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Nová generace řady 7 znamená změnu postavení 
vrcholného modelu značky BMW s významným 
posunem směrem k většímu luxusu při zachování 
sportovního charakteru vozu.

„Lidé, kteří jezdí v BMW řady 7, jedí v těch nejlepších 
restauracích a bydlí v nejlepších hotelích - prostě 
si užívají toho nejlepšího, takže si zaslouží i to 
nejlepší auto. Proto jim nabízíme nejluxusnější 
vozidlo v segmentu, které je současně i nejvíce 
technologickým autem postaveným v rámci BMW 
Group. Je to prostě nejlepší BMW všech dob,“ říká 
generální ředitel BMW Group 
ČR Harald Hölzl.

Výjimečné postavení 
BMW řady 7 začíná u 
podvozku, který zaručuje 
maximální komfort cestování 
standardně dodávaným 
vzduchovým pérováním a 
aktivními tlumiči Dynamic 
Damper Control s možností 
nastavení světlé výšky. V 
nabídce je i aktivní podvozek Executive Drive Pro s 
aktivními stabilizátory, které redukují náklon vozu. 
Díky kameře, která sleduje nerovnosti na silnici, se 
vůz připravuje předem na to, co jej čeká. Integrované 
aktivní řízení zadních kol je poprvé kombinováno i s 
pohonem všech kol xDrive.

Nové BMW řady 7 je prvním automobilem s nosnou 
strukturou Carbon Core vytvořenou kombinací 
uhlíkového kompozitu (plastů zesílených uhlíkovými 
vlákny CFRP), vysokopevnostních ocelí a hliníku. Díky 

tomu je vůz i s většími rozměry a bohatší výbavou 
až o 130 kg lehčí než jeho předchůdce.

O pohon se starají řadové šestiválce BMW TwinPower 
Turbo nebo přepracovaný zážehový V8. Všechny 
jsou spojené s osmirychlostními převodovkami 
Steptronic. (Podrobnosti jsou v ceníku na str. 10 - 
jen v pdf verzi)

Asistenční systémy programu BMW ConnectedDrive 
umožňují poloautonomní jízdu - víc zatím nedovoluje 
legislativa. Zajímavou novinkou je klíček s displejem, 

umožňující poprvé na světě 
i dokončení parkovacích 
manévrů na dálku.

K mnoha dalším technickým 
inovacím, nabízeným pro 
nové BMW řady 7, patří režim 
ADAPTIVE voliče jízdních 
režimů, v němž se automobil 
přizpůsobuje jízdnímu stylu 
řidiče a charakteru silnice, 
laserové světlomety BMW 

Laserlight, zadní sedadla Executive Lounge s masážní 
funkcí a programem Vitality či držák na telefon s 
integrovaným indukčním dobíjením.

Nové BMW řady 7 se opět vyrábí v továrně v 
Dingolfingu, která je mj. centrem BMW Group pro 
hliníkové konstrukce a nyní i prvním výrobním 
závodem světa, který používá uhlíkové kompozity.

Nové BMW řady 7 
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Ruské retro z Dubaje
Na autosalonu v Dubaji ruská společnost Bilenkin Classic Cars předvedla moderní kupé 
Vintage. Design vozu byl navržen tak, aby navenek i uvnitř připomínal automobily ze 60. 
let, ovšem s nezbytnými luxusními doplňky. V interiéru najdeme pravou kůži i ušlechtilé 
dřevo a exotické látky. To vše je povýšeno dekorem s drahokamy a drahými kovy. 
Vzhled vozu je dílem moskevského studia Cardi a Sergeje Aljiševa. Pod retrostylem se 
ukrývá moderní technika z BMW E92 včetně špičkové elektroniky, asistenčních systémů 
a luxusních prvků, jako jsou klimatizace nebo systém iDrive. Multimediální systémy 
jsou ale dílem moskevské společnosti MIS Tvnavi. Pohonné jednotky se nabízejí BMW 
335i nebo BMW 325d. Základní 
cena je 130 000 eur, ale konečná 
bude mnohem vyšší v závislosti na 
zvolených prvcích výbavy.
Vintage je prvním projektem jímž 
se rodinná firma Kirila Bilenkina 
prezentuje v zahraničí. S luxusními 
automobily má bohaté zkušenosti, 
protože se už řadu let úspěšně 
věnuje restaurování veteránů. 
více na www.autoweek.cz

