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Jaguar XF opět jako kombi Sportbrake
Nová generace Jaguaru XF bude od podzimu v
prodeji i jako sportovní a současně praktické kombi
XF Sportbrake. Kombi Sportbrake si uchovává
sportovní styl sedanu XF. K tomu přidává větší
praktičnost se zavazadlovým prostorem 565 l resp.
1700 l při sklopení zadních sedadel.
Jaguar XF Sportbrake je, stejně jako sedan, postaven
na hliníkové platformě s pohonem zadních nebo
všech kol jako menší model XE, SUV F-Pace a nový
Range Rover Velar. Kombi má délku 4955 mm a
rozvor náprav 2960 mm. V nejlehčí verzi bude mít
hmotnost jen 1660 kg.
Pohonné jednotky zahrnují zcela nový zážehový
čtyřválec 2,0 l Ingenium o 184 kW (250 k) a
čtyřválcové turbodiesely 2,0 l s výkony od 120 kW
(163 k) do 177 kW (240 k), vybavené systémem SCR.

Kromě toho bude k dispozici i turbodiesel TDV6 3,0
l o 221 kW (300 k).
V interiéru najdeme přístrojový panel tvořený 12,3“
displejem a 10“ systém Touch Pro fungující jako
palubní digitální počítač. Na přání se dodávají systém
konfigurovatelné dynamiky a systém adaptivního
tlumení Adaptive Dynamics. K dispozici jsou také
softwarový systém All Surface Progress Control,
optimalizující přilnavost, a poloautonomní funkce
Adaptive Surface Response. Zvolit lze i inteligentní
pohon všech kol AWD s integrovaným systémem
Jaguar Intelligent Driveline Dynamics.
Podobně jako F-Pace bude i XF Sportbrake nabízet
Jaguar Activity Key, náramek s integrovaným
transpondérem RFID, který umožňuje bezpečné
uzamčení klíčů ve voze s možností vzdálit se a
věnovat se aktivitám, při nichž
nelze mít u sebe klíčky.
XF Sportbrake už lze objednat za
předběžnou cenu začínající na 1
217 502 Kč včetně DPH. U předchozí
generace XF představovala verze
kombi Sportbrake 38 % prodeje
na evropských trzích. Nový XF
Sportbrake se vyrábí, stejně jako
sedan, v závodě Jaguar Land Rover
v Castle Bromwichi.

více na
www.autoweek.cz

Nový malý Citroën ve stylu
crossoveru
Citroën pošle do důchodu
C3 Picasso a místo tohoto
malého MPV od podzimu
přijde s víceúčelovým
crossoverem C3 Aircross.
C3 Picasso se od roku 2009
vyráběl v Trnavě, ale C3
Aircross se bude vyrábět
ve španělské Zaragoze
- jako Opel Crossland X.
Francouzi do společného
projektu vložili podvozek a
pohonné jednotky, zatímco Němci výrobní kapacity. Jízdu v lehčím terénu mu usnadní
světlá výška zvýšená na 175 mm a systém zlepšení záběrových schopností Grip Control.
C3 Aircross je ve srovnání s hatchbackem C3 větší - délka je 4150 mm (C3 3996 mm)
při rozvoru dlouhém 2595 mm (C3 2540 mm). Zadní sedadla lze posouvat v rozsahu
150 mm, takže zavazadlový prostor může mít objem v rozsahu 410 až 520 l, po sklopení
zadních opěradel 1289 l.
více na www.autoweek.cz
Modernizace pro Renault Captur
Nejprodávanější městský crossover v Evropě Renault Captur dostal stylovější design a
nové komunikační technologie a poprvé byla doplněna vrcholná verze Initiale Paris.
Captur se vzhledově přiblížil většímu sourozenci Renaultu Kadjar a nově je vybavený
předními světlomety LED Pure Vision.
I na nejnižší úrovni výbavy Captur nabízí plnou konektivitu díky nové verzi systému
R&Go s připojením chytrého telefonu. Prostřední stupně výbavy mají multimediální
systém Media Nav Evolution
a vrcholem nabídky je systém
R-LINK Evolution se 7“ displejem.
Pro Captur jsou k dispozici
vznětové motory 1,5 dCi 90 o
výkonu 66 kW a 1,5 dCi 110 s 81
kW. Ze zážehových verzí jsou k
dispozici tříválec 1,0 l Energy
TCe 90 se 66 kW a čtyřválec
1,2 l TCe 120 s 87 kW. Základní
cena verze Life Energy TCe 90
je 314 900 Kč za vůz s pětiletou
zárukou.
více na www.autoweek.cz

