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Volkswagen Group v USA dosáhla dohodu o řešení 
problému co se 482 000 vozidly vybavenými 
motory 2,0 TDI se softwarem navrženým tak, aby při 
laboratorních testech uvedl motor do režimu, který 
zastírá nadměrné emise jedovatých oxidů dusíku.

Okresní soudce Charles Breyer v San Francisku 
oznámil, že Volkswagen souhlasí s tím, že vlastníkům 
dotčených vozidel dá nabídku volby z několika 
možností včetně odkupu vozu, zrušení leasingu a 
úprav vozidla, aby prošla dodatečným testováním 
a schvalovacím procesem. Součástí dohody budou 
také „podstatné kompenzace pro postižené majitele 
vozidel“.

Volkswagen také souhlasí se zřízením fondu k 
nápravě škod na životním prostředí způsobených 
nadměrnými emisemi oxidů dusíku uvolněnými 
postiženými vozidly. Po Volkswagenu se rovněž 
budou požadovat finanční prostředky na podporu 
„zelených“ technologií ve vozidlech.

„Volkswagen má v úmyslu svým zákazníkům 
plně kompenzovat a sanovat veškeré dopady na 

životní prostředí v důsledku překročení emisí jeho 
vznětovými motory,“ firma uvedla ve své zprávě.

Dohoda ovšem nemá vliv na probíhající projednávání 
žaloby za kriminální čin, kterou proti Volkswagenu 
podalo ministerstvo spravedlnosti, neovlivní 
probíhající vyšetřování státními zástupci ani mnoho 
hromadných žalob vedených proti Volkswagenu 
jeho zákazníky. Dohoda se rovněž nevztahuje na 80 
000 vozidel Volkswagen, Porsche a Audi vybavenými 
motory V6 3,0 TDI. Řešení problému těchto vozidel 
se bude muset ještě dohodnout. 

Zatím není jasné, kolik Volkswagen bude muset 
zaplatit na pokutách za překračování emisí. Dohoda 
Volkswagenu s americkou vládou nemá žádný vliv na 
to, jak bude Volkswagen řešit problém s 8,5 milionu 
vozidly vybavenými stejnými motory a prodanými v 
Evropě.

Volkswagen dospěl v USA k dohodě
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Renault představí nový Koleos
Renault připravuje novou generaci svého SUV Koleos. Nový Koleos byl navržen a 
zkonstruován jako globální model spojující techniku vycházející z Nissanu X-Trail s 
francouzským stylem podle návrhů Laurense van Ackera. Je robustnější než crossover 
Kadjar a poskytne i rozsáhlejší 
schopnosti jízdy v terénu při současném 
zachování jízdních vlastností, stability 
i komfortu pro jízdu na silnici. Vychází 
z modulární platformy CMF-C/D (jako 
Nissany Qashqai a X-Trail) umožňující 
použití vyspělého systému pohonu 
všech kol s elektromagneticky 
ovládanou mezinápravovovou 
spojkou. Vzhledem k tomu, že Renault 
už má sedmimístné modely Espace 
a Grand Scénic, tak Koleos bude 
jen pětimístný. Pro čínský trh se bude 
vyrábět v nové továrně ve Wu-chanu. 
Jak tomu bude s evropskou verzí, která 
přijde do prodeje počátkem roku 
2017, zatím není jasné. První generaci 
modelu Koleos, vyráběla korejská 
Samsung Motor, která patří Renaultu.
více na www.autoweek.cz

Bentley Continental GT Speed 
a Speed Black Edition
Bentley uvádí modernizovaný 
Continental GT Speed. V 
Crewe zvýšili výkon motoru W12 
6,0 l s přeplňováním dvěma 
turbodmychadly na 472 kW 
(642 k) a točivý moment na 840 
N.m. 
Bentley současně představuje 
kupé i kabriolet Continental GT 
Speed Black Edition s kovově 

blýskavými prvky karoserie a kombinací tmavých tónů a živých prvků v interiéru. 
Continentaly GT Speed a GT Speed Black Edition je možné již objednávat, první 
dodávky zákazníkům se uskuteční v létě.
více na www.autoweek.cz
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Zatímco v České republice dovozci aut o prezentaci 
na autosalonu zájem nemají, na Slovensku je to 
jinak. Autosalon v Bratislavě byl skutečně důstojnou 
přehlídkou nových aut na trhu. 

