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Tým 26 žáků Středního odborného učiliště 
strojírenského Škoda Auto dokončil stavbu svého 
kupé snů. Škoda Atero je plně funkční automobil 
vytvořený na bázi modelu Škoda Rapid Spaceback. 
Tento unikát je již třetím učňovským vozem 
vytvořeným v rámci aktivit Škoda Akademie. Vše 
začalo v roce 2014, kdy představil žákovský tým 
malý kabriolet CitiJet, v roce 2015 následoval pick-up 
FunStar. Cílem projektu je podpořit um a kreativitu 
žáků Středního odborného učiliště.

Se stavbou vozu Škoda Atero učni začali na konci 
roku 2015. Čtyři dívky a 22 mladých mužů společně 
navrhli koncept, který pak realizovali za odborného 
dohledu svých učitelů odborného výcviku a s 
podporou oblastí Technického vývoje, Designu a 
Výroby. 

Škoda Atero je 4,3 m dlouhé kompaktní dvoudveřové 
kupé s výklopnou zádí. Přestavba tohoto vozu byla 
rozsáhlejší než u předchozích učňovských projektů. 
Střední sloupky byly přesazeny vzad a zadní jsou 
více skloněné. Také povrchové díly karoserie 
doznaly změn. Kapota dostala větrací otvory, dveře 
jsou prodloužené a víko zavazadelníku nese spoiler. 
Upravené byly i zadní skupinové svítilny.

V zadním nárazníku jsou integrovány velké koncovky 
výfuku z Octavie RS. Přední nárazník nese velký 
otvor pro vstup chladicího vzduchu. Světlomety 
využívají technologie LED a červené podsvícení. 
Černě lakovaná a červeným lemem zdobená 18“ litá 
kola Turini jsou z modelu Octavie. 

Motor je 1,4 TSI (92 kW/125 k) v kombinaci se 
sedmirychlostní převodovkou DSG. 

Sportovní náladu interiéru dodává červené ambientní 
osvětlení s bodovými LED. Audio-zesilovač o výkonu 
1800 W rozeznívá 14 reproduktorů - samotný 
subwoofer, umístěný v zavazadlovém prostoru, 
promění na akustické vlnění až 400 W výkonu.

„Byla to pro nás pro všechny jedinečná příležitost 
poznat nové lidi, navázat nová přátelství napříč 
profesemi a využít, resp. odzkoušet teoretické 
poznatky v praxi. Tento projekt si vyžádal zhruba 
1700 pracovních hodin a na výsledek jsme všichni 
velice hrdí,“ říká mluvčí žákovského týmu Dan Voce.

Škoda Atero - učňovské kupé snů
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Další krok ke krizové variantě 
výběru mýta po roce 2016
Vláda ČR vzala na vědomí 
právní rozbor postupu 
Ministerstva dopravy, který zajistí 
provoz systému elektronického 
mýta po roce 2016. Členové 
kabinetu se seznámili s dvěma 
znaleckými posudky smlouvy 
a dodatků mýtného systému, 
podle kterých od příštího 
roku může spravovat mýtné 
pouze současný provozovatel. 
Slovenská společnost SkyToll 
přitom ministerstvu dopravy 
předložila konkrétní cenovou nabídku na převzetí provozu elektronického mýtného 
systému od 1. ledna 2017, na jejímž základě by Česká republika mohla ušetřit 1,5 až 3,0 
miliardy korun.
Kromě pokračování výběru mýta ve výši 10 miliard korun ročně ministerstvo hledá 
projektového manažera, který pomůže s přípravou a spuštěním nového systému 
elektronického mýta po roce 2019.
více na www.autoweek.cz

Přibudou Stanice technické kontroly?
Ministerstvo dopravy připravuje úpravy 
zákona o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, které otevřou 
trh s STK konkurenci. Nová pravidla 
by měla platit již příští rok. V současné 
době oprávnění k provozování stanice 
technické kontroly uděluje krajský úřad 
na základě počtu vozidel registrovaných 
v daném správním obvodu. Otevíráním 

