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Peugeot 2008 nově i jako GT Line
Modelu 2008 se v Mylhúzách od závěru roku 2013
do konce března 2016 vyrobilo 585 000 kusů (jenom
v roce 2015 to bylo 231 000 vozů). Tento úspěch má
posílit jeho modernizovaná podoba.
Nová je příď s chromovými prvky, dodávajícími
vozu exkluzivnější vzhled. V interiéru samozřejmě
nacházíme Peugeot i-Cockpit, charakterizovaný
menším volantem, přístrojovým panelem se
sdruženým přístrojem s LED diodami v zorném poli
řidiče a 7“ dotykovým displejem.
Navzdory malým vnějším rozměrům je 2008
praktickým vozem se zavazadlovým prostorem
o objemu 360 l, při sklopení zadních asymetricky
dělených opěradel systémem Magic Flat až 1194 l.
Nákladová hrana je přitom hodně nízko - jen 60 cm
při poměrně vysoké světlé výšce 16 cm.

Z pohonných jednotek kupující volí z 80 % zážehový
tříválec 1,2 Pure Tech o 60 kW (82 k) nebo jeho
turbodmychadlem přeplňovanou verzi s 80 kW (110
k). Vznětové motory 1,6 BlueHDi s výkony 55, 74 nebo
88 kW (75, 100 nebo 120 k) jsou, jak je u Peugeotu
pravidlem, vybaveny systémem zachycování NOx
pomocí selektivní katalytické redukce SCR.
Ač se Peugeot 2008 dodává jen s pohonem předních
kol, umožňuje jízdu v mírném terénu a za nepříznivých
klimatických podmínek díky patentovanému
systému Grip Control. Ten se nabízí pro motory s
výkonem větším než 74 kW (100 k), a to v kombinaci
s přímo řazenou i samočinnou převodovkou.
Systém Grip Control umožňuje volbu z pěti jízdních
režimů. Systém Grip Control je velmi účinný mj. i
díky nízké hmotnosti vozu 1045 kg. Kombinuje se
se speciálními celoročními pneumatikami Goodyear
Vector 4Seasons Mud & Snow, které
lze používat jako zimní pneumatiky.
Na vrcholu nabídky je zcela nová
verze GT Line se sportovněji
laděným vzhledem, mj. i díky černým
doplňkům nahrazujícím i chrom,
litým 17“ kolům, bohatší výbavě a
červenému podsvícení interiéru.
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Jako první cílem Tour de France projel
Kodiaq
Při poslední etapě z Chantilly do Paříže
se Škoda postarala o překvapení: vůbec
poprvé zde na veřejnosti ukázala nový
Kodiaq. Velké SUV bude mít svou výstavní
premiéru na autosalonu v Paříži a na trh
vstoupí počátkem roku 2017. Při ostře
sledované závěrečné etapě Tour de
France Škoda Kodiaq doprovodila vítěze
Tour na cestě až na Champs-Élysées
a přejela cílovou čáru jako první. Za
volantem vozu Škoda Kodiaq seděl vítěz
Tour z roku 1987 Stephen Roche. 103. ročník Tour de France trval tři týdny a měřil více
než 3500 km. Všechny čtyři trofeje pro vítěze jsou z českého křišťálu „designed by
Škoda Design“. Vyrobila je sklářská manufaktura Lasvit v Novém Boru.
více na www.autoweek.cz
Škoda Citigo pro modelový rok
2017
Městský vůz Škoda Citigo je v
modelovém roce 2017 ještě
atraktivnější. Počínaje výbavou
Ambition
jsou
v
předních
světlometech sériově integrované
LED pro denní svícení, výbava
Style bude mít zatmavené zadní
skupinové svítilny. Pro výbavu
Style lze zvolit Colour-Paket, kdy
střecha a kryty vnějších zrcátek
jsou lakovány černě nebo bíle. Do
interiéru se nově na přání dodává automatická klimatizace Climatronic, nový displej
Maxi DOT i světelný a dešťový senzor. Nově nabízená rádia Blues a Swing disponují
řadou možností připojení, rádio Swing má barevný displej, šest reproduktorů a možnost
propojení přes Bluetooth umožňující komunikaci se smartphonem.
Vozy Citigo s novinkami ve výbavě budou na český trh uvedeny v létě 2016.
více na www.autoweek.cz
Další aktuality 30. týdne na www.autoweek.cz:
Detektivové z Allianz letos překazili podvody za 158 milionů
Skupina RWE se v ČR přejmenuje na innogy
V autě raději hudbu než Pokémon Go
Deset důvodů, proč měření emisí v ČR nefunguje a fungovat nebude