Autosalon v Bratislavě ke své prezentaci využilo 40 
automobilových značek. Byly mezi i Lada, Dacia, Mini, 
Mitsubishi, Volvo nebo Tesla. V Bratislavě chyběly jen 
Lexus, Seat, Subaru a Toyota. Automobilky předvedly 
71 slovenských premiér a navíc dvě evropské - 
modernizovaný Hyundai Grand Santa Fe a Nissan GT-
R. 

Modernizovaný Nissan GT-R dorazil do Bratislavy 
krátce po světové premiéře na nedávném autosalonu v 
New Yorku. Kromě úprav aerodynamiky má vylepšený 
zážehový šestiválec 3,8 l se dvěma turbodmychadly, 
který poskytuje o 15 kW vyšší výkon - 419 kW (570 
k) zásluhou modifikací přeplňování a zapalování. 
Šestirychlostní dvouspojková převodovka má nový 
software, takže řadí jemněji a jízda s ní je plynulejší. 
Prodej v Evropě začne v létě.

Poprvé v Evropě prezentovaný Hyundai Grand Santa Fe 
s novými stylistickými prvky doplňuje modernizovaný 
model Santa Fe, jehož prodej u nás právě začíná. 
Hyundai na bratislavském autosalonu uvedl na 
slovenský trh také šestou generaci kompaktního 
sedanu Elantra. Predešlá Elantra byla na Slovensku 
velmi úspěšná.

Mezi další významné novinky patří slovenské premiéry 
nových vozů resp. generací Citroën Spacetourer a 
Peugeot Traveller, BMW M2, Fordy Edge, Focus RS a 
Ranger, Fiat Tipo, Jaguar F Pace, Mercedes-Benz třídy 
E, Nissan Juke R, Suzuki Baleno, Range Rover Evoque 
Cabrio, Renault Talisman Grandtour nebo Volkswagen 
Tiguan. 

Mezi výstavní atrakce patřil koncept Mazda Koera, 
vítěz Dakaru Peugeot 2008 DKR, soutěžní Peugeot 
208 R2 z Rallye Monte Carlo nebo okruhové BMW M6 
GT3. V rámci doprovodného programu se uskutečnily 
crash testy, testovací jízdy i přehlídka veteránů a 
tuningu. 

Autosalon v Bratislavě 
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Reprezentativní unikát: Audi A8 L extended
Audi pro jednoho evropského zákazníka vyrobilo individuální limuzínu A8 L extended s 
délkou 6,36 m a rozvorem 4,22 m. Tento koncept vyvolal zájem i dalších klientů, kteří si již 
tento nestandardní vůz z individuální výroby také objednali. Vývoj a výroba neobvykle 
dlouhé luxusní limuzíny si vyžádaly téměř rok. Náročné bylo zejména zajištění bezpečnosti 
a tuhosti karoserie. Audi A8 L extended těží ze sériového koncept prostorového rámu 
Audi Space Frame, který je téměř kompletně zhotoven z hliníku. V rámci zakázkové 
výroby se prodloužily boční 
prahy a středový tunel 
lisovanými profily z hliníku. 
Do střechy byly integrovány 
hliníkové uzavřené profily a 
příčné výztuhy. Cestujících 
sedí ve směru jízdy, přičemž 
druhá i třetí řada jsou tvořeny 
elektricky nastavitelnými 
samostatnými sedadly.
více na www.autoweek.cz

Autonomně z Paříže do Amsterdamu 
Dva autonomní vozy Citroën C4 Picasso 
absolvovaly trasu z Paříže do Amsterdamu. 
Oba automobily skupiny PSA opustily 
vývojové centrum PSA ve Vélizy v režimu eyes 
off, který odpovídá 3. stupni autonomního 
řízení, kde řidič ve voze nezasahuje do 
řízení, jen sleduje, zda systémy fungují 
správně. V režimu bez zásahu řidiče ujely 
více než 300 km. Cílem jejich cesty byla 
akce The Experience, kterou zorganizovalo 
nizozemské ministerstvo infrastruktury a 
životního prostředí a město Amsterdam. 