trhu s STK se chce Ministerstvo dopravy připravit na aplikaci evropské směrnice, kterou 
mají členské státy povinnost realizovat do května 2018 a která požaduje, aby kontroly 
emisí i technickou kontrolu prováděl jeden subjekt. 
„Chceme, aby se zvýšil počet stanic technických kontrol tam, kde aktuálně motoristům 
mohou chybět. STK budou tím pádem dostupnější a objednací lhůty se zkrátí. Díky 
tlaku konkurence by mohlo dojít i ke snížení cen,“ domnívá se ministr Ťok. V televizní 
reportáži poté opětovně projevil naprostou neznalost problematiky, když prohlásil, že 
„ministerstvo generovalo kastu „autoservisů“ s výhradním právem kontrolovat vozidla, 
a tím jim zajistilo jistý job.“ Jenže těmi „vyvolenými“ nejsou autoservisy, ale kontrolní 
stanice STK, které mají ze zákona zákaz oprav.
více na www.autoweek.cz
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Také Peugeot zahajuje velkou ofenzivu v segmentu 
SUV. Jeho prvním reprezentantem a současně 
symbolem této ofenzivy se má stát nový model 
Peugeot 3008. Ve snaze zaútočit na Nissan Qashqai a 
Renault Kadjar opouští agresivním výrazem podobu 
blízkou minivanu, kterou nesla první generace, 
představená v roce 2009. Od té doby vzrostl prodej 
kompaktních SUV 2,5x. 

Nový Peugeot 3008 vznikl na platformě EMP2 (jako 
Peugeot 308 nebo Citroën C4 Picasso). Platforma 
přispívá ke  snižování hmotnosti (podle verze až o 
100 kg v porovnání s 1. generací). Nový Peugeot 
3008 jako SUV slibuje schopnost jízdy v terénu i bez 
pohonu všech kol. K tomu kromě velké světlé výšky 
napomáhá systém posílené mobility Advanced Grip 
Control zahrnující vylepšený protiprokluzový systém.

Interiér nového Peugeotu 3008 je originální 
s futuristickou přístrojovou deskou nejnovější 
generace systému Peugeot i-Cockpit. Volant je ještě 
kompaktnější se dvěma ploškami pro lepší uchopení. 
Vyvýšený přístrojový panel nabízí již v základní verzi 

HD displej 12,3“, který lze nakonfigurovat a upravit 
podle přání. Velký 8" dotykový displej, umístěný 
uprostřed přístrojové desky, je doplněn šesti 
klávesami pro rádio, klimatizaci, navigaci, parametry 
vozu, telefon a mobilní aplikace.

Velkou modularitu zajišťují zadní asymetricky dělená 
sedadla Magic Flat. Zavazadlový prostor má objem 
520 l resp. 1580 l po sklopení zadních sedadel.

V Evropě bude nové Peugeot 3008 nabízen se 
zážehovými motory 1,2 PureTech 96 kW/130 k S&S 
ve verzi standard nebo s velmi nízkou spotřebou a 
1,6 THP 121 kW/165 k S&S. Vznětové motory budou 
1,6 BlueHDi S&S (74 kW/100 k a 88 kW/120 k) a 2,0 
BlueHDi S&S (110 kW/150 k a 132 kW/180 k). Od roku 
2019 nabídku rozšíří i s plug-in hybrid.

Uvedení nového 3008 využívá Peugeot k nabídce 
nového řešení individuální mobility: skládací 
koloběžky s elektromotorem e-Kick by Micro a 
skládacího jízdního kola s elektromotorem e-Bike by 
Peugeot, které lze dobíjet v zavazadlovém prostoru.

Nový Peugeot 3008 se vyrábí v továrně v Sochaux. 
Představen veřejnosti bude v září na pařížském 
autosalonu a prodej začne v říjnu. V Paříži se má 
současně představit i prodloužená sedmimístná 
verze, která nahradí minivan 5008.

