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Letos v létě bude v Mnichově uvedena nová značka 
sdílení automobilů BeeZero. Od jiných se zásadně liší 
tím, že její auta používají jako palivo vodík. Palivové 
články jim zajišťují nejen mobilitu bez emisí, ale i 
velký dojezd.

Společnost The Linde Group získala ocenění 
EcoBest 2014 za svůj přínos k rozvoji využití vodíku 
k bezemisní dopravě ve vozidlech poháněných s 
využitím palivových článků. Nyní The Linde Group 
učinila další důležitý krok na cestě k mobilitě 
s nulovými emisemi spojené s vodíkem. Nově 
založená pobočka Linde Hydrogen Concepts spouští 
v Mnichově pod značkou BeeZero první službu 
sdílení automobilů na světě využívající výhradně 
auta s palivovými články na vodíkový pohon.

„Očekáváme, že získáme cenné informace z 
každodenního provozu vozového parku, které 
použijeme k dalšímu rozvoji našich vodíkových 
technologií a rozšíření infrastruktury H2. BeeZero 
spojuje dva trendy mobility, které v současnosti 
získávají půdu pod nohama - sdílení automobilů 
a nulové emise. Zpřístupní přednosti technologie 

palivových článků širší skupině potenciálních 
uživatelů,“ vysvětluje člen výkonné rady Linde AG 
Dr. Christian Bruch.

Nová služba pro sdílení automobilů bude 
provozována podle modelu založeného na zónách. 
Vozový park BeeZero se bude skládat z 50 vozů 
Hyundai ix35 Fuel Cell, které budou k dispozici v 
centru města a v oblastech Schwabing, Haidhausen, 
Au a Glockenbach. Je to první velký vozový park vozů 
na palivové články na světě u jednoho provozovatele. 
Stejně jako v případě běžných sdílených služeb se 
automobily dají snadno rezervovat na internetu 
nebo prostřednictvím chytrého telefonu.

Vozy poháněné palivovými články ujedou na jedno 
natankování 400 km. To znamená, že, na rozdíl 
od elektromobilů s akumulátory, jsou vozy na 
vodík ideální pro středně dlouhé jízdy, na příklad k 
bavorským jezerům nebo horám, a ne jen pro krátké 
cesty po městě. BeeZero tak nabízí novou, cenově 
konkurenceschopnou koncepci sdílení automobilů, 
která zaplní mezeru v současné nabídce.

Linde spouští službu sdílení pro vozy s palivovými články
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Auto Palace otevírá AutoPoint Premium
Společnost Auto Palace, prodejce automobilů devíti značek v ČR, rozšiřuje svoji činnost 
o prodej luxusních ojetin pod značkou AutoPoint Premium. Zákazníkům nabídne 300 
prémiových ojetin s maximem 100 000 
najetých kilometrů a cenou od 700 000 
do 2 000 000 Kč včetně DPH. AutoPoint 
Premium se převážně soustředí na 
prodej značek Audi, BMW, Mercedes a 
Volvo. Veškerá vozidla v nabídce budou 
disponovat nízkým počtem najetých 
kilometrů, servisní knížkou a vynikající 
kondicí. Nabízeny budou automobily 
převážně po prvním majiteli a zákazníci je 
najdou ve zcela novém showroomu Auto 
Palace Spořilov, které bude otevřeno 7 
dní v týdnu. 
více na www.autoweek.cz

Už také v ČR Emil Frey 
přebírá zastoupení PSA
Koncem loňského roku 
začala skupina PSA 
prodávat zastoupení 
v některých zemích 
švýcarské skupině Emil Frey. 
Po Maďarsku, Slovinsku a 
Chorvatsku nyní následuje 
Česká republika jako 
dosud největší trh pro 
francouzské značky 