Sešla se na ní desítka výrobců automobilů s ministry dopravy Evropské Unie, které 
momentálně předsedá Nizozemsko. Ministři dopravy EU měli možnost usednout do vozů 
s autonomním řízením různých výrobců a absolvovat několikakilometrovou zkušební 
jízdu v reálných podmínkách provozu.
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 16. týdne na www.autoweek.cz:
Expresní přeprava DB Schenker
Testy spotřeby paliva u vozů Mitsubishi
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O největším výrobci automobilů v Evropě, koncernu 
Volkswagen, do něhož patří i česká automobilka 
Škoda, vyšlo v září 2015 najevo, že své vznětové 
motory vybavoval softwarem, který umožňoval 
podvádět při měření emisí. Tímto nelegálním 
systémem bylo vybaveno okolo 11 milionů vozidel 
značek Volkswagen, Audi, Seat a Škoda.
Podle zjištění listu Handelsblattu byl tento systém 
původně vyvinut v roce 1999 v automobilce Audi, ale 
nebyl použit v sériové výrobě. Až o šest let později, 
když technici Volkswagenu nebyli schopni splnit 
požadavky vedení na splnění severoamerických 
emisních standardů, začali do motorů instalovat toto 
u Audi vyvinutý software.
Volkswagen dosud nepodal k celé aféře žádné 
vysvětlení, pouze suspendoval řadu techniků, kteří 
stáli v čele vývoje značky Volkswagen v době, kdy se 
podvádějící software začal používat.
Vyšetřovatelé, kteří prověřují více než 1500 laptopů 
zabavených v ústředí koncernu ve Wolfsburgu, zjistili, 
že prověřování dat komplikuje rozsáhlé používání 

kódovaných výrazů v komunikaci, například označení 
„akustický software“ pro technologii používanou 
při kontrole emisí v běžném provozu. Případem se 
zabývá 450 specialistů.
Vysvětlení ze strany Volkswagenu i náprava stávajícího 
stavu trvá mnohem déle, než vedení koncernu původně 
slibovalo. Podle zákulisních informací předpokládané 
jednoduché úpravy softwaru nepřinesly výsledky, 
které by uspokojily kontrolní orgány, tj. německý úřad 
KBA, aniž by se to neprojevilo na významném zvýšení 
spotřeby pohonných hmot. Zatím byly schváleny jen 
úpravy motorů 2,0 TDI u vozů Audi A4, A5 a Q5 a 
Seat Exeo. Úpravy pro Volkswagen Passat 2,0 TDI 
a Škodu Superb byly ze strany KBA odmítnuty jako 
nedostačující.
V Německu roste nespokojenost s tím, že Volkswagen 
neplní sliby, které v prosinci dal předseda dozorčí 
rady Hans Dieter Poetsch. Za skandální se označuje 
skutečnost, že se Poetsch a další vrcholní manažeři 
koncernu věnují především boji o zachování svých 
odměn. 

více na
www.autoweek.cz

Software pro podvádění při měření emisí je prý od Audi
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Continental SportContact 6 z Otrokovic
Letní vysocevýkonné pneumatiky SportContact 6 ze segmentu UUHP (Ultra-High 
Performance Tires) spojují to nejlepší z technologií Continental pro dokonalý zážitek 
ze sportovní jízdy a maximálně bezpečnou jízdu v rychlosti až 350 km/h. Běhounová 
směs Black Chili byla navržena tak, aby pevně přiléhala k 
mikronerovnostem na povrchu vozovky i ve vysoké rychlosti. 
Perfektní jízdní kontrolu poskytuje dezén s technologií Force 
Vectoring pro optimální rozložení hnacích sil. Výhradně pro 
SportContact 6 byl vyvinut materiál Aralon 350 s vlákny z 
pevného aramidu a pružného nylonu pro bezpečné chování 
pneumatiky i při nejvyšší rychlosti.
Pneumatiky SportContact 6 jsou určeny pro sportovní vozy, 
jako jsou Audi R8, Porsche 911, BMW M5 nebo řada Mercedes 
AMG. V nabídce jsou i pneumatiky pro elektromobil Tesla S. 
Produkci plášťů vedle závodu v německém Korbachu zajišťuje 
i Continental Barum v Otrokovicích. 
více na www.autoweek.cz