Peugeot 3008 přitvrzuje hru

více na
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Značku MOL nese již 135 čerpacích stanic v ČR.  
Přesně rok od představení první čerpací stanice MOL v České republice se do bílo-zeleno-
červených barev převlékla už 135. stanice. V současné chvíli pokračuje rebranding 
čerpacích stanic Agip, který bude dokončen během letních měsíců. Síť čerpacích 
stanic MOL se sjednotí pod značky MOL a Pap Oil v druhé polovině letošního roku. 
Současně s tím probíhají i úpravy vybraných čerpacích stanic do nového konceptu 
Fresh Corner, které poskytují rozšířenou nabídku občerstvení. Čerpací stanice MOL 
nabízejí kvalitní plně aditivovaná paliva. Zákazníci si mohou vybrat mezi kvalitní, avšak 
finančně úspornější volbou 
EVO 95 a EVO Diesel či 
extratřídou EVO Natural 100+ 
a EVO Diesel +. Společnost 
MOL Česká republika vznikla 
sloučením společností PAP Oil 
a MOL Retail se společností 
Slovnaft ČR. S 315 čerpacími 
stanicemi je druhým 
největším provozovatelem sítě 
čerpacích stanic na českém 
trhu. více na www.autoweek.
cz

Revoluce v prodeji automobilů
Společnost Auto Palace jako první 
dealer v ČR spustila na svých webových 
stránkách prodej vozů online. Tento 
ojedinělý projekt, jež má za cíl maximální 
usnadnění koupě vozů bez nutnosti fyzicky 
přijít do showroomu, dokonce již v reálu 
vyzkoušel první zákazník. Webové stránky 
Auto Palace jsou plně responzivní, a proto 
je rovněž možné si vůz zakoupit online i z 
mobilního zařízení, jako jsou tablet či chytrý 
telefon. Jde o revoluční projekt prodeje 
nových vozů přes internet s podobnými 
parametry online prodeje jakéhokoliv 

jiného druhu zboží vč. garance možnosti vrácení vozu ve 14denní lhůtě. 
více na www.autoweek.cz
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Po světové premiéře 4. generace kompaktního MPV 
Scénic na březnovém autosalonu v Ženevě nyní 
Renault představuje jeho prodlouženou verzi. Nový 
Grand Scénic je víceúčelovým velkoprostorovým 
rodinným automobilem, který nahrazuje nejen 
stejnojmenného předchůdce, 
ale po proměně v crossover do 
značné míry zaujme i roli modelu 
Espace.
Nový Grand Scénic spočívá 
na stavebnicové koncernové 
platformě CMF-C/D, která je 
určena pro kompaktní vozy. Na 
stejném základě se už vyrábějí 
vozy Renaulty Mégane a Scénic, 
stejně jako Nissany Pulsar a 
Qashqai, ale také Espace a 
Talisman. 
Nový Grand Scénic je se 463 cm 
delší o 24 cm než předchůdce a má o 35 mm delší 
rozvor náprav (280 cm), což je o 7 cm více než má 
základní Scénic. Má i o 3 cm větší světlou výšku (16 
cm). Nová generace má prostornější interiér a větší 
zavazadlový prostor, jehož objem v pětimístné verzi 
vzrostl na 718 l (tj. o 222 l víc než u Scénicu), při posunutí 
druhé řady sedadel dopředu až na 866 l. Na rozdíl 

od minulosti už ve střední řadě nejsou tři samostatná 
sedadla, ale asymetricky dělená posuvná lavice. Za 
příplatek dodávaná dvě zadní sedadla sedmimístné 
verze se sklápějí do podlahy. Pro větší komfort jsou 
vpředu sedadla obdobné konstrukce jako v luxusním 

modelu Espace.
Také nový Grand Scénic dostal 
několik technických vymožeností, 
použitých už v kompaktním 
hatchbacku Mégane a základním 
Scénicu. Jde o asistenční 
systémy i prvky interiéru 
vč. 8,7“ dotykového displeje 
multimediálního systému 
Renault R-Link 2 a speciálního 
head-up displeje.
Renault pro Grand Scénic 
nabídne dva zážehové motory 
(1,2 Energy TCe 115/85 kW a 

1,2 Energy TCe 130 s 97 kW) a pět vznětových (1,5 
Energy dCi 110/81 kW a 1,6 Energy dCi 130/96 kW a 
1,6 Energy dCi 160/118 kW) jako u modelu Mégane. 
Úplnou novinkou bude hybridní pohon dCi 110 Hybrid 
Assist, tvořený vznětovým motorem Energy dCi 110 a 
elektromotorem. 

