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PÍSEŇ PRO JAGUAR F-TYPE

Elektromobilem kolem světa

Škoda Rapid na Designbloku

Z     ahradu Rodinova muzea v Paříži skrápěly přívaly 
deště. Šéf Jaguaru Adrian Hallmark nicméně zářil 

radostí. „Jsou to ideální podmínky pro představení brit-
ského roadsteru,“ řekl a vzápětí přijely obě hvězdy ve-
čera – Lana Del Rey v ohnivě červeném Jaguaru F-Type. 
Zpěvačka poté nádherným hlasem přednesla píseň Bur-
ning Desire, složenou na počest tohoto vozu. Zcela nový 
model F-Type je tradiční dvoumístný sporťák, zaměřený 

na poskytování maximálního výkonu i zážitků. Je dlouho 
očekávaným pokračováním sportovního rodokmenu, za-
hrnujícího ty nejkrásnější, nejvíce vzrušující a nejvíce žá-

doucí vozy, jaké kdy byly vyrobeny, jimž vévodí symbol 
60. let E-Type. Zahájení sériové produkce Jaguaru F-Ty-
pe je plánováno na březen 2013.   

Na soukromém večírku Jaguaru, uspořádaném před zahá-
jením autosalonu v Paříži, zazpívala při představení nového 
F-Type zpěvačka Lana Del Rey.

NAJDE SE JEN KAŽDÉ TŘETÍ UKRADENÉ AUTO

Škoda představila kompaktní model Rapid a nový styl 
designu v centru Prahy během přehlídky Designblok. Tři 
instalace, připravené v rámci projektu Simply Design, 
přiblížily tři fáze vzniku podoby vozu. Designblok se stal 
vůbec první příležitostí pro českou veřejnost k seznámení 
se s novým automobilem.

Antonin Guy a Xavier Degon se v únoru vydali na ces-
tu kolem světa, a to jako první v historii se zcela sério-
vým elektromobilem Citroën C-Zéro. Po osmi měsících, 
ujetí 25 000 km, průjezdu 17 zeměmi a téměř 300 
dobitích akumulátorů se vrátili do Francie právě včas, 
aby stihli zahájení autosalonu v Paříži. Na své cestě 
kolem zeměkoule navštívili i TPCA v Kolíně, kde si do-
bili akumulátory a prohlédli továrnu. 

Koncept crossoveru Lada XRAY 
je prvním vozem AvtoVAZ, kte-
rý vznikl pod vedením nového 
šéfdesignéra Steva Mattina. 
Ukazuje, jakým směrem se bu-
de ubírat design značky Lada 
od roku 2015.

V Národním technickém muzeu 
v Praze se uskutečnily setkání 
odborníků a přehlídka vozidel 
na CNG při příležitosti akce 
Blue Corridor. Ta jízdou po trase 
dlouhé 7000 km dokazuje, že 
cestování po Evropě na zemní 
plyn je reálné. 

Jízda Modrým 
koridorem

Ekologické Lambo

BMW představilo hybridní Con-
cept Active Tourer, který přízniv-
ce značky uvedl do šoku. Je té-
měř jisté, že přijde do sériové 
výroby a přinese pro automobil-
ku neslýchané změny – pohon 
předních kol a tříválcový motor.

Šok z Mnichova

Budoucnost 
pro AvtoVAZ

Sportovní rodokmen 
Jaguaru má pokračování.

Vloni bylo v České republice odcizeno 12 393 moto-
rových vozidel. Denně zmizí auta za minimálně 5,5 

milionu korun! Podle zjištění společnosti Cebia se přitom 
u nás najde jen 37 % ukradených vozů. V Nizozemsku, 
tedy zemi, v níž je srovnatelný celkový počet registrova-
ných vozidel, se jich vypátrá více než polovina, byť i tam 
úspěšnost v tomto ohledu dlouhodobě klesá. 

Lamborghini Aventador zrychlí 
z klidu na 100 km/h za 2,9 
s a dosahuje 350 km/h. Aby je-
ho majitelé také trochu ušetřili, 
dostalo nyní systém start/stop 
a deaktivaci válců, měnící při jíz-
dě po městě jeho motor V12 na 
„obyčejný“ V6.
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Denně u nás zmizí vozidla 
za 5,5 milionu Kč.
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Jak jste spokojen se současným 
postavením značky Kia v České 
republice? Vidíte ještě prostor 
pro jeho další posílení?
Kia se chce stát jednou z deseti main-
streamových značek v Evropě se zhru-
ba tříprocentním zastoupením na trhu. 
Aniž bych se chtěl chlubit, my v ČR jsme 
už dále. Držíme šestou příčku a pěti-
procentní podíl. Pokud bychom měli 
hovořit o rezervách, najdeme je určitě 
u fl eetové klientely. Zde máme v úmyslu 
se posunout výše, do první desítky.

Mohl byste charakterizovat va-
šeho typického zákazníka? Změ-
nil se v průběhu času nějak jeho 
profi l?
Obecně vzato, uvádí-li nějaká automo-
bilka nový model, míří vždy na potenci-
álního kupce ve věku 30-45 let, ve 
střední příjmové hladině, aktivně žijící-
ho, se spoustou koníčků. Jenže ten, 
kdo si auto pořizuje v reálu, je někým 
úplně jiným. Jedná se většinou o pří-

slušníky starších věkových skupin, kteří 
si tento krok mohou dovolit. Jistá změ-
na nastala v souvislosti s preferencemi. 
Kromě zákazníků, kteří Kiu volí kvůli 
výborné kvalitě, ceně, výbavě a sedmi-
leté záruce, teď přicházejí také ti, jimž 
se líbí její design. 

V září se v showroomech obje-
vilo další pokolení cee‘du v pro-
vedení kombi. Jak jste zatím 
spokojeni s obchodními výsled-
ky, jichž dosahuje?
Jsme docela překvapeni, jak dobře si 
vede. Cee‘d tu má ovšem vybudovanou 
určitou tradici, vždyť předchozí genera-
ce obsadila v prodejních žebříčcích da-
ného segmentu nejhůře třetí místo. Ne-
spornou výhodou je i to, že – navzdory 
stále rozšířenému názoru – je zůstatko-
vá hodnota ojetého vozu Kia vysoká 
a není problém ho výhodně prodat.

V ostře sledovaných segmentech 
SUV a MPV vozů momentálně 
nasazujete inovované modely 
Sorento, respektive Carens. 
V čem mohou, podle vašeho ná-
zoru, výrazně zabodovat vůči 
konkurenci?

V kategorii SUV máme dva zástupce: 
atraktivní Sportage, která se vyrábí ve 
slovenské Žilině, a Sorento, zajímající 
motoristy, kteří nehodlají rozčilovat svo-
je okolí tím, že by vlastnili prémiovou 
značku. Vybírají si proto automobil, 
jenž jim vyjma oné prémiovosti poskyt-
ne vše ostatní. Nová generace Caren-
se, která se ofi ciálně představila na le-
tošním pařížském autosalonu, přijde do 
prodeje na přelomu února a března 
příštího roku. Bude pokračovat v desig-
nérské linii, nastolené novým cee‘dem, 
a k tomu přidá obrovskou dávku univer-

zálnosti, prostoru a variability. Nesmím 
zapomenout ani na malé MPV Kia Ven-
ga, o nějž je také velký zájem.

Jaké plány má automobilka Kia 
na poli hybridních technologií?
Takzvané zelené technologie jsou 
dnes výraznou módní vlnou. V jejich 
současném stadiu vývoje to je nicmé-
ně, podle mého názoru, poměrně po-
pulistická záležitost. Je třeba se totiž 
podívat také na to, jakou zátěž životní-
ho prostředí představuje samotná výro-
ba takového auta a později i jeho likvi-
dace. Přesto má Kia svého reprezen-
tanta mezi vozidly s kombinovaným 
pohonem. Je jím Optima, první hybrid 
s benzinovým motorem v D-segmentu.  

Vozy Kia vždy vynikaly boha-
tou standardní výbavou. Co z ní 
tuzemští klienti oceňují nejvíce: 
systémy pro bezpečnou jízdu, 
informační a zábavní prvky ne-
bo designová vylepšení?
Řečeno s určitou nadsázkou, u nás ne-
mají moc na výběr. Už většina základ-
ních specifi kací obsahuje nejdůležitější 
bezpečnostní prvky a audiosystém 
s USB vstupem. Navíc ještě poskytuje-
me sedmiletou záruku, o níž se tvrdilo, 
že jde z naší strany jen o marketingový 
tah. Ale my jsme schopni ji nabídnout 
zejména proto, že jsme si stoprocentně 
jisti jakostí vozů, které produkujeme. Ji-
nak by nás to přece stálo strašné pení-
ze a nemohli bychom si ji dovolit. 

