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Státy EU, Evropský parlament a Evropská komise 
se dohodly, že do roku 2025 má dojít ke snížení 
emisí CO2 z osobních automobilů o 15 %  
a do roku 2030 o 37,5 %, u lehkých užitkových 
vozidel o 31 % oproti stavu z roku 2021, který by 
měl být 95 g/km. Evropský průměr emisí CO2  
u nových automobilů za rok 2017 činil 118,5 g/
km, tedy dvojnásobek cílové hodnoty pro rok 
2030. Ta by měla být 59,4 g/km, takže v roce 
2030 by průměrná spotřeba ze všech nových 
osobních aut měla být 2,55 l benzinu resp. 2,25 l 
nafty na 100 km.

Ministryně životního prostředí Elisabeth 
Koestingerová, zastupující Rakousko, které  
v současné době předsedá EU, oznámila: „Je to 
důležitý signál v našem boji proti změně klimatu. 
Po úspěšném uzavření Světové konference  
o klimatických změnách v Katovicích jde o další 

důležitý krok k dosažení našich cílů v oblasti 
klimatu.“

Bruselská lobbistická skupina Transport  
& Environment k dohodnutému kompromisu 
vyjádřila zklamání z toho, že nebyly stanoveny 
ještě ambicióznější cíle. „Evropa usiluje o zvýšení 
rychlost produkce automobilů s nulovými 
emisemi. Nový zákon znamená, že do roku 2030 
asi třetina nových automobilů bude elektricky 
poháněna. To je pokrok, ale není to dost rychlé, 
abychom splnili naše cíle v oblasti klimatu,“ 
uvedl její ředitel Greg Archer.

Asociace evropského automobilového 
průmyslu ACEA vyjádřila ohledně cílů  
pro rok 2030 vážné obavy, protože snížení emisí 
CO2 o 37,5 % je na základě současné úrovně 
techniky zcela nerealistické. ACEA vyjadřuje 
politování nad tím, že cíl pro rok 2030 vychází 
pouze z politických důvodů, aniž by se brala 
do úvahy technická a sociálně-ekonomická 
realita. ACEA vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že budou splněny všechny podmínky pro tyto 
agresivní úrovně snižování emisí CO2, zejména 
velmi potřebné investice do infrastruktury.  
V EU se každoročně prodá přibližně 15 milionů 
aut, přičemž vozy s elektrickým pohonem mají  
v Evropě podíl na trhu kolem 1,5 %. 

více na
www.autoweek.cz
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České ceny pro Citroën C5 Aircross 
Citroën C5 Aircross je dalším modelem v modelové ofenzivě značky s novými grafickými 
prvky designu s výrazným řešením přídě a rozsáhlými možnostmi personalizace vnějšího 
vzhledu i interiéru. Je současně dalším modelem uváděným v rámci programu 
Citroën Advanced Comfort, který je vyjádřením snahy nabízet pod značkou Citroën 
nejpohodlnější vozy v příslušném segmentu. K tomu přispívá i technická inovace  
v podobě tlumičů pérování s hydraulickými dorazy PHC (Progressive Hydraulic Cushions) 
a sedadla Advanced Comfort vpředu. Díky inteligentnímu protiprokluzovému systému 
Grip Control zvládne i jízdu v terénu a na kluzkém povrchu. Délka vozu je 4510 mm 
(rozvor náprav 2730 mm) a objem zavazadlového prostoru podle pozice zadních 
sedadel 580 - 720 l, po jejich sklopení 
1630 l. C5 Aircross je vybaven přístrojovou 
deskou s digitálním displejem TFT 12,3"  
a dotykovým 8" HD displejem. Vyrábí 
se v Rennes - La Janais s využitím 
platformy PSA EMP2. Akční ceny začínají  
na 550 000 Kč za verzi Live 1,2 PureTech 
130, základní turbodiesel Live 1,5 BlueHDi 
130 přijde na 620 000 Kč. Prodloužená 
značková záruka EssentialDrive je na pět 
let nebo 80 000 km.
více na www.autoweek.cz

Audi Q3 lze již objednávat
Audi zahajuje předprodej 
nové generace kompaktního 
SUV Q3. U českých prodejců 
Audi jej lze objednávat  
s cenami začínajícími  
od 865 900 Kč vč. DPH  
za vstupní verzi Q3 35 TFSI  
(1,5 l/110 kW). Standardní 
výbava základní verze 
zahrnuje například LED 
světlomety a 17“ litá kola. 