Škoda činí kroky směrem do USA
Automobily značky Škoda nejsou na trhu ve Spojených
státech od počátku 60. let, kdy se zde nabízel roadster
Felicia. Vedení automobilky vždy úvahy o prodeji
vozů Škoda v USA striktně odmítalo. Zdá se ale, že se
situace změnila v důsledku aféry Dieselgate. Úvahy o
možnosti vstupu značky Škoda na automobilový trh ve
Spojených státech posilují kroky české automobilky.
Společnost Škoda Auto si v červnu 2016 nechala v
USA u Úřadu pro patenty a ochranné známky USPTO
zaregistrovat označení „Skoda H-Tec“, které má u nás
registrované od června 2015. Vzhledem k podobnosti
s označením G-Tec pro vozy na CNG jde zřejmě o
označení vozidel s hybridním pohonem. Už v květnu
Škoda zaregistrovala označení „Skoda Superb“,
„Superb“, „Octavia“ a „Yeti“. Nyní k tomu přidala
označení „VRS“, používané v anglicky mluvících zemích
pro vozy, které známe s označením RS. Samotná
značka Škoda získala v USA ochrannou známku už v
50. letech.
Mateřská značka koncernu Volkswagen se hodlá v USA
orientovat především na výnosnější vozy SUV. Dosud
nepříliš úspěšná běžná osobní auta (připomeňme, že

zdaleka nejprodávanějším modelem značky v USA je
kompaktní sedan Jetta), navíc s notně pošramocenou
pověstí v důsledku podvodů při měření emisí u jejích
vznětových motorů, by mohly nahradit vozy v zámoří
zcela neznámé a tudíž i ničím nepoškozené značky
Škoda.
A co na to šéf Škoda Auto Bernhard Maier? „Americký
trh není na nejvyšší příčce našich expanzních cílů.
Tam jsou Jižní Korea, Singapur a Írán. Pokud se
rozhodneme vstoupit na trh v USA, pak budeme mít
jediný pokus na to, abychom zanechali dobrý první
dojem. Domníváme se, že pokud tak učiníme nyní,
pak Kodiaq by mohl být vozem pro home-run,“ sdělil
se znalostí baseballové terminologie.
Tři asijské trhy samozřejmě mají pro Škodu velký
potenciál, ale po úspěchu v USA pochopitelně touží
každý, protože může být zdrojem velkého zisku.
Už se těším na 5. únor 2017 a na 51. Super Bowl z
texaského Houstonu s reklamou na vozy Škoda
Octavia RS a Škoda Superb H-Tec...

více na
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K rozhodnutí o návrhu proti Uber B.V.
Členům Sdružení pražských provozovatelů TAXIslužby
(SPPT) došla trpělivost a podávají kvůli nekalé soutěži
žalobu na Uber. Učinili tak po té, co pražský městský
soud zamítl návrh na vydání předběžného opatření
týkajícího se služby UberPOP, které jménem SPPT podala
advokátní kancelář Arzinger & Partneři. Jediným
důvodem zamítnutí návrhu byl názor soudu, že nebyla
splněna podmínka naléhavosti zatímní úpravy poměrů, když Uber svou činnost v Praze
provozuje od srpna 2014. Vedle žaloby zvažují někteří členové protest ve formě sundání
střešní svítilny vyžadované vyhláškou pro označení vozů taxi, což Uber nedodržuje.
Členové sdružení ve své žalobě chtějí zdůraznit neudržitelnost stávající situace, kdy
vozy zapojené do služby UberPOP provozují klasickou taxislužbu, ale nesplňují technické
předpoklady, jsou bez požadovaného vybavení, označení a předepsaného pojištění.
Podle právních analýz je přeprava osob, při níž nejsou plněny podmínky stanovené
zákonem a je prováděna řidiči bez příslušného oprávnění za úplatu na základě aplikace
UberPOP v rozporu s několika platnými českými právními předpisy.
V Evropě už byla služba UberPOP zakázána v Německu, Belgii nebo Španělsku.
více na www.autoweek.cz
DKV slaví čtvrt století v České republice
DKV Euro Service na českém trhu úspěšně působí již 25 let. Začátky působení společnosti
DKV Euro Service v České republice sahají do roku 1991, kdy z asociace ČESMAD vznikly
společnosti ČESMAD Camion Servis a ČESMAD Bohemia/Slovakia. V roce 2001 získala
v ČESMAD Camion Servis podíl společnost DKV Euro Service a proces začlenění do
německého koncernu byl završen v roce 2008. Současný název DKV Euro Service byl
do obchodního rejstříku zapsán v roce 2012.
DKV kromě bezhotovostního tankování se
stoprocentním online pokrytím Evropy a vratek
DPH umožňuje dopravcům úhradu a registraci do
mýtných systémů i řadu inovativních služeb, jako
online analytický nástroj eReporting, poskytující
dopravcům aktuální údaje o provozních
nákladech vozového parku, vyhledávač
čerpacích stanic nebo mobilní aplikaci pro
vyhledávání nejlevnějších pohonných hmot.
více na www.autoweek.cz
Ve zkratce