Nový Peugeot i-Cockpit
Uspořádání interiéru i-Cockpit je už čtyři 
roky charakteristickým prvkem vozů 
Peugeot. Vůz Peugeot s i-Cockpitem 
si od roku 2012 koupilo více než 2,2 
milionů zákazníků. Práce vývojářů 
a designérů nyní vyústila v novou 
generaci. Peugeot představil funkční 
demonstrátor, který znázorňuje interiér 

budoucích vozů značky. Najdeme zde základní prvky systému i-Cockpit: menší volant, 
vyvýšený přístrojový panel a dotykový displej, ale z hlediska ergonomie, technologie 
a smyslového vnímání je celá koncepce posunuta opět dál. Nabízí vysoko umístěný 
digitální panel, kapacitní dotykový displej, lepší konektivitu a nový systém i-Cockpit 
Amplify, jenž působí na několik smyslů současně.
 více na www.autoweek.cz

Ve zkratce
- Další problém pro Volkswagen: odboráři v Německu požadují zvýšení mezd o 5 %.
- Průměrný roční příjem 112 560 zaměstnanců VW v Německu je 88 000 eur, tedy 205 
300 Kč měsíčně.
- Kvůli Dieselgate musí akcionáři Volkswagenu oželet 96 % dividend a představenstvo 
39 % odměn.
- Šéf dozorčí rady a bývalý finanční šéf VW Hans-Dieter Pötsch dostane za rok 2015 
odměnu 2,3 milionu eur.
- Odměny šéfky GM Mary Barraové za rok 2015 vzrostly o 77 % na 28,6 milionu USD při 
základní mzdě 1,75 milionu.
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Personalia z

Hyan zůstal dopisovatelem časopisu 
Automobil
Z měsíčníku Automobil odešel letos v 
březnu dlouholetý šéfredaktor Tomáš 
Hyan. Co bude nestor české motoristické 
novinařiny dělat? Hyan byl v redakci 
od roku 1996, letos z ní musel odejít 
kvůli „nezbytné generační výměně“.  
„Další spolupráce s titulem Automobil 
byla Tomášovi vedením vydavatelství 
samozřejmě nabídnuta. Určitě budeme 
rádi, když ji využije a bude v redakční 
práci pokračovat,“ napsala před časem 
našemu portálu Marcela Šolcová z BM 
Czech. 
Vedoucím dopravní sekce vydavatelství 
se stal Petr Hanke, bývalého 
šéfredaktora nahradil na pozici v 
Automobilu Jiří Duchoň. „Já se nakonec 
s vydavatelstvím dohodl na externí 
spolupráci v oblasti článků o historii 
motorsportu. Samozřejmě mě to neuživí, 
nyní si hledám nové angažmá,“ řekl 
našemu portálu Tom Hyan. Tom Hyan 
už není ani v porotě COTY. Na začátku 
letoška předal podle pravidel určených 
pro porotu volící evropský Vůz roku svoji 
pozici v jury Mgr. Jiřímu Duchoňovi.

Dachser má v Hradci nového 
manažera spedice
Dachser najal nového manažera 
spedice královéhradecké pobočky. 
Na své nové pozici bude zodpovědný 
za provoz oddělení sběrné služby. 
Jakub Černý bude řídit tým 25 lidí z 
místní dopravy, linkových přeprav 
a překládkového skladu. Černý, 
DiS., vystudoval obor Ekonomie a 
management podniku na Vyšší 
odborné škole v Ledči nad Sázavou 
a svoji profesní dráhu zahájil ve 
společnosti Merka Spedition, 
kde působil na pozici vedoucího 
dispečera. Další pracovní zkušenosti 
získal ve firmě Schenker jako vedoucí 
oddělení přeprav. Do společnosti 
Dachser Czech Republic nastoupil na 
pobočku v Hradci Králové na začátku 
letošního roku. Černý hovoří plynně 
německy a částečně anglicky. Je 
ženatý a má dvě děti. Mezi jeho 
koníčky patří sport a volný čas tráví 
nejraději s rodinou na chalupě.
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Dva roky je Mototechna Premium je synonymem pro 
luxusní zánovní automobily za výhodné ceny. Pod 
hlavičkou Mototechna Premium, kterou společnost 
AAA Auto představila v dubnu 2014, se během dvou 
let na trhu prodalo 581 vozů. Průměrná cena jednoho 
automobilu činila 909 000 Kč. 
 „Každý měsíc se prodá zhruba dvacet automobilů. 
Mírný pokles jsme zaznamenali pouze v říjnu loňského 
roku. Červenec 2015 a únor 2016 byly naopak nad-
průměrně silné měsíce,“ komentuje generální ředitel-
ka AAA Auto Karolína Topolová.
Nejvíce automobilů nakupují zákazníci z Prahy - 88,5 
%. Nejvyšší průměrnou cenu za vůz, a to 1 425 000 
Kč, ale zákazník překvapivě zaplatil v Jihlavě. 
Nejoblíbenější značkou je s podílem 31,3 % BMW s 
nejprodávanějším modelem BMW 5. Největší zájem 
je o vozy SUV, které tvoří 49,1 % prodeje. Druhým 
nejžádanějším typem karoserie je sedan (22,6 %) a 
třetím kombi (8,4 %). Co se motoru týče, vítězí na celé 
čáře automobily se vznětovými, které představují více 