Vstupní verze je vybavena digitálním panelem přístrojů. Ve spojení se systémem 
MMI Navigation plus ovládá řidič nabídku funkcí informačního a zábavního systému 
prostřednictvím 10,1“ dotykového displeje na středové konzoli. Součástí sériové výbavy 
jsou i bezpečnostní systémy Audi pre sense basic, Audi pre sense front, asistent pro změnu 
jízdního pruhu Audi side assist a aktivní asistent pro jízdu v jízdním pruhu Audi active lane 
assist. SUV dlouhé 4484 mm má zavazadlový prostor s objemem 530 až 1525 l. Vyrábí se  
v maďarském Györu a první vozy jsou již na cestě k českým prodejcům. Stejně jako  
všechna Audi na českém trhu má v sériové výbavě rozšířenou záruku na 4 roky  
s nájezdem 120 000 km.
více na www.autoweek.cz



Ministři ze zemí Evropské unie se dohodli 
na snížení emisí CO2 u nových nákladních 
automobilů a autobusů o 30 % do roku 2030 
s prozatímním cílem do roku 2025 o 15 %  
ve srovnání s úrovněmi 2019. Paradoxní je,  
že výchozí hodnotu, tedy průměr za rok 2019, 
dosud nikdo nezná! Odvětví dopravy je podle 
analýz EU jediné, ve kterém emise CO2 neustále 
rostou. Nákladní automobily představují téměř 
čtvrtinu emisí CO2 souvisejících s dopravou.

„Za Českou republiku jsme tomuto návrhu 
dnes vyjádřili podporu. ČR jednoznačně 
souhlasí s nutností docílit snížení emisí ze sektoru 
dopravy,“ uvedl po jednání náměstek ministra 
životního prostředí Vladislav Smrž zastupující 
zájmy České republiky.

Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) 
na základě technického vývoje posledních 
let navrhovalo nižší cíle - o 7 % do roku 2025 
a o 16 % do roku 2030. „Snižování emisí 
CO2 z kamionů, jak jej navrhli ministři, bude  
pro průmysl a operátory velmi složité.  
To, co je možné u osobních automobilů, není 
reálné pro nákladní automobily - rozdíl mezi 
nimi je zásadní. Výrobci jsou ochotni snižovat 

emise CO2, ale v tempu, které je reálné. 
Schválené snížení nebude možné dosáhnout 
se současnou úrovní techniky,“ uvedl generální 
tajemník ACEA Erik Jonnaert.

Stanovené limity budou vyžadovat urychlené 
zavádění vozidel s alternativními systémy 
pohonu. „Je pochybné, zda může být 
potřebná infrastruktura vhodná pro nákladní 
automobily vybudována během několika 
málo let. Členské státy by si měly být vědomy 
svých povinností v tomto ohledu, protože 
mluvíme o velkých investicích,“ varoval 
Jonnaert. Dobíjení při využívání nabíjecích míst  
pro osobní elektromobily by trvalo několik dní  
a ani v případě LNG není dostupná  
infrastruktura dostatečná.

Tak tvrdé omezení nákladní dopravy v relativně 
krátkém čase nepostihne jen automobilový 
průmysl, ale je velmi špatnou zprávou  
pro celé hospodářství Evropské unie. Pro silniční 
nákladní dopravu není alternativa, takže její 
omezení a zdražení postihne všechny oblasti 
včetně zdražení potravin.

