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Peugeot Traveller přiváží cestování s vysokou 
úrovní komfortu v kategorii víceúčelových 
velkoprostorových vozů a luxusních minibusů. 
Peugeot do Travelleru přináší mnoho technických 
inovací ze svých osobních automobilů. Je to 
umožněno tím, že jeho konstrukce vychází z 
modulární platformy EMP2, vyvinuté pro osobní 
vozy - poprvé byla použita u modelů 308 a 308 SW. 

Traveller je k dispozici ve třech délkách s výškou 
190 cm, umožňující vjezd i do krytých parkovišť. 
Verze Compact 460 cm má kratší rozvor náprav 292 
cm, Standard 495 cm a Long 530 cm mají stejný 
327 cm. Řada možností konfigurace umožňuje 
vytvoření různých variant uspořádání interiéru až 
do devítimístné verze se zavazadelovým prostorem 
o objemu 1384 l.  

Provoz v městských podmínkách usnadňuje malý 
průměr zatáčení (11,3 m u verze Compact). Také 
pro Traveller se dodává systém Grip Control, který 
optimalizuje záběrové schopnosti vozu na cestach 
se sníženou přilnavostí, a v nabídce jsou i varianty s 
pohonem 4×4 Dangel.

Motory BlueHDi o objemu 1,6 nebo 2,0 l s výkony v 
rozmezí 85 až 132 kW (115 až 180 k) jsou vybaveny 
nejúčinnější technologií snižování emisí selektivní 
katalytickou redukcí (SCR) před filtrem pevných 
částic. Velmi nízké provozní náklady přináší nejen 
nízká spotřeba paliva ale i servisní interval 40 000 
km nebo 2 roky.

Peugeot Traveller se nabízí ve dvou verzích - rodinné 
Family a pro firmy Business. Traveller Family může 
mít 5, 7 nebo 8 míst, řada Business je ve verzích 
Business (s 5 - 9 místy) a Business VIP se 6 nebo 
7 místy s možností orientace sedadel proti sobě, 
případně i s posuvným stolkem.

Novinkou v tomto segmentu jsou boční posuvné 
dveře s hands-free otevíráním, běžné v tomto 
segmentu zatím nejsou ani projekční HUD displej, 
on-line navigace s hlasovým ovládáním a dopravními 
informacemi v reálném čase, zadní parkovací kamera 
Top Rear Vision nebo funkce varování před snížením 
pozornosti řidiče (Driver Attention Alert).

Peugeot Traveller do prodeje
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Opel přitvrdil Karl na Rocks
Miniauto Opelu Karl se ve verzi Rocks alespoň vzhledově přibližuje podobě SUV, tedy 
vozidlům, která v nabídce značky chybějí. Podobně jako před časem uvedený model 
Adam Rocks má i Karl Rocks zvýšenou 
světlou výšku o 18 mm a na jeho 
karoserii se objevují ochranné prvky, 
dodávající vozu robustnější vzhled. 
Po technické stránce se Karl Rocks od 
běžného Karla neliší - litrový tříválec 
1,0 l má výkon 55 kW (75 k) a pohání 
jen přední kola.
více na www.autoweek.cz

Lexus v Paříži představí 
koncept malého crossoveru
Lexus na pařížském 
autosalonu předvede studii 
crossoveru UX Concept - 
malého SUV s karoserií ve stylu 
čtyřdveřového kupé. Studie 
byla navržená v evropském 
designovém centru ED². 
Výrazně odlišná identita s 
hodně agresivním vzhledem 
má oslovit především 
progresivní městské uživatele 

využívající online prostředí. Lexus UX Concept se stane rovněž ukázkou nových 
technologií. Zajímavostí je náhrada vnějších zpětných zrcátek kamerami (což ale zatím 
předpisy nedovolují). 
více na www.autoweek.cz