než 80 %, 92 % prodaných vozů je s automatickou 
převodovkou a 73,4 % s pohonem všech kol. 
Nově do nabídky přibyly čtyři stovky tzv. půlročních 
vozů, jichž je Mototechna největším tuzemským 
prodejcem. „Takto mladé automobily svými vlast-
nostmi víceméně odpovídají zcela novým modelům, 
prostřednictvím Mototechny se však dají pořídit až o 
40 % levněji. Nabídka je atraktivní i pro náročné zá-
kazníky, kteří chtějí spolehlivý vůz s kvalitním vybav-
ením a špičkovými vlastnostmi. Kromě toho se jedná 
o velmi výhodnou alternativu i z ekonomického hle-
diska,“ uvádí generální ředitelka AAA Auto Karolína 
Topolová.
Nejnovějším produktem Mototechny Premium je 
úvěr Bumerang. Úvěr s garantovanou odkupní ce-
nou je Bumerang na tuzemském trhu naprosto un-
ikátním produktem, který umožňuje nabídnout zá-
kazníkovi modernější a flexibilnější variantu úvěru s 
poslední navýšenou splátkou. 

Mototechna Premium slaví druhé výročí
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Největší on-line server s ojetými vozy v ČR Sauto.cz 
analyzoval, jak se mění hodnota vozů v závislosti na 
jejich stáří. Na základě toho Sauto.cz doporučuje pro 
nákup stáří pět let u standardních značek, osm let u 
prémiových.
Sauto.cz průměruje všechny modely dané značky. 
Ceny standardních 
značek začínají u 
jednoletých aut 
na různé úrovni. 
Nejvýše stojí Ford, 
uprostřed Škoda 
a Volkswagen, 
Hyundai je v 
průměru nejlevnější. 
Rozptyl v průměrné 
ceně je v prvním 
roce více než 200 
000 Kč. 
Nejrychlejší pokles 
podle Sauto.
cz zaznamenají 
standardní značky v 
prvních 4 až 5 letech, 
kdy ztrácejí 40–60 
% původní hodnoty. Pak se cena ustálí a klesá pouze 
mírně. Po 5. roce se tedy za relativně podobnou cenu 
nabízejí stále starší vozy a koupě již není tak výhodná. 
U prémiových značek trvá prudký pokles ceny déle - 
až do 8-9 roku. Během této doby vůz ztratí až 80 % 
své původní hodnoty. Cenový pokles v dalších letech 
je již jen minimální.
Podle Sauto je průměrná cena vozů BMW po 8 
letech 339 000 Kč a u Audi 309 000 Kč srovnatelná 

s cenou tříletých ojetin značek Škoda (330 000 Kč), 
Volkswagen (379 000 Kč) a Ford (308 000 Kč). Ve 
prospěch standardních značek však samozřejmě hraje 
fakt, že servis těchto vozů je levnější.
Stejně jako se liší výchozí ceny, rozdíl je v tempu 
jejich poklesu. Například vozy značky Ford ztratí mezi 

prvním a druhým 
rokem 36 % původní 
hodnoty, a ve třetím 
roce jsou již pod 
polovinou: jejich 
cena se sníží o 53 
%. Naopak za vozy 
značek Volkswagen 
a Škoda majitel 
dostane ještě po 
pěti letech více než 
polovinu původní 
ceny - v případě 
Volkswagenu to je 
63 % a za Škodu 
57 % - apod 
polovinu hodnoty 
se dostanou až v 
šestém roce.