více na
www.autoweek.cz
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MŽP nabízí dalších 100 milionů na eko-vozidla
Již potřetí Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí ČR nabízí dotace na vozidla s nízkými nebo nulovými emisemi ve výši  
100 milionů Kč. Vedle vozidel na elektrický pohon a plug-in hybridů program přispěje  
i na hybridní pohon a CNG. Výše příspěvku se pohybuje podle konkrétního typu pohonu 
a kategorie vozidla od 20 000 až do 1 milionu korun.
„Až 90 % z vyhrazených 100 milionů korun jsme se rozhodli poslat na podporu 
elektromobilů a plug-in hybridů, u nichž jsou emise do ovzduší nejnižší a přínos pro životní 
prostředí tudíž nejvyšší. 
Zároveň jsme rozšířili okruh 
možných žadatelů o státní 
příspěvkové organizace 
a veřejné výzkumné 
organizace. Novinkou je 
dotace na dobíjecí stanice 
tzv. smart wallboxy. Na ně 
obdrží zájemci současně  
s dotací na elektromobil 
nebo plug-in hybrid  
až 20 000 Kč,“ vypočítává 
hlavní novinky ministr 
Richard Brabec.
více na www.autoweek.cz

Rinspeed MicroSNAP v předpremiéře 
Rinspeed počátkem roku 2019  
na veletrhu spotřební elektroniky 
CES v Las Vegas představí koncept 
microSNAP jako menší verzi 
předchozího konceptu SNAP. Jezdí 
tedy na tzv. skateboardovém 
podvozku, jehož součástí je pohonná 
jednotka a systém autonomního řízení. 
Na podvozek lze snadno instalovat 
různé nástavby - dvoumístné kabiny 
pro přepravu osob nebo užitkové pro 

přepravu zboží vč. potravin. MicroSNAP rozpoznává cestující a přizpůsobí vozidlo jejich 
preferencím. Uživatelé mohou využívat i oblíbené hlasové asistenty.
Zakladatel společnosti Rinspeed Frank Rinderknecht se netají tím, že hledá investory  
pro výrobu SNAPu i microSNAPu. Mechanickou část vozidel by chtěl vyvíjet a poté  
i vyrábět ve střední Evropě, nejlépe v České republice, zatímco software by chtěl získat  
ze Silicon Valley.
více na www.autoweek.cz



V pátek ráno se před tokijským vězením 
shromáždily desítky televizních štábů s nadějí, 
že bude bývalý předseda představenstva 
společnosti Nissan Motor Carlos Ghosn uvolněn a 
vydá nějaké prohlášení. Ačkoliv soud v Japonsku 
rozhodl o ukončení jeho vyšetřovací vazby, 
vyšetřovatelé vzápětí přišli s dalším obviněním, 
že v říjnu 2008 převedl svoje vlastní obchodní 
operace na společnost Nissan, čímž podle 
vyšetřovatelů způsobil Nissanu ztrátu ve výši 16,6 
milionu dolarů, a soud na něj uvalil novou vazbu. 
Podle Ghosnova právního zástupce Motonariho 
Otsura ovšem tyto transakce prošetřovaly 
japonské orgány už v roce 2008 a neshledaly na 
nich nic nezákonného.

Ghosnovi není umožněna komunikace mimo 
vězení. Pouze je známo, že popírá jakékoliv 
porušení zákonů. „Události, které se odehrávají, 
jsou naprosto nepřijatelné. Chci, aby bylo 
vyslechnuto moje stanovisko a mohl jsem 
obhájit svou čest u soudu,“ nechal se slyšet 
prostřednictvím svého advokáta. 

Ghosnův případ staví japonský soudní systém 
pod mezinárodní kontrolu a vyvolává kritiku kvůli 
některým postupům, včetně dlouhodobého 
zadržování podezřelých a zákazu přítomnosti 
obhájců u výslechů, které mohou trvat osm 
hodin denně. 

