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Ač se Česká republika může chlubit výsledky svých 
průmyslových podniků, situace v technickém vzdě-

lávání je u nás dlouhodobě zoufalá a navzdory častým 
změnám ve vedení ministerstva školství se trvale neřeší. 
Vše zůstává jen na samotných firmách. Automobilka 
Škoda Auto jde v tomto ohledu příkladem. Skupina 

učňů ve věku 17 a 18 let dostává příležitost vyzkoušet 
si práci na vývoji a stavbě nového automobilu. Už 
čtvrtým žákovským vozem z Mladé Boleslavi je plážové 
vozítko vycházející z modelu Citigo, ale poháněné 
elektromotorem a vybavené solárním panelem, chytrou 
televizí, lednicí a mobilní diskotékou. 

Společnost  Enjoy Tech Limited předvedla na Slapech  
v tuzemsku vyrobený prototyp obojživelného 

minibusu. Plášť tvoří několik vrstev a komor vyplněných ne-
nasákavou pěnou, oplechovaných a zalitých polypropylé-
novým nástřikem. Nastupování na suchu nevyžaduje, na 
rozdíl od konkurence, žádná zvláštní zařízení a cestující 
mohou nasedat i na vodní hladině.

Je to pták? Je to  
letadlo? Je to Arona!

Letem ve vzduchu v závěsu na laně pod heli-
koptérou předvedla automobilka Seat poprvé 

svůj nový model, malé SUV Arona. Událost se 
odehrála v domovském sídle značky Barceloně, 
kde Arona prošla celým vývojem od náčrtu po 
vozidlo vznášející se po dobu jedné hodiny 300 
metrů nad městskými plážemi a mořem.

Na Slapech jsme pluli 
v obojživelném minibusu

Zatímco prodej nových elektromobilů v Číně se v roce 
2016 zdvojnásobil na více než 350 000 vozidel, 

německý trh roste příliš pomalu a tato země ztratila své vedoucí 
postavení ve vývoji technologií, protože ji předstihla Francie. 
Vyplývá to z analýzy společností Roland Berger a FKA. Vze-
stup Číny je dán nejen státní podporou, ale také těží z toho,  
že se zde elektromobily vyrábějí ve skutečně velkém množství.

elektromobilita
- vedoucí roli hraje Čína

Citroën ve stylu 
crossoveru
Citroën pošle do důchodu C3 
Picasso a místo malého MPV od 
podzimu přijde s víceúčelovým 
crossoverem C3 Aircross. Jízdu  
v lehčím terénu mu usnadní světlá 
výška zvětšená na 175 mm  
a systém zlepšení záběrových 
schopností Grip Control.

elektrododávky
od Deutsche Post
Když německá pošta hledala 
vozidlo s elektrickým pohonem 
pro rozvoz zásilek v městských 
centrech, nabídka VW Group  
s vozem Caddy byla tak nevýhod-
ná, že bylo rozhodnuto vyrábět 
vlastní Streetscooter. Ten firma 
nabízí i externím zákazníkům. 

Ofenziva s CNg
Audi pracuje na využití zemního 
plynu a syntetické výrobě plynu 
Audi e-gas s využitím alternativních 
zdrojů energie a bioodpadu. Brzy 
také rozšíří nabídku svých modelů 
na CNG o A4 Avant g-tron a A5 
Sportback g-tron s motorem  
2,0 TFSI g-tron.

Walter de Silva
pracuje pro Číňany
Bývalý šéfdesignér Volkswagen 
Group a předtím tvůrce Alfy Ro-
meo 156 Walter de Silva nastou-
pil do společnosti EDAG. Bude 
navrhovat design elektromobilů 
pro čínskou automobilku ArcFox, 
patřící do skupiny BAIC.

„Elektromobilita je budoucnost. 
Proto jsme se rozhodli postavit 
auto s elektrickým pohonem.“ 

Čtvrtý učňovský sen
Od roku 2014 učni Středního odborného učiliště strojírenského 

Škoda Auto pravidelně navrhují a vyrábějí vlastní vůz.
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Obrázek je pouze ilustrativní. Kombinovaná spotřeba paliva 6,9–7,1 l/100 km, emise CO2 159–164 g/km.

PROJEĎTE BEZPEČNĚ KAŽDOU CESTU SE SUBARU SYMMETRICAL AWD
Chcete dojet dál než ostatní bez ohledu na počasí? Unikátní pohon 
všech čtyř kol Subaru Symmetrical AWD trvale posílá optimální výkon 
na každé kolo zvlášť. Proto v Subaru nikdy nezůstanete trčet s rodinou 
v půli cesty. Za deště, v blátě ani na promáčené louce. Za všech 
podmínek se navíc můžete spolehnout na bezpečnostní systém 
EyeSight – řidičovy druhé oči.

Objednejte si testovací jízdu v kterékoli čtyřkolce Subaru ještě dnes 
na subaru.cz | zazijsubaru.cz | subaru-butik.cz. 

Obrázek je pouze

PROJEĎTE BEZPEČNĚ KAŽDOU CES
Chcete doje
všech čtyř k
na každé ko
v půli cesty
podmínek 
EyeSight – ř

Objednejte
nnaaa subaru.c
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vozy značky Citroën často vy-
bočují z řady. Platí to i o další 

generaci modelu C3. Není to ale sa-
moúčelné - nový Citroën C3 je nejen 
atraktivní svou nekonvenční podo-
bou, ale je také velmi praktický. Je-
den z nejoblíbenějších malých vozů 
ve své aktuální podobě připomíná 
crossovery. To podtrhují na přání do-
dávané ochranné lišty dveří z poly-
uretanu AirBump, které chrání před 
běžnými zdroji poškození.

Důležitou roli u Citroënu vždy 
hraje i jízdní komfort. C3 je velmi 
pohodlné auto. Pérování účinně 
tlumí nárazy i na nekvalitní silnici, 
a přitom má řidič vůz stále plně pod 
kontrolou. K tomu dopomáhá i říze-
ní s přesnou a rychlou odezvou.

C3 vyniká vnitřním prostorem 
zejména na předních sedadlech. 
Těží při tom z dlouhého rozvoru ná-
prav 2540 mm v kombinaci s celko-
vou délkou 3990 mm. Zavazadlový 
prostor s objemem 300 l lze zvětšit 
na 922 l sklopením zadních sedadel.

Vybavením se nový Citroën C3 
obrací především na mladší kupují-
cí. Nejen oni ale ocení ve světové 
premiéře nabízenou Full HD kame-

ru ConnectedCAM. Ta je umístěná 
u vnitřního zpětného zrcátka a pro-
pojená s GPS. Snímá prostor před 
autem, přičemž řidič může stisknu-
tím tlačítka během jízdy vytvořit foto-
grafii nebo krátké video (max. 20 s), 
pokud v okolí uvidí něco zajímavé-
ho. Záznam se uloží do 16 GB pa-
měti a přes aplikaci ConnectedCam 
Citroën se s ním lze pochlubit ostat-
ním na sociálních sítích. V případě 

nehody se kamera zapne automatic-
ky. Zaznamená 30 s před a minutu 
po události. Záběry pak mohou slou-
žit jako důkazní materiál.

Podobu interiéru je si kromě 
standardního provedení možno 
vybrat ze tří alternativních variant 
s odlišnými barvami i povrchovými 
materiály. Také zde je patrná orien-
tace na mladší uživatele, symboli-
zovaná sedmipalcovým dotykovým 
displejem multimediálního systému 
ve funkci tabletu, obsluhujícího vět-
šinu ovládacích prvků. K nim patří 
například klimatizace nebo rádio 
s funkcí MirrorScreen, umožňující 
propojení s aplikacemi v chytrém te-

lefonu. K dispozici je i nová 3D on-
-line navigace TomTom, dodávaná 
s pětiletou aktualizací zdarma.