Hyundai Kona se představuje
Hyundai předvedl nový malý crossover Kona.
Doplňuje jím řadu SUV a crossoverů značky - přidává
se k celosvětově velmi úspěšným modelům Tucson,
Santa Fe a Grand Santa Fe. Hyundai Kona bude na
evropské trhy uveden v srpnu.

pro zlepšení průchodnosti při jízdě v terénu aniž by to
znamenalo omezení vnitřního prostoru pro cestující.
Varianta 4WD se bude od základních verzí modelu
Kona lišit i jinou zadní nápravou.

Agresivnějším vzhledem bude Kona chtít
konkurovat více malým SUV než nyní velmi
populárním zvýšeným hatchbackům. Jeho
hlavními soupeři na trhu tedy budou vozy
jako Nissan Juke nebo Jeep Renegade.
Hyundai patřil k průkopníkům vozů
kategorie SUV a dosáhl s nimi velký úspěch.
Nyní svou nabídku rozšiřuje, přičemž podle
vicepředsedy Hyundai Motor Euisuna
Chunga do roku 2020 přijdou ještě menší
SUV a naopak velký model rozměrově nad
Grand Santa Fe.
Kona už na první pohled zaujme originálním
uspořádáním přídě, kde jsou LED světlomety pro
denní svícení a blikače nad hlavními světlomety.
Podobně nezvykle rozdělené svítilny jsou i na zádi
vozu.
Proti původním předpokladům má Kona zcela novou
kompaktní platformu určenou pro SUV, tedy umožňující
i použití pohonu všech kol. Platforma má speciální
uspořádání podlahy umožňující zvýšení světlé výšky

V Evropě se Kona bude nabízet se dvěma přeplňovanými
zážehovými motory - tříválcem 1,0T-GDI/88 kW (120
k) a čtyřválcem Gamma 1,6T-GDI/130 kW (177 k),
přičemž v případě toho většího bude k dispozici i
verze s pohonem všech kol. Pro Evropu se počítá i s
turbodieselem 1,6 CRDi, ale zatím nebylo upřesněno
se kterou výkonovou variantou. V nabídce bude i
verze s plně elektrickým pohonem s dojezdem 390
km.

více na
www.autoweek.cz

Modernizovaný Jeep Compass
Na ženevském autosalonu měl
premiéru modernizovaný Jeep
Compass v podobě pro region
EMEA. Toto kompaktní SUV
nabídne kombinaci vyspělého
pohonu všech kol a moderního
designu
dodržujícího
ale
všechny tradiční znaky vozů
Jeep. Nový Compass znamená
klíčový přírůstek v nabídce
značky Jeep, který ji umožní posílit své postavení v nejrychleji rostoucím evropském
segmentu. Proti konkurenci bude mít výhodu unikátních schopností jízdy v terénu.
Jeep Compass se u prodejců objeví letos v létě.
Compass nabídne na výběr ze tří komunikačních systémů UConnect - 5,0“, 7,0“ nebo
8,4“NAV. Nadstandardní schopnosti jízdy v terénu zajišťují inteligentní systémy stálého
pohonu všech kol Jeep Active Drive a Jeep Active Drive Low. Oba zahrnují systém
kontroly trakce Jeep Selec-Terrain, který nabízí pět režimů.
více na www.autoweek.cz
Nové Volvo XC60 na Legendách
České zastoupení Volvo Cars s předstihem před původně plánovaným termínem
představilo veřejnosti svůj nejnovější model Volvo XC60 na výstavě Legendy. Nové XC60
navazuje na předchozí generaci nejprodávanějšího vozu
moderní historie švédské automobilky. Nová generace se
představila v březnu na autosalonu v Ženevě. Nastupující
generace je nově postavena na modulární platformě
SPA stejně jako nejvyšší modelová řada 90. Volvo XC60 je
vybaveno nejmodernější technikou a asistenčními systémy.
Volvo XC60 se už vyrábí ve švédské továrně Torslanda a
u prodejců značky Volvo se nové XC60 objeví od konce
července.
více na www.autoweek.cz
Další aktuality 24. týdne na www.autoweek.cz:
Škoda slaví čtyři miliony vyrobených vozů řady Fabia a 500 000. vůz
třetí generace
The Most Truck Festival
Dacia Piknik 2017
Škoda Auto podruhé za sebou s titulem Zaměstnavatel roku
Projekt Věda má budoucnost opět s podporou Škoda Auto
Kardinál Duka požehnal Tatře Phoenix Präsident
Bonett překročí 30 CNG stanic
Ministerstvo dopravy vypsalo soutěž na mýtný systém po roce 2019
Hospodářská komora k tendru na mýto

