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Škoda Octavia III. generace, postavená s využitím 
modulární platformy MQB, byla představena v roce 
2013. Od té doby se do nabídky dostala pestrá 
nabídka variant oslovující široké skupiny zákazníků. 
Mnoho měsíců se řadí mezi desítku evropských 
bestsellerů. Nejprodávanější variantou v roce 2015 
byla Octavia Ambition 2,0 TDI/110 kW v bílé barvě. 

Pro modelový rok 2017 je novinkou pro liftback 
i kombi první tříválec v historii modelu Octavia 
- turbodmychadlem přeplňovaný motor 1,0 
TSI. Pracuje velice kultivovaně a výkonnostními 
parametry překonává čtyřválec 1,2 TSI, který 
nahrazuje. Při zdvihovém objemu 999 cm3 má 
výkon 85 kW (115 k) v rozsahu otáček od 2000 do 
3500/min a poskytuje točivý moment až 200 N.m. 
K dispozici je se šestirychlostní přímo řazenou nebo 
sedmirychlostní dvouspojkovou převodovkou DSG.

S  motorem 1,0 TSI zrychluje Octavia ve verzi liftback 
se šestirychlostní převodovkou z 0 na 100 km/h 
za 9,9 s a dosahuje maximální rychlost 202 km/h. 
Nejvýraznější zlepšení ve srovnání s motorem 1,2 TSI 

tříválec přináší ve snížení spotřeby o 8 %. Liftback s 
přímo řazenou převodovkou v kombinovaném cyklu 
spotřebuje 4,5 l benzinu na 100 km (tzn. emise 103 
g CO2/km). 

Nový motor svým výkonným charakterem a 
hospodárným provozem dokonale odpovídá 
charakteru značky Škoda. Díky kompaktní 
konstrukci hliníkového bloku má hmotnost pouze 
78 kg. Hliníkové písty a kované ojnice jsou tak dobře 
vyvážené, že chod motoru je kultivovaný i bez 
vyvažovacího hřídele. Výfukové svody integrované 
do hlavy válců jsou důležitou součástí tepelného 
managementu motoru - urychlují zahřátí motoru po 
studeném startu a tím přispívají ke snížení spotřeby 
i emisí.

Na vyžádání je k dispozici sada aerodynamických 
doplňků, které dále sníží spotřebu. Mezi ně patří o 
10 resp. 15 mm snížený podvozek, aktivní žaluzie v 
masce chladiče a  spoiler na zádi. Použity jsou navíc 
pneumatiky se sníženým valivým odporem. Díky 
těmto zlepšením se sníží kombinovaná spotřeba na 
4,4 l/100 km, tzn. emise CO2 102 g/km.

Škoda Octavia s tříválcem 1,0 TSI 
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Přehled CNG stanic v mobilní aplikaci od RWE 
RWE spustila novou aplikaci CNG stanice pro řidiče vozidel s 
pohonem na zemní plyn. Služba nabízí provozní informace o 
všech CNG stanicích v ČR. Aplikace v telefonu či tabletu určí 
nejbližší místo tankování CNG. Je k dispozici zdarma ke stažení 
prostřednictvím telefonu či tabletu s operačním systémem 
android. Do konce roku 2016 vznikne i varianta pro systém iOS. 
Novou aplikaci představila RWE při příležitosti otevření své první 
pražské CNG a celkově už 16. plnicí stanice Na Balabence.
Aplikace umožňuje vyhledání nejbližší CNG stanice v okolí. 
Jednotlivá tankovací místa si uživatelé mohou uložit mezi své 
oblíbené cíle na cestě. Díky propojení s navigací lze v aplikaci 
naplánovat spolehlivou trasu s možnostmi tankování. Mapa 
aplikace zobrazuje všechny CNG stanice po cestě. V rámci aktualizací bude aplikace 
doplněna o ceny CNG a upozornění na servisní přestávky stanic.
více na www.autoweek.cz