Pro C3 je určena nejnovější 
generace zážehových tříválců 1,2 
PureTech 68 a 82 s výkony 50 kW                   
(68 k) a 60 kW (82 k). Nejvýkonněj-
ší tříválec 1,2 PureTech 110 přeplňo-
vaný turbodmychadlem produkuje 
81 kW (110 k). Vznětový čtyřválec 
1,6 BlueHDi poskytne 55 kW (75 k) 

nebo 74 kW (100 k). Vznětové mo-
tory jsou opatřeny nejúčinnějším za-
chytáváním jedovatých emisí NOx 
pomocí selektivní katalytické redukce 
(SCR).

C3 skýtá jinde nevídané mož-
nosti individualizace vzhledu, vy-
cházející z dvoubarevné karoserie. 
K dispozici je celkem 36 barevných 
kombinací střechy a zbytku karose-
rie spolu s dalšími doplňky, napří-
klad lemy předních mlhovek nebo 
zabarvením krytů vnějších zrcátek.

Unikátní je soubor asistentů, do-
dávaných už v základní výbavě Live 
(tempomat, výstrahy před únavou ři-
diče a před opuštěním jízdního pru-

hu, rozpoznávání dopravních zna-
ček, pomoc při rozjezdu do svahu). 
Standardem jsou i palubní počítač, 
centrální zamykání, elektricky ovlá-
daná přední okna a asymetricky 
dělená opěradla zadních sedadel. 
Základní zaváděcí cena takto vy-
baveného vozu s motorem 1,2 Pure-
Tech 68 je 244 900 Kč, s turbodie-
selem 1,6 BlueHDi 75 314 900 Kč.
n  Vladimír Rybecký

Malý Citroën C3 je už na první pohled 
jiný, a to nejen kvůli použití ochran-
ných prvků AirBump. Je také prostorný 
a poskytuje pohodlné svezení. Nabízí 
nejnovější technologie a k tomu přidá-
vá ojedinělé možnosti personifikace.
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CITROëN C3

Ve světové 
premiéře je 
nabízena Full 
HD kamera 
Connected-
CAM.

NePřehLéDNUTeLNý
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Alfa Romeo Stelvio v mnoha ohledech vybočuje  
z toho, co si představujeme pod označením SUV. Je to 
sportovně laděné praktické auto, poskytující skvělé 
zážitky z jízdy. To, že je vyšší než kupé nebo sedany, 
si uvědomíme jen při nastupování, protože schopnosti 
podvozku na to dávají zapomenout.

Když jsme se v Ženevě ptali šéfa 
prodeje pro region EMEA a dru-

hého nejvýše postaveného manažera 
koncernu FCA Alfreda Altavilly, zda 
novému modelu Stelvio nechybějí 
některé elektronické systémy, jimiž 
se chlubí konkurence, odpověděl 
nám stručně: „Víte, my jsme ale vy-
víjeli auto!“ A dodal: „Nemyslím, že 
bychom neměli to, co ostatní a co je 
opravdu důležité.“

 Stelvio v mnoha ohledech vychází 
ze stejného základu jako sportovní 
sedan Giulia. To si uvědomíme pře-
devším při pohledu na uspořádání 
interiéru, kdy Stelvio samozřejmě 
těží z vyšší výšky a tedy i většího 
prostoru. Je vybaveno infotelematic-
kým systémem s 8,8” displejem, 3D 
navigací a ovládáním prostřednic-
tvím otočného ovladače Rotary Pad 
na středovém tunelu. Ten je kompa-

tibilní se zařízeními s operačními 
systémy iOS a Android. Otočným 
ovladačem Alfa DNA si řidič může 
zvolit jeden ze tří jízdních režimů 
Dynamic, Natural a Advanced Effi-
ciency. Tím upraví ovladatelnost  
a dynamickou odezvu vozidla změ-
nou charakteristiky motoru, citlivosti 
brzd, strategie řazení převodovky  
a reakce ESP a ASR.
 Alfa Romeo Stelvio používá iden-
tickou platformu jako sedan Giulia, 
koncipovanou pro pohon zadních 
nebo všech kol. Stelvio má stejný roz-
vor náprav (2818 mm) jako Giulia, 
ale se 4687 mm je o 48 mm delší. 
Objem zavazadlového prostoru  
je 525 l. 
 Patentované pérování AlfaLink má 
přední kola zavěšená na dvojitých 

lichoběžnících a vzadu víceprvko-
vou nápravu. Tlumicí jednotky ZF 
jsou naladěny tak, aby dokonale 
zvládaly úplně jiné zatížení než  
u sedanu. Stelvio používá unikát-
ní integrovaný brzdový systém IBS  
s brzdami Brembo.
 Motory jsou celohliníkové čtyř-
válce s přeplňováním turbodmycha-
dlem. Zážehový 2,0 l MultiAir Turbo  
s variabilním časováním ventilů Mul-
tiAir a přímým vstřikováním benzinu 
má výkon 206 kW (200 k). Tento 
motor pohání přes hnací hřídel z uhlí-
kového kompozitu všechna kola. 
 Turbodiesel 2,2 l MultiJet II je prv-
ním celohliníkovým vznětovým mo-
torem značky Alfa Romeo. Využívá 
nejnovější generaci vstřikování pali-
va MultiJet se strategií Injection Rate 
Shaping a vstřikovacím tlakem 200 
MPa. Motor má největší výkon 132 
kW (180 k). Kromě pohonu všech 
kol Q4 je k dispozici i ve verzi s po-
honem zadních kol, vycházející vstříc 
zájemcům o sportovní styl jízdy. 
 Osmirychlostní samočinná pře-
vodovka ZF umožňuje i sekvenční 
řazení nebo řazení páčkami pod  
volantem. Pohon všech kol Q4 pra-
cuje s elektronicky řízeným diferenci-
álem na zadní nápravě. Za normál-
ních okolností přenáší téměř 100 % 
točivého momentu na zadní kola. 
Při zhoršení přilnavosti se do akce 
zapojí i přední kola, přičemž se na 
ně může přenést až 60 % točivého 
momentu.
 Toto auto bylo vyvinuto s ohledem 
na řidiče, aby mu poskytlo zážitky 
jako žádné jiné SUV. Šofér sedí o 190 
mm výše než v sedanu Giulia, což mu 
poskytuje lepší rozhled, ale výška se 
na chování vozu nikterak neprojevu-
je. Vynikající strmý převod řízení po-
skytuje automobilu skvělou obratnost. 
K výborné ovladatelnosti přispívá  
i to, že pohotovostní hmotnost Stelvia 
je jednou z nejnižších v segmentu: 
1604 - 1660 kg. Velký podíl na 
tom mají i díly vyrobené z hliníku  
a uhlíkových kompozitů.
n       Vladimír Rybecký