- Jaguar už testuje další SUV větší než model F-Pace.
- Automobilka Porsche odvolala účast na autosalonu v Detroitu pro rok 2017.
- AvtoVAZ předvedl model Vesta s elektrickým pohonem - na hudebním festivalu!
- Nejvýkonnější modely Jaguar a Land Rover dostanou zážehové motory BMW V8.
- V Moskvě se hledá místo pro památník k 50. výročí zahájení výroby vozu VAZ-2101 Žiguli.

Odklad emisí online do konce roku 2016!
Nová metodika měření emisí ze 7. 6. 2016, kterou
se ruší původní Metodika oznámená na konci roku
2015, je nedokonalá a neobsahuje dostatek alternativ.
Asociace emisních techniků a opravářů (ASEM) proto
vyvolala krizovou schůzku s Ministrem dopravy,
kde přednesla argumenty k obavám, že nová
metodika bude od 1. 9. 2016 vyhazovat lidi z emisí
neodůvodněně, a že se distribuce a zaškolení nového
softwaru nemůže stihnout! Výsledkem schůzky byl
příslib odkladu spuštění nového software do konce
letošního roku - tedy do 31. 12. 2016 - pokud příslib
ministra projde mezirezortním řízením.
ASEM analyzoval nejnovější metodiku pro měření
emisí online a zjistil vážné nedostatky, které budou
již po několikáté vyžadovat změnu v softwaru i u v
současné době schválených přístrojů. Tento software
bude v současné podobě vyřazovat na emisních
stanicích 5 - 8 % vozidel neodůvodněně! Vzhledem
k současně platící legislativě mohou tak jejich
majitelé přijít o platnost osvědčení o technickém
průkazu a ztratí tím oprávnění k pohybu na veřejných
komunikacích.
Dále bylo ministrovi vysvětleno, že když odbor 150
dne 7. 6. 2016 vydá novou pozměněnou metodiku
měření emisí, kterou tu starou ze dne 30. 10. 2015
ruší, je potřeba čas na doprogramování změn,

které obsahuje. Výsledkem by mohla být patová
situace, kdy SME bude mít sice schválený přístroj, ale
nebudou v něm změny, které se musí po 7. 6. nově
doprogramovat a znovu nechat tyto změny schválit,
jak nařizuje zákon. Jeho porušením se SME vystavuje
pokutě až 6 000 000 Kč a odebrání osvědčení k měření
emisí.
Poslední změny metodiky ze 7. 6. 2016 (Metodika
původní z loňského roku byla zrušena a nahrazena
novým zněním) přinesly praktické znehodnocení
EOBD jako účinného emisního nástroje k posuzování
emisního chování vozidla v provozu při Měření
emisí v zákonem předepsaném testu emisí. Naproti
tomu zůstaly mnohé zcela zbytečné povinnosti.
Např. povinnost sledovat povinně polohu pedálu při
zvýšených otáčkách. Spousty těchto parametrů se
budou tisknout na papír do příloh, kterých může být
k protokolu o měření emisí několik. Přitom poslední
nová metodika Měření emisí má takovou díru, že snad
ani není možné ji přehlédnout! Stačí před vraty SME
smazat paměť závad a jako VYHOVUJÍCÍ nakonec
může zcela oficiálně vyjít i doslova emisní vrak.