Stát neplní svůj závazek nákupu 
ekologických vozidel
Při prvním centrálním nákupu 1500 
osobních vozidel pro 12 ministerstev za 
500 milionů korun nebyla v technických 
standardech zapracována povinnost 
pro nákup vozů na alternativní paliva. 
Vozy mají být výhradně jen na benzin 
nebo naftu. ČR tak hrozí, že nesplní své 
ekologické závazky v dopravě.
„Je neuvěřitelné, že v době, kdy celá 

Evropa veškerými možnými způsoby snižuje emise z dopravy a EU vydává Směrnice 
pro podporu budování infrastruktury alternativní paliva, při letošním výběrovém 
řízení našeho státu na centrální meganákup osobních aut pro referenty, náměstky a 
generální ředitele státních firem se bude jednat o výběrové řízení na nákup vozidel jen 
na benzinový i naftový pohon,“ konstatuje Jiří Šimek z Českého plynárenského svazu.
Vláda se zavázala, že do roku 2020 bude stát mít minimálně čtvrtinu vozidel na 
alternativní pohon. Na podzim chce vypsat výzvu, v níž bude 150 milionů Kč z Národního 
programu Životní prostředí pro kraje, obce a jejich organizace na nákup vozidel na 
alternativní paliva. Na pořízení každého ekologického vozu budou moci získat dotaci 
pravděpodobně 80 000 až 150 000 Kč. 
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 23. týdne na www.autoweek.cz:
Průběh zákaznické kliniky značky Seat
Nafta v EU ke konci května výrazně zdražila
Partnerství Uber a Fakultou dopravní ČVUT
Ministr Ťok reagoval v Radě EU na stížnosti autodopravců
Letošní granty TPCA pro Kolínsko předány
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V novém modelovém roce 2017 nabízí Škoda pro 
vozy Octavia s motory o výkonu 110 kW (150 k) a výše 
adaptivní regulaci podvozku Dynamic Chassis Control 
(DCC). Tato funkce zvyšuje potěšení z jízdy změnou 
charakteristiky řízení a tlumičů v režimech Comfort, 
Normal a Sport. Systém, kterým je možno vybavit i 
vozy s pohonem 4x4 a verze Octavia RS a Octavia 
RS 230, po stisknutí tlačítka umožňuje i komfortnější 
naladění vozu pro běžné každodenní jízdy.

V tlumičích systému DCC je průtok oleje řízen 
elektricky ovládaným ventilem. Činnost tohoto ventilu 
v závislosti na stavu vozovky, stylu jízdy a zvoleném 
režimu zajišťuje řídicí jednotka. Velký průřez s větším 
průtokem oleje umožňuje komfortní jízdu, menší 
průřez přináší těsnější kontakt se silnicí, odezva řízení 
je přesnější, jízdní vlastnosti a brzdění jsou díky cílené 
změně charakteristiky tlumení preciznější a karoserie 
se méně naklání. 

Systém DCC zvyšuje aktivní bezpečnost tím, že v 
nebezpečných situacích samočinně přepne z režimu 
Comfort do režimu Sport. Tím zajistí vyšší stabilitu, 
lepší záběrové schopnosti a kratší brzdnou dráhu.

Systém DCC je k dispozici společně s volbou jízdního 
profilu (DMS) od výbavy Ambition. Volbou jízdního 
profilu DMS může řidič volit z několika režimů 
charakteristiky řízení, řazení převodovky DSG a 
nastavení podvozku. V režimu Individual může tyto 
systémy nastavovat dle vlastních preferencí. 

V modelovém roce 2017 bude navíc nabídka 
infotainmentu rozšířena o nové prvky. Na přání 
dodávaná přihrádka  Phonebox na středové konzoli 
bezdrátově připojí chytrý telefon k anténě vozu a 
zajistí tak lepší kvalitu příjmu hovorů a dat. Současně 
zde lze chytrý telefon indukčně nabíjet dle standardu 
Qi, pokud je k tomu technicky uzpůsoben.