Případ samozřejmě přinesl dramatický pád 
šéfa aliance Nissan-Renault-Mitsubishi Carlose 
Ghosna, který byl dosud oslavován za záchranu 
Nissanu před bankrotem. Renault kontroluje 
43,4 % společnosti Nissan, zatímco Nissan 
vlastní 15 % Renaultu, ale bez hlasovacích práv. 
Renault Nissanu maximálně pomohl dostat se z 
problémů, takže Nissan je dnes v lepším stavu 
než samotný Renault. Vytvoření Aliance Renault 
Nissan je prospěšné pro obě strany a oběma 
pomohlo bez větších problémů zvládnout i 
období hospodářské krize. Od Ghosnova zatčení 
ovšem generální ředitel Nissanu Hiroto Saikawa 
činí změny vedoucí k oslabení vlivu hlavního 
akcionáře, tedy Renaultu. 

více na
www.autoweek.cz
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Bosch a Veniam zajišťují konektivitu vozidla s okolím
Očekává se, že do roku 2025 počet propojených vozidel na silnicích v Evropě, USA 
a Číně přesáhne 470 milionů. Zpočátku se většina vozidel bude připojovat přímo  
ke cloudu, ale díky komunikaci mezi sebou a se svým okolím Vehicle-to-everything (V2X) 
budou v budoucnu schopná komunikovat přímo mezi sebou i s dopravní signalizací, 
infrastrukturou atd. Výsledkem bude plynulejší doprava, a to zejména ve městech. 
V současnosti ovšem neexistuje standardizovaný technický základ pro tuto výměnu 
dat. V budoucnu budou automobily komunikovat s využitím nejrůznějších standardů 
zavedených po celém světě jednotlivými zeměmi a výrobci automobilů. Společnost 
Bosch proto zkombinovala jednotky konektivity a jednotky telematiky, které jednotlivě 
umožňují pouze technologii jednotného přenosu. Vytvořila tak pro datovou komunikaci 
V2X centrální řídicí jednotku typu „vše v jednom“. Automobily mohou využít Wi-Fi sítě 
dostupné ve městech a jinde mohou komunikovat 
například pomocí celulárních sítí. Komplexní 
úkol správy těchto komunikačních možností je 
řešen prostřednictvím software od firmy Veniam  
ze Silicon Valley. Ten neustále vyhledává nejlepší 
přenosovou technologii a automaticky přepíná 
mezi dostupnými alternativami. 
více na www.autoweek.cz

Bloodhound SSC jede dál
Před týdnem jsme informovali, že projekt 
rekordního vozidla Bloodhound SSC, stavěného  
k dosažení rychlosti 1000 mph (1609 km/h), 
skončil. Konkurzní správce Andrew Sheridan 
ale potvrdil, že vše koupil britský podnikatel 
Ian Warhurst, generální ředitel společnosti 
specializující se na turbodmychadla, 
opravárenské soupravy a díly turbín, který hodlá 

v projektu pokračovat. „Byli jsme ohromeni nadšením, jaké pro Bloodhound SSC 
panuje a jsme rádi, že jsme dokázali zajistit kupujícího, který tomuto inspirujícímu 
projektu dokáže zajistit budoucnost. Současně bychom rádi poděkovali ministerstvu 
obrany a společnosti Rolls Royce za jejich podporu a spolupráci,“ uvedl Sheridan. 
více na www.autoweek.cz

 
Krátce
- Oliver Grünberg se stane novým předsedou představenstva společnosti Volkswagen 
Slovakia.
- Nissan radikálně sníží počet pracovníků ve svém evropském ústředí.
- Renault oznámil, že se nezúčastní autosalonu IAA ve Frankfurtu v září 2019 a chybět 
bude i Dacia.
- Značka Volkswagen z nařízení koncernového šéfa Herberta Diesse radikálně mění 
svou marketingovou strategii.
- Volkswagen koupil od Volva 75,1 % akcií specialisty na telematiku WirelessCar, 
zaměstnávajícího v Götteborgu 370 expertů na IT.



Personalia z

V čele FCE Credit 
končí Vladan 
Rojíček
Odchod z firmy 
oznámil po Janu 
Laube také ředitel 
FCE Credit Vladan 
Rojíček, který 
finanční divizi 

značky vedl od 1. září 2008. „Rozhodl 
jsem se přestat v nejlepším, zatím 
nepřecházím na žádnou jinou pozici. 
Mám v plánu lyžování a odpočinek,“ 
řekl našemu portálu.
Ing. Vladan Rojíček (38) je 
absolventem ČVUT v Praze a pro 
Ford pracuje od roku 1994. Svou 
kariéru tu zahájil v servisním oddělení 
českého zastoupení FMC jako 
Service Representative a později 
Zone Manager. V roce 1999 přešel ke 
společnosti Ford Credit, kde působil 
jako Dealer Account Manager  
a později Operations Manager.  
Od roku 2007 pak pracoval pro Ford 
Financial Europe, kde koordinoval 
činnost lokálních poboček  
v Rakousku, Řecku, ČR, Maďarsku  
a Polsku.