Zrozená ze serpentin

ALFA ROMEO STELVIO
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ŠKODA RAPID SPACEBACK
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Model Rapid je zdánlivě 
trochu v pozadí svých žá-

danějších sester Octavie a Fabie.  
A i když se u nás Rapidu prodá sot-
va polovina toho, čím se může po-
chlubit duo Fabia a Fabia Combi, 
je stále jedním z vůbec nejžádaněj-
ších aut v Česku. Navíc vede třídu 
kompaktních aut, a to s pořádným 
náskokem před VW Golf. 
 Není se čemu divit. Rapid se na-
bízí ve dvou verzích, jako praktický 
liftback s prodlouženou zádí (skrý-
vající obdivuhodný kufr o objemu 
550 l) a mladistvěji působící hatch-
back s kratší, ale dynamičtější karo-
serií (i u ní je ale prostor na zadních 
sedadlech a kufr se 415 l ve své 
třídě bezkonkurenční). Kromě mi-

mořádného prostoru přináší širokou 
nabídku motorů a hlavně výhod-
ný poměr užitné hodnoty a ceny. 
Modernizace sice znamenala jen 
decentní úpravy tváře, takže jiné 
světlomety a nárazník odhalí stěží 
i znalci, ale na konstrukci a výbavě 
se odehrály podstatnější změny.
 Hlavní novinkou, která se objevi-
la i pod kapotami Fabie a Octavie, 
je nový přeplňovaný litrový třívá-
lec 1.0 TSI. Komu kombinace litru  
a tří válců nahání husí kůži, měl 
by ve svém rychlém úsudku trochu 
zpomalit. Tento motor překvapil  
v řadě srovnávacích testů i zkušené 
odborníky jak doma, tak v Němec-
ku nebo Spojeném království, a to 
hlavně svým vyváženým chodem, 

solidní pružností a v praxi i lepší 
dynamikou než starší čtyřválec 1.2 
TSI, jehož je nástupcem.
 V Rapidu se chlubí výkonem 70 
nebo 81 kW (95 a 130 koní), což 
kompaktnímu Spacebacku zajišťuje 
velmi dobré jízdní schopnosti: nej-
vyšší rychlost 184 a 198 km/h, 
zrychlení z klidu na stokilometrovou 
rychlost za 11,0, resp. 9,8 s a spo-
třebu benzinu 4,5 až 4,6 l/100 km. 
Slabší verze se na přání dodává 
dokonce s novou sedmistupňo-
vou dvojspojkovou převodovkou  
a s cenou od 334 900 Kč patří 
mezi nejdostupnější „dospělé“ vozy 
s automatickým řazením.
 Základní cena Spacebacku činí 
299 900 korun. V ní je zahrnuta 

kompletní sada bezpečnostních 
systémů v čele se stabilizačním, šest 
airbagů, rádio, centrální zamykání 
i klimatizace. Téměř samozřejmým 
příplatkem je prodloužení záruky 
a mobility na 5 let/100 000 Kč 
za 2000 Kč. Vyšší verze mohou 
mít nové bixenonové světlomety,  
a to i s asistentem dálkových svě-
tel, který za tmy monitoruje situa-
ci před vozem a při rychlostech 
nad 60 km/h umí odhalit vpře-
du jedoucí vůz ze vzdálenosti  
až 400 m, protijedoucí dokonce 
od 1000 m.
 Další zajímavou inovací je pro-
pracované připojení k internetu  
a mobilní služby.
n       Michael Kudela

Tři válce stačí, drahoušku
Jednou z hlavních novinek první půle letošního roku je modernizovaná Škoda 
Rapid, vybavená nyní i tříválcovým motorem 1.0 TSI. S odbytem 5959 kusů za 
první pololetí je to v Česku nejžádanější vůz nižší střední třídy.

NEJVĚTŠÍ 
AUTOSALON 

OJETÝCH VOZŮ V ČR 

až 300 VOZŮ SKLADEM

Plus

Tel.: 720 942 864
E-mail: skodaplus@autoopat.cz

www.autoopat .cz

210x100_autoOpat_FIN.indd   1 10.07.17   13:37
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HyUNDAI i30 KOMBI
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MÁTE KLIKU, ZAPLATÍME 
ŠKODU I VÁM

Připojištění KLIKA k povinnému ručení
 kryje škodu i na Vašem vozidle

957 444 555
www.cpp.cz
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Minulé generace Hyundaie i30 
se jen v Evropě prodalo více 

než 800 000 vozů a také na českém 
trhu je „třicítka“ stálicí předních pří-
ček prodejů nejen v rámci své třídy, 
ale i absolutně. U novinky na první 
pohled zaujme atraktivní design, kte-
rý je velmi blízký i evropskému vku-
su. Zatímco jiní výrobci se snaží tvary 
svých aut přizpůsobit asijským náro-
kům v naději na ještě větší úspěch  
v Číně, Hyundai u své stěžejní mode-
lové řady vsadil na konzervativnější 
elegantní linii v kombinaci se sebejis-
tou přídí.
 Tváří v tvář novému vozu překva-
pí jeho rozměry, kterými se přiblížil 

na dosah o třídu většímu kombi i40. 
Modernější a nápadnější souroze-
nec měří na délku bezmála 4,6 m  
a svým zavazadlovým prostorem 
o objemu 602 litrů strčí do kapsy 
dokonce i spoustu kombi střední 
třídy. Že získá skalp svého starší-
ho bratra (553 l), to by člověk od 
dravého mládí ještě čekal, ale že 
si podá třeba i kombi Ford Mon-
deo (500 l) nebo nejnovější Opel 
Insignia Sports Tourer (560 l)  
s téměř pětimetrovou délkou, to už 
je co říct.
 Karoserie boduje nejen tvary  
a prostorem, ale také nečekaně 
luxusním interiérem. Dle součas-

né módy vévodí přístrojové desce 
lepších variant rozměrný „tablet“, 
ovládající pomocí pětipalcového do-
tykového displeje většinu funkcí. Už 
standardní výbava je na mimořádně 
vysoké úrovni. Nechybějí asistenty 
včetně samočinného nouzového 
brzdění (na přání s detekcí chodců), 
sledování únavy řidiče nebo hlídání 
jízdy v pruzích. Příplatkový aktivní 
tempomat umí udržovat odstup od 
vpředu jedoucích vozidel, a to až 
do úplného zastavení, což je funk-
ce důležitá nejen pro bezpečnost 
na dálnici, ale i pro pohodlí v ko-
lonách.
 K pohonu lze vybírat mezi dvěma 
nejnovějšími benzinovými motory, 
tříválcem 1.0 T-GDI s výkonem 88 
kW/120 k nebo čtyřválcem 1.4  
T-GDI se 103 kW/140 k, naftovou 
alternativu představuje čtyřválec  
1,6 l/81 kW. Tradičně velmi lákavé 
ceny zdědila i nová generace začí-
nající na částce 384 990 Kč za limi-
tovanou edici Best of Czech. Kromě 
řady asistentů je v této částce tempo-
mat, handsfree, palubní počítač, sa-

močinné přepínání dálkových světel  
a jedna z nejlepších záruk na trhu -  
5 let bez omezení. Výhodný příplatek 
představuje paket Club za 10 000 
Kč obsahující například kola z leh-
kých slitin, kožený volant, denní svět-
la z LED nebo parkovací čidla vzadu.
n  Michael Kudela

Světák s českým pasem
Má korejské kořeny, jeho zrod však 
probíhal v Evropě. Testoval se na 
závodním okruhu Nürburgring 
a vyrábí se v moravských Nošovicích: 
Hyundai i30, zvláště v oblíbené 
verzi kombi, se u nás právem cítí 
jako doma.

Fo
to

: H
yu

nd
ai



léto 2017  |  AUTO trendy  |  9

SEAT IBIZA 
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Nová Ibiza je základním mode-
lem automobilky. Její role je 

zvláště důležitá i proto, že SEAT je 
značkou s nejnižším věkovým prů-
měrem kupujících a současně s nej-
větším podílem žen mezi zákazníky 
- a právě jim je určena především.