Peugeot, Citroën a DS. Skupina Emil Frey je jedním z největších prodejců automobilů 
v Evropě. V roce 2015 začala velkou ofenzivu na jihu Evropy, když převzala zastoupení 
společnosti Daimler v Chorvatsku, Srbsku, Slovinsku a dalších zemích. Posléze v 
Chorvatsku a Slovinsku odkoupila i zastoupení značek Peugeot a Citroën. Nešlo ale 
jen o země bývalé Jugoslávie, protože vloni v listopadu skupina Emil Frey převzala 
zastoupení Peugeotu a Citroënu také v Maďarsku. V České republice skupina Emil 
Frey působí už 23 let. V současné době zajišťuje prodej, servis i financování vozidel 
značek Kia, Opel, Subaru, Suzuki a Toyota.
více na www.autoweek.cz
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Volkswagen BUDD-e je první koncepční automobil 
založený na nové koncernové modulární platformě 
pro elektrifikovaná vozidla MEB. Je to bezemisní MPV, 
které s délkou 4597 mm perfektně využívá prostor 
díky dlouhému rozvoru náprav 3151 mm a nabízí 
nové možnosti interaktivního ovládání.

BUDD-e je první koncepční vůz vyvinutý Volkswagen 
Group, který je založený na nové modulární 
platformě MEB vyvinuté speciálně pro elektromobily. 
Architektura MEB mění uspořádání vnitřního prostoru, 
který není omezován pohonným ústrojím. Plochý 
akumulátor s kapacitou 92,4 kWh je integrovaný v 
ploše podlahy. 

Dva kompaktní trakční elektromotory pohánějí 
obě nápravy. Přední má výkon 100 kW a zadní 125 

kW. Akumulátor umožňuje dojezd až 533 km podle 
standardu NEDC. Může být nabíjen buď připojením 
do zásuvky nebo induktivně.

Konvenční přístrojová deska s tlačítky a ovladači byla 
kompletně odstraněna. Místo ní je zde uživatelské 
rozhraní nové generace s displejem, který vypadá 
jako tablet vznášející se před řidičem. Ovládání 
dotyky a gesty se plynule prolínají. Jednotlivé displeje 
přecházejí ve velké panely infotainmentu. Multifunkční 
volant je bez tlačítek. Čistý povrch multifunkčních 
ploch používá dotykovou zpětnou vazbu. Individuální 
funkce se aktivují tlakem nebo přejetím prstem.

BUDD-e se sám o sobě stává součástí internetu. 
Cestující mohou vstoupit do svých domovů a pracovišť 
z automobilu a ovládat klimatizaci, zhasnout nebo 

rozsvítit osvětlení nebo se jednoduše 
podívat, zda děti již dorazily domů. 
Automobil se současně stává 
interaktivním rozhraním pro vnější 
svět a tedy součástí chytrého 
světa. Dokonce i spotřební zboží 
bude možné v budoucnu nejen 
objednávat z auta, ale dokonce do 
auta i doručit pomocí Drop Boxu, 
který je dostupný z vnějšku a lze jej 
otevřít autorizovaným doručitelem.

Pohled do budoucna: Volkswagen BUDD-e
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Lexus prodal 1 milion hybridních vozů 
Společnost Lexus International oznámila, že prodala již více než 1 milion hybridních 
vozů. První luxusní vůz s hybridním pohonem, model RX 400h, začala prodávat v dubnu 
roku 2005. Na připomínku tohoto milníku byl hybridní vůz Lexus NX 300h s pořadovým 
číslem 1 milion slavnostně 
předán zákazníkovi v 
italském Milánu Alainem 
Uyttenhovenem, ředitelem 
společnosti Lexus Europe.
Evropa je pro hybridní 
modely Lexus klíčovým 
regionem, neboť se jich 
zde prodá celosvětově 
nejvíce. V roce 2015 bylo 
64 % ze všech vozů Lexus 
prodaných v Evropě 
vybaveno hybridním 
pohonem, v západní 
Evropě tento podíl dosáhl 
dokonce 95 %.
více na www.autoweek.cz