Šéf Opelu rezignoval
Generální ředitel Opelu K. T. Neumann rezignoval ještě dřív, než General Motors dokončilo přípravu
prodeje německo-britské automobilky francouzskému koncernu PSA Group. Neumann (56) se od
svého nástupu do funkce v březnu 2013 postaral o
vylepšení pověsti dlouhodobě ztrátové automobilky.
Přes počáteční nedůvěru odvedl ve vedení evropské
pobočky koncernu General Motors vynikající práci.
Vzděláním strojní inženýr Neumann dokázal s pomocí
své šéfky marketingu Tiny Müllerové
to, co nezvládala
řada amerických
manažerů dosazovaných a odvolávaných z Detroitu.
Ještě na jaře Karl
Thomas Neumann
při setkání s porotou AutoBest zářil optimismem nad
budoucností Opelu pod francouzskou kontrolou.
Navíc se zdálo, že se šéfem PSA Group Carlosem Tavaresem je spojuje velký vzájemný respekt. Neumann
nás ujišťoval o tom, že Opel ve francouzském majetku
zůstane německou značkou a bude moci plně rozvíjet už dříve odstartované projekty. Přitom zdůrazňoval, že budoucnost Opelu více než kdy dříve závisí na

něm a jeho týmu spolupracovníků a na jejich schopnosti realizovat své plány.
Podle dostupných informací Neumann chce dokončit
svůj úkol přípravy pro hladký přechod německé automobilky z majetku Američanů pod francouzskou
kontrolu, což by mělo být do konce července. V září,
v době konání autosalonu IAA ve Frankfurtu, už by
Opel měl být plně součástí PSA Group, byť ještě
dlouho bude v mnoha oblastech spolupracovat s
GM.
Proč tedy po několika týdnech od našeho setkání
nečekaně rezignoval? Neumann podle zákulisních
informací dostal nabídku, kterou lze jen těžko odmítnout. Měl by se totiž vrátit k Volkswagenu a stát
generálním ředitelem značky Audi. Tam totiž podle
všeho Rupert Stadler už jen těžko odolá tlaku na
svou rezignaci v souvislosti s jeho podílem na aféře
Dieselgate.
Nástupcem Neumanna se stane dosavadní finanční
šéf Opelu Michael Lohscheller (48). Lohscheller přišel
k Opelu v září 2012, když před tím řídil finance u
Daimleru, Mitsubishi Motors Europe a Volkswagen
of America. Lohscheller je člověkem, který finanční
situaci Opelu a možnosti jejího zlepšení zná nejlépe.
Bude mít odpovědnost za 38 000 zaměstnanců Opelu.