Krátce
- Společnosti ZF i Knorr-Bremse zvýšily svou nabídku za odkoupení společnosti Haldex.
- Účast na autosalonu v Paříži odřekly automobilky Ford, Volvo a Rolls-Royce, BMW 
bude vystavovat.
- Magna získala zakázku na montáž vozů BMW řady 5 a postaví pro ni v Rakousku nový 
montážní závod.
- Představitelé izraelské společnosti Mobileye v roce 2015 varovali vedení Tesla Motors 
před povolením použití systému Autopilot, na jehož vývoji se podíleli.
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Německá organizace DUH (Deutsche Umwelthilfe) na 
měření dokládá, že automobily se vznětovými motory 
Euro 6 v reálném provozu až devítinásobně překračují 
limit emisí NOx a proto požaduje zákaz jejich provozu 
v centrech měst. DUH zveřejnil výsledky komplexního 
testování emisí NOx a CO2 v reálném provozu u 36 
automobilů se vznětovými motory a tří se zážehovými 
motory resp. hybridním pohonem, které mají plnit 
Euro 6. 

Při měření od května do září 33 ze 36 zkoušených 
vozidel překročilo limit oxidů dusíku až 9,2x. Jako 
nejvíce znečišťující se ukázaly vozy Ford Mondeo 
2,0 TDCi Duratorq, Nissan Qashqai 1,6 dCi a Renault 
Scénic 1,6 dCi. DUH předpokládá podstatně horší 
výsledky při zkouškách v zimě vzhledem k tomu, 
že mnoho z těchto vozidel používá systém, který 
při poklesu teploty vypíná systémy čištění emisí. Je 
známo, že to při poklesu teploty pod 19 °C činí Fiat, 
pod 17 °C Opel, Porsche a Renault a pod 10 °C se tak 
chovají vozy Mercedes-Benz.

Mezi sedmi vozidly s nejhoršími hodnotami emisí 
jsou tři značky Ford. Vozy značek Ford, Opel (GM) a 
Renault/Nissan vykazují trvale vysoké hodnoty emisí 
oxidu dusíku. Ford Mondeo dosahuje nejvyšší emise 
NOx s průměrem 739 mg NOx/km, což znamená 
překročení limitu 9,2x, a další modely Fordu Kuga 
2,0 TDCi a Focus 1,5 TDCi jsou s hodnotami 614 mg/
km resp. 554 mg/km rovněž daleko nad přípustnou 
hodnotu. Mercedes-Benz třídy A překročil limit 6,1x, 

BMW 520d Touring, Volvo XC60 2,0D a Jeep Renegade 
1,6 Multijet vykázaly překročení limitu v rozmezí 4,8 
až 6,3x. Naopak je zajímavé, že testované modely 
koncernu Volkswagen měly v průměru nižší emise 
než většina ostatních výrobců. 

Dva automobily se vznětovými motory limit Euro 6, 
tedy 80 mg NOx/km, splnily i v reálném provozu, a to 
Audi Q3 a Mercedes-Benz E 220D. Také lehké užitkové 
vozidlo Volkswagen T6, pro nějž platí limit 125 mg 
NOx/km, splnilo požadovanou hranici i v reálném 
provozu.

Pro porovnání byly měřeny i tři vozy se zážehovými 
motory resp. s hybridním pohonem. Automobilkou 
dodaný vůz Toyota Prius Hybrid 1,8 vykázal s hodnotou 
5 mg NOx/km zdaleka nejnižší emise ze všech. Další 
Prius dosáhl 15 mg/km a pouze 11 mg/km měl Opel 
Mokka 1,4 ecoFLEX.

Ani rok po propuknutí aféry Dieselgate to nejsou 
státní orgány evropských zemí ani příslušná komise 
EU, kdo se o trestuhodné jednání automobilek 
zajímá, ale nezávislá organizace. EU se věnuje jen 
snižování emisí CO2, jimž se připisuje podíl na 
globálním oteplování. Místo ochrany zdraví občanů 
EU před jedovatými emisemi NOx se eurokomisařky 
zviditelňují požadavky na odškodnění zákazníků, kteří 
si od Volkswagenu pořídili vozidla, která mohou bez 
omezení i nadále provozovat.