Personální změny v českém Fordu

Z postu generálního ředitele odchází 
Jan Laube
Generální ředitel Jan Laube se  
po 24 letech u firmy a 11 letech  
na pozici jednatele rozhodl ke konci 
tohoto roku ukončit svoje působení  
u českého zastoupení Fordu. Laube (51) 
nastoupil k českému Fordu v roce 1995 
a prošel tu mnoha pozicemi v prodeji, 
servisu i v dceřiné finanční společnosti 
českého Fordu, FCE Credit. Generálním 
ředitelem společnosti byl jmenován  
v roce 2008.
„Těch téměř dvacet čtyři let práce 
pro modrý ovál bylo pro mne dobrou 
školou a velkým zdrojem zkušeností,“ 
říká k tomu Jan Laube. „Měl jsem tu 
čest vést tým skvělých lidí, s nimiž byla 
radost spolupracovat, i když jsme spolu 
občas museli překonávat hodně složité 
překážky.“
Jan Laube končí na pozici generálního 
ředitele českého Fordu k 31. prosinci 2018 
- jméno jeho nástupce bude oznámeno 
v nejbližších týdnech.
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Koncern Volkswagen v polovině listopadu 
zveřejnil svůj úmysl v příštích pěti letech zvýšit 
investice do elektromobility, autonomního 
řízení a digitalizace. Generální ředitel Herbert 
Diess oznámil, že kromě Centra elektromobility 
ve Cvikově Volkswagen přestaví na výrobu 
elektromobilů také závody v Hannoveru  
a Emdenu. V důsledku toho se výroba modelů 
Passat a Arteon do roku 2023 přesune z Emdenu 
do Kvasin. Diess současně oznámil, že výroba vozů 
Škoda Karoq a Seat Ateca by se z Kvasin měla 
přemístit do nové továrny ve východní Evropě. 
Také generální ředitel společnosti Škoda Auto 
Bernhard Maier prohlásil, že výrobní kapacita 
závodů v České republice je plně využita  
a jedním z možných řešení by byla výstavba 
nové továrny na jihovýchodě Evropy.

Podle informací získaných magazínem 
Automobilwoche by rozhodnutí o novém 
závodě mělo padnout až při dalším plánovacím 
jednání dozorčí rady v listopadu roku 2019. Jako 
jeho možné umístění se uvádí Rumunsko nebo 
Bulharsko. Jenže podle našich informací z těchto 
zemí je to velmi nepravděpodobné, protože 
k tomu nejsou potřebné podmínky a jsou zde 
velké problémy s logistikou.

Podniková rada odborů VW požaduje porovnání 
nákladů na nové investice ve východní Evropě 

s důsledky omezování výroby motorů. Její 
nejvyšší představitel Bernd Osterloh uvedl,  
že by se mělo zvážit, zda by místo nové investice 
nebyla vhodnější nová forma využití stávajících 
továren, tedy přestavba z výroby spalovacích 
motorů v Salzgitteru, polských Polkowicích nebo 
v maďarském Győru. 

V závodě v Salzgitteru je zkušební montáž  
na výrobu akumulátorů pro elektromobily.  
V příštích pěti letech zde Volkswagen investuje 
do jejich produkce více než 700 milionů eur. 
Také tento projekt ale odboráři zpochybňují. 
Bernd Osterloh k tomu prohlásil: „Bez politické 
podpory nemá smysl stavět v Německu továrnu 
na výrobu akumulátorů zejména kvůli vysokým 
nákladům na energie.“

více na
www.autoweek.cz

Odboráři VW nechtějí novou továrnu ve východní Evropě



více na
www.autoweek.cz

Evropská komise vydala sdělení A Clean 
Planet for all, dlouhodobou vizi, jež má vést  
k „prosperující, moderní, konkurenceschopné 
a klimaticky neutrální ekonomice“. Cílem je 
cesta k nulovým emisím skleníkových plynů do 
roku 2050. EU je zodpovědná za 10 % globálních 
emisí skleníkových plynů. V roce 2009 si stanovila 
cíl snížit je do roku 2050 o 80 až 95 %. Mezi roky 
1990–2016 se to podařilo o 22 %, zatímco se HDP 
zvýšilo o 54 %.