více na
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Elektrododávky Deutsche Post
s Fordem
Německá skupina Deutsche
Post DHL se dohodla s Ford
Motor o spolupráci na výrobě
velkých užitkových vozidel s
elektrickým pohonem. Když
skupina Deutsche Post DHL
hledala vozidlo s elektrickým
pohonem, nabídka VW Group
s vozem Caddy byla údajně velmi nevýhodná a proto bylo rozhodnuto vyrábět vlastní
vozidlo Streetscooter. Nyní přišla pro VW Group ze strany Deutsche Post DHL Group další
rána, když si jako partnera pro vývoj a výrobu většího užitkového vozidla s elektrickým
pohonem zvolila Ford Motor. Základem pro nově vyvíjený automobil bude Transit a
Ford bude v projektu figurovat nejen jako subdodavatel, ale bude mít na starosti i
konečnou montáž, prodej a servis. Pro německý automobilový průmysl je nicméně
nepříjemné i to, že Ford Transit se vyrábí v tureckém Kocaeli. Zahájení výroby se plánuje
na červenec 2017 a do konce roku 2018 Deutsche Post počítá s odběrem nejméně
2500 vozidel.
více na www.autoweek.cz
V malých a středních firmách zpomalují nábor
V rámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce byla všem účastníkům vybraného
reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte,
že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do
konce září 2017 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“
Zaměstnavatelé v České republice jsou v průměru v náborových plánech pro třetí
čtvrtletí 2017 opatrní: 5 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 3
% předpovídají snížení počtu pracovních sil a 90 % zaměstnavatelů nepředpokládá
žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou
republiku pro třetí čtvrtletí 2017 hodnotu + 2 %. Celkové snížení Čistého indexu trhu
práce je důsledkem výrazného zpomalení náboru nových zaměstnanců u mikro,
malých a středních podniků. Jejich očekávání jsou sice optimistická, nicméně již ne
tolik jako v posledním roce a půl. Velké organizace nad 250 zaměstnanců nadále
překypují poptávkou po nových lidech: 31 % bude nabírat, 4 % propouštět.
více na www.autoweek.cz
Krátce
- Internetový prodejce Amazon plánuje v Evropě zavedení prodeje aut.
- Podle spolkového úřadu UBA přinese dodržování Pařížské dohody o ochraně klimatu
v Německu daň 6,5 eurocentu za ujetý kilometr.
- Soudní spor mezi Deutsche Umwelthilfe a Fiat Chrysler kvůli překračování limitů emisí
skončil dřív než začal - DUH stáhnul žalobu.
- Prodej Opelu skupině PSA by měl být uzavřen do konce července.
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AutoBinck Group má nového stratéga
Ondřej Prejzek, specialista na strategii
v automobilovém průmyslu, nastupuje
na pozici Business Development and
Innovation Director v divizi ACDR
(AutoBinck
Car
Distribution
and
Retail) mezinárodní skupiny AutoBinck
Group. Jeho agenda bude obsahovat
inovační a strategické projekty napříč
mezinárodními aktivitami divize, včetně
iniciativ s výhledem na strukturální změny
v oblasti individuální mobility.
Ondřej Prejzek vystudoval doktorské
studium na Strojní fakultě ČVUT v
Praze obor Inženýrská Mechanika.
V
automobilovém
průmyslu
má
dlouholeté zkušenosti. Svou kariéru začal
v letech 2007-2011 jako vývojový inženýr
ve společnosti Porsche Engineering
Services. Od roku 2012 působil v
manažerském poradenství nejprve v
pražské pobočce společnosti The Boston
Consulting Group, poté v mnichovské
kanceláři společnosti Ricardo Strategic
Consulting jako specialista na strategii v
oblasti automotive a mobility.

AXA přetáhla PR manažera od
Generali
Od června vede vztahy s veřejností
skupiny AXA v České republice a na
Slovensku Jiří Cívka. Do společnosti
přechází z pojišťovny Generali. Jiří
Cívka se v oboru komunikace a
společenské zodpovědnosti pohybuje
přes 18 let. Osm let vedl komunikaci
pojišťovny Generali, kde zodpovídal
i za CSR všech společností skupiny
v České republice. Je předsedou
pracovní skupiny pro CSR České
asociace pojišťoven a stálým hostem
Rady vlády pro BESIP. Podílel se na
projektu Výmoly.cz. Poslední tři roky
je členem Výkonné rady Českého
výboru pro UNICEF.
„Vizí skupiny AXA je pomáhat lidem žít
lepší život, a proto se se zaměřuje na
inovace, které jejím klientům přinášejí
dostupná řešení, kdykoliv a kdekoliv je
potřebují. Před Jiřím tak stojí náročný
úkol připravit a naplnit komunikační
strategii, která bude využívat tradiční
i nové komunikační kanály tak, aby
efektivně doručila hlavní myšlenky a
konkrétní výstupy AXA strategie široké
veřejnosti,“ uvedl David Poes, ředitel
pro vztahy se zákazníky a člen vedení
skupiny AXA v ČR a na Slovensku,
jmenování Jiřího Cívky senior PR
manažerem AXA pro ČR a Slovensko.
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Podniky roku 2016 v českém
automobilovém průmyslu