Škoda Octavia s adaptivním podvozkem DCC
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Testy ukazují, že motory Fiatu vyhovují emisním normám
Fiat 500X se vznětovým motorem MultiJet se stal ohniskem německo-italského sporu o 
vysokých emisích. Německá organizace DUH požaduje okamžitý zákaz jeho prodeje, 
ale italský ministr dopravy Graziano Delrio prohlásil, že vznětové motory společnosti 
Fiat Chrysler byly testovány a splňují emisní pravidla. „U žádných modelů se vznětovými 
motory jsme nenalezli nezákonná zařízení kromě těch, které byly ve vozech Volkswagen,“ 
řekl Delrio. Vozy Fiat při testu prokázaly plnou shodu s emisními postupy při testech 
„probíhajících za jízdy a vyloučili jsme jakékoli zavádějící postupy,“ uvedl Delrio.
Německo požádalo italské orgány, aby prověřily vozy Fiat poté, co německá media 
zveřejnila zprávy tvrdící, že Fiat 500X používá 
zařízení uzavírající systém recirkulace 
spalin EGR, což vede ke zvyšování emisí 
na příliš vysokou úroveň. Obvinění vychází 
z nestandardních měření organizace 
Deutschland Umwelthilfe (DUH). Německá 
média obdobně na základě měření DUH 
napadla i Renault. DUH ale z podvádění 
obvinil i Mercedes-Benz, Smart a Opel.
více na www.autoweek.cz

Peugeot L500 R HYbrid 
vize s reminiscencí 
Před sto lety Peugeot 
L45 vyhrál závod 500 
mil Indianapolis. Nyní 
Peugeot vzdává hold 
týmu jezdců a techniků Les 
Charlatans, který značce 
přinesl v letech 1912–
1919 úspěchy ve velkých 
cenách i v Indianapolisu, 
představením futuristické 
vize závodního vozu 
Peugeot L500 R HYbrid. 
Jednomístný automobil 
vytváří s pilotem jeden 

celek. Ukrývá uzavřenou kabinu pilota koncipovanou jako samostatné těleso 
zabudované v karoserii. Autoři vůz navrhli kolem Peugeot i-Cockpitu v extrémní verzi s 
malým volantem a dvěma hologramy, které promítají informace řidiči. Plug-in hybridní 
pohon odvodila divize Peugeot Sport z vozu 308 R HYbrid. Se zážehovým motorem a 
dvěma elektromotory má celkový výkon 368 kW (500 k) a točivý moment 730 N.m.
více na www.autoweek.cz
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Podle informací Automotive News Europe Škoda Auto 
zvažuje možnost prodeje nového modelu Kodiaq ve 
Spojených státech, kde byla její mateřská společnost 
Volkswagen postižena skandálem s emisemi NOx 
a čelí řadě problémů. Nový Kodiaq by mohl být 
vhodný pro vstup značky Škoda na americký trh. 
Předpremiéru mělo toto sedmimístné SUV jako 
koncept VisionS v březnu v Ženevě. Sériovou podobu 
uvidíme na autosalonu v Paříži. V Mladé Boleslavi 
se nyní rozhoduje, zda dostane přednost rozšíření 
prodeje do USA nebo do Íránu.
Dosud všichni nejvyšší představitelé značky Škoda 
vstup na Severoamerický trh striktně vylučovali, 
protože žádný model neodpovídal požadavkům 
amerických zákazníků a investice do budování 
prodejní sítě by byla neúnosná. To se změnilo s 
příchodem Bernharda Maiera, který tuto možnost v 
několika rozhovorech pro média nevyloučil.