Energetika hraje klíčovou roli, protože je 
zodpovědná za více než 75 % emisí EU. 
V analyzovaných možnostech se emise 
energetického sektoru přibližují nule. Strategie 
analyzuje několik scénářů vč. využití různých 
technologií, které mají směřovat k nulovým 
emisím - různé kombinace elektrifikace, využití 
vodíku a e-paliv, role cirkulární ekonomiky a role 
biomasy v odstraňování CO2 z atmosféry. 

Sedm stavebních kamenů bezuhlíkové 
ekonomiky 

1. Maximalizace benefitů energetické 
účinnosti včetně docílení bezemisních budov,  
které tvoří 40 % spotřeby energie. Podle 
předložené strategie by opatření energetické 
účinnosti měla snížit spotřebu energie  
až o polovinu ve srovnání 
s rokem 2005. 

2. Maximalizace využití 
obnovitelných zdrojů  
a využití elektřiny k plné 
dekarbonizaci dodávek 
energie. Do roku 2050 
se podíl elektřiny  
ve finální spotřebě 
energie minimálně 
zdvojnásobí na 53 %. 

3. Přijetí čisté, bezpečné a propojené 
mobility. Kromě elektrifikace dopravy, 
případně využívání biopaliv nebo 
bezuhlíkových paliv, dokument hovoří  
o významu digitalizace a interoperability 
pro čistou dopravu, například v ohledu na 
inteligentní správu provozu. 

4. Konkurenceschopný průmysl EU a cirkulární 
ekonomika jako klíčový prostředek ke snížení 
emisí. Recyklace zvýší konkurenceschopnost  
a vytvoří pracovní příležitosti a pozice. 

5. Rozvoj inteligentní infrastruktury a propojení. 

6. Plně využít benefitů bioekonomiky a vytvoření 
podmínek pro odstraňování CO2 z atmosféry.  
V roce 2050 bude populace o 30 % vyšší, takže 
bude nutné efektivně využívat půdu k produkci 
potravin. Důležitým aspektem bude zalesňování 
a obnova lesů a jiných ekosystémů. Ty zvýší 
absorpci CO2. 

7. Vypořádat se se zbývajícím CO2 pomocí 
zachycování a uskladňování uhlíku (CCS). 

Zdroj: Český plynárenský svaz, Anopress IT,  
www.oenergetice.cz 

Evropa na cestě k bezuhlíkové dopravě

Hrubá spotřeba v EU v budoucnu - různé scénáře

Mtoe - Million tonnes of 
oil equivalent  

= 11,63 milionů MWh



Informace Sdružení automobilových dopravců 
ČESMAD Bohemia.

14hodinový kolaps D1z minulého týdne se má 
dostat na pořad jednání poslanců. Z reakcí 
politiků bezprostředně po události i v nedělní 
televizní debatě vyplývá záměr uzákonění 
plošného zákazu předjíždění kamionů,  
který se vznikem kalamity ovšem nemá nic 
společného. Je to pokus řešit důsledek,  
ale příčinou je nedostatečná zimní údržba.

Kamiony kromě dalších daní odvedou ročně 
státu za použití dálnic více než deset miliard 
korun na mýtném. Za každý kilometr platí  
5 - 10 Kč. Na stejně drahých západoevropských 
dálnicích tráví v kolonách v důsledku jejich 
nesjízdnosti daleko méně času a jezdit pouze 
na jejich polovičním profilu v jednom pruhu 
nuceni samozřejmě nejsou. Místo návrhu 
řešení jak předcházet podobným dopravním 
komplikacím, způsobujícím velké ekonomické 
ztráty, se kamionoví dopravci dočkali pouze 

výhrůžek, že za své peníze také mohou dostat 
jen polovinu toho co dosud. Jeden pruh  
a za pomalu jedoucím vozidlem jeďte třeba půl 
dne jako po normální silnici.