více na
www.autoweek.cz

Renault Grand Scénic je ještě větší 
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V Poděbradech samoobslužná stanice Benzina Expres
Nová samoobslužná čerpací stanice Benzina Expres byla otevřena v Poděbradech 
na parkovišti u hypermarketu Tesco. Je otevřena nonstop. V ČR je nyní pod značkou 
Benzina Expres provozováno už pět 
samoobslužných čerpacích stanic - 
kromě Poděbrad také ve Vysokém 
Mýtě, v Ostravě, v Kopřivnici a v 
Hradci Králové. Největší výhodou 
samoobslužné čerpací stanice Benzina 
Expres je její 24hodinová otevírací doba. 
Díky absenci personálu na ní řidiči navíc 
natankují levněji. Zákazníci mohou za 
palivo zaplatit kartou i hotově. Řidičům 
je k dispozici nabídka benzinu Natural 
95 nebo nafty Diesel TOP Q.
více na www.autoweek.cz

Jak se letos vyvíjí trh s ojetinami? 
Společnost Cebia analyzovala trh 
ojetých vozů za 1. čtvrtletí a zjistila, k 
jakým změnám došlo oproti loňsku. 
Hlavním trendem sledovaného 
období, který ovlivnil řadu dalších 
ukazatelů, byl pokračující růst 
počtu dovážených ojetých vozidel, 
a to o 8 %. Polovina těchto vozidel 
je starší 10 let. Tento trend má vliv 
na pokračující stárnutí českého 
vozového parku a tím i na ekologii 
a bezpečnost silničního provozu. 
Dobrou zprávou je, že nedochází 

ke zvyšování celkové míry stáčení ojetin, která se již několik let drží na hranici 40 %. Roste 
počet vozidel s udávaným vyšším stavem najetých kilometrů a průměrně udávaný stav 
vzrostl na 152 000 km. Čeští zákazníci mají největší zájem o ojeté vozy s cenou do 200 
000 Kč. Podíl těchto vozidel na prodejích v prvním čtvrtletí 2016 činil 69 %. Průměrná 
cena letos prodaných ojetin je 203 800 Kč.
 více na www.autoweek.cz
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Personalia z

Z BMW Group odešla Veronika Jakubcová 
Z pozice Corporate Communications Manager (tisková mluvčí) odešla po šesti letech 
Veronika Jakubcová. „Dnešek je můj poslední den v BMW Group Česká republika, a 
tak vám všem chci poděkovat za dlouholetou spolupráci. Od pondělí příštího týdne 
bude tuto pozici dočasně zastávat kolega Milan Stupka z BMW Group Slovakia, a to 
nad rámec svých aktivit na Slovensku,“ napsala nám Jakubcová v pátek 27. května 
bez bližších podrobností. Absolventka London School of Public Relations pracovala 
před svým angažmá u BMW osm let pro značku Hyundai. 

Autoservis č. 5
Právě vyšlo nové číslo magazínu pro 
autoopravárenství a aftermarket.

Z obsahu:
Pravdy a mýty o filtrech pevných částic
Princip filtru pevných částic FAP/DPF
Realita taxislužeb v Praze
Citroën C4 Cactus a Airbump

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.

www.autoservismagazin.cz
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Porsche Česká republika ještě 
letos uvede tři nová SUV

Volvo naznačilo podobu 
kompaktních modelů 

PSA Groupe investuje do 
nových systémů pohonu

Petr Fulín nejrychlejší na 
Nordschleife v ETCC

López kraloval ve WTCC na Norschleife

http://www.oldtimermagazin.cz
http://www.oldtimermagazin.cz
http://www.oldtimermagazin.cz
http://www.oldtimermagazin.cz
http://www.oldtimermagazin.cz