Škoda si ale už u Amerického patentového úřadu 
zaregistrovala několik obchodních značek kvůli 
ochraně názvů Superb, Octavia a Yeti.
Na případný úspěch Škody v USA jsou různé názory. 
Ferdinand Dudenhoeffer, ředitel Střediska pro 
automobilový výzkum při univerzitě v Duisburg-
Essenu, uvedl, že skupina VW by měla svou hlavní 
značku Volkswagen z USA stáhnout, neboť je 
pošpiněna emisním skandálem, a nahradit ji Škodou. 
„Škoda by mohla být nejlevnějším řešením problémů 
skupiny VW v Americe,“ sdělil pro německé obchodní 
noviny Handelsblatt.
Nicméně, Frank Schwope, analytik z NordLB, vyjadřuje 
pochybnosti. Škoda ve své modelové řadě postrádá 
vozy, které jsou v USA oblíbené, jako jsou pickupy a 
velká SUV. Americký trh je nasycen a prodej automobilů 
bude v následujících letech pravděpodobně klesat.

více na
www.autoweek.cz

Škoda uvažuje o prodeji v USA
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Nejinzerovanější ojetiny v ČR
V květnu bylo v rámci celé České republiky inzerováno 76 000 ojetých vozů. Vyplynulo 
to ze sledování trhu společností AAA Auto. Průměrná cena ojetého vozu byla 184 050 
Kč, průměrný počet najetých kilometrů byl 157 885 km a průměrné stáří nabízených 
vozů 9,7 roku. Mezi nejvíce inzerované značky ojetých vozů v uplynulém měsíci patřila 
tradičně tuzemská Škoda, následovaná 
Volkswagenem a Fordem s modely Focus 
a Mondeo. Mezi ně se ovšem již podruhé 
„vmáčkla“ Škoda Suberb. Desítku tentokrát 
překvapivě uzavírá Škoda Felicia, která 
vytlačila Opel Astra. Zvýšila se i poptávka po 
modelu Roomster 
více na www.autoweek.cz

Vylepšení 7“ tabletu s vysokou odolností 
Toughpad Android
Panasonic u plně odolného 7“ tabletu 
Toughpad FZ-B2 se systémem Google Android 
6.0 zvýšil výkon o 32 %, vylepšil ovládání a 
poskytuje větší obchodní flexibilitu. Tablet má 
životnost baterie až 8 hodin a úzký (18 mm) 
ergonomický design. Pro venkovní prohlížení 
má širší zorný úhel než jiné tablety ve stejné 
třídě. Multidotykový displej může být ovládán 
rukou, rukavicí nebo pomocí stylusu pro účely 
přesného psaní a zachycení podpisu, a to i v 

dešti. Panasonic Toughpad FZ-B2 lze vybavit baterií vyměnitelnou za provozu, takže 
může být v terénu v provozu až 16 hodin. Tablet Toughpad FZ-B2 prošel testy pádu z 
výšky 150 cm a disponuje stupněm krytí proti průniku prachu a vody IP65. Je schopen 
provozu při teplotách od  10 °C do +50 °C. 
více na www.autoweek.cz

Ve zkratce
- Hyundai odložil uvedení luxusní značky Genesis do Evropy nejdříve na konec dekády.
-Jižní Korea obvinila Volkswagen, že podváděl nejen při testech emisí ale i hlučnosti.
- BMW dodá polici v Los Angeles 100 elektromobilů i3, které předčily Teslu Model S.
- Zakladatel Google Larry Page vydal 100 milionů USD pro startupy vyvíjející létající 
auta.
- Šéf Suzuki Osamu Suzuki rezignoval, novým generálním ředitelem je Osamu Honda.
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Personalia z

Vít Pěkný zatím nehledá další angažmá
S posledním květnem odešel z NH Caru 
generální ředitel Vít Pěkný, informovali 
jsme před týdnem. Co se ve firmě 
přihodilo? Hovořili jsme s bývalým šéfem 
o jeho další kariéře. „V NH Caru běží již 
od letošního března reorganizace, došlo 
tam k posunům v rodině majitele a já 
využil situace, řekl jsem si, že chci více 
osobního volna než dosud a s firmou 
jsem se přátelsky rozešel. Ještě budu pro 
dealerství dokončovat nějaké projekty, 
ale to už v rámci práce na fakturu,” řekl 
nám Pěkný s tím, že v křesle výkonného 
šéfa firmy jej nahradí dcera majitele 
společnosti Martina Nimčová.
Bývalý šéf zatím neuvažuje o přechodu 
do dalšího byznysu. „Chtěl bych si užít léto, 
žádné nabídky neřeším. Potřebuji také 
pohnout se svým doktorským studiem 
na Policejní akademii, zpracovávám 
téma zabezpečení systémů ve firmě. Je 
to státní výzkumný úkol,” řekl exmanažer 
s tím, že si chce léto vylepšit nákupem 
kabrioletu. Vít Pěkný v minulosti prošel 
angažmá u několika značek, před prací 
v NH Caru vedl import Kia Motors Czech.