Pátá generace má sportovní tvary 
s ostře řezanými rysy. Jde o vůbec 
první automobil vytvořený s využitím 
modulární platformy koncernu Volks-
wagen pro třídu malých aut MQB 
A0. Až po Ibize se na ní představilo 
i nové pokolení Volkswagenu Polo.

V prodeji bude jen pětidveřový 
hatchback, protože o třídveřové vozy 
už není mezi kupujícími prakticky 
žádný zájem. Bez náhrady končí 
i výroba kombi, jehož roli od podzi-
mu převezme malé SUV Arona.

Novinka je se 4059 mm sice po-
někud kratší než její předchůdkyně, 
ale má o 90 mm delší rozvor náprav 
(2564 mm). To poskytuje větší vnitřní 
prostor pro cestující, a to i na zad-
ních sedadlech, kde patří Ibiza k nej-
lepším v segmentu vůbec. Současně 
se tím vytvářejí podmínky pro lepší 
funkčnost. Zavazadlový prostor má 
díky tomu objem 355 l - o 63 l víc než 
stávající generace.

Použití platformy MQB-A0 umož-
nilo využít mnoho technologií, které 
v kategorii malých aut nejsou běžně 
dostupné. Plnou konektivitu zajišťují 
systémy Apple Car Play, Android 
Auto a Mirror Link s ovládáním přes 

integrovaný osmipalcový dotykový 
displej na středovém panelu. Mezi 
další dostupné prvky výbavy patří 
bezdrátová nabíječka, zesilovač sig-
nálu GSM a WLAN hotspot.

Spektrum asistentů zahrnuje Front 
Assist, adaptivní tempomat ACC, 
parkovací senzory vpředu i vzadu 
nebo zadní kameru, jejíž obraz se 
promítá na 8“ dotykovou obrazovku. 

Inovací jsou přední a zadní světlome-
ty s diodami LED pro všechny osvět-
lovací funkce, tedy tlumená, dálková 
i koncová světla.

Výčet zážehových motorů začíná 
tříválcem 1,0 MPI s výkonem 55 kW 
(75 k) a pokračuje tříválci 1.0 TSI 
s přeplňováním turbodmychadlem 
a přímým vstřikováním benzinu, kte-
ré jsou připraveny ve dvou výkono-
vých variantách 71 kW (95 k) nebo 
86 kW (115 k). Převodovky jsou pří-
mo řazené pětirychlostní, pro motor 
o výkonu 86 kW šestirychlostní.

Později se do nabídky pohon-
ných jednotek zařadí také čtyřválec 
1,5 TSI/110 kW (150 k) a třívá- 
lec 1,0 TSI CNG/66 kW (90 k) na  
zemní plyn. Vznětové motory 1,6 TDI                                                                 
budou od začátku podzimu dostupné 
ve výkonových stupních 59 kW (80 k), 
70 kW (95 k) a 85 kW (115 k). Pro 
některé motory se přidá i dvouspoj-
ková převodovka DSG.

Nová Ibiza se, stejně jako 
připravované SUV Arona, vyrá-
bí v závodě Martorell nedaleko 
Barcelony. K dispozici budou čtyři 
úrovně výbav – základní Referen-
ce, střední Style, vrcholná FR se 
sportovněji odladěným podvozkem 
a především life-stylově orientovaná 
Xcelence. FR a Xcellence poskytnou 
nejlepší možnou volbu pro různé 
skupiny řidičů: FR je pro ty, kteří 
hledají sportovnější vůz, zatímco 
Xcellence osloví zákazníky preferu-
jící komfort, eleganci a inteligentní 
techniku.

Cena SEATu Ibiza začíná na  
296 900 Kč za základní podobu Re-
ference 1,0 MPI/55 kW s bohatou 
výbavou, zahrnující mj. klimatizaci, 
elektricky ovládaná přední okna 
a vnější zrcátka, media systém s pě-
tipalcovým displejem a připojením 
USB nebo omezovač rychlosti.
n    Vladimír Rybecký

Útok z barcelony
SEAT pokračuje ve frontálním nástupu. Po nadšeně přijatém prvním SUV značky 
Ateca, držiteli mezinárodní ceny AutoBest 2017, přichází z Barcelony další vůz 
s ambicemi na prodejní úspěch v segmentu, který je španělskému výrobci histo-
ricky nejbližší - pátá generace malého modelu Ibiza.

Použití platformy MQB-A0 umož-
nilo využít mnoho technologií, 
které nejsou běžně dostupné.



VOLVO V90

V90 navazuje na tradici praktických 
kombi automobilky Volvo. K tomu 
samozřejmě přidává mimořádně 
vysokou úroveň bezpečnosti  
i nejmodernější technické  
vymoženosti, které se od velkého 
prémiového automobilu očekávají.

Švédské kombi 
pro náročné

Protože stále více zájemců o vel-
ká luxusní auta dává přednost 

robustní vysoké stavbě SUV, Volvo 
jako základní model své vrcholné 
modelové řady uvedlo crossover 
XC90. V Göteborgu nicméně i na-
dále myslí na nemalý počet zájemců  
o tradiční velká kombi, a aby nezkla-

malo ty, kteří mají značku Volvo spo-
jenou především s vozy tohoto typu, 
nabízí jim model V90.
 Majestátní vůz o délce 4936 mm  
a rozvoru náprav 2941 mm dostal 
podobu moderního prémiového 
kombi s elegantní siluetou. Má za-
vazadlový prostor o objemu 560 l 

a po sklopení zadních sedadel je  
k dispozici 1526 l. Volvo přitom dalo 
přednost snazšímu přístupu a instala-
ci elektrického ovládání před zvětše-
ním objemu.
 Nové Volvo V90 se nejen špičko-
vou technikou, ale i vybranými ma-
teriály a zpracováním interiéru řadí 
mezi prémiová kombi. K tomu přidá-
vá konektivitu s možností integrace 
smartphonu prostřednictvím rozhraní 
Apple CarPlay.
 Pro Volvo je samozřejmostí použití 
nejvyspělejší bezpečnostní techniky. 
Ta mimo jiné zahrnuje rozšíření systé-
mu Volvo City Safety o poprvé použi-
tou detekci velkých zvířat a ochranu 
před neúmyslným sjetím z vozovky. 
Kromě toho Volvo V90 nabízí i asi-
stent pro jízdu v kolonách a semiau-
tonomní řízení Pilot Assist, schopné 
udržet auto v jízdním pruhu až do 
rychlosti 130 km/h, i když před ním 

nejede jiné vozidlo. Oba systémy au-
tomaticky udržují nastavenou rychlost 
nebo odstup od vozu před sebou, při-
čemž jemnými zásahy do řízení za-
jišťují, aby se automobil pohyboval  
v rozmezí svého jízdního pruhu.
 Volvo pro kombi V90 připravilo 
čtyřválcové přeplňované dvoulitrové 
motory. Zážehové jsou T5 Drive-E  
s výkonem 187 kW (254 k) a T6, 
u něhož maximální výkon činí 235 
kW (320 k). Dále jsou k dispozici 
turbodiesely D3 s výkonem 110 
kW (150 k), D4 se 140 kW (190 k)  
a D5 se 173 kW (235 k). Motor T6 
a turbodiesely jsou kombinovány  
s pohonem všech kol AWD. Zážeho-
vý plug-in hybrid T8 Twin Engine ský-
tá celkový výkon 300 kW (407 k) a v 
čistě elektrickém režimu ujede 50 km. 
 Cena vozu Volvo V90 začíná na 
1 159 400 Kč vč. DPH za verzi D3.
n  Vladimír Rybecký
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Vše pro karosárnu 
a lakovnu
• VYBAVENÍ LAKOVEN A KAROSÁREN
• TECHNICKÁ PODPORA, KOLORISTIKA A PORADENSTVÍ
• AUDIT, OPTIMALIZACE A MANAGEMENT PROVOZU
• PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBA LAKOVEN
• ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
• ŠKOLENÍ A REKVALIFIKACE