Porsche Česká republika se v letošním roce zaměřu-
je především na segment vozů SUV. Na český trh 
budou letos společností Porsche Česká republika 
uvedena tři nová kompaktní SUV - nová generace 
Volkswagenu Tiguan, Seat Ateca a Audi Q2. Porsche 
ČR tím svoji nabídku v segmentu SUV rozšíří na sedm 
modelů. Značka Audi v něm bude zastoupena čtyřmi 
modely (Q2, Q3, Q5 a 
Q7), Volkswagen dvě-
ma (Tiguan a Touareg) a 
Seat jedním (Ateca).
„Stejně jako ve světě, 
také u nás prudce roste 
obliba vozů SUV. Jen za 
posledních deset let se 
v České republice zvýšil 
tržní podíl vozů SUV de-
setkrát. Zatímco v roce 2005 bylo na českém trhu reg-
istrováno 2448 nových SUV a terénních vozidel, loni 
to bylo již 43 962 vozů. Tržní podíl vzrostl z přibližně 2 
% na více než 19 %,“ říká generální ředitel společnosti 
Porsche Česká republika Vratislav Strašil.
Kategorie SUV vykazuje aktuálně nejvyšší dynamiku 
růstu. Třída vozů SUV díky tomu v Evropě předstihla 
malé i kompaktní vozy a je nejprodávanější s tržním 
podílem 22,5 %. Mimořádnými přírůstky se může 
pochlubit jak kategorie středně velkých SUV, tak i 
malých a kompaktních SUV.
Zkratka SUV (Sport Utility Vehicle) se používá se pro 
vozidla s vysokou úrovní užitných vlastností, které 
se uplatní při sportovních rekreačních aktivitách, ale 
i v každodenním městském provozu. V porovnání s 
klasickými osobními vozy jsou SUV lépe připraveny 

na jízdu mimo zpevněné cesty vyšší světlou výškou, 
robustnější konstrukcí a zpravidla i pohonem všech 
kol. Na rozdíl od terénních vozů nabízejí vyšší kom-
fort, kultivovanost, bezpečnost a hospodárnost. Vy-
šší světlá výška, delší dráha odpružení kol, odolnější 
konstrukce a lepší izolace od rázů při přejezdu ner-
ovností přináší cestujícím vyšší úroveň komfortu na 

silnicích s horší kvalitou 
povrchu.
Zákazníci oceňují vy-
šší polohu sedadel, us-
nadňující nastupování, 
a dobrý výhled, který 
umocňuje pocit bezpečí 
plynoucí z robustní kon-
strukce. Nastupování a 
vystupování z vozu us-

nadňují nejen vysoko položená sedadla, ale i vyšší 
světlá výška a vyšší dveře. Větší prostor je k dispozici 
nejen pro cestující v první, druhé a případně i třetí 
řadě, ale i pro zavazadla.
Trend oblíbenosti vozů SUV podporují i výrobci, kteří 
rozšiřují nabídku o nové varianty a segmenty, čímž 
oslovují nové skupiny zákazníků.
Vratislav Strašil k tomu dodává: „Očekáváme, že se 
tento trend udrží a obliba SUV dále poroste. Naše 
letošní ofenziva se třemi novými modely v seg-
mentu SUV je teprve začátkem. Modelová strate-
gie koncernu Volkswagen totiž počítá s rozšířením 
modelů SUV/CUV a odvozených variant do mnoha 
segmentů. V každém případě mohu již dnes naše 
zákazníky ujistit, že se mají skutečně na co těšit.“

Porsche Česká republika ještě letos uvede tři nová SUV

více na
www.autoweek.cz
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Volvo předvedlo koncepty 40.1 a 40.2, které 
naznačují, jakou cestou se Volvo hodlá ubírat při 
návratu do segmentu kompaktních prémiových vozů 
- hatchbacku V40 a crossoveru XC40. Oba koncepční 
vozy byly postaveny s využitím nové kompaktní 
modulární platformy CMA (Compact Modular 
Architecture), kterou Volvo vyvinulo ve spolupráci se 
svým čínským partnerem Geely speciálně pro modely 
kompaktních rozměrů s cílem vytvořit dostatek 
volnosti pro konstruktéry a stylisty značky. Vytváří 
prostor i pro použití plug-in hybridního pohonu Twin 
Engine a čistě elektrického pohonu s akumulátory 
souběžně se zážehovými a vznětovými motory.
 Tým designérů, vedený bývalým designérem Škody 
Thomasem Ingenlathem, se snažil dát oběma 
karosářským verzím takovou podobu, aby vybočovaly 
z řady. Verze 40.1, z níž vzejde připravovaný XC40 
současně bude prvním kompaktním crossoverem 
značky. Výroba prvního vozu nové série XC40 bude 
zahájena v roce 2017 v belgickém Gentu. 