Porsche Česká republika: rekordní tržby i 
výsledek 
Společnost Porsche Česká republika, 
importér automobilů koncernových 
značek Volkswagen, Audi, Seat a 
Volkswagen Užitkové vozy, vykázala za rok 
2015 rekordní tržby a nejlepší hospodářský 
výsledek v pětadvacetileté historii firmy. 
Největší dovozce automobilů na českém 
trhu dosáhl zisku před zdaněním ve výši 
731,5 milionů Kč, což představuje meziroční 
nárůst o 89,5 %. Výsledky byly oznámeny 
po valné hromadě společnosti. „Hlavním 

motorem našeho výsledku byl samozřejmě růst tržeb z prodeje nových automobilů 
značek Volkswagen, Audi, Seat a Volkswagen Užitkové vozy, který loni překročil 47 000 
vozů, což představuje meziroční nárůst o 35 %. K rekordnímu výsledku přispěly rovněž 
tržby z prodeje originálních dílů a příslušenství. Spolu s rámcovou stabilitou nebo jen 
pomalým růstem strukturálních nákladů jde o hlavní faktory výrazného růstu ziskovosti,“ 
uvedl jednatel společnosti Porsche Česká republika Franz Pommer.
více na www.autoweek.cz
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Dacia spustila národní akci Dny Dacia s národní 
soutěží o Sandero Open. Současně s tím uvádí na trh 
novou limitovanou sérii Dacia Open.
V dubnu je během Dnů Dacia Open možnost vyhrát 
nové Sandero Open. Vítězem se stane ten, kdo správně 
odpoví na jednoduchou otázku: „Kolik nových vozů 
Dacia Sandero se ve světě vyrobilo v roce 2015?“ Stačí 
navštívit svého nejbližšího prodejce nebo si stáhnout 
odpovědní formulář na www.dacia.cz.
 „Našim cílem je oslovit nové zákazníky bez dosavadní 
zkušenosti se značkou Dacia a představit jim naši 
modelovou řadu ve všech více než 50 prodejních 
místech v České republice. Zároveň tím chceme 
posílit znalost značky na našem trhu,“ vysvětluje akci 
manažer značky Dacia Jonáš Konečný.
Nová limitovaná série Dacia Open nahradila úroveň 
výbavy Ambiance. Přidává přední mlhové světlomety 
a rádio s CD MP3 a Bluetooth handsfree a za příplatek 

10 000 Kč i klimatizaci. Sandero Open s klimatizací a 
rádiem nyní stojí 199 900 Kč (cena verze 189 900 Kč, 
příplatek za manuální klimatizaci 10 000 Kč), podobně 
Logan Open s klimatizací a rádiem stojí 194 900 Kč, 
Logan MCV Open s klimatizací a rádiem 214 900 Kč, 
Duster Open s klimatizací a rádiem je za 287 900 Kč, 
verze 4x4 s klimatizací a rádiem přijde na 337 900 Kč. 
Lodgy Open s klimatizací a rádiem stojí 262 900 Kč, 
přičemž příplatek za 7místnou variantu činí 15 000 Kč, 
a Dokker Open s klimatizací a rádiem stojí 247 900 Kč. 
Pro verze Open je dostupný nový odstín metalického 
laku hnědá Tourmaline za polovinu obvyklé ceny 
nebo disky kol z lehkých slitin 15“ za polovinu obvyklé 
ceny. Pro všechny modely Dacia je v ceně vozu záruka 
na 3 roky nebo 100 000 km. 
Novinkou ve financování značky Dacia je produkt 
Jasná volba pro soukromou klientelu, která nabízí 
nízký až nulový úrok bez jakýchkoliv poplatků.

více na
www.autoweek.cz
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Vychází magazín Formule&motorsport
Jste fanoušky formule 1? Pak se v právě 
se rozbíhající sezoně neobejdete bez 
nejzasvěcenějšího průvodce světem 
F1 - magazínem Formule&motorsport! 
Na 80 stránkách naleznete prezentaci 
všech týmů a jezdců, zahrnující 
kompletní informace a statistiky o 
každém z nich. V další části jsou pak 
zevrubně představeny okruhy, na 
nichž se uskuteční letošní velké ceny, 
včetně reportáže z předchozího 
ročníku a přehledu umístění aktivních 
závodníků F1 v něm. Nechybějí 
ani kalendáře ostatních důležitých 
formulových seriálů. Dočtete se rovněž 
o změnách předpisů v tomto i příštím 
roce, o kořenech nové americké 
stáje Haas Racing i o elektrické 
formuli E. Součástí je již tradičně všitý 
rozkládací list pro zapisování výsledků 
a bodového stavu jezdců a týmů. 
Jarní číslo Formule&motorsport si 
můžete koupit od pondělí 18. dubna 
2016 za nezměněnou cenu 80 Kč. 
více na www.autoweek.cz