Koubka střídá na importu Scanie 
Kvasnička
Za značku Scania hovořil do médií 
do letošního května Ondřej Koubek. 
„Rozhodl jsem se přijmout novou 
kariérní výzvu, zcela mimo obor 
automotive - od 1. 6. 2016 nastupuji 
jako PR konzultant u společnosti 
Microsoft. Před několika dny započal 
intenzivní výběr mého nástupce,” 
informoval náš portál na konci května 
Koubek, který působil na pozici PR 
and digital marketing coordinator 
společnosti Scania od roku 2014. 
Jeho agendu převzal od června 2016 
Jakub Kvasnička.
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Rakouský specialista na nízkou spotřebu Gerhard Plat-
tner úspěšně absolvoval s vozem Volkswagen Trans-
porter 2.0 TDI EU6 s výkonem 110 kW ECOnomy Tour 
2016 na trase Praha - Hannover - Praha. V barvách 
českého zastoupení značky Volkswagen Užitkové 
vozy se sériově vyrobeným vozem bez jakýchkoli 
speciálních úprav ujel celkovou vzdálenost 1058,7 km 
průměrnou rychlostí 70 km/h při průměrné spotřebě 
paliva 4,91 l/100 km. 
Při normované kombinované spotřebě paliva 6,1 l/100 
km musela náplň palivové nádrže Plattnerovi vystačit 
na celou cestu do Hannoveru i zpět. V cíli po ujetí 
1058,7 km, z toho 180 km v dopravní zácpě, ukazov-
al palubní počítač Transporteru dojezd na zbývající 
množství paliva ještě 510 km.
„Po dokončení dohodnuté trasy jsem upřímně řečeno 
už vůbec neměl chuť jet dál,“ narážel Plattner v cíli 
na fakt, že měl kvůli spotřebě vypnutou klimatizaci 
i zavřená okna: „Otevřené okno totiž způsobí větší 
spotřebu než zapnutá klimatizace.“ 
„Gerhard Plattner prokázal, že při dodržování zásad 
hospodárné jízdy lze i v běžném provozu již tak nízké 
provozní náklady našich vozů ještě podstatně snížit. 

Ročně může jít úspora až do desítek tisíc korun, což 
je samozřejmě pro každého podnikatele velmi vítaný 
bonus,“ řekl Jan Procházka, ředitel divize Volkswa-
gen Užitkové vozy.
A jaké jsou tipy světového rekordmana pro jízdu 
s nejnižší možnou spotřebou paliva? „Cestovní ry-
chlost na rovné silnici jsem se snažil držet relativně 
vysokou, přibližně 110 až 120 km /h. Snažil jsem se, 
aby auto co nejvíc ‚plachtilo‘, to znamená jet před-
vídavě, s minimálním brzděním. Ideální by bylo jet 
odsud až do Hannoveru bez šlápnutí na brzdu, pro-
tože každé brzdění předpokládá následnou akcel-
eraci, která vyžaduje dodatečnou energii, a to stojí 
peníze,“ popisuje svůj hospodárný styl řízení Plat-
tner.
Plattner k tomu říká: „Za překážkou to chce přidat 
plyn poměrně svižně a ve městě nebo v dopravních 
kolonách velmi pomáhá start-stop systém. Vzducho-
vé pytle za kamiony jsem nevyužíval. Nejrozumnější 
je zvolit svoji vlastní rychlost a tu držet.“

Transporterem z Prahy do Hannoveru a zpět za 4,91 l/100 km

více na
www.autoweek.cz
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ÚAMK varuje, že letos vaše dovolená nejčastěji začne 
v dopravní zácpě, protože se letos opravuje snad vše, 
a nesmíme zapomenout na častější hraniční kontroly 
v Rakousku, Chorvatsku i Maďarsku vzhledem k 
migrační vlně.