Turbodiesely Euro 6 překračují limity jedovatých oxidů 
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Elektrobus DPP má za sebou úspěšný rok provozu 
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se více než pět let zabývá testováním elektrobusů. V 
rámci toho absolvoval elektrobus SOR/Cegelec EBN 11 první rok provozu na pravidelných 
linkách. Vůz k 31. 8. 2016 překonal hranici 70 000 km, většinou v každodenním provozu 
s cestujícími. Pozitivní provozní výsledky a potřeba pokračovat ve sledování důležitých 
parametrů přinesly rozhodnutí o prodloužení zkušebního provozu až do konce srpna 2017. 

Ojedinělý je na tomto projektu systém 
nabíjení z tramvajové sítě prostřednictvím 
pantografového sběrače na konečné ve 
stanici Želivského. Pro zajištění optimální 
životnosti baterií je důležité i noční 
pomalé nabíjení a balancování baterií 
v garáži. Standardní dojezd elektrobusu 
s cestujícími se při využívání provozních 
přestávek pro nabíjení pohybuje v rozmezí 
265 až 350 km.
více na www.autoweek.cz

Elektrobusy do BB Centra už najely 23 000 km
Dvojice nových českých elektrobusů značky 
SOR, které jezdí na trase pravidelných linek 
BB1 a BB2, spojujících multifunkční areál 
BB Centrum se stanici metra Budějovická 
v Praze 4, ujela za první půlrok ostrého 
provozu již více než 23 554 km. Svezlo se v 
nich více než 300 000 cestujících. Každé z 
vozidel najezdí denně 100 km a zvládne tak 
50 jízd. Elektrobus SOR EBN 9,5 pojme až 73 
cestujících a obě vozidla přepraví za den 
přibližně 3600 osob. Jedná se o první elektrobusy v pražské hromadné dopravě, které 
mohou cestující využívat bezplatně. Projekt s cílem snížit zatížení životního prostředí 
zejména ve městech je společnou iniciativou developerské a investiční společnosti 
Passerinvest Group, Skupiny ČEZ a dopravní společnosti Arriva.
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 37. týdne na www.autoweek.cz:
Autonomní robot KMR iiwa řeší dopravu materiálu
Citroen C3 se představil v Trnavě
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Elektrický tahač se solárními moduly
Logistika Škoda v závodě v Mladé 
Boleslavi využívá 16 elektricky 
poháněných tahačů Still R 07 s 
bateriemi. Během jednoho dne každý 
z nich najezdí téměř 70 km. Jeden 
tento tahač se dvěma přívěsy byl 
v pilotním projektu navíc vybaven 
solárními panely na střechách přívěsů. 
Fotovoltaické moduly nabíjejí trakční 
Li-ion baterie. Škoda si od využití solární 
energie v provozu tohoto vozu slibuje průměrnou roční úsporu energie o 10 %. Pokud 
se během testování využití fotovoltaiky osvědčí, bude její nasazení rozšířeno.  
více na www.autoweek.cz

Dacia předvede modernizované modely 
Logan a Sandero
Dacia na autosalonu v Paříži oslaví 
rok rekordních prodejních výsledků. 
Rumunská značka se i v západní Evropě, 
zejména ve Francii, etablovala jako 
významný hráč na trhu, a to už zdaleka 
nejen velmi nízkými cenami. Stále více 
kupujících totiž oceňuje, že jim Dacia 
nenutí nic, co nepotřebují.
Dacia při této příležitosti představí 
modernizovanou podobu svých modelů 
s přepracovanou přední partií. Nejnovější 