Text ASEM - Asociace emisních techniků a opravářů
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Bristol se vrací do boje
Bristol Cars v roce 2017 při příležitosti
70. výročí od zahájení výroby
automobilů uvede na trh roadster
s tradičními tvary Bullet. Bude
dokladem toho, že se značka
vrací k životu poté, co před pěti
lety upadla do insolvence. Poté
továrnu získala britská Kamkorp
Group indického obchodníka
Kamala Siddiqiho, jíž patří také
Frazer-Nash a Metrocab.
Bullet je první nový model značky od roku 2004. Vzniká jako Project Pinnacle pod
vedením Australana Paula de Santise. Nosná struktura karoserie je z uhlíkových
kompozitů, takže vyniká nízkou hmotností i mimořádnou tuhostí. V interiéru naopak
najdeme masivní dřevěné obložení. Motor V8 4,8 l Hercules, vycházející z BMW, má
výkon 275 kW (370 k) a točivý moment 490 N.m.
více na www.autoweek.cz
Postrach silnic: Pokémon Go!
U Auburnu ve státě New York v noci narazil sportovní vůz Acura do stromu a jeho řidič
utrpěl vážná zranění. Policie zjistila, že řidič hrál na svém telefonu Pokémon Go.
Aplikace Pokémon Go se šíří po světě jako lavina a vyvolává chaos na ulicích. Roste
počet osob vstupujících přímo před projíždějící auta s pohledem upřeným do svého
telefonu. V USA registrují rostoucí počet případů náhlého vybočení aut z dálnice a
nehody způsobené nečekaným zastavením vozidla uprostřed provozu. Německý
ADAC kvůli rostoucímu počtu střetů dětí s auty vydal doporučení, aby rodiče nedovolili
dětem hrát Pokémon Go samotným, protože při hře ztrácejí schopnost rozlišit realitu
od dění na displeji.
Příznivci této hry nejsou jen
děti, ale i nostalgii propadající
starší příznivci Pokémonů. V
USA a v Austrálii se proto na
dálničních objevují výzvy,
aby se řidiči nehonili za
Pokémony a policie v New
Yorku vydala doporučení
pro hráče Pokémon Go.
Všechny tyto rady se dají
shrnout do jedné jediné věty:
Nechovejte se jako idioti!
více na www.autoweek.cz

Personalia z
Noví manažeři v K2 Group
K2 Group, kterou tvoří společnosti K2 Moto
(dealer motocyklů Kawasaki, Yamaha
a Kymco), Motopoint (velkoobchodní
distributor náhradních dílů na motocykly)
a K2 Industry (velkoobchodní distributor
strojních
součástí),
začala
měnit
manažerský tým.
Pavel Tříska
Na pozici výkonného ředitele všech
firem skupiny byl jmenován Pavel
Tříska. Bývalý obchodní ředitel ve
společnostech Seznam, Office Depot
(bývalý Papirius), PayU či Vekra má za
úkol nastartovat novou etapu fungování
celé skupiny. “Naším cílem je v první
řadě dobudovat manažerský tým a
využít značný obchodní potenciál. V
další fázi se budeme věnovat rozvoji jak
z pohledu produktového portfolia, tak z
pohledu regionálních zastoupení,“ říká
Pavel Tříska. Pavel je aktivní cyklista, je
ženatý, má dvě děti a psa.

PŘEKLADY
Z angličtiny i do angličtiny
Zaměření na technická témata
především z oblasti
automobilového průmyslu.
rybecka@volny.cz

Ondřej Čihař
Marketing bude mít nově na starosti
Ondřej Čihař, bývalý marketingový
ředitel společností Etnetera a Sport
Invest. “Všechny firmy dosud táhlo
obrovské nadšení zakladatelů a
lidí okolo. Prakticky bez jakéhokoli
náznaku koncepčního marketingu.
Věřím, že dokážeme díky několika
jasným krokům rychle posunout
jednotlivé firmy o výrazný kus
kupředu,” říká Čihař. Ondřej Čihař
je ženatý, má dvě děti a ve volném
čase vášnivě sportuje, čte a cestuje
do vzdálenějších koutů zeměkoule.
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Peugeot 2008 - kompletní ceník