Již delší dobu u nás pozorujeme 
cenovou válku prodejců auto-
mobilů. Stačí se jen podívat na 
stále rostoucí počet vozů za mé-
ně než 200 000 Kč. Nezačíná to 
však mít dopad na kvalitu a spo-
lehlivost automobilů?
Každý výrobek má svoji hodnotu. Když 
porovnáte, co jste si mohl pořídit za jed-
nu výplatu před dvaceti lety, pak před 
deseti lety a co dnes, zjistíte, že ceny 
automobilů se pohybují proti proudu 
ostatního zboží. Je na vás, kam až chce-
te zajít, jak moc budete riskovat svoji 
bezpečnost, komfort, jistotu, že dojede-
te. Domnívám se přesto, že i extrémně 
levná auta mají na trhu místo, protože 
jsou jedinci, kteří si lepší vůz prostě ne-
mohou dovolit. Pokud však na něj do-
sáhnu, měl bych se pro něj rozhodnout. 

 Petr Dufek

Jak vyzrát na předsudky

Pod hezkým zevnějškem našich 
aut se skrývá poctivé železo. 

Neokázale, zato však vytrvale, stoupá Kia do nejvyšších pater 
obliby u českých řidičů. Její vozy už dávno nejsou exoty z neznámé 
ciziny, ale uznávanými stálicemi s rostoucím okruhem věrných 
příznivců. Na příčiny této proměny jsme se ptali generálního ředi-
tele společnosti Kia Motors Czech Ing. Víta Pěkného.
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SÍLA VÝKONU

NÁŠ NEJSILNĚJŠÍ
OLEJ VŠECH DOB
Přivedli jsme výkon motoru do extrému. Oleje řady Castrol EDGE jsou nejvýkonnější
a nejpokrokovější řadou olejů na bázi technologie Fluid Strength Technology™,
která umožňuje oleji neustále reagovat a přizpůsobovat se nejnáročnějším 
podmínkám - při udržení síly a nejvyšší možné míry krátkodobého 
i dlouhodobého výkonu motoru.



Malibu je rozhodně stylově 
atraktivnějším a modernějším 

vozem než starší, podobně koncipo-
vaný sedan Epica. Stačí se jen podí-
vat na ladný boční profi l a elegantní 
záď s decentním integrovaným spoile-
rem na víku zavazadlového prostoru, 
který poskytuje v základní konfi guraci 
sedadel (dělená v poměru 60/40) 
velmi slušný objem 545 litrů. Repre-
zentativní vzhled vozu pak dotvářejí 
17“ nebo 18“ kola z lehké slitiny. 

Interiér nového Chevy Malibu ak-
centuje komfort na předních i zadních 
sedadlech, bohatou standardní výba-
vu v obou nabízených úrovních LT+ 
a LTZ a maximální funkčnost a praktič-
nost. Modře podsvícená přístrojová 
deska není přehnaně pompézní, jak 
by se dalo u takto pojatého luxusního 
auta očekávat, a řidiči dopřává nále-
žitý přehled a intuitivní ovládání všech 
prvků. Horizontálně koncipovanému 
středovému panelu vévodí sedmipal-
cový barevný dotykový multiinformač-
ní displej, za nímž se po jeho sklopení 

ukrývá odkládací schránka na drobné 
předměty. Samozřejmými součástmi 
standardní výbavy jsou kvalitní audio-
systém se šesti nebo devíti reprodukto-
ry, hlasové ovládání a propojení Blue-
tooth či konektory pro připojení mobil-
ních hudebních přehrávačů. Navigač-
ní  zařízení dodává výrobce pouze za 
příplatek (23 000 Kč), a to výhradně 
pro verzi s označením LTZ. 

Jízdní vlastnosti vozu, jehož pod-
vozek konstrukčně vychází z koncer-
nové platformy využité například 
u modelu Opel Insignia, lze stručně 
charakterizovat jako velmi dobré. 
I když je nutné podotknout, že Mali-
bu tak trochu schází obratnost Insig-
nie či menšího Chevroletu Cruze. 
Každopádně dálniční a městský pro-
voz mu „sedí“ mnohem více než ra-
zantní zdolávání ostrých zatáček, 
což ovšem budoucím majitelům toho-
to automobilu pravděpodobně nebu-
de vůbec vadit, neboť ti od něj oče-
kávají především vysoký cestovní 
komfort a hospodárnost. V tomto 

směru je jistě Malibu uspokojí, zvláště 
pak verze se vznětovým přeplňova-
ným čtyřválcem common rail (vyrábí 
se v německém Kaiserslauternu), jenž 
vozu zajišťuje největší rychlost nad 
210 km/h, zrychlení na 100 km/h 
pod 10 sekund a kombinovanou spo-
třebu 5,1 l/100 km. Druhou alternati-
vou pro Evropu je benzinový čtyřvá-

lec o objemu 2,4 l, dostupný rovněž 
v kombinaci se šestistupňovou manu-
ální nebo samočinnou převodovkou. 
Pro české zákazníky je připraven za-
tím pouze automat, který je ovšem 
vybaven sekvenčním manuálním řa-
zením Driver Shift Control. 

Nový Chevrolet Malibu je každo-
pádně zajímavým vozem nejen pro 
skalní příznivce značky, ale také pro 
ty, kteří se chtějí v daném segmentu 
vyšší třídy něčím odlišit. Na tuzem-
ském trhu to však tento automobil ne-
bude mít jednoduché, i když ceny je-
ho jednotlivých variant jsou poměrně 
příznivé. Začínají na 549 990 koru-
nách za model 2.0 CRDi LT+.

 Antonín Matějka

Modely Malibu patří již od šedesátých let minulého století ne-
odmyslitelně ke značce Chevrolet. Jejich současná generace 
se nyní představuje ve verzi určené pro evropské zákazníky.

Středovému panelu dominuje sedmipalcový dotykový displej Fo
to
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V americkém stylu

NOVINKA
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Již několik dnů se Rapid prodává 
i v České republice a nutno říci, že 

první reakce zákazníků jsou velmi po-
zitivní. Stylisticky působivý vůz dopl-
ňuje modelovou paletu mezi řadami 
Fabia a Octavia a velkorysou nabíd-
kou vnitřního prostoru stanovuje nová 
měřítka ve své třídě. Žádný jiný auto-
mobil v tomto segmentu neskýtá tolik 
místa pro nohy a hlavy cestujících 
a současně i pro jejich zavazadla. Pro 
nový Rapid jasně hovoří i pestrá pale-
ta pohonných jednotek, sestávající ze 
čtyř zážehových a dvou vznětových 
motorů, přičemž všechny splňují emis-
ní normu EU 5. Základní motorizaci 
představuje zážehový tříválec 1,2 
MPI o výkonu 55 kW (75 k). V nabíd-
ce jsou i čtyřválcové motory 1,2 TSI 
o výkonu 63 kW (86 k), 1,2 TSI o vý-
konu 77 kW (105 k) a 1,4 TSI o výko-
nu 90 kW (122 k). Vznětový 1,6 l 
s přímým vstřikováním nafty common 
rail je vybaven fi ltrem pevných částic 

a má dvě výkonové varianty. Výkon-
nější verze 1,6 TDI/77 kW (105 k) je 
k dispozici okamžitě, ta s výkonem 66 
kW (90 k) přijde na trh v polovině ro-
ku 2013. Tento motor si budete moci 
zkombinovat i se samočinnou sedmi-
stupňovou převodovkou DSG, která je  
opatřena manuálním řazením Tiptro-
nic. Již nyní jsou dostupné také úspor-
né modifi kace Green tec. Součástí 

paketu Green tec jsou systém Start-S-
top, rekuperace brzdné energie 
a pneumatiky se sníženým valivým od-
porem. Tato opatření stlačují spotřebu 
paliva až o 0,5 l/100 km. Nejúspor-
nější model 1,6 TDI/77 kW Green tec 
se může pochlubit kombinovanou spo-
třebou 3,9 l/100 km, v mimoměst-
ském provozu vyžaduje dokonce pou-
hé 3,4 l nafty na 100 km.

Jízdní vlastnosti nové Škody Rapid 
jsou v daném segmentu vozů nižší 
střední třídy velmi přesvědčivé a dle 
mého soudu jsou srovnatelné s větším 
modelem Octavia současné genera-
ce. Automobil má díky poměrně velké-
mu rozvoru 2602 mm dobrou směro-
vou stabilitu, v zatáčkách přesně rea-
guje na pohyb volantu a zprostředku-
je řidiči přirozený kontakt s vozovkou. 
Odpružení odpovídá rodinnému cha-
rakteru vozidla, to samé lze říci 
i o účinnosti brzd. Pro země EU bude 
součástí standardní výbavy systém 
ESP, zahrnující rovněž ABS. Za přípla-

TREFA DO ČERNÉHO

Nová kompaktní limuzína Škoda Rapid právě vstupuje 
na evropské trhy. Začíná tím další etapa doposud největší 
modelové ofenzívy mladoboleslavské automobilky. 

PŘEDSTAVUJEME

Sklopením zadních sedadel se získá až 1490 l prostoruŘidič má k dispozici přehlednou přístrojovou desku
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tek si můžete vůz vylepšit paketem pro 
„špatné cesty“ s vyšší světlou výškou 
či asistentem rozjezdu do kopce. 