Fiat 124 Spider se vrací
Na autosalonu v Los Angeles 
Fiat představil nový roadster, 
hlásící se jménem i designem 
k legendárnímu vozu 124 
Sport Spider. Jeho platforma i 
interiér ale pocházejí z Mazdy 
MX-5. Design jako moderní 
interpretace klasického vozu 
je dílem týmu vedeného 
šéfdesignérem Fiatu Robertem 
Giolitem. Poháněna jsou jako 
u Mazdy MX-5 zadní kola, ale 

pohonná jednotka je vlastní - čtyřválec Fiat MultiAir 1,4 Turbo s výkonem 103 kW 
(140 k) a točivým momentem 240 N.m kombinovaný s přímo řazenou šestirychlostní 
převodovkou. Plátěná střecha se natahuje pouze ručně, nicméně její natahování je 
velmi snadné. V interiéru je multimediální systém Fiat Connect 7.0 se 7“ displejem. 
Nový Fiat 124 Spider se bude vyrábět v japonské Hirošimě.
více na www.autoweek.cz
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Volkswagen přiznal, že motorů, u nichž uváděl 
nepravdivé údaje o emisích CO2 (tzn. o spotřebě), je 
mnohem víc než původně uváděl. Nesprávné údaje 
o spotřebě pohonných hmot (tj. emisích CO2) se 
netýkají jen původně uváděných 800 000 vozidel, ale 
také 430 046 vozů modelového roku 2016 a ve větší 
míře i zážehových motorů. Jedná se o vozy značek 
Volkswagen, Audi, Škoda a Seat.

V původní informaci Volkswagen vedle turbodieselů 
uváděl pouze jediný zážehový motor 1,4 l se systémem 
deaktivace válců (Cylinder on Demand) u vozu 
Volkswagen Polo. V novém seznamu ale jsou i vozy 
poháněné tříválcem 1,0 TSI (Volkswagen Polo a Seaty 
Ibiza a Leon), čtyřválcem 1,8 TFSI (Seat Leon SC Coupé 
a Sport Tourer) a čtyřválcem 2,0 TFSI (Volkswageny 
Golf a Passat). Dále je v seznamu i Volkswagen Jetta 
se čtyřválci 1,2 TSI a 1,4 TSI. Ostatní uváděné vozy 
jsou poháněny vznětovými motory.

Celkem je uvedeno 430 046 automobilů modelového 
roku 2016 - 281 617 vozů Volkswagen, 83 282 vozů 
Škoda (jsou uvedeny všechny modelové řady, ale jen s 

turbodiesely), 32 161 vozů Seat, 15 733 vozů Audi ( jen 
s motory TDI). Uvedeno a 17 253 vozů Volkswagen T6 
a Caddy z nabídky Volkswagen Užitkové vozy.

Zatímco aféra se softwarem manipulujícím měření 
emisí NOx se týkala jen necelého půl milionu vozů 
prodávaných v USA, uvádění nepravdivých údajů 
o emisích CO2 je naopak výhradně evropským 
problémem, protože v řadě zemí (mj. v Německu, 
Francii a Velké Británii) se tento údaj používá při 
zařazení vozu do kategorií, na jejichž základě se 
vypočítává silniční daň. Volkswagen proto informoval, 
že je připraven uhradit veškeré daňové nedoplatky 
vyplývající z nesprávného zařazení těchto vozů do 
daňových tříd. 