Autorádia Sencor
Sencor nabízí různá autorádia a autopřehrávače. 
Jsou to kvalitní přístroje, které zaujmou výkonem 
při zajímavém poměru cena/výkon. Multimediální 
přehrávač do auta SCT 9410BMR se 7´´monitorem 
umožňuje přehrávání audia, videa i fotografií. 
Autorádio SCT 5016BMR s USB, SD/MMC a Bluetooth 
je kvalitní přijímač s integrovaným Bluetooth (3.0), 
handsfree, USB portem + SD/MMC slotem. Toto 
autorádio nabízí 18 předvoleb pro FM a 12 pro AM. 
Autorádio s přehrávačem médií SCT 3015MR má 
dostupný USB port + SD/MMC slot na paměťovou 
kartu.
více na www.autoweek.cz
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Personalia z

TUkas Group najal dva finančníky
TUkas Group hlásí změny v top 
managementu. Novým finančním 
ředitelem skupiny se stává Martin Zlesák 
(vlevo). Nastoupil na pozici Finanční 
ředitel TUkas Group. V automotive 
oblasti se pohybuje už od roku 1998, 
má zkušenosti se značkami Toyota/
Lexus a Renault. Posledních deset let 
byl finančním manažerem společnosti 
Toyota Motor Czech. Mezi jeho hlavní 
úkoly bude patřit zajištění finanční 
připravenosti skupiny tak, aby dokázala 
pružně reagovat na vývoj trhu, kroky 
konkurence a nové příležitosti k růstu. 
S tím souvisí také upevnění tržní pozice 
jednotlivých společností skupiny.
Novým ředitelem společnosti TT-
Complex, která se zabývá operativním 
leasingem a pronájmem vozů, je Zbyněk 
Müller. Během své profesní kariéry působil 
v top managementu České pojišťovny, 
Toyota Motor Czech a Daimler Chrysler 
Automotive Bohemia. Na nové pozici 
se bude věnovat definování budoucího 
obchodního směřování společnosti, 
upevnění synergií v rámci skupiny TUkas 
Group, posílení obchodní aktivity ale 
i přestěhování firmy TT-Complex do 
vlastních prostor. Jeho osobním cílem je 
proklientsky fungující moderní společnost 
se stabilním portfoliem, pružně reagující 
na vývoj ekonomického prostředí v ČR.

GE Money Leasing 
šéfuje manažer z 
Raiffeisenbank
GE Money Leasing 
vede od 1. dubna 
Pavel Kubička. Do 
funkce generálního 
ředitele přišel z 
R a i f fe i s e n b a n k, 
kde působil šest 
let na postu ředitele Corporate 
Development. V pozici nahradil 
Tomáše Chrusta, který nadále 
zůstává činný ve skupině GE Capital. 
Pavel Kubička vystudoval molekulární 
biologii a genetiku na Karlově univerzitě 
v Praze, kde získal magisterský titul. 
Poté vystudoval Rochester Institute 
of Technology, kde získal titul 
MBA. Kariéru zahájil v roce 1995 v 
poradenské společnosti McKinsey & 
Company, kde osm let pracoval na 
projektech v zemích střední a severní 
Evropy v oblastech bankovnictví, 
pojišťovnictví, biotechnologií a v 
chemickém průmyslu.
Od dubna 2004 řídil divizi Corporate 
Commercial Strategy v HVB a po její 
integraci se Živnostenskou bankou v 
nově vzniklé UniCredit Bank. V roce 
2010 přestoupil do Raiffeisenbank, 
kde převzal pozici ředitele Corporate 
Development a v korporátním 
bankovnictví zodpovídal za strategii, 
segmentový management, produkty, 
podporu prodeje a za akceptaci 
platebních karet.
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Společnost Taxi Praha usiluje o 
pozitivní pohled na taxi službu 

Rozjezd 750 t nákladu z klidu se 
dvouspojkovou převodovkou

Zahájení moto sezóny - 
zloději se těší na žně!