změny, byť jsou především kosmetické, se dotýkají větší části modelové řady, tedy 
modelů Sandero, Sandero Stepway, Logan a Logan MCV, které získají atraktivnější 
vzhled při zachování nejlepší možné ceny. Změny najdeme především na předních 
partiích všech čtyř modelů - nárazník, maska chladiče a vstupy vzduchu byly 
přepracovány. Skutečně zásadní novinkou pro značku Dacia jsou nové světlomety 
využívající LED technologii a vytvářející nový světelný podpis značky Dacia. Také zadní 
svítilny byly (vyjma modelu Logan MCV) pozměněny ve stejném duchu. 
V interiéru se změnily povrchové materiály a rozšiřuje se nabídka výbav. Dacia slibuje 
i zatím nespecifikovaná vylepšení z hlediska ergonomie.
více na www.autoweek.cz
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Zelená pro Autosalon 2017 v Brně
V Brně byla podepsána třístranná rámcová smlouva společnosti Veletrhy Brno s AutoSAP 
a SDA o konání Autosalonu 2017 v Brně. Oba svazy myšlenku obnovení Autosalonu 
a Autotecu v podobně veletrhu automobilového průmyslu podporují. Automobilový 
veletrh se pak má v Brně konat každý kalendářní rok. Jeho pořadatelem budou 
Veletrhy Brno a odbornými gestory Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) a 
Svaz dovozců automobilů (SDA). Automobilky se mají prezentovat na úrovni importérů 
nebo výrobců. Dovozci nebo výrobci 
automobilových značek se závazně 
přihlásí do 30. října 2016. Autosalon 
Brno se uskuteční za účasti minimálně 
20 automobilových značek. Sdružení 
automobilového průmyslu dohodu o 
konání Autosalonu vítá a jako zájmové 
profesní sdružení českých výrobců 
vozidel, jejich dílů a příslušenství přispěje 
k jeho úspěšnému uspořádání. 
více na  www.autoweek.cz

Alcar Bohemia nově nabízí 
kompletní kola
Alcar Bohemia rozšiřuje svůj 
sortiment o kompletní kola, 
tedy kola s namontovanou 
pneumatikou. Jedná se o 
službu určenou výhradně pro 
značkové dealery případně pro 
importéry. Ti představují 25-30 

% obratu společnosti. Alcar Bohemia pro ně připravil katalogy se všemi aktuálními 
modely automobilů a pro ně připravenými koly. Automobiloví dealeři mají o dodávky 
kompletních kol obutých do pneumatik velký zájem. 
V moderním skladu v Nupakách je nyní zákazníkům k dispozici celý sortiment litých, 
hybridních i ocelových kol včetně kol kompletních, TPMS a příslušenství. Alcar Bohemia 
zde nově má i vlastní montážní středisko s veškerým potřebným vybavením pro montáž 
pneumatik na kola.
více na www.autoweek.cz
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Personalia z

Nový PR manažer v BMW Group
Pražská BMW Group zažívá období 
personálních změn. Firmu v minulých 
měsících opustil jeden z country 
manažerů a změny ohlásily hned tři 
oddělení ze šesti. Na jaře odešla také 
PR manažerka Veronika Jakubcová. Tu 
má 23. září nahradit David Haidinger. 
Mladý PR specialista přichází ze Škody 
Auto, kde působil jako PR pracovník od 
března 2013. Předtím sbíral zkušenosti 
také v Ogilvy Public Relations Worldwide 
jako Junior Account Manager a prošel 
také společností Vizard, která vyrábí 
dorty Medovníky. 

Kroba střídá u Mitsubishi Martin Saitz
Novým generálním ředitelem M 
Motors CZ a M Motors SK, které jsou 
výhradními distributory vozů značky 
Mitsubishi do České a Slovenské 
republiky, byl s platností od 8. 9. 
2016 jmenován Martin Saitz. Česká i 
slovenská automobilová veřejnost ho 
zná z různých manažerským funkcí, 
které během své kariéry zastával pro 
značky Volvo, Škoda, BMW nebo 
Hyundai. Ve své nové pozici vystřídá 
Martina Kroba, který ve firmě působil 
od roku 2007. Ten se rozhodl věnovat 
českému fotbalovému klubu SK 
Slavia Praha jako jeho ředitel. M 
Motors nato provedla výběrové 
řízení na nového manažera, jehož se 
zúčastnili adepti z firmy i z venku.