Volkswagenem uváděné údaje se od skutečných liší v 
rozmezí 10 až 15 %. Podle německého tisku inženýři 
Volkswagenu začali údaje měření zkreslovat proto, 
že nebylo možné s motory dosáhnout cíle emisí CO2 
stanovené bývalým koncernovým šéfem Martinem 
Winterkornem.

více na
www.autoweek.cz

Skandál Volkswagenu se dále rozrůstá
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Typové listy k litým kolům Alcar Bohemia 
Alcar Bohemia se na trhu setkává s  nelegálními napodobeninami svých kol, které 
jsou nabízeny pod objednacími čísly Alcar. Alcar Bohemia do ČR dováží a prodává 
litá kola značek AEZ, Dotz, Dezent a Enzo. Litá kola prodávaná na trhu s náhradními 
díly podléhají v  České republice české homologaci dle zákona č. 56/2001 Sb. 
Nejjednodušším způsobem  zápisu ráfků a pneumatik do technického průkazu vozidla 
nad rámec uvedených výrobcem je zápis na základě Typového listu. Alcar Bohemia je 
vlastníkem českého schválení a je tak oprávněn vystavovat Typové listy k litým kolům, 
která dováží do České republiky. 
Typové listy vystavuje pro konkrétní 
vozidla na základě provedených 
homologačních zkoušek. 
Alcar Bohemia jako držitel 
schválení mimo jiné ručí za 
to, že pohyb kol od výroby až 
k zákazníkovi probíhal bezpečně a kola nebyla poškozena. Může proto převzít záruku 
za dodržení certifikované jakosti dodaných výrobků pouze u kol, která prošla jeho 
systémem. V ostatních případech, kdy jsou litá kola dovezena subjektem, který není 
držitelem schválení, se zápis ráfků do technického průkazu vozidla řídí dle bodu C 
postupem pro zápis individuálně dovezených ráfků na základě kontroly v pověřené 
zkušebně. Tento způsob zápisu kol je časově a finančně podstatně náročnější.
více na www.autoweek.cz

Nová Toyota Land Cruiser do 
prodeje 
Toyota Land Cruiser se stala 
během 65 let, co se vyrábí, 
pro svou spolehlivost a výdrž 
legendou. Land Cruiser je jeden 
z nejprodávanějších vozů na 
světě s  pohonem 4WD. Setkáme 
se s ním od žhavé Afriky až po 
Antarktidu. Na mnoha místech se 
na cestách i necestách potkávají 
Land Cruisery mnoha generací. 

Nyní Toyota přichází s dalšími vylepšeními tohoto vozu. Úplně nový je vznětový motor 
2,8l D-4D o výkonu 130 kW (177 k) a novou šestirychlostní samočinnou převodovku 6 
Super ECT. Pokud zákazníci hledají větší výkon, pak je tu i zážehový motor 4,0 Dual VVT-i 
s výkonem 207 kW (282 k).
Nový Land Cruiser je k dispozici v cenách od 1 089 900 Kč u třídveřové a 1 159 900 Kč u 
pětidvedveřové karoserie (obojí ve výbavě Live a s motorem 2,8 D-4D). 
více na www.autoweek.cz
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Společnost Goodyear Dunlop Tires Czech zveřejnila 
výsledky aktuálního výzkumu. Přestože již pátým 
rokem je v České republice zimní obutí vozidel od 
1. listopadu prakticky povinné, skutečně pádným 
argumentem pro přezutí na zimní pneumatiky pro 
české řidiče zřejmě zůstává až první sníh. Potvrdil to 
jak průzkum mezi reprezentativním vzorkem českým 
řidičů, tak i šetření v terénu, které tento týden iniciovala 
společnost Goodyear Dunlop Tires Czech. 

Zatímco v Karlových Varech, kde jako v prvním českém 
městě letos napadlo 5 cm sněhu již v polovině října, 
bylo podle šetření v terénu 9.  listopadu 2015 na zimních 
pneumatikách zhruba 87 % z 500 kontrolovaných 
vozidel, v Praze jich bylo jen 67 %. 