Nový Rapid je každopádně au-
tem, za jehož volantem si užijete pří-
jemné chvíle. K tomu ostatně přispěje 
i v daném segmentu nadmíru prostor-
ný a prakticky řešený interiér. Dvou-
prostorová karoserie typu liftback je 
přímo stvořená pro rodinu s malými či 
dospívajícími dětmi – stačí se jen podí-
vat do zavazadlového prostoru o ob-
jemu 550 l (největší ve třídě) či used-
nout na zadní sedadla. Ani vám nepři-
padne, že se nacházíte ve voze s dél-
kou pouhých 4,48 m. Výrobce uvádí, 
že cestující na zadních sedadlech mají 
více místa než v modelu Octavia Tour 
první generace. Tomu lze uvěřit, už je-
nom proto, že Rapid má takřka o 10 
centimetrů větší rozvor. Opěradla zad-
ních sedadel lze pochopitelně sklápět 
a postupně vytvořit prostor pro zava-
zadla o objemu 1490 litrů. Celkové 
provedení interiéru vychází z nové fi -
remní fi lozofi e designu, která byla 
představena u studií Škoda Vision D 
a Mission L a která by měla spojovat 
funkčnost s emocemi. Přístrojová des-

ka  je přehledná a ergonomicky důmy-
slně řešená. Budoucím majitelům se 
pravděpodobně budou velmi zamlou-
vat některé zcela nové „Simply Clever“ 
prvky, například vyjímatelný odpadko-
vý koš ve výplni dveří, držák refl exní 
vesty pod sedadlem řidiče, oboustran-
ný koberec na podlaze zavazadlové-
ho prostoru (povrch textil/pryž) či prak-
tická škrabka na led, integrovaná do 
víčka palivové nádrže.

Tři stupně výbavy Active, Ambiti-
on a Elegance zcela určitě uspokojí 
široké spektrum zákazníků. Za přípla-
tek lze získat například elektronicky 
řízenou klimatizaci Climatronic, navi-
gační systém Amundsen či multifunkč-
ní displej Maxi DOT.

Prodejní úspěchy nové Škody Rapid 
se budou odvíjet i od designu její karo-
serie. A ten je dle mého soudu velmi 
emotivní, elegantní a svěží. Zároveň mu 
nechybějí ani sportovní ráz a notná 
dávka nadčasovosti. Neméně atraktivní 
jsou ovšem i pořizovací ceny, základní 
model s motorem 1,2 MPI/55 kW je 
k mání již od 289 900 korun. Při zakou-
pení vozu do 31. prosince 2012 je na-
víc jako zaváděcí bonus ke všem třem 
výbavovým verzím dodáván Paket Plus, 
a to bez příplatku. Ve stupni Active tak 
bude mít Škoda Rapid vedle už nyní 
rozsáhlé základní výbavy navíc také 
klimatizaci a tónovaná skla. V případě 
volby výbavy Ambition obdrží klient 
bez příplatku rádio s CD/MP3 přehrá-
vačem, mlhovky, skla SunSet s vyšším 
stupněm tónování a 15“ kola z lehké 

slitiny. U Elegance se může těšit na malý 
kožený paket, tempomat, zadní parko-
vací senzory a 16“ kola z lehké slitiny.

Škoda Rapid se vyrábí v Mladé 
Boleslavi. Kvůli náběhu jeho produk-
ce a také nové generace řady Octa-
via automobilka v současné době 
modernizuje a rozšiřuje provozy ve 

svém hlavním závodě. Kapacita vý-
robní linky postupně vzroste z 800 až 
na 1200 vozů denně.

Během prezentace v předvečer vý-
stavní premiéry Rapidu na pařížském 
autosalonu zdůraznil Prof. Dr. h.c. 
Winfried Vahland, předseda předsta-
venstva společnosti Škoda Auto, vý-

znam tohoto modelu pro růstovou 
strategii společnosti: „K práci na no-
vém modelu Rapid náš tým přistupoval 
velmi osobně. Výsledkem je opravdo-
vá Škoda se všemi přednostmi naší 
značky – s dostatkem místa pro celou 
rodinu, vysokou funkčností, osvědče-
nou technikou, excelentním designem 

a vynikající cenou. S těmito hodnotami 
stanovuje Škoda Rapid měřítka ve 
svém segmentu – je novou třídou znač-
ky Škoda. Tento vůz bude po řadě Oc-
tavia naším druhým nejprodávanějším 
modelem a trvale posílí pozici značky 
na světovém trhu.“

 Antonín Matějka
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Nová Škoda Rapid by měla bodovat i svým emotivním a elegantním designem

Škrabka na led je integrována do víčka palivové nádrže

Odhadnete, kolik kilometrů ujede 
nová Škoda Rapid na plnou nádrž? 
Tak si tipněte a vyhrajte ji! Více se 
dozvíte na www.vyhrajrapida.cz.
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Zcela nové Volvo V40 bylo poprvé 
představeno veřejnosti na letoš-

ním autosalonu v Ženevě a od května 
2012 se vyrábí v belgickém závodě 
Volvo v Ghentu. Nabídka motorů sahá 
od hospodárného turbodieselu až po 
přeplňovaný zážehový pětiválec T5 
2,5 litru o výkonu 187 kW (254 k), 
s nímž Volvo V40 zrychlí z 0 na 100 
km/h za 6,1 s. Verze T5 může mít pod 
kapotou také dvoulitrový pětiválec vyla-

děný na 157 kW (213 k), zatímco dvě 
výkonové verze čtyřválce 1.6 GTDi ne-
sou označení T4 (132 kW/180 k) a T3 
(110 kW/150 k). Volvo V40 T3 se mů-
že pochlubit kombinovanou spotřebou 
paliva 5,3 l/100 km. Pro příznivce naf-
ty jsou připraveny turbodiesely se zdvi-
hovým objemem 2,0 litru (pětiválce D4: 
130 kW/177 k; D3: 110 kW/150 k) 
a 1,6 litru (D2: 85 kW/115 k). Hodnoty 
spotřeby vznětových variant se pohybu-

jí mezi 3,6 a 5,2 l/100 km. Všechny 
převodovky jsou zásadně šestistupňo-
vé a v závislosti na variantě motoru 
mohou být mechanické s manuálním 
řazením, automatizované dvouspojko-
vé nebo samočinné planetové s kapali-
novým měničem momentu. Volvo V40 
se dodává se dvěma různými podvoz-
ky. Ten sportovní má tužší charakteristi-
ku tlumičů a pružin a je o 10 mm nižší. 
Elektrický posilovač pracuje ve třech 
volitelných režimech. Nechybí armáda 
elektronických podvozkových pomoc-
níků, zastřešená stabilizačním a proti-
prokluzovým systémem DSTC.

Mezi inovace na poli bezpečnosti 
patří první airbag pro chodce na svě-
tě. Volvo V40 je zároveň vybaveno 
celou řadou asistenčních systémů včet-
ně rozpoznávání chodců a jiných pře-
kážek s funkcí plně automatického 
brzdění v případě bezprostředního ri-
zika kolize. 

 Pavel Olivík

Fo
to

 V
ol

vo
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Nejnovější generace modelové řady Volvo V40 
zcela změnila svůj charakter. Z praktického kombi 
se stal dynamicky pojatý hatchback. 

PROMĚNA CHARAKTERU

Volvo V40 je vybaveno 
systémem rozpoznávání chodců

AEZ Sydney AEZ Sydney dark

DOTZ Freeride
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Kvalitní litá kola vhodná pro zimní provoz za akční cenyKvalitní litá kola vhodná pro zimní provoz za akční ceny

... a s homologací pro ČR
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Prozatím si bude u nás možné za-
koupit nové Clio v provedení 

hatchback, na jaře 2013 by měly při-
být kombi a sportovní verze R.S. Auto-
mobil využívá stejnou platformu jako 
jeho předchůdce, je však o 45 mm niž-

ší a naopak má prodloužený rozvor 
i rozchod předních a zadních kol. Me-
zi pohonnými jednotkami bude největ-
ší zájem bezesporu budit zážehový 
motor Energy 0,9 TCe, historicky první 

Renaultem vyráběný přeplňovaný tří-
válec. Se zdvihovým objemem 898 
cm3 dosahuje největšího výkonu 90 
koní při 5250 ot/min. Spotřeba uvá-
děná výrobcem je 4,5 l/100 km. Dru-
hou novinkou je vznětový čtyřválec 

Energy 1,5 dCi o objemu 1500 cm3, 
jehož výkon je rovněž 90 koní. Je ale 
dosahovaný již při 4000 ot/min a při 
spotřebě 3,6 l/100 km. Oba motory 
disponují funkcí Stop&Start a jsou pro-

pojeny s pětistupňovou manuální pře-
vodovkou (jejíž alternativou bude při-
pravovaný šestistupňový automat 
s dvojitou spojkou). Škála motorizací 
zahrnuje rovněž již osvědčené agre-
gáty 1,2 16V a 1,5 dCi. 

V interiéru zaujme především po-
kročilý multimediální systém Media 
Nav se sedmipalcovým dotykovým dis-
plejem, obsahující také technologii Blu-
etooth. V příštím roce by pak měl být 

uveden na trh integrovaný tablet Re-
nault R-Link s připojením k internetu 
a hlasovým ovládáním.