www.interaction.cz

KIA
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Kia se neustále rozšiřuje a bu-
duje si pověst výrobce kva-

litních vozidel pro lidi mladé srd-
cem. Letos patří v České republice 
mezi šest nejprodávanějších zna-
ček osobních automobilů. Přestože 
je na našem trhu mladou značkou, 
na tuzemských silnicích jezdí přes 
87 tisíc jejích vozů. Své stále se 
lepšící postavení na trhu dosáhla 
a dosahuje především díky kvalitě, 
technické vyspělosti a hospodár-

nosti svých produktů, stejně jako 
zásluhou neméně kvalitních služeb 
a v neposlední řadě také bezkon-
kurenční sedmileté záruky.
 Pestrá produktová paleta obsahu-
je v současné době modely Pican-
to, Rio, nejprodávanější cee´d včet-
ně sportovní GT verze, MPV Venga  
a Carens a novou generaci mana-
žerského vozu Optima v provedení 
sedan, kombi a sportovní verzi GT. 
Optima nabízí i Plug-in hybridní 

pohon s dojezdem až 62 km čistě 
na elektromotor. Zákaznicky velmi 
úspěšné jsou také modely v katego-
rii crossoverů a vozů SUV – Spor-
tage 4x4 a zdatně mu sekundující 
Sorento 4x4. Zajímavý je také mo-
del Soul s výkonem až 204 k, který 
je nabízen i jako čistý elektromobil  
s dojezdem až 250 km. Letos na 
podzim se od značky Kia dočkáme 
i tří novinek. Budou to crossover 
Stonic a Niro Plug-in hybrid spo-

lu s ryzím Gran Turismem modelu 
Stinger. 
 Bestsellerem značky Kia je model 
cee´d. Je to první korejský Evropan, 
který se vyrábí na Slovensku už de-
sátým rokem a je u nás nejžáda-
nějším modelem z portfolia značky. 
Na českých silnicích jich jezdí už 
víc než 32 tisíc kusů a celosvětově 
více než 1 milion. Cee´d je nabízen 
jako pětidveřový hatchback cee´d  
a třídveřový pro_cee´d, obě va-
rianty pak také v mimořádně vý-
konných verzích GT a jako mezi 
zákazníky velmi oblíbené kombi 
Sportswagon. Adrenalin nabízí 
sportovní verze GT, která předsta-
vuje nejen nejvýkonnější variantu 
modelu cee´d, ale především vůz, 
který poskytuje naprosto nevšední 
jízdní zážitky. Je to opravdový vlk 
v rouše beránčím. Svým výkonem 
150 kW, tedy 204 k, umožňuje 
dosahovat největší rychlosti 230 
km/h a zrychlit z klidu na 100 
km/h za 7,7 sekundy, což jsou 
hodnoty opravdového sportovce. 
Model cee´d GT je bonbonkem 
pro náročné a sportovně založené 
řidiče.
n    Kateřina Jouglíčková

Automobilka Kia byla založena v roce 1944 a významně 
přispěla k vybudování a rozvoji automobilového průmyslu 
v Koreji. Začala jako výrobce dílů pro jízdní kola a dnes 
patří k pěti největším světovým výrobcům automobilů.

Tradice stará přes 
70 let
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SUBARU LEVORG

Na řízení tohoto vozu jsem se 
těšil z mnoha důvodů. Jednak 

japonské Subaru po dlouhé době 
uvedlo úplně normální rodinný vůz, 
jednak se pod jeho kapotou ukrý-
vá zbrusu nový přeplňovaný boxer  
o objemu 1,6 litru o výkonu 170 
koní, dodávaný výhradně ve spojení 
s převodovkou CVT. A do třetice jeho 
vnější design i vzhled interiéru nevy-
padají vůbec špatně a tvarově se mi 
tenhle vůz docela líbí, přičemž tro-
chu nezvyklý je pouze A sloupek po-
sunutý co nejvíce vpřed. Jinak kapota  
s nasávacím otvorem k mezichladiči 
vypadá „cool“ stejně jako celá před-
ní část se světlomety orámovanými 
LED pásky. Vzadu zaujme dvojice 
koncovek výfuku, z bočního pohledu 
zase efektní tvar osmnáctipalcových 
litých kol, na které jsou nazuty pne-
umatiky o rozměru 225/45. Svými 

celkovými rozměry (délka 4,7, šířka 
1,8 a výška 1,5 metru) Levorg veli-
kostně pasuje mezi čtvrtou a pátou 
generaci modelu Legacy.
 Subaru Levorg má jenom jednu je-
dinou motorizaci a v ceníku najdete 
jeho dvě verze, ale vždy se jedná 
o plně vybavený vůz, kde by vám 
nemělo nic chybět. Za zmínku stojí 
zejména důraz na pasivní bezpeč-
nost. Kromě tuhého skeletu karose-
rie a vylepšené ochrany chodců  
i sedmi airbagů chránících posádku 
uvnitř jsou tu systémy monitorující po-
hyb kolem vozidla. Parkování zase 
usnadní zadní parkovací kamera  
s pozorovacím úhlem 160 stupňů  
a v noci oceníte HBA, tedy zařízení 
pro automatické přepínání dálko-
vých světel. Nechybí ani detekce vo-
zidel vzadu (SRVD), která umožňuje 
sledování slepého úhlu, obsahuje 

asistent pro změnu jízdního pruhu, 
kdy radar rozpoznává vozidla rych-
le se blížící zezadu ve vedlejším 
jízdním pruhu, a upozorňuje řidiče 
pomocí rozsvícení nebo rozblikání 
LED kontrolek v příslušném zpětném 
zrcátku. Monitorování provozu za 
vozidlem (RCTA) zase dokáže bě-
hem couvání rozpoznat, zda se ze 
strany neblíží jiný automobil. 
 Doslova revoluční novinkou ve tří-
dě kompaktních rodinných kombi je 
bezpečnostní systém EyeSight. Ten 
je vybaven dvojicí kamer a podobně 
jako druhý pár očí sleduje vozovku 
před automobilem. Snímá barevný 
prostorový obraz a zajišťuje jeho 
špičkové rozpoznávání, téměř stej-
ně dobře jako lidské oči. Pomocí 
obrazu z obou kamer pak přesně 
určuje tvar, rychlost a vzdálenost 
jednotlivých objektů – rozezná nejen 