Portál Autorevue.cz s novým šéfredaktorem
Druhý největší autoportál v Česku změnil na jaře 
majitele, nyní přibyl i nový šéfredaktor. Web Autorevue.
cz nyní vlastní miliardář Daniel Křetínský, který jednal 
dlouhé měsíce o převzetí části vydavatelství Mladá 
fronta. Od vydavatele Františka Savova se k němu 
na začátku dubna přesunul také například deník 
E15. Redakci Autorevue řídí od září Radek Pecák, 
který strávil dlouhá léta jako specialista na automobilový průmysl na serveru Aktuálně.cz 
(Economia). „Obdržel jsem nabídku na zajímavou práci a od září působím na nové pozici,” 
potvrdil nám Pecák.
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Správní rada ASEM (Asociace emisních techniků a 
opravářů) upozorňuje: „Nová česká emisní metodika 
nezabrání majitelům vozidel deaktivovat téměř všech-
ny emisní systémy, bohužel i odstranit filtr částic.“ 
Ministerstvo dopravy ČR tak svým konáním vzkazuje 
veřejnosti: „Čistý vzduch ještě dlouho dýchat nebu-
dete!“
MUDr. Irena Opletalová a docent Michal Vojtíšek (zak-
ládající členové správní rady ASEM) proto společně 
napsali dopis ministru dopravy, v němž vyjadřu-
jí obavy z neohroženého pokračování poškozování 
zdraví občanů České republiky. Dopis vyjadřuje 
znepokojení z konečné podoby nové metodiky pro 
kontrolu emisního chování vozidla v provozu jak po 
několika změnách, oznámených Věstníky dopravy, ve 
skutečnosti vypadá. 
Vedení ASEM vysoký funkcionář jednoho ze sdružení 
STK popsal situaci: „Vyzkoušel jsem si na vlastní kůži 
půldenní praxi technika u Měření emisí podle nové 
metodiky online. Lidi si zvykli mazat paměť závad 
bezprostředně před „emiskami“. Na naší STK za celý 
den ani jedno vozidlo nemělo najeté testy v Readi-
ness Code. Paměť závad byla logicky vždy prázdná 
a v doplňkovém testu, nahrazujícím nenajeté testy 
v Readiness Code, všechna auta bez problémů vyš-
la. Mohu říct, že s novou metodikou vyjde prakticky 

všechno jako dřív. Nově implementovaná diagnosti-
ka OBD online je vlastně v metodice na nic. To je ale 
špatně a být by to nemělo.“
ASEM upozorňuje veřejnost, že současný trend 
významně škodí zdraví zejména dětem, mladým 
rodinám, ale i starším lidem, kteří musí v blízkosti 
koncentrované automobilové dopravy žít a dýchat. 
Správní radu ASEM znepokojuje současná podoba 
nové emisní metodiky, kam se dostala postupným 
vydáváním Věstníků dopravy. Pokud si někdo mys-
lí, že ta již odhalí vytlučené filtry částic nebo vadné 
emisní systémy, je šeredně na omylu. 
Výsledkem úprav nové metodiky je již rychle osvo-
jená praxe z STK a SME: většina aut má čerstvě vy-
mazanou paměť závad, protože je to spolehlivá 
metoda, jak skrýt eventuální závady 90 % emisních 
systémů a komponent. Doplňkovým testem pak 
projdou téměř všechna vozidla naprosto hravě. 
Dokonce by se dalo nabýt dojmu, někdo emisní 
závady na vozidlech odhalovat z různých zájmů ne-
chce. Bohužel tím trpí zdraví občanů. Nová metodi-
ka navíc nelimituje složku nespálených uhlovodíků 
(HC), přestože je to složka měřená a jedovatá, ani 
nezavedla monitorování výskytu jedovatých oxidů 
dusíku (NOx) ve zplodinách.