Moderní automobily a paliva

První řada pro Toyoty

Emirates SkyCargo přepravila
arabský superport

85. 24 hodin Le Mans

Podniky roku 2016 v českém automobilovém průmyslu
Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) vyhlásilo výsledky 19. ročníku soutěže Podnik roku
2016 v českém automobilovém průmyslu. V kategorii
firem s počtem zaměstnanců do 250 osob bylo hodnoceno 27 firem,
v kategorii firem
s počtem zaměstnanců nad 250
osob 68 firem. Posuzovaly se základní
ekonomické
výsledky dosažené
za rok 2016. Hodnocení probíhalo
na základě těchto
kritérií:
1.
hospodářský
výsledek
před
zdaněním (mil. Kč)
2. přidaná hodnota
na pracovníka (mil.
Kč/zaměstnanec)
3.
a) meziroční změna tržeb za prodej vlastních
výrobků a služeb (%)
b) tržby za prodej vlastních výrobků a služeb na
zaměstnance (mil. Kč/zaměstnanec)
Všechna kritéria mají stejnou váhu a konečné pořadí
firem je dáno součtem umístění podle jednotlivých
kritérií.

Podniky roku 2016 v českém automobilovém
průmyslu se staly firmy (v abecedním pořadí):
- firmy s počtem zaměstnanců do 250 osob
Global Assistance a. s.
Mecas ESI s. r. o.
Toyota Tsusho Europe S. A., organizační složka
v České republice
- firmy s počtem zaměstnanců nad 250 osob
Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o.
Saar Gummi Czech s. r. o.
Škoda Auto a. s.
Oceněné firmy získaly tradiční cenu, originální
skleněné plastiky z dílny sklářského mistra Lukáše
Šulce ze Železného Brodu.
„Gratuluji nejen vítězům 19. ročníku soutěže členských firem, ale myslím, že výtečné hodnocení za
loňský rok si zaslouží drtivá většina našich firem,“
řekl při předávání cen ředitel sekretariátu AutoSAP
Zdeněk Petzl.

více na
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Moderní automobily a paliva
Při prezentaci nových pohonných hmot Shell
využívajících technologii Dynaflex Ing. Jan Macek,
DrSc. z Fakulty strojní ČVUT, Centra vozidel udržitelné
mobility, přiblížil význam kvality paliva pro správnou
činnost moderních motorů a systémů zachytávání
emisí.
Současné trendy ve vývoji spalovacích motorů směřují
ke snižování spotřeby paliva, produkce jedovatých
škodlivin a emisí skleníkových plynů.
To znamená, že je potřeba dosahovat
vyšší účinnost motorů v důležitých
provozních režimech. Z toho vyplývá
použití vyššího pracovního tlaku
a teploty uvnitř motoru. K tomu
se přidává povinné použití paliv s
příměsí obnovitelných biosložek.
Cestou ke splnění výše uvedených
požadavků je zmenšování zdvihového
objemu motorů v kombinaci s
přeplňováním
turbodmychadly,
neboli downsizing, což přináší vyšší specifický výkon
a nižší hmotnost pohonné jednotky. K tomu se
přidávají sofistikované systémy čištění výfukových
plynů. S tím je spojen požadavek na velkou pružnost
řídicích systémů motoru vyžadujících k potřebným
regulačním zásahům malé, ale silné aktuátory.
Základní vlastnosti moderních spalovacích motorů:
- teplota plamene až 3000 °C, špičkový tlak až 25 MPa
(250 bar) - nikoliv ale současně
- palivo hoří méně než 1 ms
- palivo se vstřikuje pod tlakem až 250 MPa (2500