jiná vozidla, ale i motocykly, jízdní 
kola a chodce. Zjistí-li potenciální 
nebezpečí, varuje řidiče a podle po-
třeby začne i brzdit, aby napomohl  
vyhnout se nehodě. 
 Po prohlídce pětimístného interiéru 
budete mít radost, že nevelké prosto-
ry s dosti nevzhlednými přístrojovými 
deskami jsou již u Subaru minulostí  
a vaší kritiku nesklidí ani zavazadlo-
vý prostor. Ten má základní objem 
522 litrů a postupným sklopením 
zadních opěradel (70:30) jej lze 
zvětšit až na 1485 litrů. Vyzdvihl 
bych zejména nízkou nakládací 
hranu a využitelný prostor pro za-
vazadla (délka 1062 mm, šířka 
1080 mm a výška 704 mm). Zde 
byla minimalizována velikost zad-
ních blatníků, které téměř nezasahují 
dovnitř. Pod podlahou najdete další 
dvě schránky, které nabízejí 40 litrů 
prostoru, při nakládání těžších věcí 
zase oceníte úchytná oka.
 Hlavní devizou každého automo-
bilu značky Subaru je jeho pohon-
né ústrojí a Levorg není výjimkou. 
Už po léta standardně dodávaný 
pohon všech kol stále rozděluje 
točivý moment motoru mezi nápra-
vy spravedlivě v poměru 50:50.  
Symmetrical AWD (All Wheel Drive) 
kombinuje malou hmotnost motoru 
typu Boxer, jeho kompaktnost a níz-
ké těžiště se symetrickým rozložením 
pohonného ústrojí. Ve všech směrech 
skvěle vyvážený podvozek zajišťuje 
prvotřídní stabilitu během zatáčení  
a brzdění. 
 Subaru Levorg koupíte na českém 
trhu v cenách od 724 tisíc korun, 
přičemž samozřejmostí je pětiletá 
záruka. Určitě vás o jeho kvalitách 
stejně jako mne přesvědčí hlavně 
testovací jízda.
n  Jaroslav VaveraFo
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Subaru Levorg představuje klasické Subaru s karoserií 
kombi, které kromě praktické karoserie a dobrých jízdních 
vlastností myslí hlavně na bezpečí posádky. Proto se nově 
pyšní bezpečnostním asistentem EyeSight.

rodinný strážce



Nejlepší chvíle nenaplánuješ.

Start 
moving.

Nový
SEAT Ibiza.

   Kombinovaná spotřeba paliva od 4,7 do 4,9 l / 100 km. Kombinované emise CO2 od 106 do 112 g/km.

seat.cz/ibiza

Stvořen pro ty nejlepší chvíle. Naplněn 
technologiemi, které ti dopřejí zážitek z dokonalé 
jízdy. Se sportovním stupněm výbavy FR budeš 
vypadat vždy skvěle  a budeš si to náramně 
užívat. Proč čekat, když není na co. Je čas to 
pořádně rozjet.



Udržujeme 
Vaše motory 
déle mladé.www.total.cz
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První jízdu s druhou generací 
„nafouklého“ Mini, která míří 

svými rozměry, pojetím i cenou 
mezi kompaktní SUV vozy, jsem 
absolvoval ještě před začátkem 
léta a musím říci, že největší z vozů 
Mini mě dost překvapil. Nabídkou 
vnitřního prostoru, zpracováním  
i jízdním projevem se totiž zase  
o něco více přiblížil na dosah třeba 
BMW X1, které koupíte za obdob-
nou částku kolem milionu korun.  
Základní cena přitom na českém 
trhu začíná na 664 300 korun.
 Nová generace zase o trochu 
povyrostla, a pokud máte jen trochu 
představivosti, dá se říci, že pokud 
byste chtěli vzít celé původní třídve-

řové Mini ze šedesátých let, vešlo 
by se do interiéru pětidveřového 
Countrymanu. V suché řeči čísel tak 
ve srovnání s první generací novinka 
narostla o 200 milimetrů do délky  
a 30 mm do šířky, o 75 mm pak byl 
prodloužen i rozvor mezi náprava-
mi. 
 Máme zde tak SUV o délce 4,3 m, 
které by mělo soupeřit ve střední 
třídě s celou řadou rivalů od Volks-
wagenu Golf až po Audi Q3. To 
chce ostatně značka doložit i ob-
jemem zavazadlového prostoru, 
jenž vůči předchůdci narostl o 220 
litrů. Standardně tak nabízí 450 l, 
po sklopení zadních sedadel pak 
dokonce až 1309 l. Zadní sedadla 

jsou dělena v poměru 40:20:40, 
zároveň je můžete podélně posou-
vat až o třináct centimetrů. Mini 
se v rámci příplatkové výbavy roz-
hodlo nabídnout nejen elektrické 
ovládání pátých dveří, ale zároveň  
i flexibilní lavičku Picnic Bench, kte-
rou je možné vyklopit ze zavazadlo-
vého prostoru a poskytnout tak místo 
dvěma lidem. 
 Nabídka verzí pro český trh star-
tuje u modelu Cooper Countryman, 
který počítá s přeplňovanou třívál-
covou patnáctistovkou, 136 koň-
mi a 220 Nm točivého momentu.  
O stupeň výše stojí Cooper S Coun-
tryman, jehož přední kola bude 
roztáčet dvoulitrový čtyřválec se 

192 koňmi a 280 Nm. Kromě stan-
dardního šestistupňového manuálu 
bude pro tuto variantu k dispozici  
i osmistupňový automat, se kterým 
se sprint z klidu na stovku odehraje 
za 7,2 sekundy. Diesely zastupuje 
dvoulitrový čtyřválec ve dvou výko-
nových verzích. Cooper D Country-
man nabídne 150 koní a 330 Nm, 
Cooper SD Countryman pak 190 
koní a 400 Nm. V jeho případě je 
přitom automat standardem, u slab-
šího modelu za něj můžete připlatit. 
Mimo to je pak možné spřáhnout se 
všemi pohonnými jednotkami pohon 
všech kol All4, který je založen na 
elektrické mezinápravové spojce.
n  Jaroslav Vavera

MINI COUNTRyMAN

Mini s geny od bMW
Poslední vydání SUV značky Mini má hodně společného s vozy sesterské značky 
BMW. V konečném důsledku z této skutečnosti těží především zákazník.
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Udržujeme 
Vaše motory 
déle mladé.www.total.cz
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Micra bývala vždy drobné roztomilé auto hlavně pro 
dámy. Nyní z ní vyrostl sebejistý automobil mnohem 
větších rozměrů, se skutečně revoluční technikou  
a převážně tříválcovými motory.

Malá japonská revoluce

bez milimetru měří na délku přes-
ně čtyři metry, což není mnoho, 

ale mezi malými auty více než dost. 
Vpředu slibuje největší místo ve tří-
dě a také největší možnosti seřízení 
sedadel. Konstruktéři nového Nissa-
nu Micra, který letos vstoupil i na 
český trh, si totiž dobře uvědomují, 
kdo jsou jejich zákazníci v Evropě: 
jak téměř dvoumetroví Nizozemci  
a seveřané, tak subtilní řidičky 
z jihu. A dost možná mysleli i na 
Čechy, podle studie Světové zdra-
votnické organizace jeden z pro 
změnu nejobéznějších národů na 

světě. Ale žerty stranou, Micra je 
zkrátka od nynějška velké auto  
v malém balení.
 Proti předchozí generaci novinka 
narostla na délku o podstatných 

174 mm, na šířku přibrala 78 
mm. Z výšky naopak shodila 55 
mm, to aby si snížila těžiště a na-
bídla lepší ovladatelnost. Výsledné  
rozměry 3999 x 1743 x 1455 

mm ještě zajistí solidní hbitost ve 
městě i lehké hledání parkovací-
ho místa, ale stejně tak přispějí  
k patřičnému prostoru a pohodlí 
pro posádku. 