Za Volkswagen koupený v ČR může prodávající získat 
průměrně o 26 000 Kč více než u srovnatelného auta 
koupeného v zahraničí a dovezeného k nám. Přitom 
jen 33 % nabízených Volkswagenů bylo prodáno jako 
nové v ČR! 
Škodovce zvedá vznětový motor prodejní cenu až 
o 40 000 Kč, ale v případě fordu má palivo na cenu 
ojetiny velmi malý vliv.

více na
www.autoweek.cz

Sauto.cz doporučuje nejvýhodnější nákup ojetého auta 
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Ochranářská opatření Francie zpochybňují smysl EU

Tisková zpráva Sdružení automobilových dopravců 
ČESMAD Bohemia reagující na nové ochranářské opatření 
Francie.

Zatímco Evropská komise již téměř rok zkoumá, zda je 
aplikace německého zákona o minimální mzdě na sektor 
mezinárodní dopravy v souladu s unijním právem, Francie 
připravila ještě daleko nepřijatelnější variantu téhož. 
Podle ní má mít od 1. července řidič, vezoucí zboží nebo 
lidi do Francie, nárok nejen na francouzskou minimální 
mzdu, ale i na další sociální pravidla, týkající se pracovní 
doby a odpočinku, práce přesčas, ochranu zdraví při práci 
a rovnosti pohlaví. To vše má být zajištěno absurdně 
složitým byrokratickým procesem, zahrnujícím například 
povinnost každého českého zaměstnavatele ustanovit ve 
Francii zástupce, který bude plnit úlohu styčného bodu 
pro kontrolu, nebo vézt s sebou francouzský překlad 
české kolektivní smlouvy.

Jedná se evidentně o ochranářské opatření francouzského 
trhu před konkurencí z unijních států s levnější pracovní 

silou. Je to ovšem také otočení kormidla o 180° v politice 
sjednocené Evropy, která měla zajišťovat volný trh a 
eliminaci obchodních bariér. To nyní končí a pomocí 
byrokratických opatření se před východními zeměmi 
uzavírá unijní trh stejně účinně jako před jejich vstupem 
do EU. Francie i Německo se při ospravedlňování svých 
kroků ohání módními hesly o sociálním dumpingu a 
moderním otroctví, ale přitom jejich firmy masivně těží 
právě z levnější práce v nových zemích Unie, kde jim tato 
nerovnost velmi vyhovuje.

Generální tajemník Sdružení Vojtěch Hromíř k tomu 
řekl: „Bohužel došlo na naše varování, že německý 
MiloG strhne lavinu dalších podobných kroků a povede 
k faktickému konci volného trhu. ČESMAD Bohemia se 
proto dnes obrací dopisy na premiéra, další členy vlády, 
kterým přísluší tato problematika, a europoslance, aby 
využili všechny své síly a možnosti k zastavení těchto 
kroků a zvrácení trendu vedoucího k opětovnému 
rozdělení Evropy.“

více na
www.autoweek.cz
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Již 5. ročník největší motoristické výstavy v ČR, 
zaměřené na sportovní a upravené vozy, se 
uskuteční 3. a 4. září na výstavišti PVA EXPO PRAHA. 
Hlavním tématem budou opět krásná auta a bohatý 
doprovodný program, 
který organizátoři 
připravují nejen 
pro skalní fanoušky 
automobilů, ale i pro 
širokou veřejnost. 

Ti, kdo upřednostňují 
motorsport, jistě ocení 
sekci Racing Cars, 
která po loňském 
úspěchu opět nabídne 
představení mnoha 
závodních týmů z 
několika disciplín 
automobilových závodů a soutěží. V sekci tuningových, 
tedy upravených vozů, se objeví nejlepší tuningové 
skvosty z několika zemí Evropy. 

Část haly je plánována také pro současné osobní 
vozy, a to sportovní, nebo se sportovním akcentem. 
Ty budou vystaveny prostřednictvím velkých dealerů 
nebo přímo zastoupeními značek. 