Výstava V zajetí Jaguaru 
v OC Arkády Pankrác
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Slovakiaringu pro Lópeze
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O taxi službě v Praze se většinou mluví velmi neg-
ativně. Společnost Taxi Praha s.r.o. usiluje o to, aby 
tomu bylo jinak. Na trhu působí od roku 1991 a má 
tisíce spokojených klientů - soukromníků i firem. 
Zájem o její služby dokazuje, že kvalitní služby mo-
hou být cenově přijatelné a přitom může fungovat i 
ekonomika provozu.
Nejčastěji objednávají lidé taxi službu telefonicky. 
Druhým nejčastěji využívaným způsobem je odchy-
cení vozu taxi přímo na ulici. Přitom jde o nejriskant-
nější způsob neposkytující klientovi prakticky žádnou 
zpětnou vazbu s možností reklamace. Objednání přes 
webové stránky nebo mobilní aplikaci je mezi lidmi 
rozšířeno nejméně. Praxe společnosti Taxi Praha ale 
ukazuje, že objednání přes webové stránky nebo mo-
bilní aplikaci je u jejích klientů mnohem rozšířenější 
než ukázal průzkum, protože aplikaci používají hlavně 
ti, kteří její služby využívají častěji.  
Taxi Praha svým klientům nabízí pohodlnou mobilní 

aplikaci, která umožňuje rychlé objednání taxi přímo 
podle místa, kde se zákazník právě nachází. S mo-
bilní aplikací mohou držitelé platebních karet VISA a 
MasterCard platit telefonem i přímo ve voze. Použití 
mobilní aplikace umožňuje na konci jízdy ohodnotit 
řidiče ale i zpětnou kontrolu zakázky. 
Hlavními vodítky při výběru taxi služby jsou u zá-
kazníků výhodná cena, vystupování řidiče, rychlost 
přistavení vozu a jeho čistota. Za povšimnutí stojí 
velký význam kladený zákazníky také na bezpečnou 
jízdu. Mezi požadavky na prémiovou taxi službu 
90 % dotazovaných uvádí garantovanou rychlost 
přistavení vozu a více než polovina dotázaných zno-
vu uvádí i maximálně vstřícný přístup řidiče. 
Prémiová taxi služba 14 007 comfort class je urče-
na pro firemní i soukromou klientelu. Zákazníkům 
nabízí moderní vozový park výhradně bílých vozů 
Škoda Superb. Garantuje nejrychlejší přistavení vozu 
- v průměru do 5 minut. Ve vozech lze platit kartou 

nebo přes mobilní aplikaci. 
Při využití taxi služby 14 007 com-
fort class se klade důraz na to, 
aby měl klient neustále pocit bez-
pečí, že je v rukách profesionálního 
řidiče. Společnost Taxi Praha pro-
to své řidiče školí v profesionál-
ním přístupu k zákazníkům. Sepsa-
la pro ně zásady, že řidič se chová 
vždy příjemně, zdvořile a slušně, je 
oblečen dle firemního dress code 
a vůz je v maximální možné míře 
uvnitř i zvenku čistý. Vše, co je v zde 
uvedeno, neustále prověřuje deset 
kontrolorů formou mystery shop-
pingu.

Společnost Taxi Praha usiluje o pozitivní pohled na taxi službu 
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V akci „Volvo Trucks vs. 750 tun” stál před vozidlem 
Volvo FH16 vybaveným dvouspojkovou převodovkou 
I-Shift úkol v podobě přepravy extrémně těžkého 
nákladu. V přístavu ve švédském Göteborgu byl 
připraven 300 m dlouhý silniční vlak tvořený 20 přívěsy, 
které nesly 40 kontejnerů naplněných náhradními díly 
Volvo. 
Volvo FH16 bylo vybaveno 
převodovkou I-Shift s 
plazivými stupni. Do jeho 
kabiny usedli „Nejsilnější 
muž světa“ Magnus 
Samuelsson a novinář 
Brian Weatherley.
„To, že společnost 
Volvo Trucks vyvinula 
automatickou převodovku, 
která zvládne jízdu se 
soupravou o celkové 
hmotnosti 325 t, je 
ohromující. Jízda s celkovou 
hmotností soupravy 750 t s 
jedním sériově vyráběným 
tahačem je však něco opravdu strhujícího. Za svou 
30letou novinářskou kariéru, kterou jsem věnoval 
nákladním vozidlům, jsem nic podobného neviděl,“ 
říká Brian Weatherley.
„Pro přepravu výjimečně těžkých nákladů se běžně 
používají speciálně konstruovaná vozidla, ale tady 
jde o vozidlo Volvo FH16 s neupravovaným sériovým 