Program ke zrychlení vývoje a výroby
vozidel

Jak pracuje hybridní technika v
Porsche LMP1

Ocenění pro tablet
Toughpad FZ-N1

6 hodin Nürburgring

Peugeot 2008 - kompletní ceník
V České republice se dosud prodávalo 25 % vozů Peugeot 2008 v nejvyšší úrovni výbavy Allure, přičemž
v Evropě to bylo dokonce 60 %. Přitom i u nižších
úrovní výbavy většina kupujících volí nabízené balíčky
nadstandardní výbavy. Proto po modernizaci přichází
Peugeot 2008 s novou vrcholnou úrovní výbavy GT
Line.
Novinkou v bezpečnostní výbavě je systém automatického nouzového brzdění v městském provozu v
případě rizika srážky Active City Brake, který dokáže
vůz zastavit z rychlosti až 30 km/h. Systém pracuje s
laserovým snímačem s krátkým dosahem (LiDAR)

Cenová nabídka při uvedení modernizované podoby
na trh začíná v rámci akční nabídky na 315 000 Kč za
verzi Access 1,2 Pure Tech 82. Výbava Active je o 20
000 Kč dražší a za Allure se připlácí 70 000 Kč. Verze GT Line začíná na ceně 440 000 Kč. K uvedeným
cenám lze při výkupu získat ještě navíc bonus 10 000
Kč. Značková záruka se skládá ze dvouleté záruky
a následné ze záruky plynoucí ze servisní smlouvy
Optiway Garance na další 3 roky resp. do najetí 60
000 km. Nabídku značkové záruky nelze kombinovat s podmínkami pro fleetové klienty.

více na
www.autoweek.cz

Program ke zrychlení vývoje a výroby vozidel
Dassault Systèmes představuje Vehicle Program
Intelligence ke zrychlení procesu uvádění vozidel do
výroby. Analyzování dat v reálném čase s pomocí
platformy 3DEXPERIENCE zvyšuje kvalitu vozidel a
urychluje jejich uvádění na trh.
Specializované řešení Vehicle Program Intelligence
nabízí analytické aplikace společnostem působícím v
dopravě a automobilovém průmyslu. Vehicle Program
Intelligence vychází z platformy 3DEXPERIENCE.
Vyhledává, měří a analyzuje data týkající se produktů
a výroby. Tím pomáhá urychlovat rozhodování při
řízení projektů, změn a kvality.
Běžný vývoj nových vozidel může trvat až pět let a
zapojují se do něj stovky osob z různých oborů a
zemí. Nové zdroje informací, které vstupují do celého
procesu, způsobují, že jsou projekty rozsáhlé a
komplikované. Zastaralé systémy spolu s nedostatkem
relevantních a přístupných konstrukčních dat
zpomalují proces optimalizace. Výrobci vozidel a
jejich dodavatelé vyžadují řešení, které jim přinese
srozumitelný a uživatelsky přívětivý náhled na jejich
vývojový program v reálném čase.