Automobily se stále vyvíjejí a pojem elektromobil 
přestává být pouze teoretický. Není tedy divu, že i 

zde se představí některé z nich a návštěvníci se budou 
moci podívat i svézt v těchto technologicky zajímavých 
vozech. Na své si přijdou také milovníci značky Škoda. 
Pro ně bude připravena pod hlavičkou Skodahome.

cz široká expozice 
nejen současných, 
ale i starších modelů. 
Představí se mj. i kultovní 
model 1000 MBX, 
který letos slaví kulaté 
padesáté narozeniny. 
Nezapomeneme ani 
na americké klasiky, 
které dostanou jako 
vždy dostatečný 
prostor, a to nejen díky 
svým úctyhodným 
rozměrům.

Především pro děti budou připraveny herní konzole, 
soutěže a jízdy na trenažerech, dopravní hřiště a 
mnoho soutěží. A v pozadí jistě nezůstane ani další 
program v podobě soutěží Miss, tomboly, airbrush 
workshopů, autogramiád, focení s modelkami atd. 

Více informací o akci naleznete na www.
praguecarfestival.cz a také na oficiálním profilu výstavy 
na facebooku (facebook.com/PragueCarFestival).

Prague Car Festival 2016 - 
netradiční auta již tradičně na konci prázdnin

více na
www.Oldtimermagazin.cz
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Sezona vytrvalostních závodů má za sebou tradiční 
jarní premiéru. Diváci si na okruhu v Silverstone za 
40 liber užili kromě šestihodinovky, započítávané 
do mistrovství světa FIA WEC, i čtyřhodinovku 
evropského šampionátu ELMS. Celkem se jich přišlo 
podívat 52 000. 
Ve zmoklé kvalifikaci Audi zaskočilo obhájce titulu 
Porsche. Hned po startu ale bylo jasné, že si to u 
Porsche nenechají líbit a Webber se ujal vedení. Pak 
si ale Hartley, který vedl už o 40 s, neporozuměl s 
Wainwrightem, jehož Porsche GT předjížděl o další 
kolo. Lehký střet otočil hybridní prototyp napříč a 
zvedl jej na bok. Mnoho nechybělo, aby skončilo na 
střeše. Na trať vyjel Safety Car a drama pokračovalo, 
protože hybridní systém di Grassiho Audi přestal 
fungovat. 
Na trati zůstaly jen dva vozy bojující o vítězství. Jejich 
souboj se odehrával na trati, v boxech ale i u počítačů 
týmových stratégů. Po poslední sérii zastávek v 
boxech vedl Fässler s Audi o 6 s před Janim s Porsche. 
Jenže Jani musel ještě těsně před koncem pro pár litrů 
benzinu a Audi mohlo po 11 měsících (od loňského 
závodu ve Spa) slavit vítězství. Radost ale trvala jen 
pár hodin, než jej techničtí komisaři vyloučili pro 
nesrovnalosti v rozměru podlahové desky. 
V kategorii GTE s nečekanou převahou triumfovaly 
nové Ferrari týmu AF Corse. 

1. Dumas/Jani/Lieb  Porsche 919 Hybrid 194 kol 
LMP1
2. Kobayashi/Sarrazin/Conway  Toyota Gazoo S040 
Hybrid 193 kol LMP1
3. Tuscher/Kraihamer/Imperatori  Rebellion R-ONE 
AER 183 kol LMP1
4. Prost/Piquet/Heidfeld Rebellion R-ONE AER 181 
kol LMP1
5. Gonzalez/Albuquerque/Senna RGR Sport by 
Morand Ligier JS P2 Nissan 179 kol LMP2
6. Derani/Dalziel/Cumming  ESM Ligier JS P2 Nissan 
179 kol LMP2

17. Rigon/Bird AF Corse Ferrari 488 GTE 167 kol GTE 
Pro
18. Bruni/Calado AF Corse Ferrari 488 GTE 166 kol GTE 
Pro
19. Thiim/Sorensen/Turner  Aston Martin Racing 
Vantage V8 166 kol GTE Pro
20. Franchitti/Priaulx/Tincknell  Ford Chip Ganassi 
Team UK Ford GT 165 kol GTE Pro
21. Johnson/Mucke/Pla  Ford Chip Ganassi 
Team UK Ford GT 165 kol GTE Pro
22. Perrodo/Collard/Aguas  AF Corse Ferrari F458 
Italia 163 kol GTE Am

Příští závod: 7. května 6 hodi Spa-Francorchamps

FIA WEC - 1. závod
6 hodin Silverstone/RAC Tourist Trophy

více na
www.MotorSport-ing.cz
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