Značná pozornost byla věnována 
možnostem individualizace vozidla dle 
přání zákazníka. Její jednotlivé barev-
ně odlišené prvky najdeme jak v exteri-
éru (maska chladiče, ochranné lišty, 
zadní dveře, krytky zpětných zrcátek, 
střešní polepy, ráfky kol), tak uvnitř vo-
zu (volant, držadla, rámeček řadicí 
páky, výdechy klimatizace).

Clio IV bude zatím nabízeno ve 
třech stupních výbavy: základní Au-
thentique, dále Expression a Dynami-
que. Standardně jsou do všech vozů 
montovány například systémy ABS, 
ESP a Isofi x, asistent rozjezdu do kop-
ce, čtyři airbagy, elektrický posilovač 
řízení, palubní počítač nebo tempo-
mat. Již téměř samozřejmostí je u Re-
naultu bezklíčový přístup: klasický klíč 
je nahrazen elektronickou kartou.

Prodej čtvrté generace Renaultu 
Clio byl v České republice zahájen na 
konci října letošního roku. Cena nej-
mladšího představitele globálně nej-

rozšířenějšího modelu francouzské au-
tomobilky začíná na 229 900 Kč včet-
ně DPH (ve výbavě Authentique s mo-
torem 1,2 16V). 

 Jiří HájekFo
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Jeden z pilířů výrobního programu Renaultu se dočkal již své 
čtvrté generace. Nové Clio budí zvědavost hodně progresivním 
designem i motorem s nezvyklým lichým počtem válců.

DOMÁCÍ MAZLÍČEK

Zavazadlový prostor 
disponuje objemem 300 dm3

NOVINKA
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Žádné vyčnívající a ostré hrany, pouze zaoblené 
tvary, které budí touhu se k autu přiblížit a pohladit ho.

Laurens van den Acker, ředitel designu Renault
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V poslední době přibývá rychle 
elektromobilů. Jejich většímu 

rozšíření zatím brání poměrně malý 
akční rádius, nedostatečná síť přípo-
jek na dobití a v neposlední řadě poři-
zovací cena. Proto při vývoji inovova-
ného hybridního pohonu uzavřela 

Toyota partnerství s francouzskou 
energetickou společností EDF, jež za-
čala budovat širokou a dostupnou síť 
dobíjecích míst. Bez této fáze by byl 
projekt elektromobilu k ničemu. My 
jsme měli možnost otestovat nový Pri-
us, který se již sériově vyrábí, v běž-

ném městském provozu. Prius Plug-in 
navazuje na své hybridní předchůdce. 
Oproti nim má ale řadu předností. Při 
využití pouze elektromotoru zvládne 
ujet 25 km a celkový dojezd se zvýšil 
na více než 1200 km. Kombinovaná 
spotřeba podle údajů výrobce výraz-

ně klesla na 2,1 l/100 km. Plné nabití 
akumulátoru trvá jen 90 minut. A to 
vše, jak jsme se mohli sami přesvědčit, 
při zachování dynamického chování 
vozu. Automobilka uvádí, že zrychlení 
z 0 na 100 km/h v režimu jízdy na 
elektřinu trvá něco málo přes 11 vte-
řin. To v přeplněných bruselských uli-
cích vyzkoušet nešlo, ale z křižovatek 
jsme odjížděli stejně rychle jako benzi-
nová konkurence. Po vyčerpání kapa-
city akumulátoru přechází automobil 
bez viditelné změny na pohon záže-
hovým čtyřválcem 1,8 VVT. Snad jedi-
né, čeho jsme si v této souvislosti všim-
li, byl vyšší hluk. V elektrickém módu 
totiž motor prakticky neslyšíte. 

Toyota Prius Plug-in Hybrid je k do-
stání již i na našem trhu. Její základní 
cena činí 899 900 Kč.

 Jiří Hájek
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SVEZLI JSME SE

Mazda se vždy chlubila tím, že 
její vozy jsou elegantní, poho-

dlné, vhodné pro rodinu a přitom v nich 
tepe sportovní srdce. O aktuální šestce 
se toto nejen píše v prospektech, ale je 

tomu tak i ve skutečnosti. Po deseti hodi-
nách jízdy jsme na italském okruhu 
v Monze vystoupili z auta bez zjevných 
známek únavy. Interiér poskytuje dosta-
tek místa pro nohy také cestujícím s vyš-
ší postavou a tak si každý najde i díky 
sedadlům nastavitelným v dostatečném 
rozsahu optimální posaz. Pro řidiče je 
určitě příjemným zjištěním, že mnoho 
ovládacích prvků je umístěno přímo na 
volantu. To se týká zejména rádia, CD 
přehrávače, tempomatu a dalších uži-
tečných pomocníků.

Speciální zmínku si zaslouží svět-
lomety, protože jsme značnou část 
cesty absolvovali v noci. Bi-xenonová 
světla jsou hodně účinná a ve spojení 
s adaptivními refl ektory osvětlujícími 

vnitřek zatáčky zvyšují pocit bezpeč-
né jízdy. Na ní se ostatně podílí i řada 
elektronických systémů, kterými byl 
náš testovací automobil vybaven. 
Vedle již běžného antiblokovacího  

mechanismu brzd ABS šlo především 
o systém řízení jízdní stability DSC 
a zařízení pro sledování jízdních pru-
hů RVM.

K pohodlnému cestování přispěl 
i vznětový agregát 2,2 l o výkonu 
130 koní, doplněný šestistupňovou 
manuální převodovkou. Výrobce uvá-
dí kombinovanou spotřebu nafty 5,1 
l/100 km. V našem případě byla tro-
chu vyšší, ale to asi bylo způsobeno 
hodně svižným tempem. Na českém 
trhu je nyní Mazda6 nabízena s ceno-
vým zvýhodněním 150 000 Kč. 

 Jiří Hájek

NESLYŠÍM MOTOR

VĚRNÁ SVÝM ZÁSADÁM
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Většina automobilek se v posledních letech věnuje vývoji 
ekologických pohonů. Průkopníkem v tomto směru je Toyota 
se svým modelem Prius. V nedávných dnech byl představen 
jeho další vývojový stupeň – Prius Plug-in Hybrid.

Na jednu z našich redakčních cest jsme vyrazili s Mazdou6. 
Chtěli jsme si oživit zašlé vzpomínky na model 626 a na něj 
navazující první generaci šestky. Získané zkušenosti nás utvr-
dily v tom, že japonský výrobce nic neslevil ze svých zásad.



ENJOYNEERING

Nový SEAT Mii je plný zajímavostí, které čekají na to, až je poznáte. Co na srdci, to na palubním počítači, co na jazyku, to 
v plnohodnotném 5“ navigačním systému s hlasovým ovládáním. Svoje oblíbené skladby si můžete pustit z microSD karty nebo si 
jednoduše zapojíte svůj MP3 přehrávač přes vstup AUX-in. Ještě více vás ale zaujme nový SEAT Mii po prvním svezení, když poznáte 
výhody tempomatu nebo důležitost parkovacích senzorů. Navíc díky městskému bezpečnostnímu systému Safety Assist budete vždy 
v naprostém bezpečí, protože sleduje provoz kolem vás a v případě hrozící kolize v rychlosti do 30 km/h umí i včas zastavit vůz. Bezpečí 
ve voze dále doplňují čelní a hrudníkové airbagy, stabilizační systém ESP a bluetooth handsfree… Nový SEAT Mii je připraven zaujmout! 
Nový SEAT Mii - Moje město, moje Mii.

NOVÝ SEAT Mii

2

NOVÝ SEAT Mii
Moje město, moje Mii



Výměnu pneumatik si naplánujte 
včas, abyste předešli nervozitě, 

zda včas najdete volný pneuservis. 
Raději myslete na to, že se vyplatí ne-
chat si je vyměnit u skutečných odbor-
níků, tedy tam, kde vám je nafouknou 
na potřebný tlak, kola opravdu dobře 
vyváží a také utáhnou správným mo-
mentem, aby nedoznala újmy. A ne-
zapomínejte, že šrouby či matice 
u hliníkových kol by se asi po měsíci 
měly dotáhnout. 

Pozornost je třeba věnovat i hloub-
ce dezénu. Dolní hranicí jsou 4 mili-
metry, ale ty musí pneumatika mít až 
do konce zimní sezony. Z hlediska 

bezpečnosti se jedná o naprosté mini-
mum. Zimní pneumatika s hloubkou 
dezénu 6 mm má totiž v porovnání 
s novou o 20 % delší brzdnou dráhu 
na sněhu a při 4 milimetrech jde už 
o 50% nárůst.

Je zbytečné uvažovat nad tím, 
zda přezout či nepřezout, když ještě 
nepadá sníh. Rozhodující je údaj na 
teploměru. Zimní pneumatiky totiž ne-
jsou obutím do sněhu, ale jsou určené 
k provozu za nízkých teplot.