hnacím ústrojím,“ uvedl produktový manažer modelů 
FM a FMX ve společnosti Volvo Trucks Peter Hardin.
Tahač Volvo FH16 750 hp (750 k) byl ve standardní 
konfiguraci a s nejsilnějšími nápravami, které 
společnost Volvo nabízí v rámci běžné produktové 
řady. Pro zvládnutí tlaku na poháněné nápravě 

byla zesílena deska pod 
točnicí. Poháněné nápravy 
byly kvůli zajištění 
dostatečného tření mezi 
pneumatikami a vozovkou 
zatíženy nákladem o 
hmotnosti 40 t.
Souprava sestávala 
z 20 přívěsů na 204 
pneumatikách. Přívěsy 
vezly celkem 40 kontejnerů 
- každý přívěs vezl dva 
kontejnery, které byly 
naloženy jeden na druhém. 
Hmotnost soupravy 
nákladního vozidla a 
přívěsů s kontejnery 

přesáhla 750 t, což je jako například 350 aut Volvo 
XC90 nebo čtyři letadla Boeing 747 Jumbo Jet. 
Vozidlo Volvo FH16 odtáhlo tuto soupravu na 
vzdálenost 100 m.
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Zahájení moto sezóny - zloději se těší na žně!

S prvními teplými víkendy vyráží na silnice rekordní počet 
motorek. Jarní měsíce s sebou nesou zvýšenou poptávku 
po zabezpečení, jak však upozorňují experti, motorkáři s 
jeho nákupem zbytečně otálejí.

Každoročně se s příchodem jara 
a teplého počasí očekává nárůst 
krádeží motorek. Průměrně se v 
České republice za jarní měsíce 
odcizí motorky v hodnotě větší 
než 8 milionu korun. Objasní se 
necelá desetina z těchto krádeží. 
Kvalitní zabezpečení přitom stojí 
pouhý zlomek ceny motorky a 
zloděje spolehlivě odradí. Při 
tipování vhodného lupu totiž 
hledí zejména na odhadovaný 
čas potřebný k překonání 
bezpečnostních prvků.

Nejhorší situace ohledně 
odcizení jednostopých vozidel 
je každoročně v hlavním městě. 
Téměř dvě pětiny krádeží 
jsou podle statistik Policie ČR 
nahlášeny právě zde. V loňském 

roce se v hlavním městě odcizilo o čtvrtinu více motorek 
než v roce 2014, letos by se situace opět mohla zhoršit 
- motocyklů na silnicích bude více než vloni. Dalším 

zajímavým trendem je skutečnost, že 
motocykly se kradou více na Moravě 
než v Čechách.

V roce 2015 bylo nahlášeno 594 krádeží 
motocyklů s celkovou hodnotou přes 
21,5 milionu korun. Nejvíce krádeží 
bylo v Praze (176), Moravskoslezském 
kraji (67), Středočeském kraji 
(64), Jihomoravském kraji (47) a v 
Olomouckém kraji (45).

 „Naprostou samozřejmostí by měl 
být kotoučový zámek s akustickým 
alarmem a provlékací řetěz s visacím 
zámkem, alespoň třetí bezpečnostní 
třídy, který zabezpečí motorku 
před rychlým odcizením vozem. 
Pro celoroční ochranu motorky v 
garáži je vhodné podlahové kotvení. 
Samozřejmostí je možnost sjednocení 
všech zámků na jediný klíč, například 
ten, který zároveň odemyká garáž,“ 

uvádí Jitka Vozábová ze 
segmentu motoproduktů 
společnosti Tokoz, která 
řadou zámků pro ochranu 
motorek ve svém portfoliu 
disponuje.
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Až do 27. dubna si mohou návštěvníci 
vozy této britské značky prohlédnout, 
ale také je mohou při projížďce řídit. 