Řešení Vehicle Program Intelligence umožňuje
pracovníkům, kteří tyto programy řídí, podrobný
vhled do toho, jak projekt postupuje. Firmy tak budou
mít mnohem lepší přehled o problémech zákazníků
a jejich zpětné reakci, nejrůznějších komplikacích a
způsobech jejich řešení včetně problémů týkajících
se součástek a výroby z hlediska nákladů, kvality a
materiálu.
Ve virtuálním prostředí mají uživatelé rychlý a
efektivní přístup k datům z vývoje a k aktuálním
klíčovým ukazatelům výkonnosti. Tento přístupový
bod zajišťuje dohledatelnost a spolehlivost informací
a zkracuje dobu nutnou k jejich vyhledávání a
shromažďování.
Vehicle Program Intelligence rovněž zachycuje a
analyzuje obsah ze starších systémů, čímž umožňuje
transparentní předávání nejrelevantnějších dat
do platformy 3DEXPERIENCE. Díky tomu lze i ze
zastaralých nástrojů a systémů přejít řízeným a
bezproblémovým způsobem.
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Ocenění pro tablet Toughpad FZ-N1
Když byli pracovníci v logistice, dodávkových službách
a mobilní pracovníci pozváni k testu produktivity a
ergonomie skenování čárových kódů pomocí tří různých
tabletů, dali přednost tabletu Panasonic Toughpad FZN1.
Polovina respondentů uvedla, že Panasonic Toughpad
FZ-N1 byl nejrychlejší a polovině respondentů se nejvíce
líbil pro rychlost a jednoduchost obsluhy, vzdálenost, na
jakou je možné čárové kódy skenovat, design, hmotnost
a skutečnost, že je čtečka umístěna na zadní straně
přístroje, což z tohoto zařízení dělá nejergonomičtější
zařízení.
Účastníkům testu byl postupně poskytnut každý ze
tří přenosných přístrojů a byli požádáni, aby přístroje
ohodnotili z hlediska různých kritérií. Malý a velmi
lehký Panasonic Toughpad FZ-N1 byl třemi čtvrtinami
respondentů označen za přístroj s nejjednodušší
obsluhou.
Díky zešikmené zadní čtečce označili uživatelé kapesní
tablet Panasonic za nejlepší pro skenování čárových
kódů z různých vzdáleností. U všech tří testů v nejvyšší,
střední a nejnižší poloze se tablet Panasonic kvalifikoval

jako lepší než oba další přístroje, a to jak z pohledu
rychlosti skenování, tak z pohledu jednoduchosti úkonu.
Zešikmená zadní čtečka respondentům také usnadnila
čtení skenovaného kódu na displeji.
Panasonic byl zvolen za přístroj s nejlepší viditelností
displeje. Stejně tak v hodnocení obtížnosti čtení kódu na
displeji při snímání v rovině nebo pod úhlem byl Panasonic
jednohlasně označen za přístroj s nejjednodušší obsluhou.
Když byli účastníci dotázáni, který přístroj může nejlépe
pomoci snížit riziko opakovaných úrazů z přetěžování,
vybralo pět z osmi respondentů přístroj Panasonic.
Lékařská expertka v oboru opakovaných úrazů z
přetěžování, kvalifikovaná fyzioterapeutka Bronwyn
Cliffordová sledovala tento test a poskytla svůj názor:
„Myslím, že kapesní tablet Panasonic pomáhá zabránit
opakovanému přetěžování, protože nemusíte pro snímání
neustále vytáčet zápěstí, abyste viděli, co snímáte. Přístroj
Panasonic vám umožňuje držet ruce v neutrální poloze,
což znamená, že nemusíte během práce namáhat další
důležité svaly, jako je rameno nebo horní část paže.
Z dlouhodobého hlediska je tak přístroj Panasonic
jednodušší na obsluhu.“
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Jak pracuje hybridní technika v Porsche LMP1
Porsche se závodním vozem 919 Hybrid vyvinulo
zcela novou oblast techniky. Pro plně elektrický
koncept sportovního silničního automobilu Mission E,
představený loni ve Frankfurtu, převzali konstruktéři
800 V techniku ze závodního prototypu kategorie
LMP1.
Porsche využilo veškeré možnosti v konstrukci
dvojnásobného vítěze závodu 24 h Le Mans zejména
pokud jde o koncepci pohonu. Ta sestává ze dvou
odlišných systémů rekuperace a zážehového
dvoulitrového
motoru
V4
přeplňovaného
turbodmychadlem. Jde o vůbec nejúčinnější spalovací
motor, jaký dosud v Porsche postavili. Zážehový
motor pohání kola zadní nápravy, elektromotor se
stará o pohon kol přední nápravy.
Generátor na přední nápravě při brzdění přeměňuje
kinetickou energii na energii elektrickou. V
rozděleném výfukovém systému jedna turbína
roztáčí turbodmychadlo pro přeplňování motoru.
Druhá turbína přeměňuje nadbytečnou energii z
výfukových plynů na elektrickou energii. Brzdná
energie představuje 60 % rekuperace, zbývajících 40
% se získává z druhé turbíny.