Bez ohledu na to, co říká zákon, je 
v zájmu bezpečnosti mít je namontova-
né vždy, když je předpoklad jízdy za 
teploty nižší než 7 ºC. Při ní už letní 

pneumatiky mají výrazně horší výkon-
nostní parametry, protože jejich běhou-
nová směs ztrácí přilnavost. Při brzdění 
i na suchém povrchu je při teplotě 0 
°C rozdíl v brzdné dráze zimní a letní 
pneumatiky 3 metry, při –10 °C 7 me-
trů a při –20 °C dokonce 12 metrů. 
Na mokru, sněhu a náledí se tato dife-
rence samozřejmě rychle zvětšuje.

Zimní a letní pneumatiky podávají 
projektovaný výkon za zcela odlišných 
podmínek. Letní jsou určeny k tomu, 
aby svou práci odváděly při teplotách 
až do 40 °C, a to na suchých nebo 
mokrých vozovkách. Zimní však musejí 
fungovat za mnoha proměnlivých okol-
ností. Vyžaduje se po nich, aby zaruči-
ly vynikající přilnavost a krátkou brzd-
nou vzdálenost na blátě, sněhu i ledu, 
na suchých, mokrých, zledovatělých, 
blátivých i zasněžených komunikacích 
při teplotě pod bodem mrazu.

Pro dosažení lepší výkonnosti za 
chladných povětrnostních podmínek 
a na převážně mokrém povrchu se 
pro zimní pneumatiky vyvíjejí jiné typy 
běhounových směsí s odlišným slože-
ním. Díky měkčí, a proto pružnější po-
lymerové směsi je dosahováno mno-

hem lepšího výkonu za nižších teplot 
a na studené vozovce. Nejnovější ge-
nerace běhounové směsi z materiálu 
na bázi siliky si uchovávají pružnost 
i v silných mrazech.

Kromě toho se používají speciální 
technologie lamel, jiný tvar kontaktní 
plochy a také charakteristické dezény 
běhounu, které musejí zvládat jízdu 
na suchu, mokru, blátě i sněhu. Proto 

jsou optimalizované, aby co nejrych-
leji a nejefektivněji rozptylovaly bláto 
a odváděly vodu. Různí výrobci sázejí 
nejen na odlišné typy lamel a bloků, 
ale volí i různorodé způsoby jejich 
vzájemné interakce pro zvýšení vý-
konnosti za všech okolností.

Na trhu najdete skutečně širokou 
nabídku zimních pneumatik. Vybírat 
z ní je třeba podle toho, v jakém pro-
středí se nejčastěji pohybujete. Někte-
ré jsou vhodné do regionů s pravidel-
ným sněžením a teplotami pod nulou, 
jiné do převážně městského provozu 
na mokrých silnicích, pravidelně ošet-
řovaných solí.

 Vladimír Rybecký

Hloubka dezénu zimních gum 
nesmí klesnout pod 4 mm

Přezout na zimní obutí, až když napadne sníh, bývá většinou pozdě

Od minulého roku platí pro řidiče povinnost používat od 1. lis-
topadu zimní pneumatiky v případě, že nastanou tomu odpoví-
dající podmínky. Nemá smysl analyzovat přesné znění zákona 
a meditovat nad tím, kdy je a kdy není nutné přezouvat.

ČAS PŘEZOUVÁNÍ

PNEUMATIKY
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Cílem nového nařízení Evropské 
unie je podpořit odbyt bezpeč-

ných pneumatik s menším valivým 
odporem a tím i sníženou spotřebou 
pohonných hmot. Spotřebitelé se bu-
dou od 1. listopadu 2012, tedy bě-
hem vrcholícího prodeje zimních 
pneumatik, setkávat v obchodech 
s výrobky označenými standardizo-
vaným štítkem. Na první pohled bu-
de připomínat energetické hodnoce-
ní elektrických spotřebičů. Poskytuje 
informace o třech klíčových parame-
trech pneumatiky – valivém odporu, 
přilnavosti na mokru a hlučnosti.

HOSPODÁRNOST PROVOZU
Valivý odpor pneumatik má přímý 
vliv na spotřebu pohonných hmot 
a tím i na zatěžování životního pro-

středí emisemi CO2. Ve značení EU 
bude jeho hodnota vyjádřena pís-
meny od A do G (přičemž D se ne-
bude používat), odpovídajícími za-
řazení do výkonnostních kategorií. 
Písmeno A tak bude značit nejmenší 
valivý odpor, zatímco G největší. 
Rozdíl mezi jednotlivými úrovněmi 
na štítku představuje zvýšení spotře-
by paliva přibližně o 2,5–4,5 %,  
což odpovídá asi 1 litru na 1000 km.

PŘILNAVOST NA MOKRU
Přilnavost pneumatiky na mokré vo-
zovce je jakožto bezpečnostní krité-
rium stanovena délkou brzdné drá-
hy na vlhkém povrchu za přesně 
defi novaných podmínek. Opět bu-
de vyjádřena písmeny od A do G, 
přičemž A vyjadřuje největší přilna-

vost (tedy nejkratší brzdnou dráhu) 
a F nejnižší (D a G nebudou použi-
ta). Posun o jeden stupeň by měl 
odpovídat prodloužení brzdné drá-
hy z rychlosti 80 km/h o jednu až 
dvě délky vozu, tedy 3 až 6 metrů. 
Mezi nejlepší a nejhorší úrovní bu-
de tento rozdíl činit 18 metrů.

VNĚJŠÍ HLUČNOST
Vnější hlučnost se měří v decibelech 
a vyjadřuje se číslem a počtem čer-
ných vln vedle symbolu pneumatiky. 
Jedna značí nejnižší hlučnost nejmé-
ně 3 dB pod připravovaným limi-
tem, tři budou odpovídat maximální 
hodnotě na úrovni předepsaného 
maxima, které bude postupně vstu-
povat v platnost v období let 2012 
až 2016. 

Štítky bohužel přinášejí příliš 
zjednodušený pohled na kvalitu 
pneumatik. Především z hlediska 
bezpečnosti je na nich uváděná in-
formace zcela nedostačující. Nemé-
ně důležité jsou totiž rovněž jízdní 
stabilita, ovladatelnost, boční vede-
ní v zatáčkách, a to jak na suchu, 
tak i na mokru, chování ve velké 
rychlosti nebo odolnost proti aqua-
planingu v přímém směru i při zatá-
čení. Připravit pneumatiku tak, aby 
měla vynikající schopnosti brzdění 
na mokru na úkor ostatních parame-
trů, může představovat velmi nebez-
pečný trend.

Při výběru zimního obutí nám štít-
ky nepomohou. Nehodnotí chování 
na sněhu ani náledí. Vysocevýkonné 
pneumatiky s asymetrickým dezé-
nem budou na nich mít paradoxně 
špatná hodnocení.

Z pohledu ochrany životního pro-
středí i celkových provozních nákla-
dů je zásadním kriteriem životnost, 
ale štítek žádné informace o míře 
opotřebení nepřináší. Přitom posuzo-
vané parametry lze vylepšovat prá-
vě na její úkor.

Štítkování s objektivně stanovený-
mi a srovnatelnými údaji o vlastnos-
tech jednotlivých pneumatik by vý-
robcům těch kvalitních mělo pomoci 
v konkurenčním boji s producenty 
podřadného zboží. Současně ale 
hrozí až příliš vágní hodnocení. Při 
volbě pneumatik by se proto kupující 
měli zajímat i o to, co na štítcích ne-
najdou.

 Vladimír Rybecký

Na štítku najdeme údaje 
o valivém odporu, přilnavosti 
na mokru a hlučnosti

Rozdíl v délce brzdné dráhy mezi jednotlivými výkonnostními kategoriemi pneumatikFo
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ZÁHADNÉ ŠTÍTKY
Revoluční novinkou letošní podzimní pneumatikářské 
sezony je povinné značení pneumatik informačními štítky. 
Ty uvádějí údaje o brzdné dráze na mokré vozovce, vali-
vém odporu a hlučnosti.

PNEUMATIKY
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Majitelé automobilů Lexus se 
mohou těšit na prodlouženou 

záruku. K dosavadní standardní tříleté 
se přidávají další dva roky, alternativ-
ně 60 tisíc kilometrů. Aktuálně tak činí 
pět let, respektive 160 tisíc ujetých kilo-

metrů. Její součástí jsou také bezplatné 
celoevropské silniční asistenční služby 
bez omezení počtu absolvovaných ki-
lometrů. Využít ji mohou i vlastníci zá-
novních automobilů Lexus, pokud je-
jich vůz není starší tří let, nemá najeto 

více než 100 tisíc kilometrů a prošel 
všemi předepsanými servisními úkony. 
Je třeba zdůraznit, že prodloužená 
garance není zadarmo – stojí od 
29 900 Kč (modely CT a IS) až po 
59 900 Kč (model LS). Při jejím objed-
nání do šesti měsíců od předání auta 
zákazníkovi se poskytuje sleva 17 %.