Modernizace dálnice D1
Tento rok se modernizuje rekordních 5 úseků a 
na začátku školního roku se přidají další. Ve svém 
důsledku po D1 bez malého nebo většího zdržení 
neprojedete. K tomu se navíc přidává oprava úseku 
mezi Brnem a Vyškovem. 

Opravy hlavních tahů v ČR
Praha a její okolí bude paralyzované hned z několika 
směrů. Několik mostů se opravuje na D10 mezi Prahou 
a Mladou Boleslaví. Na to navazuje oprava Pražského 
okruhu (D0) u Černého Mostu a na Pražském okruhu 
se staví protihluková stěna mezi sjezdem z dálnice D1 
a Jesenicí.
Oprava svodidel a vozovky je na dálnici D7 mezi 
sjezdem na Kladno a Slaný. O kus vedle na D6 ve 
směru na Karlovy Vary se opět opravují svodidla u 
Velké Dobré. Na dálnici D5 u Berouna silničáři opravují 
povrch vozovky. Kolony jsou tam časté i na objízdné 
trase v Berouně a Králově Dvoře.

Směr na Jih nebude bez kolon!
Strakonická dálnice D4 zažívá náročné opravy. První 
opravovaný úsek je u Cukráku a následují další 

čtyři. Tudy tedy klidná cesta na jih nepovede. Další 
alternativou je trasa přes Benešov, Tábor a České 
Budějovice. I tam budou obrovské problémy, jelikož 
hlavní průtah kolem Benešova se uzavře a bude se 
tam opravovat povrch vozovky. Dále se staví nová 
část dálnice před Českými Budějovicemi a ve městě 
se opravuje Litvínovský most, takže doprava tam 
často kolabuje. 
Další opravu potká ten, kdo pojede přes Jihlavu a 
Znojmo, mezi Jihlavou a Stonařovem se opravuje 
několik úseků. Na dálnici D2 do Bratislavy se také 
opravuje. 

Komplikace v zahraničí
Rakousko směr Itálie a Istrie: dálnice A1 - oprava 
tunelu Liefering na severozápadě Salzburgu, dálnice 
A10 - provoz převeden do protisměru mezi exity 
Pongau a Lammertal.
Rakousko směr Chorvatsko: silnice B7 - výstavba 
dálnice A5 mezi městy Poysdorf a Schrick, dálnice 
A23 - oprava mostů na průtahu Vídní v obou směrech 
s nočními uzávěrami v létě a oprava jízdních pruhů na 
jihu Vídně směr Graz, dálnice A2 - oprava komunikace 
u města Wiener Neustadt, oba směry, a údržba 
jednoho jízdního pruhu u města Ilz, směr Graz.
Maďarsko směr Chorvatsko: stavba dálnice mezi 
městy Csorna a Szombathely, silnice I/86 - dvě 
omezení u města Zalalövö a silnice I/74 omezení u 
města Zalaegerszerg.

více na
www.autoweek.cz
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Těžká cesta operativního leasingu

Operativní leasing hledá cestu k soukromým osobám. 
Ale není to jednoduché. Financování vozu operativním 
leasingem nebývá v ČR první možností, která zákazníka 
napadne při nákupu nového vozu. Z výzkumného 
projektu agentury Ipsos vyplynulo, že pouze 30 % 
prodejců nabídlo spontánně operativní leasing. Přitom 
ze zákazníků, kterým byl nabídnut, by si ho pořídily 2/3.

Agentura Ipsos realizovala mystery projekt, do něhož 
byli zahrnuti prodejci značek Škoda, Opel, Hyundai, 
Volkswagen, Ford, Renault, Peugeot a Mazda. „Zájem o 
produkt se může zvýšit v případě aktivnějšího přístupu 
prodejců, počínaje zjištěním životní situace zákazníka, 
pozitivní prezentací produktu, a taktéž větší míry znalostí 
o operativním leasingu,“ komentuje výsledky Jakub 
Hankovský z agentury Ipsos.