bar), což je mez kluzu u levné oceli, jeden vstřikovací
pulz trvá cca 0,1 ms
- tlakový poměr turbodmychadla je až 5, tj. rychlost
550 m/s, výkon turbíny odpovídá až 50 % výkonu
motoru na klikovém hřídeli
- teplota výfukových plynů až 1000 °C.
Nutná jsou kompromisní řešení. Z výše uvedeného
vychází základní otázka: má se palivo přizpůsobit
motoru nebo motor palivu? Řešení
vyžaduje vysoce holistický přístup.
Pohonné jednotky jsou vystaveny
vysokým teplotám a vysokému
zatížení. Jsou vybaveny sofistikovaným
příslušenstvím, které jim pomáhá
splnit náročné legislativní požadavky.
Drahé součástky nevyžadují drahou
péči, ovšem jen v případě, že se
používá kvalitní palivo. Vstřikovací
trysky znečištěné úsadami mají za
důsledek snížení výkonu, zvýšení
spotřeby a růst emisí, obtížné startování a v
extrémních případech i přechod pohonné jednotky
do nouzového režimu. Špatná kvalita paliva a v jejím
důsledku vznikající usazeniny na stěnách válců motoru
způsobují detonační spalování (tj. spálení směsi v
celém objemu válce najednou) a uvolněné nečistoty
deaktivují sofistikované systémy čištění výfukových
plynů (filtr pevných částic, systémy zachycování NOx).
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Emirates SkyCargo přepravila arabský superport
Emirates SkyCargo, nákladní divize společnosti
Emirates, přepravila do Francie první vůz, který byl
kompletně navržen a vyroben ve Spojených arabských
emirátech. Vůz bude vystaven během vytrvalostního
závodu 24 hodin Le
Mans.
Design-1 je sportovní
vozidlo,
které
bylo
navrženo a vyrobeno
výlučně ve Spojených
arabských emirátech v
automobilce Jannarelly
Automotive ve spolupráci
se společností Equation
Composites LLC, první,
jež v zemi získala licenci
na výrobu automobilů. Jannarelly Design-1 je lehký
retro-futuristický automobil inspirovaný klasickými
sportovními vozidly z 50. let. Equation Composites
využívá malý tým specialistů, který sestavuje každý
vůz, což umožňuje vytvořit jej přesně na míru podle
specifických požadavků zákazníka.
Dvoumístný roadster dlouhý 3860 mm (rozvor náprav
2425 mm) s motorem před zadní nápravou a pohonem
zadních kol pohání motor V6 3,5 l DOHC o výkonu
223 kW (304 k). Převodovka je šestirychlostní přímo

řazená. Vůz má rám z ocelových trubek vyztužený
hliníkovými panely. Karoserie je ze skelného laminátu
s aerodynamickými prvky a dalšími díly z uhlíkového
kompozitu nebo zcela vyrobená z uhlíkového
kompozitu. Hmotnost
vozu je 780 kg. Základní
cena vozů ze zaváděcí
edice je 62 000 USD (1,5
milionu Kč) bez DPH při
odběru v továrně.
Emirates
SkyCargo
pravidelně přepravuje
luxusní
prémiové
automobily.
Pro
jejich přepravu nabízí
specializované přepravní
řešení - Emirates SkyWheels. Emirates SkyCargo
spolupracuje s předními výrobci i sběrateli automobilů.
Nedávno letecký nákladní dopravce na zakázku
poskytl řešení Emirates SkyWheels společnosti
Jaguar Land Rover při transportu aut z Velké Británie
do Chicaga k testování. V listopadu 2016 se Emirates
SkyCargo stala jedním ze sponzorů soutěže Gulf
Concours a do Dubaje přepravila mnoho unikátních
klasických i moderních superautomobilů z celého
světa.
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První řada pro Toyoty
Kvalifikace pro 85. ročník 24 hodin Le Mans vyzněla
pro vozy Toyota, které budou stát v první řadě.
Kamui Kobayashi navíc vytvořil nový traťový rekord.
S vozem Toyota Gazoo TS050 Hybrid zajel senzační
kolo 3:14,791, což znamená průměrnou rychlost 251,9
km/h! Jeho čas je o více než 2 s lepší než rekord
Neela Janiho s Porsche z roku 2015 a průměrná
rychlost překonala dokonce i výkon Hanse-Joachima
Stucka z roku 1985 (s Porsche), kdy na dlouhé rovince
Mulsanne ještě nebyly dvě šikany!