Kromě od pohledu nápadného 
designu zaujme Micra nezvyklou 
konstrukcí. V první řadě jde o ne-
obvykle širokou nabídku jízdních 
asistentů, kterou by mohl závidět 
leckterý vůz ne o třídu, ale rov-
nou o dvě větší. Jde například  
o inteligentní hlídání jízdy v pru-
zích: jakmile vůz zaregistruje ne-
chtěné vyjetí z dráhy, zavibruje 
volantem a přibrzďováním kol vrátí 
auto do původního směru. Stále ne 
zcela běžné je automatické brzdění  
s rozeznáváním chodců. Působivý 
je panoramatický kamerový systém 
se čtyřmi kamerami výrazně usnad-
ňujícími manévrování ve stísněných 
podmínkách.
 Spíše zajímavým než praktickým 
řešením jsou reproduktory Bose 
umístěné v hlavové opěrce řidiče. 
A že má Nissan s Microu políčeno 
hlavně na mladší klientelu, dokládá 
neobvyklá možnost personalizace 

interiéru. Kvalitní měkčené plasty 
můžete mít v několika barvách,  
k tomu se přidávají volitelné vnější 
lišty na bocích nebo náraznících, 
kryty zrcátek nebo různé kobereč-
ky. Zdá se, že do vývoje hodně 
mluvili Francouzi ze sesterského Re-
naultu, v jehož továrně v západo-
francouzském městě Flins se Micra 
spolu se stejně velkým Renaultem 
Clio vyrábí.
 Další originalitu hledejme pod 
krátkou, výrazně skloněnou kapo-
tou. Z benzinových motorů jsou na 
výběr jen dvě jednotky, obě třívál-
cové, ale každá s jiným objemem: 
atmosférický tříválec je čistý „litr“  
s výkonem 73 k, silnější provede-
ní má o deci méně, ale díky turbu  
vyvine 90 k. Třetí možnost představu-
je čtyřválcový turbodiesel 1,5 l/90 
k. Ceny začínají na 259 000 Kč 
za úroveň výbavy Visia (6 air-
bagů, LED denní světla, asistent 
rozjezdu do kopce, palubní po-

čítač…), Visia+ za 294 000 Kč  
přidává klimatizaci a audio se 
dvěma reproduktory. Micra tak 
míří hlavně na náročnější zájemce  
o vůz, který v šedi (velko)města do-
káže poutat pozornost.
n  Michael Kudela

NISSAN MICRA
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Micra je zkrátka od nynějška  
velké auto v malém balení.
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V rámci akce

 The Most Show

První Food festival v netradičním 
prostoru Autodromu Most
Degustace, divácké soutěže a ukázky 
vaření s Filipem Sajlerem 
a jeho týmem
Nabídka vybraných specialit 
a gurmánských zážitků

Program pro návštěvníky akce:
DMV Grand Turismo Touring Car Cup
The Most Europe Minibike Weekend
Doprovodné akce pro děti
29.7. večer - koncert skupiny Laura a její tygři

U TOHO NESMÍTE CHYBĚT

Místo konání: 
AUTODROM MOST a.s., Tvrzova 5, 434 01 Most

Více informací naleznete na:  
www.pozitif.cz/foodfestival 
www.autodrom-most.cz/cz/the-most-show/
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Autopojištění od Allianz, které je od loňska spojené se sloganem  
Málo jezdím, málo platím, připoutalo pozornost poroty Zlaté  
koruny. Ta ho letos v červnu ocenila jako novinku roku.

Autopojištění, o kterém se mluví

Už předtím si ale získalo přízeň 
samotných motoristů. V druhé 

polovině loňského roku se čtyřicet 
tisíc řidičů rozhodlo, že už nechtě-
jí platit vysoké částky za pojištění 
auta, se kterým jen občas opouštějí 
svoji garáž. Rozšířili tak počet vozů 
jezdících s pojištěním od Allianz na 
více než 810 tisíc, jak vyplývá ze 
statistik České kanceláře pojistitelů.
 „Chtěli jsme, aby se motoristé, 
kteří toho tolik nenajezdí, zamysleli 
nad svým povinným ručením. Dali 
jsme jim příležitost, aby si sami svoji 
sazbu korigovali,“ říká ředitelka au-
topojištění Allianz pojišťovny Veroni-
ka Hašplová. Doposud řidiči platili 
pojišťovnám hlavně podle toho, jaké 
měli auto a jaký měli bonus. 
 Nižší pojistné pro sváteční řidi-
če přitom neznamená horší služby. 

Servis jim zůstane na stále stejně vy-
soké úrovni. Součástí pojištění totiž 
jsou i nadále nejen asistenční služ-
by, ale i pojištění skel. Další výho-
dou, kterou občasní řidiči získávají, 
je měsíční placení pojistného formou 
inkasa či sporožira bez cenové při-
rážky. Majitelé aut tak nemusejí pře-
mýšlet, zda mají pojištění zaplaceno 
či nikoli.
 Kvůli povinnému ručení od Alli-
anz si navíc nemusí nikdo do auta 
pořizovat žádné sledovací zařízení. 
Variantu podle odhadu ujetých kilo-
metrů si nastaví každý řidič hned na 
počátku sám a podle ročního zúčto-
vání mu Allianz peníze vrátí, pokud 
najede méně, či pojišťovně doplatí, 
protože najezdí více kilometrů. Dů-
kazem bude fotografie tachometru 
nebo návštěva pobočky. 

 Před každým výročím pak Alli-
anz požádá řidiče aut o vyplnění 
stejných údajů a odeslání aktuální 

fotografie, aby zjistila skutečný stav 
tachometru.
n  Marek Chvála
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TECHNOLOGIE

Oba postupy jsou založeny na 
aplikaci přípravků americké 

značky BG Products, kterou I.O.B. 
na českém trhu zastupuje. Cílem bylo 
dokázat, že tímto způsobem mohou 
motoristé ušetřit nemalé finanční pro-
středky. 
 Zanesený filtr pevných částic je 
vždy závažným problémem. Noviná-
řům byla představena audina, která 
se kvůli tomu na místo dovlekla sku-
tečně z posledních sil, v nouzovém 
režimu.   
 Celý proces čištění probíhal přímo 
na voze za chodu motoru, kdy se 
během přibližně 180 minut efektivně 
odstraňovaly nahromaděné uhlovodí-
kové úsady (neboli saze). Patentova-
ná technologie předchází drahým vý-
měnám a stejně tak nebezpečnému 
mechanickému „vytloukání“. 
 Názorně demonstrovaným výsled-
kem bylo výrazné zlepšení hodnot 
naměřených emisí. Sekundárně 

došlo také k navrácení výkonu mo-
toru a snížení spotřeby paliva. Dluž-
no ještě dodat, že cena za tento 
úkon nepřesáhne 7000 Kč včetně 
DPH. To je jistě pádný argument  
i pro ty, kteří kvůli vysokým nákladům 
na pořízení nového filtru raději riskují 

a jezdí v rozporu s platnou legislati-
vou s jeho nefunkční podobou.
 Na sousedním stání současně pro-
bíhala dekarbonizace zážehového 
agregátu. Jak byli přítomní informo-
váni, již po ujetí prvních deseti tisíc 
kilometrů lze pozorovat výraznější 
usazování částic karbonu na venti-
lech, v sacím traktu, ve spalovacím 
prostoru či v okolí EGR ventilu.
 „Velmi tvrdé úsady zapříčiňují opo-
třebení stěn válce, vodítek ventilů, 
vstřikovačů. Na sedlech ventilů a píst-
ních kroužcích vedou ke snížení kom-
presního tlaku. Na pístu mění nega-
tivním způsobem kompresní poměr 
a zanesený vstřikovač není schopen 
efektivně rozprášit palivo. Karbon, 
jenž se dostává mezi pístní kroužek  
a stěnu válce, válec vydírá a tím  
v každém cyklu v tomto poškození 
zůstane malé množství motorového 
oleje, který shoří ve spalovací komo-
ře. Tím se vytvářejí stále houževnatěj-