Volvo bude od roku 2019 na platformě CMA nabízet i 
vozidla s elektrickým pohonem, která doplní nabídku 
vozů s elektrickým a hybridním pohonem s modulární 
platformou SPA (Scalable Product Architecture), 
tzn. tou, kterou využívají modely XC90 a S90/V90. 
Automobilka Volvo proto na základě stávající jednotky 
Twin Engine s pohonem všech kol připravuje vytvořit 
novou pohonnou jednotku T5 Twin Engine, spojující 
nový zážehový tříválec 1,5 l s novou sedmirychlostní 
dvouspojkovou převodovkou a elektromotorem, 
která bude u kompaktních modelů vycházet z 
přístupnějšího pohonu předních kol. 
Automobilka Volvo Cars je od roku 2010 v majetku 
čínského holdingu Zhejiang Geely Group, který ji 
tehdy odkoupil od Fordu. Vloni na trh uvedený model 
XC90 byl první, který Volvo zcela vyvinulo samostatně 
po rozchodu s Volvem a bez využití společných 
komponent. Modelová řada 40 bude první, kterou 
bude Volvo sdílet společně s čínskou značkou Geely.
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PSA Groupe investuje do nových systémů pohonu

Skupina PSA se v rámci energetické transformace a v 
souladu s technologickou ofenzívou strategického plánu 
„Push to Pass“ pustila do diverzifikace své nabídky, kterou 
budou tvořit hybridní plug-in hybridy se zážehovými 
motory a elektrické pohony nové generace, určené 
především pro budoucí elektrickou platformu e-CMP, 
vyvinutou ve spolupráci se společností Dongfeng 
Motors. Skupina bude nadále vyvíjet i klasické zážehové 
a vznětové motory nové generace.

Skupina PSA se ze strategických důvodů rozhodla vyrábět 
hlavní prvky elektrického hnacího ústrojí ve Francii. 
Elektrické hnací ústrojí se bude vyrábět v centru Trémery/
Mety a převodovky v závodě ve Valenciennes. Skupina 
PSA se také rozhodla vybavovat své plug-in hybridní vozy 
zážehovými motory vyráběnými v továrně Française de 
Mécanique v Douvrinu.

Skupina PSA rovněž hodlá uspokojit rostoucí poptávku 
po zážehových motorech. Do roku 2019 plánuje ve Francii 
zdvojnásobit výrobu svého tříválcového přeplňovaného 
zážehového motoru Pure Tech EB Turbo.

V roce 2018 se bude v továrnách v Douvrinu a Trémery 
vyrábět dalších 350 000 přeplňovaných zážehových 
motorů, takže se počet vyrobených motorů zvýší na 670 
000 kusů. V důsledku těchto investic se Trémery stane 
nejvíce diverzifikovaným závodem na výrobu motorů ve 
skupině, který bude schopné vyrábět zážehové, vznětové 
i elektrické pohonné jednotky.

Pro zvýšení kapacity výroby zážehových tříválcových 
motorů a přesun výroby co nejblíže ke spotřebitelům 
hodlá navíc skupina PSA instalovat v roce 2019 v Trnavě 
modul EB. Díky tomu bude schopná uspokojit rostoucí 
poptávku po zážehových motorech pro své vozy nižších 
segmentů.

Ředitel pro výzkum a vývoj Gilles Le Borgne uvedl: „V 
rámci plánu Push to Pass bude naši nabídku tvořit sedm 
plug-in hybridů a čtyři nové elektromobily, které budou 
na trh uvedeny v roce 2021, kdy doplní naše špičkové 
spalovací motory.“
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Evropský šampionát cestovních vozů FIA ETCC se 
poprvé vydal na nejtěžší závodní trať světa - Severní 
smyčku Nürburgringu. Na Nordschleife vozy WTCC a 
ETCC startovaly poprvé 
společně a úspěchy při 
této premiéře sbíral i 
Petr Fulín s vozem Seat 
Leon Cup Racer týmu 
Křenek Motorsport.

Petr Fulín na okruhu 
dlouhém 25,278 km 
vyhrál kvalifikaci 
rozdílem 0,012 s před 
Krisem Richardem s 
vozem Honda Civic týmu Rikli Motorsport. Fulínův 
Švýcarský soupeř ulil start, takže v nájezdu do 
Mercedes arény už byl těsně za posledními vozy 
WTCC. Jenže na Nordschleife jej Fulín dostihl a na 
dlouhé rovince Döttingen Höhe se dostal do vedení. 
V technických pasážích a ve stoupání byl Fulín 
rychlejší, ale na dlouhé rovince se zdálo, že Richard 
využije závětří Fulínova Seatu k útoku. Průjezd cílem 
na konci 3. kola byl velmi těsný, ale Fulín Švýcarovi 
nedal žádnou šanci a vyhrál o 0,13 s.