V kategorii GTE dělilo sedm nejrychlejších vozů, v nichž
je zastoupeno všech pět značek, pouhá 1 sekunda a
12 vozů se vešlo do 1,5 s!
1. Conway/Kobayashi/Sarrazin Toyota Gazoo TS050
Hybrid M 3:14,791 LMP1Hy
2. Davidson/Buemi/Nakajima Toyota Gazoo TS050
Hybrid M 3:17,128 LMP1Hy
3. Jani/Tandy/Lotterer Porsche 919 Hybrid M 3:17,259
LMP1Hy
4. Bernhard/Bamber/Hartley Porsche 919 Hybrid M
3:18,067 LMP1Hy
5.
Lopez/Kunimoto/Lapierre
Toyota
Gazoo TS040 Hybrid M 3:18,625 LMP1Hy
6. Kraihamer/Webb/Rossiter ByKolles
ENSO CLM P1/01 Nismo D 3:25,17s LMP1
GTE
32. Turner/Adam/Serra
Aston Martin
Racing Vantage GTE D 3:50,837 GTE Pro
33. Calado/Pier Guidi/Rugolo AF Corse
Ferrari 488 GTE M 3:51,028 GTE Pro
34. Thiim/Sorensen/Stanaway Aston
Martin Racing Vantage GTE D 3:51,038
GTE Pro
35. Rigon/Bird/Molina AF Corse Ferrari
488 GT M 3:51,086 GTE Pro
36. Briscoe/Westbrook/Dixon Ford Chip
Ganassi Team USA Ford GT M 3:51,232
GTE Pro
37. Magnussen/Garcia/Taylor Corvette
Racing Corvette C7.R M 3:51,484 GTE Pro
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Horko ničilo hybridy
Letošní 85. ročník závodu 24 hodin v Le Mans opět
potvrdilo starou pravdu - pokud chcete vyhrát,
musíte nejprve dojet do cíle. U Toyoty musejí i
nadále přemýšlet nad tím, jak prolomit prokletí
tohoto 24hodinového závodu.
Největší evropský festival rychlosti přilákal 280
000 diváků, z toho jen z Velké Británie jich přijelo
60 000! Nabídl jim úplně jiná dramata, než jaká
očekávali. Místo bitvy mezi hybridními prototypy
Porsche a Toyota nakonec šlo o to, zda alespoň
jeden z vozů nejvyšší kategorie dojede do cíle,
aby uhájil přednosti nevídaně složité techniky v
podobě hybridního pohonu proti nepřeplňovaným
velkoobjemovým motorům vozů třídy LMP2.
Závod samotný znovu přinesl dramata překonávající

hollywoodské scénáře. Od startu dominovaly
vozy Toyota, které byly nejrychlejší už v kvalifikaci.
Jenže technické problémy a nehoda vyřadily tři z
pěti hybridních prototypů a zbývající dva ztratily
opravami už v úvodu závodu hodně času. Zbývající
Porsche tuto ztrátu nakonec dokázalo eliminovat a
vítězstvím zachránilo čest moderní techniky.
Nevídanou bitvu předváděly po celých 24 hodin
vozy kategorie GTE. Ve vedení se vystřídaly vozy
všech pěti značek. V závěru se o vítězi rozhodovalo
mezi Chevroletem Corvette a Aston Martinem.
Rozhodnutí přišlo v předposledním kole, kdy už
sjeté pneumatiky corvetty ztrácely přilnavost a po
několika výletech do kačírku přišel defekt, takže
Corvetta nakonec ztratila i druhé místo v cíli.