Podobné údaje přinesl i průzkum agentury pro 
výzkum trhu a veřejného mínění IPSOS (Průzkum se 
uskutečnil 9. - 10. listopadu 2015 na celém území ČR 
a agentura IPSOS při něm oslovila  reprezentativní 
vzorek 525 aktivních řidičů): rekordně nejvyšší 
stupeň vybavenosti zimními pneumatikami byl 
v Karlovarském kraji (90,9 %), nejnižší v Praze (65,3 %) 
a jižních Čechách (68,8 %). 

V celé zemi už podle průzkumu přezulo na zimní 
pneumatiky 74,5 % řidičů. „To se může zdát jako 
poměrně vysoké číslo, ale musíme si uvědomit, že 
v případě poklesu teplot či dokonce náhlé změny 
počasí, spojené se s námrazou či sněžením, by 
každé čtvrté vozidlo mohlo představovat potenciální 
nebezpečí. O tom, že při teplotách pod 7 °C ztrácí 
letní pneumatiky přilnavost i na suché vozovce, ani 
nemluvě. Už v prvních listopadových dnech se přitom 
ranní teploty pod nulou vyskytovaly na celém území 
České republiky,“ komentoval výsledky marketingový 
manažer Goodyear Dunlop Czech pro Českou 
republiku a Slovensko Jiří Vodička.

Zákon řidičům ukládá povinnost vybavit zimními 
pneumatikami motorové vozidlo kategorie M nebo 
N v období mezi 1. listopadem a 31. březnem již od 
roku 2011. Povinnost platí, pokud se na pozemní 
komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo 
námraza, ale i v případě, že vzhledem k povětrnostním 
podmínkám lze vznik takových nepříznivých podmínek 
během jízdy předpokládat. 

více na
www.autoweek.cz

Řidiči v ČR přezouvají
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Autosedačky Britax Römer potvrdily vedoucí pozici
Dětské autosedačky Britax Römer obstály v mezinárodním testu na výbornou. Test 
uskutečnily autokluby v čele s ADAC spolu se spotřebitelskými organizacemi. Test 
srovnával 22 autosedaček různých typů. Pouze 13 z nich získalo kladné hodnocení, šest 
výrobků ztratilo body kvůli zvýšené přítomnosti škodlivých látek v materiálech, z nichž 
jsou vyrobeny. 
V testu  se objevily tři dětské autosedačky 
Britax Römer - King II LS, která je určená 
dětem ve věku od jednoho roku do čtyř 
let a s tělesnou hmotností 9 až 18 kg, a 
Kid II a Kidfix SL, vhodné pro děti od čtyř 
do 12 let s hmotností od 15 do 36 kg. 
Společnost Britax Römer uspěla ve všech 
testovaných kategoriích, tedy bezpečnosti, 
obsluze sedačky, ergonomii i nezávadnosti 
materiálů.
více na www.autoweek.cz

Slovensko spouští elektronizaci 
dálničních známek
Národní dálniční společnost na 
Slovensku představila nový způsob 
úhrady za zpoplatněnou dálniční 
infrastrukturu - elektronické dálniční 
známky (eDZ) pro automobily do 
3,5 t. Elektronické dálniční známky 
pro rok 2016 budou dostupné 
prostřednictvím internetového 
portálu, mobilní aplikace, 
samoobslužných automatů a v 
prodejních místech. Motorista si 

bude moci koupit desetidenní eDZ za 10 eur, 30denní za 14 eur nebo roční za 50 eur. 
Koupi elektronické dálniční známky bude možné uhradit hotově nebo platební kartou. 
Povinnými údaji při nákupu budou SPZ (EČV) a země registrace.
více na www.autoweek.cz

Další témata 47. týdne na www.autoweek.cz:
První trojčata z TPCA do Národního technického muzea
Připravuje se Národní plán čisté mobility
Pozvánka na workshop o LNG
Mercedes-Benz připravuje klimatizace s CO2
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Personalia z