Nové kontroly emisí: projde všechno…
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Společnost Valeo předvedla nový LiDAR senzor pro 
asistenční systémy automobilů, který patří mezi 
cenově nejdostupnější na trhu a na jehož vývoji se 
podílí i pražské vývojové centrum. Využití snímače 
LiDAR (Light Detection And Ranging) je obecně 
nejpřesnějším způsobem detekce nejrůznějších 
objektů v provozu. Patří proto mezi zařízení pro 
podporu autonomního řízení a parkování vozidel. 
Existuje několik typů těchto snímačů. Pro veřejnost 
je nejznámější rotační typ od společnosti Velodyne, 
který na svých autech používá například autonomní 
vozidlo od Google. K vidění je i v České republice 
na testovacím Audi A7 Sportback společnosti Valeo, 
která jej používá k referenčním měřením a validacím 
výstupu z prototypů vyvíjených výrobků. 
Již příští rok začne Valeo sériově vyrábět zmenšenou 
variantu tohoto špičkového rotačního senzoru LiDAR 
pod obchodním označením Scala (na fotografii). Ta 
umožní zabudování do předního nárazníku. 
Nově představený LiDAR, který bude také umístěný 
v předním nárazníku, nemá žádné pohyblivé části 
a bude patřit k cenově nejdostupnějším sensorům 
tohoto typu na trhu. Díky chráněnému přijímači ASIC 
se 16 samostatnými vyhledávacími segmenty dokáže 
detekovat chodce, jízdní kola, motocykly i automobily, 

pohybující se i jen částečně ve stejném jízdním pruhu. 
Optimalizovaný optický systém rozpozná objekty 
až do vzdálenosti 100 m, což je v tomto segmentu 
rovněž ojedinělá vlastnost. 
Vzhledem k tomu, že oblast zorného pole snímače je 
snadno adaptovatelná, může nový senzor aktivovat 
také další funkce, týkající se například autonomního 
nouzového brzdění (AEB - Autonomous Emergency 
Braking) nebo asistenčního systému pro odbočování 
doprava (Right Turn Assist) u nákladních a užitkových 
vozidel. Může ale také přispívat k automatizovaným 
řídícím funkcím, jako jsou asistent pro jízdu v 
dopravní koloně (Traffic Jam Assist) nebo asistent 
automatizovaného parkování (Automated Parking). 
Velkou výhodou nového senzoru LiDAR je schopnost 
spolehlivě pracovat v nejrůznějších podmínkách - 
v noci, za snížené viditelnosti či při nepříznivých 
povětrnostních podmínkách v dešti nebo mlze. 
Nový snímač LiDAR Valeo vyvinulo společně s firmou 
LeddarTech, specialistou na pokročilou detekci 
objektů a následných řešení. Na vývoji nového 
senzoru se velkou měrou podílí i pražské R&D 
centrum společnosti Valeo. K sériové výrobě bude 
nový snímač připraven v roce 2018.

Valeo představilo nový snímač LiDAR 

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz


Nenechte se oklamat moderním nablýskaným zařízením

Snaha vytvářet ze všeho spotřební produkt vede k 
tomu, že pracovníci odpovědní za nákup nové techniky 
jsou stíráním hranic mezi spotřebními a profesionálními 
zařízeními pro podniky často zmatení a mají problém 
se rozhodnout, jaké zařízení bude pro jejich terénní 
pracovníky nejlepší. Už nedokáží jednoznačné rozlišit, co 
je určeno pro spotřebitele a co pro podniky. 
Spotřební zařízení jsou elegantní a lehká, zatímco odolná 
profesionální zařízení byla úplně jiná s robustnější 
konstrukcí a doprovodnými prvky pro terénní pracovníky. 
Slouží ke sběru dat v místech s vysokým rizikem pádu 
či poškození a musí si poradit s prachem i nečistotami. 
Šlo o vysoce funkční zařízení, která nebyla vnímána jako 
elegantní, lehká ani s krásným designem. 
Rostoucí poptávka po kombinaci spotřebních a zároveň 
odolných a robustních zařízeních přinesla radikální změnu. 
Očekává se, že zařízení budou tenčí, lehčí a rychlejší. 
Jenže z firemního hlediska musejí disponovat několika 
porty, mít dostatečnou životnost baterie a fungovat v 
libovolných povětrnostních podmínkách.
Spotřební mobilní zařízení není stavěno na to, aby mělo 
stejnou životnost jako odolné zařízení. U standardních 
zařízení je o 100 % větší šance, že dojde k poruše. Životní 