Generální tajemník Sdružení ČESMAD 
Bohemia situaci komentuje: „Pojďme si říct,  
jak se podobným zácpám vyhnout a přiblížit  
se k západoevropským standardům. Preventivní 
nadstandardní údržba nejsou peníze vyhozené, 
ale naopak ušetří mnoho nákladů za vzniklé 
kongesce. Když už hrozí opravdová sněhová 
kalamita, dálnici uzavřeme pro všechna vozidla 
a pusťme je tam, až bude sjízdná. Funguje to tak 
i v Alpách, nevím, proč by to nemělo fungovat  
na Vysočině. Jestliže tohle nezměníme, kalamity 
se opět dočkáme bez ohledu na zákaz 
předjíždění kamionů. Ten ostatně na vybraných 
místech můžeme regulovat proměnlivými 
značkami již dnes bez změny zákona.“

Martin Felix, ČESMAD Bohemia

Potrestáme oběť dalším zákazem?

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz


Světový pohár WTCR s velkými změnami

Promotér světového poháru cestovních vozů 
FIA WTCR (World Touring Car Cup), organizace 
Eurosport Events, připravila pro sezonu 
2019 omezení počtu vozů v týmu na dva  
(což nevylučuje satelitní týmy se společným 
zázemím) a limit čtyř aut od jedné značky. 

V sezoně 2018 bylo s výjimkou Macaa povoleno 
28 startujících - 26 stálých a dva s divokou 
kartou. Nyní byl počet startujících rozšířen  
na 32 stálých účastníků. Proto bude bodovat 
15 jezdců místo dosavadních 10 a k tomu  
se přidá bodové ohodnocení pěti nejrychlejších 
v sobotní kvalifikaci - dosud byly body jen  
za nedělní kvalifikaci.

Letošní první ročník Světového poháru byl  
do značné míry ve znamení nadvlády továrně 
připravených vozů Hyundai. Ty i nadále zůstanou 

hlavním uchazečem o titul, protože k mistru světa 
Gabrielemu Tarquinimu a Norbertu Micheliszovi 
přicházejí Nicky Catsburg a hvězda DTM  
Augusto Farfus.

Významně posiluje Volkswagen, jehož vozy 
bude i nadále nasazovat tým Sébastiena 
Loeba. K jeho dosavadní dvojici jezdců, tedy 
exmistru světa WTCC Robu Huffovi a Mehdimu 
Benanimu, přijde dvojnásobný mistr světa  
v rallyecrossu Johan Kristoffersson. Kdo bude tím 
čtvrtým, zatím není jasné.

Čínská automobilka Lynk & Co. chce při vstupu 
na evropské trhy prokázat kvalitu svých vozů  
na závodních tratích. Jako součást holdingu 
Geely využije zkušenosti týmu Cyan Racing, 
který dovedl Volvo k titulu mistra světa WTCC 
v roce 2017, a dva vozy pojedou v týmu Yvan 
Muller Racing, který letos s Hyundaiem získal titul 
WTCR. Jezdeckou sestavu tvoří tři mistři světa 
WTCC Thad Björk, Andy Priaulx a Yvan Muller,  
které doplní rychlý Mullerův synovec Yann 
Ehrlacher.

Letos belgický tým Comtoyou Racing provozoval 
čtyři vozy Audi RS3 LMS a další dva měl Audi 
Sport Leopard Lukoil Team. Comtoyou Racing 
vlastní čtyři licence pro WTCR, takže v roce 2019 
bude muset použít dva vozy jiné značky, zřejmě 
Cupra.

více na
www.autodrom-most.cz/ 

cz/media-2/blog/



Mnoho krásných zážitků  
nejen za volantem  
pro rok 2019 přeje

AutoTablet.cz
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V nové podobě se přihlásíme 6. ledna 2019