Havas PR opouští Wheeler, agentura má 
nové ředitele
Agenturu Havas PR Prague, která 
spolupracovala třeba s TPCA nebo 
Iveco Bus, nově řídí Michal Vlasák a 
Martin Pavlíček. Nahrazují dosavadní 
šéfku Kateřinu Wheeler, která po devíti 
letech v Havas skončila. Bude nezávislou 
konzultantkou PR. 
Michal Vlasák přišel do Havasu v roce 2007, 
v roce 2012 se stal zástupcem ředitele. 
Jeho zkušenosti zahrnují poskytování 
komunikačních služeb společnostem jako 
je např. Google, Westinghouse Electric 
Company či Toyota Peugeot Citroën 
Automobile. V Havas PR Prague nyní vede 
tým korporátní komunikace. 
Martin Pavlíček přestoupil do Havasu 
na začátku roku 2015 z UPC Česká 
republika, kde byl ředitelem komunikace. 
V předchozích deseti letech působil 
také jako ředitel korporátní komunikace 
společnosti Unipetrol a jako tiskový mluvčí 
společnosti ČEZ. V Havasu teď vede tým 
pro finanční a zdravotnický sektor.

Tomáš Vaněk se nezbavil závislosti 
na Lexusu
Od letošního 
jara je na 
volné noze 
bývalý PR 
m a n a ž e r 
Toyoty Motor 
Czech Tomáš 
Vaněk. Stále 
ale zůstal 
silně závislý 
na značce 
Lexus. Vaněk 
v červnu oznámil založení vlastní 
agentury Vizus Communication. Její 
hlavní činností má být nabídka služeb 
v oblasti Public Relations, Media 
Relations, Event Management, 
Publishing a Sponsoring. V současnosti 
má několik klientů v oboru Public 
Relations.
„Loajality k Toyotě a její značce Lexus 
jsem se nezbavil. Situaci a dění okolo 
obou značek této automobilky nadále 
sleduji a přeji jim úspěch. Nakonec 
svůj vztah k ní vyjadřují i nyní skrze svůj 
současný „dopravní prostředek“ – 16 
let starý kultovní šestiválcový sedan 
Lexus IS200. Nedávno jsem ho objevil 
na německém internetu a za 4 hodiny 
jsem už pro něj s kamarádem jel,“ 
prozradil našemu portálu Vaněk.



AutoTablet.cz vychází každý týden jako výběr nejdůležitějších témat 
z www.autoweek.cz.
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Oldtimer číslo 10/2015 (260)

Vyšlo nové číslo magazínu pro znalce a 
milovníky historických vozidel. Hlavním 
tématem je připomínka historie firmy Metalex 
a příběh renovace autobusu Tatra 85/91. 
Nechybí řádková inzerce ve spolupráci s 
Rájem veteránů, kalendář akcí a přehled 
renovátorských dílen. 
- Novinkou je rozsáhlý ceník historických 
vozidel Classic data
- Proč stálo za to jet na autosalon IAA do 
Frankfurtu
- Základní diagnostika pro správnou funkci a 
životnost motoru
- Bastard - Škoda 160 MTX: Garde s motorem 
Lada
- Návštěva u Bentley Motors v Crewe
Oldtimer je v prodeji ve vybraných 
prodejnách sítě Mediaprint & Kapa. Oldtimer 
je možné zakoupit i osobně ve vydavatelství 
IBS motorpress na adrese: Českobrodská 
10/19, Praha 9, 190 00.
Další informace a předplatné na:
oldtimer@ibsmotorpress.cz

Partner organizace:

Jen v PDF ještě najdete:
BMW řada 7 - hlavní parametry a kompletní ceník
Vítkovice IT Solutions uspořádaly eCall TestFest
Alfa Romeo zazářila v Los Angeles - s Tipo 33 Stradale
40 let vozu Škoda 130 RS
WEC: 6 hodin Bahrajn
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Pro BMW řady 7 se poskytuje služba Service Inclusive 
na 5 let/100 000 km, která zahrnuje údržbové a ser-
visní práce. Služba ConnectedDrive Services umožňu-
je přístup na BMW Online portál se zpravodajstvím, 
informacemi o počasí, online vyhledáváním, přístu-
pem k e-mailové schránce a aplikaci ConnectedDrive 
Store i integraci aplikací pro chytré telefony (iOS a 
Android) po dobu tří let včetně možnosti prodloužení.