„Na prodejny jsme v rámci svých zkušeností s mystery 
shoppingem vyslali tajné zákazníky, kteří splňovali určitý 
profil. Bylo jim 30-45 let, vraceli se z práce v zahraničí do 
ČR na zhruba pět let z důvodu založení rodiny a byli ve 
vyšší příjmové skupině tedy ideální potenciální zákazníky,“ 
říká Kateřina Petránková z agentury Ipsos.

Základním nedostatkem pro úspěšné nabízení 
operativního leasingu je fakt, že jen 13 % prodejců 
se aktivně zajímalo o životní situaci zákazníka. To je 
alarmující, a to nejen při zmíněném průzkumu. Zejména 
při prvním kontaktu by měl prodejce o zákazníkovi 
zjistit co nejvíce informací, které ho dokážou úspěšně 
nasměrovat k ideální možné volbě vozidla či financování. 
Jen 30 % prodejců nabídlo operativní leasing spontánně, 
takže informovanost prodejců o nabídce byla velmi slabá. 

A které značky dopadly v průzkumu 
nejlépe? Z analýzy vyplývá, že 
nejaktivnějšími prodejci leasingu 
byli ve Fordu. Zákazníci zde 
ocenili i přehlednost nabídky a 
její vytvoření přímo na prodejním 
místě. Jako nejlepší v argumentaci 
pro daný produkt byli označení 
prodejci Volkswagenu. Naproti 
tomu Renault má z pohledu 
zákazníka nejlepší doplňkové 
služby. 

Pozitivní hodnocení u prodejců 
Opel a Peugeot vyvolal přátelský a 
prozákaznicky orientovaný přístup 
prodejců. V případě Hyundai a 
Opelu hodnotili zákazníci jejich 
znalost nabízeného produktu. Od 
prodejců Škoda Auto, na rozdíl od 
všech ostatních značek, zákazníci 
vždy obdrželi nabídku a přehledné 
materiály na místě, a to klienti 
ocenili. 
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Porsche 919 Hybrid LMP1

Porsche 919 Hybrid používá v roce 2016 stejný 
základní koncept hybridního pohonu i nezměněné 
šasi jako v roce 2015, všechny ostatní komponenty 
prošly detailními vylepšeními. Podstatná zlepšení u 
vozu 919 oproti roku 2015 zahrnují snížení hmotnosti 
motoru, snížení spotřeby paliva a účinnosti jeho 
hybridního systému a novou přední nápravu, která 
zvýší počet možností nastavení. Novinkou je osvětlení 
vozu, které má o 30 % (o 1,1 kg) nižší hmotnost. 

Rekuperační systém je stejný jako v roce 2015, tzn. 
s jedním turbodmychadlem na pravé straně motoru 
a turbínou pohánějící jednotku generátoru GU-H na 
levé straně. Motor V4 2,0 l s přímým vstřikováním je 
zcela odlišný od motoru používaného v roce 2015. Jeho 
výkon se udává v rozsahu 353 až 364 kW (480-495 k), 
tedy o něco méně než v roce 2015, kdy se uvádělo 
368 kW (500 k). Jednotka elektrického pohonu je ale 
podstatně výkonnější. 

Nové Audi R18 e-tron quattro

Audi pro letošní sezonu připravilo nový vůz setrvávající 
u původního označení R18 e-tron quattro. Má zcela 
nové řešení aerodynamiky i zásadně změněný 
hybridní systém. Místo dosavadního ukládání 
rekuperované energie pomocí elektromechanického 
systému se setrvačníkem Audi přešlo na lithio-ionové 
akumulátory. Jsou umístěny v prostoru sedadla 
spolujezdce, jako tomu bylo u setrvačníku. Současně 
se zvýšila kapacita systému ze 4 MJ na 6 MJ. Nový 
monokok byl vyvinut a vyroben v Itálii společností 

Ycom z vysoce pevné struktury CFRP s jádrem z 
hliníkových voštin a bočními stěnami chráněnými 
proti průnikům vrstvou zylonu.

