poušti hraje klíčovou roli navigace,
ne jako v Argentině, kde se jede po běžných cestách.
Start i cíl speciálních zkoušek je v blízkosti bivaku.
Minimalizuje se délka přejezdů, zatímco v Jižní
Americe se závodí jen na méně než polovině ujeté
vzdálenosti.
Naše organizace má smlouvu se všemi státy,
kterými soutěž projíždí, tedy Marokem, Mauritánií a
Senegalem. Soutěž i bivaky mají zajištěnou ochranu
ze strany armády, i když jejich přítomnost je takřka
neviditelná. Posádky jsou vybaveny satelitním
sledovacím zařízením a na jejich bezpečnost dohlížejí
mj. tři vrtulníky a dvě letadla.“
A roste zájem ze strany soutěžících?
„Ukazuje se, že po prvotním nadšení z Jižní Ameriky
je stále více jezdců zklamáno situací při soutěži, která
už se jezdí prakticky jen v Argentině. Zájem o start
v Africa Eco Race už dokonce projevily i týmy BMW
(Mini) a Toyota, protože zjistily, že trasa soutěže byla
navržena podle potřeb Peugeotu.“
Nehrozí ale, že s příchodem velkých týmů závod ztratí
svého ducha?
„Skutečně to znamená riziko. Ale dokud jsem tu
já, tak mohu garantovat, že se tak nestane ani
s příchodem velkých týmů. Vždy se budu snažit
pomáhat amatérským závodníkům, aby všichni měli
stejné podmínky.“

více na
www.MotorSport-ing.cz