Sériová výbava (výběr)
- Navigační systém Professional
- Aktivní ochrana inicializující ochranné systémy v 
případě bezprostředního rizika nehody
- Adaptivní vzduchové odpružení na obou nápravách
- Přední a zadní parkovací asistent PDC, zadní kamera
- Systém pro automatické udržování rychlosti s brzd-
nou funkcí
- Soubor asistenčních systémů Driving Assistant 
- BMW Head-Up Display
- Tlačítko Driving experience včetně adaptivního 
módu

- LED světlomety, automatické ovládání dálkových 
světel High-beam assistant
- HiFi systém 
- Vyhřívání sedadel vpředu, pro prodloužené verze 
i vzadu 
- Multifunkční přístrojový panel s úhlopříčkou 12,3"
- BMW E-Call - tísňové volání v případě nouze
- Teleservices - zasílání informací o stavu vozu a 
úrovni nabití baterie

Ceník: Nové BMW řady 7 
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Podle rozhodnutí Evropského parlamentu musí být 
nové modely automobilů po 31. 3. 2018 povinně vy-
baveny zařízením tísňového volání eCall. Toto zařízení 
automaticky přivolá pomoc na lince 112 v případě ne-
hody nebo defektu automobilu. 

Rozsáhlý evropský test systému eCall, který dokáže 
včas přivolat pomoc k havarovanému vozidlu a zvýšit 
tak šance na záchranu lidí i majetku, poprvé proběhl 
v České republice. Na 4. mezinárodní konferenci eCall 
TestFest v Ostravě, kterou v Dolních Vítkovicích zor-
ganizovala společnost Vítkovice IT Solutions, odborní-
ci na informatiku, zástupci automobilek a záchranáři 
ověřovali, jak budou umět auta kdekoli v EU sama za-
volat po nehodě na tísňovou linku 112. Cílem testu 
bylo ověřit funkčnost systémů, které mají ročně zach-
ránit tisíce lidských životů, a současně informovat o 
eCall veřejnost. 

„Test má celoevropský význam, protože v roce 2018 
budou muset být všechny vozy v Evropské unii vybav-
eny zařízením tísňového volání eCall, které v případě 
nehody automaticky vyrozumí záchranné složky," řekl 
Rostislav Hlosta za pořadatelský tým. 

Celoevropský eCall TestFest organizuje profesní or-
ganizace pro inteligentní dopravní systémy v Ev-
ropě ERTICO - ITS Europe a Evropský institut pro 
telekomunikační normy ETSI. Pořadatelství připad-
lo společnostem Vítkovice IT Solutions ze skupiny 

Vítkovice Machinery Group a Vodafone. Podporu 
poskytly Evropská komise, Ministerstvo dopravy a 
Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR.

Poprvé se eCall TestFest konal v Nuneatonu ve Velké 
Británii, poté v Essenu v Německu a potřetí ve Vigu ve 
Španělsku. Do TestFestu v Ostravě se zapojilo zhruba 
80 účastníků - výrobci vozidel, vozidlových jednotek a 
center tísňového volání, zástupci záchranných složek, 
hasičů a další. 

V průběhu téměř týdenního testování bylo organ-
izováno také představení eCall a jeho možností pro 
stovku odborníků na krizové řízení a dopravu. Od-
borníci, kteří se podílejí na testování systému eCall, 
vysvětlili současné možnosti i rozvoj v budoucnu. 
Na závěr semináře návštěvníci viděli reálné odbavení 
tísňového volání eCall 112 organizované Hasičským 
záchranným sborem. 