Start z 8. pozice do 2. závodu se Fulínovi tolik nepovedl. 
Vyjel na osmém místě, na kterém projel téměř celé 

první kolo. Vedoucí skupina spolu tvrdě bojovala s 
minimálními odstupy. Chyby jezdců z ní vyřazovaly 
jednoho soupeře za druhým a do posledního kola 

najížděly čtyři vedoucí 
vozy zcela pohromadě. 
V dramatickém souboji 
vyhrál Richard o 1,2 s 
před druhým jezdcem 
týmu Křenek Motorsport 
Schreiberem. Fulín 
nechtěl riskantním 
útokem ohrozit sebe a 
týmového kolegu, takže 
skončil třetí se ztrátou 
2,4 s, i když se cítil na 

víc. Vítězný Richard jezdil ve druhé jízdě o bezmála 
3 s pomalejší časy, než když v první jízdě sledoval 
Fulína, který si připsal i nejrychlejší kolo víkendu.

Stav FIA WTCC po 6 ze 12 závodů: 1. Petr Fulín (Seat 
Leon Cup Racer) 48, 2. Kris Richard (Honda Civic) 44, 
3. Peter Rikli (Honda Civic) 37, 4. Norbert Nagy (Seat 
Leon Cup Racer) 20, 5. Christjohannes Schreiber (Seat 
Leon Cup Racer) 20.

Petr Fulín nejrychlejší na Nordschleife 
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Už podruhé se mistrovství světa cestovních vozů 
FIA WTCC vydalo na Severní smyčku Nürburgringu, 
tentokrát společně s vozy ETCC. Už v kvalifikaci 
potvrdil roli favorita loňský vítěz, dvojnásobný mistr 
světa José Maria López, který byl o plné 3,57 s rychlejší 
než druhý jezdec Citroënu Yvan Muller.
Týmovou jízdu trojic vozů MAC3 tentokrát nejlépe 
zvládli jezdci Hondy, kteří porazili trio Citroënu.

Zahajovací závod se jel v režii Tiaga Monteira, 
který po startu z pole position vedl. Za něho se 
brzy propracovala dvojice Citroënů s Mullerem před 
Lópezem. Ti se pokusili na vedoucí Hondu zaútočit na 
konci druhého ze tří kol, ale nechtěli riskovat nehodu, 
takže si Monteiro udržel vedení a dokonce získal malý 
náskok. Jenže v úseku Kesselchen Monteiro tvrdě 
narazil do svodidel - pravděpodobně po defektu 
pneumatiky. Honda se odrazila přímo do cesty 
oběma Citroënům. Muller neměl kam se vyhnout a 
narazil do Monteira. López se jako zázrakem protáhl 
mezi oběma havarovanými vozy a svodidlem a s 
poškozeným vozem vyhrál s náskokem 0,53 s.
1. José Maria López Citroen Racing C-Elysée

2. Tom Chilton Sébastien Loeb Racing Citroen C-Elysée 
3. Norbert Michelisz JAS Honda Civic
4. Rob Huff Castrol Honda Civic
5. Mehdi Bennani Sébastien Loeb Racing Citroen 
C-Elysée
6. Hugo Valente Lada Sport Vesta 

Do Hlavního závodu Michelisz odstartoval lépe než 
na pole position stojící López, ale už ve stoupání 
za Dunlop Kurve bylo jasné, že Citroën je i s velkou 
zátěží rychlejší. Vedoucí skupina nicméně jela celý 
závod s minimálními odstupy, takže v cíli měl López 
na Michelisze náskok pouhých 0,4 s, třetího Chiltona 
dělilo jen 0,9 s a devět nejrychlejších vozů projelo 
během méně než 9 s.
1. José Maria López Citroen Racing C-Elysée
2. Norbert Michelisz JAS Honda Civic
3. Tom Chilton Sébastien Loeb Racing Citroen C-Elysée
4. Rob Huff Castrol Honda Civic
5. Mehdi Bennani Sébastien Loeb Racing Citroen 
C-Elysée
6. Nick Catsburg Lada Sport Vesta 

López kraloval na Norschleife
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