cyklus spotřebních zařízení se měří v měsících, zatímco 
životnost odolných zařízení v letech. V pětiletém období 
jsou proto náklady na vlastnictví spotřebního zařízení o 
50 % vyšší než u odolného zařízení, protože uživatelé 
spotřební zařízení dvakrát nebo třikrát obmění, takže ve 
výsledku zaplatí víc. 
Výzkumná studie VDC navíc ukázala, že průměrná 
porucha zařízení znamená asi 80minutový prostoj. Nelze 
tedy brát v úvahu pouze náklady na opravy, ale také 
ztracené pracovní hodiny. Odolné zařízení minimalizuje 
prostoje a zvyšuje tím produktivitu.
Trend k co nejelegantnějšímu designu jde i na úkor 
použitelnosti, protože u ultratenkých zařízení byly 
odstraněny klasické VGA a USB porty, které se však stále 
používají k řadě úkolů.
Odolná zařízení představují pro mobilní pracovníky 
praktickou variantu. Jsou navržena tak, aby chránila 
hlavní komponenty, tedy displej, pevný disk a klávesnici, 
což jsou komponenty u běžných notebooků nejčastěji 
podléhající poškození. Odolné modely Toughbook nebo 
Toughpad umožňují profesionálům nepřerušovanou práci 
i na cestách bez starostí plynoucích z možnosti poškození 
či poruchy mobilního počítače nebo tabletu.
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Tým Peugeot Sport pro Dakar 2017 vytvořil ve 
spolupráci s Design centrem Peugeot nový Peugeot 
3008 DKR, který je navenek extrémní verzí nového 
SUV 3008 se zdůrazněnými charakteristickými prvky 
sériového modelu, který se představí koncem září na 
autosalonu v Paříži.
Po technické stránce je ale 3008 DKR s motorem 
před zadní nápravou a pohonem zadních kol zcela 
jiný. Koncepčně samozřejmě vychází z vozu 2008 
DKR, s nímž Peugeot letos vyhrál Dakar i Silk Way 
Rally. Peugeot Sport se zaměřil především na úpravy 
odpružení, aby se ještě více zlepšilo chování vozu, ale 
i na chlazení a snížení hmotnosti, jež zůstává stejná 
jako u předchozího modelu 2008 DKR i po přidání 
výztuh a klimatizačního systému.
Velká pozornost byla věnována motoru, který bylo 
nutné přizpůsobit novým předpisům FIA, jež pro 
vznětové motory s pohonem jedné nápravy nařizují 
zmenšení restriktoru, omezujícího množství nasátého 
vzduchu, z 39 na 38 mm, což má u motoru V6 3,0 
l za následek ztrátu ve výkonu o 15 kW (20 k) na 

250 kW (340 k). Technici se snažili tento handicap 
vykompenzovat, především zlepšit využití motoru v 
nízkých otáčkách. Velké úsilí bylo věnováno i zvýšení 
spolehlivosti pohonné jednotky.
Sébastien Criquet, designér sériového 3008 a 
závodního 3008 DKR: „Když jsme vyvíjeli nové SUV 
Peugeot 3008, snili jsme o tom, že vytvoříme jeho 
extrémnější verzi. Když nás kontaktoval Peugeot 
Sport, abychom navrhli podobu vozu pro Dakar 2017, 
byli jsme nadšení, že můžeme vymyslet interpretaci 
SUV 3008 bez jakýchkoliv omezení, něco velmi 
živelného. Technické vlastnosti závodního auta diktují 
předpisy, ale inspirací pro design je sériový vůz.“
Bruno Famin, ředitel Peugeot Sport a manažer týmu 
Peugeot Total: „U nového vozu 3008 DKR jsme se 
pokusili zlepšit vše, co nám doposud působilo starosti, 
a dál jsme zlepšovali potenciál našeho konceptu, 
zejména pokud jde o odpružení. Začínáme získávat 
řadu zásadních zkušeností, ale nikdy nevíme, co si 
pro nás připraví takový závod, jako je Dakar!“