Mobilní sítě a systémy příjmu tísňové linky musí být 
na příjem eCall připraveny již k 1. 10. 2017. Společnost 
O2 představila kompletní řešení pro službu eCall 
navržené na základě požadavku Hasičského záchran-
ného sboru. Je připravena jej plošně implementovat 
do systému pro příjem tísňové linky 112 v České re-
publice.
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Alfa excelovala v LA - se 33 Stradale

Alfa Romeo se vrací na americký trh, jenže současně s 
představením nového modelu Giulia ve špičkové podobě 
QV (pro Američany je Quadrifoglio Verde moc složité) 
na autosalonu v Los Angeles bylo oznámeno, že se nová 
Giulia i připravované SUV dostane do prodeje nejméně o 
půl roku později, než slibovala ještě v září ve Frankfurtu. 
To znamená, že tato novinka už byla prezentována jako 
model 2017, protože zřejmě prodej v příštím roce už 
nestihne. Přitom se toto auto bude samozřejmě všude 
vystavovat, takže v době zahájení prodeje už bude 
notoricky známé a jeho kouzlo vyprchá.

Alfa Romeo nicméně má pro vyvolání nadšení 
motoristických fanoušků v rukávu ještě klasiku. Pro 
vzbuzení zájmu o své novinky využívá i historická vozidla. 
Mezi nimi i nádherné Tipo 33 Stradale. V Los Angeles šla 
při jejím předvádění ještě o krok dále než před rokem 
v Detroitu. Tato bezmála padesátiletá kráska totiž na 
pódium přijela vlastní silou. 

Nikomu z přítomných nevadilo, že se hala díky tomu 
zaplnila nijak nezachytávanými jedovatými emisemi NOx 
a do ovzduší se vznesla kila globální oteplení působícího 
CO2. Příjezd tohoto kupé, vyrobeného v roce 1968, 
totiž provázel tak úžasný zvuk jeho vysokootáčkového 
dvoulitrového osmiválce, že si i ti největší přívrženci 
elektromobility (byť jich v LA na autosalonu bylo jen 

minimum) museli uvědomit, v čem spočívá kouzlo 
zážehového motoru. Těžko říci, kolik přítomných po této 
prezentaci uvažuje o koupi nové Giulie, ale nepochybně 
úplně všichni zatoužili po Trenta tre Stradale, byť výkon 
jejího motoru není ani poloviční (165 kW/225 k proti 370 
kW/505 k Giulie). 

V Los Angeles byla místo dosud nepředvedeného, 
nicméně už řadu let slibovaného SUV vystavena Alfa 
Romeo 1900 Matta z roku 1953, terénní auto s pohonem 
všech kol vyráběné v letech 1951 až 1954 na zakázku 
italského ministerstva obrany.
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Legendární Škoda 130 RS, jeden z nejúspěšnějších 
závodních vozů 70. a 80. let ve své kategorii, startovala 
ve své první závodní sezóně 1975. Již rok před tím 
položila automobilka Škoda se třemi prototypy Škoda 
200 RS základ pro novou éru motoristického sportu. 
Protože tyto prototypy nebylo možné homologovat 
podle nových předpisů, přistoupila Škoda ke stavbě 
závodního vozu 130 RS. 

Novinka měla hmotnost pouhých 720 kg, neboť 
vybrané díly karoserie byly z hliníkové slitiny - střecha, 
kapota a vnější plechy dveří, zatímco blatníky a kryt 
motoru byly vyrobeny ze sklolaminátu. Vpředu využila 
Škoda přední nápravu z typu 200 RS, zadní náprava 
byla zkonstruována nově. Skelet vozu pocházející 
ze sériového modelu Škoda 110 R dostal robustní 
ochranný rám. 

Škoda 130 RS měla motor o objemu 1,3 l s 
ventilovým rozvodem OHV a s výkonem až 140 k. 
Vůz s ním dosahoval rychlost až 220 km/h. Motor 
byl osazen dvěma dvojitými karburátory Weber. Měl 
osmikanálovou hlavou válců a mazání se suchou 
klikovou skříní. Blok byl z hliníkové slitiny, hlava 
válců ze šedé litiny. Převodovka byla čtyřrychlostní. 
Zpočátku existovala také verze s pěti rychlostmi, 

která však od roku 1976 nebyla kvůli homologačním 
předpisům používána.