Rekuperovaná energie se krátkodobě ukládá v
akumulátoru Li-Ion a podle potřeby roztáčí přídavný
trakční elektromotor. To znamená, že když chce řidič
zrychlit, uvolní energii z akumulátorů stisknutím
tlačítka. V souladu s platnými předpisy je výkon
spalovacího motoru pod 500 k (368 kW) a výkon
elektromotoru přidává 400 k (294 kW).
Vzájemná součinnost dvojice zdrojů energie vyžaduje
chytrou strategii. V každé fázi brzdění se totiž získává
energie - rekuperuje se. Množství získané energie je
dané intenzitou brzdění. Brzdění a rekuperace trvá
až k vrcholu každé zatáčky, tedy do doby, než jezdec
znovu zrychluje. V tu chvíli je cílem využít maximální
množství energie, jaké je k dispozici. Řidič nejen stlačí
plynový pedál a získá maximální množství energie z
paliva, ale využije i elektrickou energii z akumulátoru.
Na rovince se opět rekuperuje energie, tentokrát
turbínou ve výfukovém systému, která už běží naplno.
Při trvale vysokých otáčkách motoru se rychle zvyšuje
tlak ve výfukovém potrubí a roztáčí tuto druhou
turbínu spojenou s generátorem elektrické energie.
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6 hodin Nürburgring
Dramatický čtvrtý závod mistrovství světa ve
vytrvalostních závodech FIA WEC před 58 000 diváky
vyhrálo Porsche. V prvním mistrovském závodě po Le
Mans si letos konečně připsali první letošní vítězství
obhájci titulu Mark Webber, Timo Bernhard a Brandon
Hartley navzdory tomu, že je během první hodiny
zdržela neplánovaná zastávka v boxech kvůli defektu
pneumatiky.
Chvílemi až zuřivý boj vozů Porsche a Audi,
doprovázený mnoha dramatickými předjížděcími
manévry ale i několika kolizemi, vyvrcholil rozsvícením
žlutých světel po celé trati hodinu před koncem.
Poté už mělo vedoucí Porsche dostatečný náskok
před dvojicí vozů Audi. Ty dojížděly společně s trojicí
Duval/Jarvis/di Grassi vepředu, protože ta má lepší
postavení v mistrovství světa.
Vedoucí jezdci šampionátu Jani/Dumas/Lieb s druhým
Porsche hodně ztratili po kolizi s vozem GTE hodinu
před koncem. I tak dojeli na 4. místě, když výkonnost
vozů Toyota po nadějném vzestupu v Le Mans zůstala
daleko za očekáváním.
První letošní vítězství si v kategorii GTE Pro připsali
Gianmaria Bruni a James Calado s vozem Ferrari týmu
AF Corse. Pro Calada to bylo vůbec první vítězství v
mistrovství světa. Většinu závodu přitom vedl Aston
Martin řízený Sorensenem a Thiimem, který nakonec
skončil až třetí za druhým Ferrari.

1. Webber/Hartley/Bernhard Porsche 919 Hybrid 194
kol LMP1
2. Jarvis/Duval/di Grassi Audi Sport Joest R18 e-tron
194 kol LMP1
3. Fässler/Lotterer Audi Sport Joest R18 e-tron 194
kol LMP1
4. Dumas/Jani/Lieb Porsche 919 Hybrid 194 kol LMP1
5. Davidson/Buemi/Nakajima Toyota Gazoo TS040
Hybrid 193 kol LMP1
6. Kobayashi/Sarrazin/Conway Toyota Gazoo S040
Hybrid 190 kol LMP1
18. Bruni/Calado AF Corse Ferrari 488 GTE 170 kol 1.
GTE Pro
19. Rigon/Bird AF Corse Ferrari 488 GTE 170 kol 2.
GTE Pro
20. Thiim/Sorensen Aston Martin Racing Vantage V8
170 kol 3. GTE Pro
21. Mücke/Pla Ford Chip Ganassi Team UK Ford GT
169 kol 4. GTE Pro
FIA WEC po 4 z 9 závodů: Porsche 164, Audi 129,
Toyota 97
jezdci: Lieb/Jani/Dumas (Porsche) 106, Duval/di
Grassi/Jarvis (Audi) 73, Kobayashi/Conway/Sarrazin
(Toyota) 62
GT: Ferrari 146, Aston Martin 138, Ford 110,5, Porsche
70
jezdci: Pla/Mücke (Ford) 72, Rigon/Bird (Ferrari) 70,
Sorensen/Thiim (Aston Martin) 67
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