KOLEM KOL
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Změna u Renaultu ČR

Goodyear uvedl na trh novou pneumatiku pro zimní provoz s označe-
ním UltraGrip 8 Performance. Její konstrukce vychází z názorů samot-

ných spotřebitelů, kteří si přáli především zachování spolehlivých jízdních 
vlastností, špičkových brzdných parametrů a přilnavosti, a to i ve značně 
proměnlivých povětrnostních podmínkách. Plně siliková běhounová směs 
proto udržuje pružnost pneumatiky při nízkých teplotách a současně zajiš-
ťuje dostatečnou pevnost při vyšších. Výborná ovladatelnost na sněhu je 
zabezpečena díky hustému rozmístění hlubokých hybridních lamel. Na 
mokru odvádí směrový dezén s hydrodynamickými drážkami vodu do stran, 
a tak zvyšuje odolnost vůči aquaplaningu, zatímco na suchu přispívá k přes-
nějšímu řízení a manévrování souvislé středové žebro.

Spolehlivá za všech podmínek

Firma Porsche Inter Auto CZ završila dvacet let svého působení na českém 
trhu. Při této příležitosti věnovala Nadačnímu fondu Kapka naděje 500 tisíc 

korun. Tato částka se však ještě navýšila o dalších 58 tisíc korun, které mezi se-
bou vybrali zaměstnanci všech osmi poboček Porsche Inter Auto. Prostředky jsou 
určeny na nákup nezbytně nutných přístrojů a zařízení pro několik zdravotnic-
kých ústavů. V případě Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci se konkrét-
ně jedná o čtyři monitory Goldway UT6000A, které sledují životní funkce dět-
ských pacientů během léčby onemocnění krve a krvetvorby. „Náročná a agre-
sivní protinádorová terapie vyžaduje, aby každé dítě bylo v jejím průběhu moni-
torováno tak, aby její vedlejší účinky byly pro organismus co nejnižší. Dostatek 
monitorů pro jejich sledování je pro nás proto zásadní,“ uvedl při této příležitos-
ti přednosta kliniky profesor MUDr. Vladimír Mihál, CSc. (na snímku uprostřed).

Z KAPIČEK ŘEKA POMOCI

PĚT JE VÍCE NEŽ TŘI

V září došlo ke změně na postu 
generálního ředitele společnosti 
Renault ČR. Po šesti letech ho 
opouští Bernard Chrétien, jenž 
přechází na pozici generálního 
ředitele Renaultu pro Belgii a Lu-
cembursko. Jeho nástupcem se stal 
čtyřiačtyřicetiletý Eric Basset (na 
snímku). Rodák z Orleansu praco-
val pro francouzskou automobilku 
ve Španělsku, Singapuru, Švýcar-
sku a naposledy v Irsku. 

Bezpečí bude rychlejší
Společnost Porsche ČR, jež k nám 

mj. dováží automobily značky 
Volkswagen, se rozhodla pokračovat 
ve spolupráci se Sdružením Linky bez-
pečí, navázané v loňském roce. Kon-
krétně mu pro jeho potřeby zapůjčilo 
na dobu dvanácti měsíců jeden prak-
tický Touran a dva do městského pro-
vozu ideální vozy up! Po silnicích se 

budou pohybovat v nepřehlédnutel-
ném designu, jenž je dílem výtvarnic 
Alžběty Skálové a Dorky Dutkové. 
Linka bezpečí je největší a nejstarší 
dětskou krizovou linkou u nás, která 
denně přijme přibližně 700 hovorů. 
Její odborníci poskytují pomoc a po-
radenství dětem a mladistvým, kteří 
se ocitnou v tíživé životní situaci. 
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Škoda Auto se podle výsledků stu-
die trendence Graduate Barome-

ter Czech Republic stala třetím neja-
traktivnějším zaměstnavatelem v ČR. 
Současně získala titul Skokana roku 
jako společnost s největším nárůstem 
obliby. Pořadí bylo stanoveno na zá-
kladě výzkumu názorů 10 200 stu-
dentů posledních ročníků a absolven-
tů ekonomických, strojírenských a IT 

oborů z 22 vysokých škol. Z nich se 
pro mladoboleslavskou automobilku 
vyslovilo 12,4 % mladých strojařů a IT-
specialistů a 12 % ekonomů. Škoda 
Auto kromě toho také zvítězila ve 
třech dílčích kategoriích: Nejlepší per-
sonální reklama (zásluhou fi lmu Curri-
culum Vitae – viz foto), Nejlepší nábo-
rář a Nejlepší prezentace na pracov-
ních veletrzích. 

ZASE NA POSLEDNÍ CHVÍLI

V současné době existuje v ČR 1500(!) 

subjektů, zabývajících se obchodová-

ním s pohonnými hmotami. O serioz-

nosti části z nich lze s úspěchem po-

chybovat. Stát se proto chystá zprů-

hlednit trh zavedením povinných licen-

cí, dokládáním odborné způsobilosti 

a také skládáním jistin v řádech desítek 

milionů korun. Oponenti považují tento 

návrh za likvidační pro malé fi rmy.

Společnost Metaldyne otevřela ve 

Zbýšově na Brněnsku nový závod na 

výrobu součástek do automobilo-

vých motorů, převodovek a hnacích 

ústrojí. Uplatnění v něm nalezne stov-

ka lidí. Metaldyne už v ČR provozuje 

továrnu v Oslavanech, zabývající se 

produkcí hřídelí, nábojů kol nebo 

součástí řízení. Mezi její hlavní odbě-

ratele patří BMW, Bosch či Daimler.

Celosvětově patří mladí lidé k nej-
rizikovějším skupinám účastníků 

silničního provozu. V Evropské unii se 
osoby ve věku od 16 do 24 let podí-
lejí na 20 procentech dopravních 
nehod a tvoří 30 procent jejich obě-
tí. V řadě případů pak navíc sehrává 
neblahou roli předchozí konzumace 
alkoholu na párty,  v klubech či dis-
kotékách. Takto „posilnění“ řidiči 
jsou nebezpeční nejen sobě, ale 
i spolucestujícím – sedm z deseti dí-
vek ve věku od 17 do 24 let, které 
zahynuly na silnicích, sedělo v kritic-
ké chvíli ve voze řízeném svým vrstev-
níkem (zhusta navíc nepřipoutáno...). 
Změnit tuto neblahou bilanci chce 
Oddělení BESIP, jež je integrální 
součástí Ministerstva dopravy ČR. 
Na závěr roku chystá nasazení na-
učných televizních spotů, určených 
nejmladší generaci, v České televizi 
a televizi Prima. Kromě toho se ve 
vybraných městech uskuteční cyklus 
multimediálních představení, zamě-
řených zejména na čerstvé držitele 
řidičských oprávnění jak pro malé 
motocykly, tak pro osobní automobi-
ly. BESIP zároveň podpoří řadu regi-
onálních projektů s tématikou do-
pravní výchovy.

Letošní sezona nebude v kariéře Karla Abrahama (na snímku uprostřed) určitě 
patřit k těm nejúspěšnějším. Náš jediný zástupce v nejprestižnější třídě Mo-

toGP v mistrovství světa silničních motocyklů se zatím doslova pere se svým mo-
tocyklem Ducati. Podle slov jeho otce a manažera týmu Cardion AB Motora-
cing Karla Abrahama staršího (vlevo) se vývoj aktuálního modelu stroje, ales-
poň na úrovni soukromých stájí, prakticky zastavil a přístup výrobce k řešení 
vzniklých problémů je velmi špatný. Proto se „Abaja“, jak zní Abrahamova pře-
zdívka, napřesrok představí v sedle ART-Aprilie, patřící do kategorie CRT. Ta 
absolvuje závody společně se speciály MotoGP, je však oproti nim hendikepo-
vána nižším výkonem motoru. Tento defi cit by se ovšem měl postupně snižovat. 

Abaja usedne na aprilii

d b Č 00( )

Testovaná
sedmdesátka

Stovka má 
zaměstnání

Benzin 
jen s licencí

Ohrožený druh
Po škole do Škodovky!

Povolená padesátikilometrová rych-

lost na pražské komunikaci v ulici 5. 

května, po níž se každodenně valí 

kolony aut od Brna i směrem na dál-

nici D1, by mohla zanedlouho patřit 

minulosti. V nedávných dnech zde 

Technická správa komunikací měřila 

hlukovou zátěž. Na základě zjiště-

ných hodnot se rozhodne, zda se 

sem vrátí původní sedmdesátka.

Pod tlakem jiných, v dané chvíli možná důležitějších starostí zase trochu za-
pomínáme na nutnost vyměnit si starý řidičský průkaz za jeho nové prove-

dení. Nasvědčuje tomu alespoň statistika Ministerstva dopravy ČR, podle níž 
v srpnu 2012 o tento úkon požádalo pouze 9394 osob. Vzhledem k tomu, že 
totéž čeká ještě dalších 838 532 registrovaných řidičů a lhůta končí 31. prosince 
2013, nejde o příliš radostné zjištění. Podle optimálního scénáře měl totiž být 
v této chvíli uvedený počet o více než čtvrtinu nižší. Připomeňme, že výměna se 
týká řidičských průkazů vydaných v období od 1. ledna 2001 do 30. dubna 
2004, přičemž rozhodující je toto časové období, nikoliv typ dokladu!
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NA CESTÁCH

První písemnou zmínku o Drážďa-
nech najdeme už v listině z roku 

1206, ale dlouho zůstávaly ve stínu 
sousední Míšně. Změna nastala na 
sklonku 15. století, poté, co se staly síd-
lem saských vévodů z rodu Wettinů. 
Kvetl obchod, vyrostly reprezentační 
budovy a roku 1556 byla zřízena min-
covna. Pohroma přišla až roku 1685, 
kdy jejich jádro kompletně lehlo pope-
lem. Paradoxně se tím však otevřel pro-
stor pro velkolepou barokní přestavbu.  