Již v první závodní sezóně v roce 1975 šel nový 
závodní vůz úspěšně na start okruhových závodů 
Poháru míru a přátelství a skončil na prvních třech 
místech celkového hodnocení. V dalších letech 
následovala četná přední umístění v závodech na 
okruzích v tuzemsku i zahraničí. Největším úspěchem 
bylo celkové vítězství vozů Škoda 130 RS v mistrovství 
Evropy cestovních vozů v roce 1981, když rok předtím 
získala značka Škoda třetí místo.

O skvělé výsledky se Škoda 130 RS postarala také 
v národních i mezinárodních rallye. Již ve své první 
sezoně v roce 1976 vůz získal triumfy na domácích 
soutěžích. Hvězdný okamžik přišel při Rallye Monte 
Carlo 1977: první dvě místa ve třídě do 1300 cm3. O 
rok později následovalo vítězství ve Švédské rallye, 
v roce 1980 Škoda 130 RS v domácí Barum rallye 
obsadila 1. až 5. místo. 

Úspěšná éra vozu Škoda 130 RS skončila v roce 1983, 
kdy s konečnou platností vypršela již prodloužená 
homologace FIA. 
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Závěrečný závod mistrovství světa ve vytrvalostních 
závodech rozhodoval o titulu mezi jezdci, protože o 
vítězství Porsche bylo rozhodnuto už v Číně. Hned po 
startu zaútočil Marcel Fässler s Audi na vedoucí dvě 
Porsche. Už po půl hodině náhle zpomalil vedoucí 
Timo Bernhard s Porsche. Oprava elektronického 
pedálu plynu jeho trvala téměř 9 minut. Mark Webber 
poté nasadil ke stíhací jízdě, protože k zisku titulu 
potřebovala tato posádka dojet alespoň na sedmém 
místě. Přes potíže s vynechávajícím hybridním 
pohonem se dokázal probojovat až na pátou pozici, 
což pro Audi znamenalo nutnost vybojovat první 
dvě místa v cíli, aby získalo titul. To se ale nepodařilo, 
protože Romain Dumas, Neel Jani a Marc Lieb se 
druhým Porsche letos poprvé zvítězili a druhé Audi 
ztratilo 10 minut opravou brzd. Na třetím místě tak 
dojela Toyota, v níž se se svou závodní kariérou loučil 
Alex Wurz.
Triumf Porsche v závodě i v šampionátu završilo i 
vítězství a zisk titulu také v kategorii GT.

1. Dumas/Jani/Lieb Porsche 919 Hybrid 199 kol LMP1 
2. Fässler/Lotterer/Tréluyer Audi Sport Joest R18 
e-tron 199 kol LMP1 
3. Wurz/Sarrazin/Conway Toyota Gazoo TS040 
Hybrid 196 kol LMP1 
4. Davidson/Buemi/Nakajima Toyota Gazoo TS040 
Hybrid 196 kol LMP1 

5. Webber/Hartley/Bernhard Porsche 919 Hybrid 190 
kol LMP1 
6. Jarvis/Duval/di Grassi Audi Sport Joest R18 e-tron 
188 kol LMP1 
7. Rusinov/Bird/Canal G-Drive Ligier-Nissan JS P2 183 
kol LMP2 
8. Howson/Bradley/Tandy KCMG Oreca-Nissan 05 183 
kol LMP2 
9. Yacamán/González/Derani G-Drive Ligier-Nissan JS 
P2 182 kol LMP2 
10. Panciatici/Chatin/Dillman Signatech Alpine-Nissan 
A450b 182 kol LMP2 
18. Pilet/Makowiecki Porsche Team Manthay 911 173 
kol 1. GTE Pro
Konečný stav mistrovství světa FIA WEC po 8 závodech
1. Porsche 344
2. Audi 264
3. Toyota 164
Klasifikace jezdců: 
1. Hartley/Webber/Bernhard (Porsche) 166, 2. Lotterer/
Tréluyer/Fässler (Audi) 161, 3. Lieb/Jani/Dumas 
(Porsche) 138,5
FIA WEC GT
1. Porsche 290
2. Ferrari 286
3. Aston Martin 192

FIA WEC: 6 hodin v Bahrajnu
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