Na Dakar 2017 zaútočí nový Peugeot 3008 DKR 
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V Austinu v Texasu vše nasvědčovalo triumfu vozů 
Audi. Konečný výsledek ale nakonec byl zcela jiný. 
Po vítězství v kvalifikaci dva vozy Audi dominovaly 
úvodní fázi závodu, zatímco vozy Porsche čelily útoku 
Toyoty. Vše se změnilo po setmění, když dvě hodiny 
před koncem po kolizi dvou vozů se po celé trati se 
rozsvítila žlutá světla. To bylo dokonale načasované 
pro Porsche s číslem 1, zatímco Audi, které vedlo s 
minutovým náskokem, tankovalo krátce před tím 
a vedení ztratilo. Poté se Tréluyer ve snaze dohnat 
ztrátu dostal do kolize, Audi se ocitlo v kačírku a bylo 
po nadějích na vítězství. 
Druhé Audi stálo s poruchou elektroniky a restart 
systému mu trval 50 s. Problémy měly i Toyoty, které 
dlouho bojovaly s Porsche. Rychlejší z nich musela 
dvakrát do boxů kvůli dveřím. Druhá Toyota jela až 
do závěru v nevelké vzdálenosti za vedoucím Porsche, 
ale poslední zastávky vynesly na druhé místo Audi. 
Nepříjemné pro Porsche je, že vedoucí vůz mistrovství 
světa dojel až čtvrtý, protože hodně ztratil defektem 
pneumatiky a problémy s aerodynamikou. 
Mezi vozy GTE dominoval od startu do cíle Aston Martin 
před dvojicí vozů Ferrari týmu AF Corse. Sorensen 
přitom měl problém s nefungující radiostanicí, takže 
poslední zastávku v boxech absolvoval až když se mu 
rozsvítila kontrolka, že mu dochází palivo.

1. Bernhard/Hartley/Webber, Porsche 919 Hybrid 186 
kol
2. di Grassi/Duval/Jarvis, Audi R18 e-tron quattro 186 
kol
3. Sarrazin/Conway/Kobayashi, Toyota TS050 Hybrid 
186 kol

4. Dumas/Jani/Lieb, Porsche 919 Hybrid 185 kol
5. Davidson/Buemi/Nakajima, Toyota TS050 Hybrid 
184 kol
6. Fässler/Lotterer/Tréluyer, Audi R18 e-tron quattro 
180 kol
7. Tuscher/Kreinhamer/Imperatori, Rebellion R-One 
AER 174 kol
8. Menezes/Lapierre/Richelmi, Alpine A460 Nissan 
LMP2 172 kol
9. Gonzales/Albuquerque/Senna, Ligier JS P2 Nissan 
LMP2 171 kol 
10. Rusinov/Rast/Brundle, Oreca 05 Nissan LMP2 
171 kol
LMGTE    
16. Thiim/Sorensen, Aston Martin Vantage V8 163 kol
17. Bruni/Calado, Ferrari 488 GTE 163 kol
18. Rigon/Bird, Ferrari 488 GTE 162 kol
19. Franchitti/Priaulx/Tinknell, Ford GT 62 kol
20. Turner/Rees, Aston Martin Vantage V8 162 kol
21. Lietz/Christensen, Porsche 911 RSR (2016) 161 kol

FIA WEC 6 Hours of CoTA
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