Její součástí se stal také Zwinger. 
Při pohledu na jeho rozměry lze jen 
těžko pochopit, že palác měl být toliko 
vstupní částí daleko většího komplexu, 
k jehož realizaci nakonec nedošlo. 
Přesto se stavěl více než sto let, když 
jeho poslední úpravy prováděl v le-

tech 1847 až 1853 architekt Gottfried 
Semper. Právě v jím navrženém novo-
renesančním objektu se nachází Obra-
zárna starých mistrů (Gemäldegalerie 
Alte Meister), mající své kořeny v kur-
fi řtské sbírce ze 16. století. Jejím nej-
slavnějším exponátem je bezesporu 
Raffaelova Sixtinská Madona, ale na-
jdeme v ní i význačná díla Giorgione-
ho (Spící Venuše), Rembrandtova (Sas-
kia), Rubensova (Leda s labutí) a mno-
ha dalších věhlasných malířů. V jižní 
části Zwingeru je pak umístěna největší 
kolekce porcelánu na světě (Porzel-
lansammlung), čítající více než dvacet 
tisíc exemplářů.

Saští vládci ovšem nebydleli ve 
Zwingeru, nýbrž, a to již od 16. století, 
v královském zámku (Residenzschloss). 

Dnes berou davy turistů útokem přede-
vším v něm umístěnou klenotnici, roz-
dělenou na dvě části – Historisches 
a Neues Grünes Gewölbe (v překladu 
doslova Zelená klenba – podle cha-
rakteristického malachitového zbarve-
ní stěn). V jejích útrobách se skrývá ví-
ce než 4000 uměleckých skvostů ze 
zlata, stříbra, slonoviny a drahokamů. 
Mezi nimi vyniká na objednávku Au-
gusta Silného vyrobený zázrak zlatnic-
kého kumštu, zobrazující slavnost na 
dvoře indických Mughalů. Jeho tvůrci, 
tři bratři Dinglingerové, na něj spotře-
bovali 5223 diamantů, 189 rubínů, 
175 smaragdů, 53 perel a k tomu ještě 
jeden safír. 

Když během tří únorových dnů ro-
ku 1945 nálety anglo-amerických 
bombardovacích svazů srovnaly celé 
čtvrtě Drážďan se zemí, zdálo se, že 
se se už nikdy nepodaří obnovit jejich 
lesk. To, co bylo zničeno během něko-
lika málo hodin, se těžce a nákladně 
obnovovalo po desítky let. Teprve 30. 
října 2005 byla slavnostně zpřístupně-
na novostavba Frauenkirche, protes-
tantského kostela, jehož ruiny byly 

dlouho němou připomínkou válečných 
hrůz. A „Florencie na Labi“ je tu koneč-
ně zpět v plné své kráse.

 Marek Chvála

Málokteré město zažilo ve své historii tak oslnivé epochy slávy 
a tak zničující okamžiky naprosté zkázy jako Drážďany. I po té 
poslední katastrofě, kterou představovaly záplavy roku 2002, 
však zůstává saská metropole turistickým cílem prvního řádu.

FLORENCIE SEVERU

Budova Obrazárny starých mistrů je dílem Gottfrieda Sempera
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Co byste měli vědět
Gemäldegalerie Alte Meister a Porzellansammlung ve Zwingeru jsou otevřeny 
denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Standardní společná vstupenka do 
obou muzeí stojí 10 euro, zlevněná studentská 7,50 eura. Osoby do 17 let 
věku mají vstup zdarma. Za audioprůvodce se připlácí 3 euro.
Historisches Grünes Gewölbe je otevřena denně kromě úterý od 10 do 19 
hodin. Množství návštěvníků je však limitováno a proto je potřeba si vstupenku 
(za 12 euro) pořídit v předprodeji (nejlépe on-line na adrese https://ticket.
hgg-skd.de/webshop/ticketshop). Vstup je rezervován na určitou hodinu, kte-
rou už následně není možné měnit! Určitý kontingent 
vstupenek je nabízen každý otevírací den přímo na 
pokladně, zejména v hlavní sezoně však bývá rychle 
vyprodán. Prohlídka Neues Grünes Gewölbe je zahr-
nuta do celkové vstupenky do Residenzschlossu – pro 
dospělé za 10 euro, pro studenty za 7,50 eura, jedin-
ci mladší 17 let neplatí nic. Kromě úterý je expozice 
přístupná každý den od 10 do 18 hodin. 

Bližší informace:
www.dresden.de/tourismus
www.skd.museum

Kudy cestička
Z Prahy do Drážďan je to 160 kilometrů. S výjimkou úseku přes České stře-
dohoří se stále jede po dálnici – české D8 a německé A17. Potřebná je po-
chopitelně česká dálniční známka. Trasa se dá pohodlně zvládnout za 2,5 
až 3 hodiny. Odstavit vůz je možné kupříkladu na velkokapacitním parkoviš-
ti Dresden Altmarkt na Wildsruffer Strasse.
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Například model 2.0D Active 
6M/T je teď možné pořídit za 

607 000 Kč a ušetřit tak nezanedba-
telných 151 800 Kč. Jenže to ještě 
zdaleka není všechno.

Při příležitosti čtyřicátého výročí 
zavedení pohonu všech čtyř kol Sym-

metrical AWD přichází na trh limitova-
ná série Economy. Vezměme si kupří-
kladu oblíbený Subaru Outback 
s kompaktním motorem boxer s proti-
běžnými písty a originálním pohonem 
Subaru Symmetrical All-Wheel Drive. 
Pokud se rozhodneme pro provedení 

Economy 2.0D Active 6M/T, bude ce-
na nižší o 60 000 Kč a klesne na sym-
patických 809 000 Kč. Navíc ještě 
obdržíme velkorysý dárek pod strome-
ček – sadu zimních kol v hodnotě 
35 000 Kč, a to zcela zdarma. Totéž 
nás očekává také u verze Economy 

2.0D Comfort 6M/T za lákavých 
929 000 Kč. Navíc je třeba zdůraz-
nit, že dalších 20 000 Kč jde dolů, 
pokud zákazník využije služeb Subaru 
Financování. 

Zkrátka nepřijdou ani ti, jimž učaro-
val model Legacy. Jenže by si měli po-
spíšit, protože do limitované edice bylo 
zahrnuto pouhých třicet vozů v barvách 
bílé a modré perleti. Tato Subaru Lega-
cy Economy 2.5i Active CVT Kombi 
jsou nyní k mání o 70 000 Kč levněji – 
za 769 000 Kč, při aplikaci Subaru Fi-
nancování dokonce za 749 000 Kč. 
A i tentokrát bude gratis „přibalena“ 
sada zimních kol za 35 000 Kč. Mimo-
chodem, právě Legacy se znamenitě 
hodí k přestavbě na pohon LPG s tříle-
tou zárukou (nebo na ujetí 100 000 ki-
lometrů).

Když už jsme nakousli toto téma, 
dovozní organizace Subaru ČR teď ke 
standardní tříleté záruce (nebo na ab-
solvování 100 000 kilometrů) nabízí 
prostřednictvím své obchodní sítě pod-
mínky pro její prodloužení o další dva 
roky. Potom už by byl hřích výhodně 
nedokoupit ještě dalších 24 měsíců 
a nezajistit si tak jedinečnou sedmile-
tou záruku!  

 Marek Chvála

Ačkoliv se zámky řadicí páky Con-
struct podařilo dovést téměř k do-

konalosti a poptávka po nich je stále 
enormní, rozšiřuje fi rma svůj sortiment. 
Na tiskové konferenci představila no-
vinku – přenosný vyhledávač Construct 
Snooper. Nevelkou krabičku, obsahují-
cí technologii pracující na bázi systémů 
GPS a GSM, lze umístit na jakékoliv 

místo ve voze, bez nutnosti její pevné 
montáže. Dá se proto využít i v jiných 
automobilech. Prostřednictvím vložené 
SIM karty vysílá v uživatelem zvole-
ných intervalech zprávy o své poloze. 
Přijímat je lze přes internet nebo, zatím 
v omezené míře, přes mobilní telefon. 
K napájení slouží dvě lithiové baterie 
s přibližně dvouletou životností. 

Ve spolupráci s makléřskou společ-
ností Allrisk vstoupil Construct na pro 
něj zatím neprobádanou půdu pojiště-
ní. V letošním roce začal poskytovat 
coby zákaznický benefi t také pojištění 
právní ochrany Allrisk, a to po dobu 
jednoho roku zcela zdarma všem, kte-
ří si zakoupí a nechají nainstalovat 
mechanické zabezpečení Construct. 