K vidění zde je SS 2.5 Litre, vůbec první 
sériově vyráběný vůz s označením 
Jaguar, ale také nejslavnější model 
E-Type. V Arkádách se představí obě 
jeho verze, coupé i roadster. K vidění 
je i několik verzí řady XK, ale také 
historické luxusní sedany. Vedle toho 
se představují absolutní novinka 
značky Jaguar model F-TYPE SVR 
nebo unikát F-TYPE project 7.

V sobotu 16. dubna od 12 hodin 
proběhlo před OC Arkády Pankrác 
setkání majitelů vozů Jaguar, kteří 
zde představili své miláčky a poté se 
vydali na spanilou jízdu Prahou na 
Václavské náměstí a znovu zpět na 
Arkády Pankrác.

Během posledního víkendu, od 23. 
do 24. dubna, se zájemcům nabídne 
vůbec první možnost usednout za 
volant zbrusu nového modelu F-PACE, 
který zde bude mít v České republice 
premiéru. 

Výstava V zajetí Jaguaru v obchodním centru Arkády Pankrác
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Vyrovnanost pole vozů WTCC (danou ovšem i zátěží 
80 kg ve vozech Citroën C-Elysée) dokázal už v 
kvalifikaci Nick Catsburg, jemuž první pole position 
pro Ladu uteklo jen o 0,04 s, dělící jej od Citroënu 
Yvana Mullera. Poté v „časovce družstev“ zajely trojice 
vozů Citroën a Honda zcela identické časy.
V zahajovacím závodě vedl Benani. Se zhoršujícím 
se stavem jeho pneumatik dvě kola před koncem 
neodolal útoku Monteira. Proti druhé Hondě Roba 
Huffa ale Maročan uhájil druhé místo o 0,6 s.
Zahajovací závod
1. Tiago Monteiro P Castrol Honda Civic
2. Mehdi Bennani MAR Sebastien Loeb Racing Citroën 
C-Elysée +02,526 s
3. Rob Huff GB Castrol Honda Civic +03,119 s
4. Gabriele Tarquini ITA Lada Sport Vesta +09,247 s
5. José María López RA Citroën Racing C-Elysée 
+09,453 s
6. Norbert Michelisz H JAS Honda Civic +10,085 s

V hlavním závodě se Yvanu Mullerovi nepovedl start 
z pole position. Do čela se dostal López a za něho 
se probojoval odstrčením Mullera v první zatáčce 
Catsburg. López měl problémy s vozem, když se mu 
ze zádě ozývaly podivné zvuky provázené vibracemi. 
Proto se neubránil útoku Catsburga. Šance na 
první vítězství Catsburga s Ladou zmařil problém 
s pneumatikami. Když vedoucí duo dotáhla velká 
skupina vozů, López se zaměřil na hájení druhé 
pozice před útočícím Monteirem. Nicméně v nájezdu 
do předposledního kola López Catsburga předjel. To 
se povedlo i Monteirovi, ale pro útok na Lópeze už 
bylo pozdě.
Hlavní závod
1. José María López RA Citroën Racing C-Elysée
2. Tiago Monteiro P Castrol Honda Civic +0,700 s
3. Nick Catsburg NL Lada Sport Vesta +3,260 s
4. Thed Björk S Polestar Cyan Volvo S60 +3,868 s
5. Norbert Michelisz H JAS Honda Civic +4,620 s

6. Yvan Muller F Citroën Racing C-Elysée 
+4,737 s
7. Mehdi Bennani MAR Sébastien Loeb 
Racing Citroën C-Elysée +5,262 s
8. Tom Chilton GB Sébastien Loeb Racing 
Citroën C-Elysée +5,950 s
9. Fredrik Ekblom S Polestar Cyan Volvo 
S60 +7,551 s
10. Tom Coronel NL Roal Chevrolet Cruze 
+18,969 s

Dramatická bitva WTCC na Slovakiaringu pro Lópeze 
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