I nadále je základem pohonné jednotky čtyřlitrový 
turbodiesel V6/120° s jedním turbodmychadlem VTG. 
Základ motoru pochází z roku 2011, ale v porovnání 
s ním vyžaduje o 32,4 % méně paliva. Výkon je okolo 
380 kW (514 k). Systém rekuperace KERS (MGU-K), 
pohánějící přední kol, a poskytuje větší výkon - 350 
kW, ale v Le Mans ale je z bezpečnostních důvodů 
omezen na 300 kW (408 k).

Změnila se i převodovka, která má nově šest místo 
dosavadních sedmi rychlostních stupňů. Další zásadní 
změnou je přechod od elektrických servopohonů, 
ovládajících brzdy, motor a převodovku, k 
vysokotlakému centrálnímu hydraulickému systému, 
který ovládá i posilovač řízení.

Favorité pro Le Mans
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Rebellion R-One/ORECA 05/Alpine A460

Švýcarský Rebellion Racing se při hledání náhrady za 
vůz Lola v kategorii LMP1 obrátil na firmu ORECA. Ta 
mu v pro rok 2014 postavila šasi, které se v roce 2015 
se představilo v kategorii LMP2 s označením ORECA 
05. Vůz má konvenční závěsy a napříč uloženou 
šestirychlostní převodovku Xtrac. Pro sezonu 2015 
tým Rebellion vůz přestavěl pro motor AER P60 GDI 
twin turbo V6 s přímým vstřikováním. Firma AER uvádí 
hmotnost motoru 108 kg ale ne zdvihový objem. 
Vozy ORECA 05 pro kategorii LMP2 pohání 
nepřeplňovaný motor Nissan VK45 V8/90° 4,5 l s 
výkonem 410 kW (550 k). Identické šasi používají i 
vozy Alpine A460, které jsou oficiálními reprezentanty 
automobilky Renault. 
V porovnání s vozy LMP2 ORECA a Alpine ale 
Rebellion Racing na vozech realizuje vlastní úpravy 
aerodynamiky, protože vozy LMP2 musí zůstat u 
homologovaného aerodynamického řešení. Od 
letošní sezony všechny tyto vozy používají pneumatiky 
Dunlop, které tak vstoupily do LMP1.

Toyota TS050 Hybrid

Tým Toyota Gazoo Racing připravil zcela nový vůz. 
Výsledkem náročného vývoje v technickém středisku 
Toyota Higashi-Fuji v Japonsku je nový motor 
2,4 l V6 s přímým vstřikováním paliva a dvojitým 
přeplňováním. Výkon motoru je 368 kW (500 k). 
Na přední a zadní nápravě jsou motorgenerátory 
(MGU-K) schopné rekuperovat energii při brzdění a 
ukládat ji do vysoce výkonné lithio-ionové baterie, 
které nahradily superkondenzátory a umožnily zvýšit 
kapacitu systému 8 MJ. Prototyp má celkový výkon 
735 kW (1000 k). 
Toyota Motorsport v Kolíně nad Rýnem souběžně 
vyvíjela nový podvozek, přepracovaný s ohledem 
na snížení hmotnosti a zlepšení jízdních vlastností. 
Nová je i koncepce aerodynamiky. V Le Mans bude v 
závodních podmínkách poprvé použit aerodynamický 
kit pro nižší přítlak. 

Favorité pro Le Mans
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Harmonogram
V Le Mans se začíná se ve středu 15. června 
čtyřhodinovým tréninkem v 16:00 a následnou 
dvouhodinovou kvalifikací, která začíná ve 22:00. 
Kvalifikace pokračuje ve čtvrtek dvěma dalšími 
dvouhodinovými jízdami (v 19:00 a 22:00). 
Závodní víkend začne v sobotu zahřívací jízdou o 
délce 45 minut od 09:00. Závod bude odstartován v 
sobotu 18. června v 15:00.
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