Druhým produktem z této oblasti je po-
jištění technické asistence, jehož hlav-
ní předností má být neomezené do-
pravení vozidla do domovského auto-

servisu. Zásadním způsobem se rov-
něž mění způsob evidence autorizova-
ných montáží všech výrobků Con-
struct. Dosavadní záruční knížku na-
hrazuje elektronický záruční list. On-li-
ne způsob registrace vychází vstříc 
požadavkům Policie ČR, která tak mů-
že rychleji identifi kovat nalezený odci-
zený vůz. Majiteli automobilu pak 
usnadňuje jednání s pojišťovnami 
v souvislosti s ověřováním oprávněnos-
ti poskytnutí slevy na pojistném. 

 Marek Chvála

Oslava zatřásla cenami

Zámky a ještě něco navíc
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Construct je dnes pojmem Novinkou je přenosný vyhledávač Construct Snooper

S přicházející zimou je potřeba udělat pořádek ve 
skladech. Činí tak i Subaru a vozy Forester modelo-
vého roku 2012 nyní prodává se slevou 20 procent.

Již více než dvacet let vyrábí společnost Construct mechanická 
zabezpečení vozidel. Její jméno se už dokonce stalo obecním 
synonymem i pro konkurenční typy těchto zařízení.



Stejně jako v minulých letech bu-
dou moci návštěvníci obdivovat 

tu nejlepší techniku, která se prohání 
na závodních tratích. Namátkou při-
pomeňme motocykl Ducati, se kterým 
Karel Abraham (na velkém snímku) 
startuje v mistrovství světa silničních 
motocyklů ve třídě MotoGP. Další čes-

ký reprezentant Josef Franc, letošní 
medailista ze světového šampionátu 
na dlouhé ploché dráze, přiveze kro-
mě dlouhodrážního speciálu i stroj na 
klasickou speedway. Do světa terén-
ních klání nás zavede mistr republiky 
v motokrosu Jiří Čepelák. Chybět ne-
budou ani členové bronzového týmu 

z MS v supermotu a evropský šampi-
on v této disciplíně Petr Vorlíček. 

Také mezi automobily najdeme 
skutečné lahůdky, mezi nimiž se bude 
vyjímat Citroën DS3 R3T, se kterým 
se posádka Jan Černý – Pavel Ko-
hout stala letos mistrem Evropy v ral-
lye. Petr Fulín, který naopak sbíral 

vavříny v okruhovém kontinentálním 
seriálu cestovních vozů, a Petr Kačí-
rek ukáží svoje BMW. Prvně jmeno-
vaný navíc pro potěšení malých i vel-
kých fanoušků umístí do své expozice 
interaktivní závodní trenažer. V pre-
miéře bude na Výstavišti v Lysé nad 
Labem k vidění Lamborghini Gallar-
do GT3. Ekipu českých elitních vrcha-
řů vytvoří Petr a Lukáš Vojáčkové 
spolu s Martinem Jermanem. Již tra-
dičně vystaví svoji unikátní Avii truc-
ktrialová legenda Bohumír Čáp. 

Neodmyslitelnou součástí progra-
mu jsou velké autogramiády. Té so-
botní se zúčastní Jan Černý, Josef 
Franc a Michal Matějovský, zatímco 
v neděli 11. 11. v 11 hodin se objeví 
mezi rychlými koly dvojnásobná 
olympijská vítězka v hodu oštěpem 
Bára Špotáková! 

Výstava Rychlá kola je, spolu se 
současně probíhajícím autosalonem 
Kola 2012, otevřena od 9. do 11. lis-
topadu, vždy od 9 do 17 hodin. 

 Jiří Hájek Fo
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VÝSTAVA

Už po čtrnácté se na Výstavišti v Lysé nad Labem sejdou 
milovníci vůně spáleného oleje, pneumatik či benzinu. 
Od 9. do 11. listopadu 2012 se zde uskuteční tradiční vý-
stava závodních aut a motocyklů s přiléhavým názvem 
Rychlá kola, jediná svého druhu ve střední Evropě.

OPRAVDU RYCHLÁ KOLA 

V Lysé nad Labem bude k vidění 
i vůz mistrů Evropy v rallye

Miloslav Straka

Silniční závodní 
motocykly ČZ
24,5 x 17 cm
152 stran
Cena: 340 Kč

Neobyčejné
motocykly
18,5 x 26,5 cm
126 stran
Cena: 220 Kč

Motocykly
z Divišova
18,5 x 26,5 cm
212 stran
Cena: 380 Kč
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Superkarty jsou zvláštní odrůdou 
motokárových závodů. Nejezdí 

se totiž na speciálních tratích, ale na 
klasických závodních okruzích. Le-
tošní evropský šampionát byl složen 
ze čtyř podniků v Hockenheimu, 
Snettertonu, Assenu a v Le Mans. Po-
každé se jely dva závody a na stup-
ně vítězů se prosadil i jediný český 
zástupce. 

Tým MS Kart evropského šampio-
na Milana Šimáka je už tradičním 
účastníkem a na jeho podvozcích 
startují i někteří zahraniční jezdci. 
Vždyť z prachatické továrny už do 
světa vyjelo přes deset tisíc motokár! 
Superkarty se však od těch klasických 
úplně liší. Nejen kapotováním, ale 
i řešením rámu, zavěšením kol a pře-
devším pojetím aerodynamiky včetně 
přítlačného křídla. Dosahují totiž té-
měř dvojnásobné rychlosti – až 230 
km/h. Stroj pohání dvouválec o obje-
mu 250 cm3 a výkonu přes 90 koní. 
Jedná se o speciální agregáty, vyrá-
běné přímo pro superkart.

Většina jezdců přichází z jiných 
motokárových kategorií, zbývající 
z formulí. To byl i případ Adama Kou-

ta, kterého si Milan Šimák před třemi 
lety vyhlédl při mezinárodních závo-
dech formule Renault. „Netroufám si 
říct, zda má superkart blíž k motoká-
rám nebo k formulím,“ přiznal v Le 

Mans zkušený Milan Šimák. Adam 
Kout k tomu dodal: „Na trati mám na-
jednou mnohem víc místa, v zatáč-
kách se jede víc zeširoka, musím s se-
bou vzít víc rychlosti.“ Z dosavadních 

10 závodů vytěžil tři stupně vítězů, 
všechny v této sezoně. Čím dál víc si 
užívá jízdy „se zadkem na asfaltu“, 
protože žádná závodní sedačka není 
tak blízko povrchu tratě. A letět rych-
lostí až 230 km/h bez bezpečnost-
ních pásů a dalších ochranných prv-
ků, to už hladinu adrenalinu zvedá 
hodně vysoko.

 Petr Dufek

Kout (č. 9) pronásleduje letoš-
ního šampiona Harphama

Adam Kout se vzácným pohárem 
za třetí místo v Le Mans

Bez nich by to nešlo: vlevo obětavý tatínek Miroslav, 
vpravo šéf týmu a exmistr Evropy Milan ŠimákFo
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Na slavném okruhu Bugatti v Le Mans vyvrcholil další 
ročník mistrovství Evropy v motokárové kategorii Superkart. 
Výborně si v něm vedl jediný český zástupce Adam Kout 
z týmu exmistra Evropy Milana Šimáka. V konečném 
pořadí nakonec obsadil skvělé páté místo.

SPORT

Konečné pořadí mistrovství Evropy
1.  Lee Harpham Velká Británie Anderson/FPE 131

2.  Marcel Maasmann  Nizozemsko Anderson/FPE 117

3.  Henrik Lilja  Finsko Anderson/DEA 107

4.  Gavin Bennett Velká Británie  Anderson/DEA 95

5.  Adam Kout Česká republika MS Kart/DEA 81

230 km/h se zadkem na asfaltu
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www.subaru.cz

Kombinovaná spotřeba paliva 5,6–6,9 l/100 km, emise CO2 146–160 g/km. 

Hbité ceny čtyřkolek 

od 569 000 K

Neustále vývíjíme a zlepšujeme 

jízdní bezpečnost. Ocenění 5 hvězd v testech 

bezpečnosti Euro NCAP2011 a 2012 je toho důkazem.

Naše nejbezpečnější auto Vaší volbou i v anketě Auto roku!

Sólo pro pomocníka do města i na rodinný výlet do přírody. Dynamické ploché motory 
typu Boxer s protiběžnými písty určí tempo a gradaci. Změny v rytmu ladí 6 nebo 
5stupňová manuální převodovka s redukcí či Lineartronic CVT. O vpád kontrastu se postará 
kombinovaná spotřeba, u čtyřkolky začínající na 5,6 l/100 km. Dechberoucí je zážitek 
z dirigování koncertu pro 4 kola teprve díky opravdu stálému pohonu všech kol Symmetrical
All-Wheel Drive. Předvést brilantní formu není jednoduché. Je to ale především zábavné.

* Subaru XV zaujalo svou originalitou a vlastnostmi čtenáře 4X4 AUTO crossover 
magazínu natolik, že se stalo autem 4x4 roku 2012 a zařadilo se po bok mnohokrát 
oceněného Subaru Forester.

Ukažte svou mrštnost a sílu

SUBARU XV A SYMMETRICAL AWD
Koncert pro 4 kola