ší úsady. V neposlední řadě dochází 
vlivem spalování motorového oleje  
k zanášení filtru pevných částic DPF,“ 
uvedl Jiří Kocourek, obchodně-tech-
nický manažer společnosti I.O.B. 
 Navíc zde hraje negativní roli sku-
tečnost, že vše výše zmíněné zlo při-

chází postupně. Proto je velmi malá 
pravděpodobnost, že si změn řidič 
všimne včas. Následně je ohrožena 
především celková životnost motoru, 
a to jak zážehového, tak i vznětové-
ho.
 Ještě před několika lety bylo  
jediným řešením pohonnou jednotku 
kompletně vymontovat a její součásti 
mechanicky vyčistit. Dnes je trendem 
bezdemontážní dekarbonizace, při-
čemž existují dva její způsoby.
 První spočívá v rukách majitelů 
vozů, kteří mohou preventivním balíč-
kem kompletní dekarbonizace velmi 
efektivně udržovat celý spalovací, 
palivový a výfukový systém ve vyni-
kajícím stavu. Předchází se tak výraz-
nému opotřebení a z něho vyplýva-
jícím finančně nákladným výměnám 
ventilů a pístních kroužků, zanesení 
DPF filtrů či EGR ventilů. Aplikace 
přípravku se provádí jednou za 10-
15 tisíc kilometrů nalitím do palivové 
nádrže a také do olejového prostoru, 
což zvládne většina řidičů. Cena ba-
líčku je 1050 Kč vč. DPH.
 Druhým je v okamžiku silného zne-
čištění spalovacích prostorů komplex-
ní profesionální dekarbonizace, reali-
zovaná na přístrojích BG Econo ISC, 
které vlastní několik servisních center 
v České republice. Spočívá v přesně 
stanoveném režimu nastavení tlaků, 

průběhu akcelerace, následného 
chodu ve volnoběžných otáčkách  
a splnění časových úseků pro jednot-
livé procesy čištění. 
 V našem případě bylo hotovo už 
za 90 minut a protokol ze stanice 
měření emisí jasně prokázal, že  
i tady se zákrok, jenž stojí od 3500 
do 4000 Kč včetně DPH, rozhodně  
vyplatil.
 Nedávno vznikl také poradenský 
portál na toto téma www.dekarboni-
zace.eu.
n  Marek Chvála

hygiena pro motor
Společnost I.O.B. připravila ve svém novém sídle v Klíčanech u Prahy pro  
zástupce médií workshop. Jeho tématem byly progresivní metody bezdemontážního 
čištění filtru pevných částic (DPF) a dekarbonizace zážehového motoru.

Již po ujetí 10 000 kilometrů lze 
pozorovat výraznější usazování 
částic karbonu v motoru.

Účinnou prevenci proti usazování karbonu představuje  
aplikace speciálního přípravku

Totálně zanesený DPF filtr se u tohoto Audi podařilo dokonale vyčistit
Proces profesionální dekar-
bonizace zážehového motoru
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SLUŽBy

Firma Benet s.r.o. spustila nový 
počítačový konfigurátor. Vyu-

žívá ho při prodeji ráfků značek 
Brock, Rial, Alutec, Borbet, ATS  
a CMS, které zastupuje na českém 
a na slovenském trhu.

 Konfigurátor přináší širší soubor 
informací a garanci výběru alumi-
niových disků na vyšší úrovni, než 
tomu bylo dosud.
 Automobil je představen v třídi-
menzionálním rozměru. Je tudíž 

možné si ho i s vybranými koly dů-
kladně prohlédnout ze všech stran. 
Samozřejmostí je také samotný de-
tail disku v 3D-prezentaci. Tento do-
plněk ocení například ti, kteří nechtě-
jí, aby jeho paprsky příliš vyčnívaly. 

 Zákazník si rovněž dle 
skutečnosti vybírá barvu vo-
zidla nebo upravuje výšku 

podvozku. Zároveň získá pře-
hled, jaké pneumatiky jsou pro 
daný produkt homologované  
a které TPMS senzory jsou vhodné.
 Konfigurátor obsahuje pouze 
schválené výrobky. Standardem je 
u každého z nich uvedení certifiká-
tu TÜV.
n  Marek Chvála

Nový konfigurátor ráfků

Naše novinka KLIKA motoristům 
pokryje velkou část drobných 
škod na jejich vlastním vozidle.
Miloš Velíšek, ředitel úseku pojištění vozidel
České podnikatelské pojišťovny

Asi by se těžko našel šofér, 
jehož auto během provozu 

neutrpělo nějaký ten šrám. Odnesla 
to většinou jen „kosmetika“, přesto 
následná návštěva v servisu nebyla 
zadarmo. Jenže zase nebyla tak 
nákladná, aby se pro pojistnou  
likvidaci události vyplatilo havarijní 
pojištění.
 „Je samozřejmě řada motoristů, 
kteří například kvůli vyššímu stáří 
vozidla uzavřené havarijní pojištění 
nemají. Opravu si pak majitel musí 
zaplatit ze svého. A právě těmto kli-
entům chceme poskytnout nový uži-
tečný doplněk k povinnému ručení, 

nazvaný KLIKA,“ vysvětluje ředitel 
úseku pojištění vozidel České pod-
nikatelské pojišťovny Miloš Velíšek.

 Jedná se tedy o připojištění  
k povinnému ručení, ze kterého si 
řidič v případě, že způsobí neho-
du, může uhradit škodu na vlast-

ním automobilu. Podmínkou je, že 
současně došlo k újmě na majetku 
nebo zdraví třetí osoby a pojišťov-

na uhradí za viníka škodu z povin-
ného ručení.
 Na výběr jsou dvě varianty, lišící 
se pojistnými limity ve výši deset nebo 

dvacet tisíc korun. To jsou částky, kte-
ré podle statistik České podnikatelské 
pojišťovny pokryjí plnou polovinu 
tzv. plechových škod. Navíc plnění 
je v tomto případě realizováno bez 
finanční spoluúčasti zákazníka. Pod-
mínkou likvidace je oprava vozidla 
ve smluvním servisu ČPP.
 KLIKA je platná na celém území 
České republiky, s přesahem vzduš-
nou čarou třicet kilometrů od jejích 
hranic. Sjednat ji lze na všech ob-
chodních místech České podnikatel-
ské pojišťovny.
 A to nejlepší na závěr. Až do 31. 
srpna je nabízena za zvýhodně-
ných podmínek! Její cena začíná, 
podle zvoleného druhu povinného 
ručení, již na 370 Kč ročně.
n                   Marek Chvála

Jak mít pořádnou KLIKU

SLUŽBy
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A to navzdory mnohdy hororo-
vým zkazkám o záludnostech 

poutě na jih. Faktem je, že prázd-
ninový provoz je nárazově mnohem 
intenzivnější než v ostatních obdo-
bích roku. Také nejrůznějších oprav 
a jiných zádrhelů na trasách spíše 
přibývá, než naopak. Přesto lze 
tuto „štreku“, při rozumném přístupu  
a nepřecenění vlastních sil, absolvo-
vat relativně v pohodě.
 Kudy jet? Variant je hned něko-
lik. Na prvním místě je třeba uvést 
tu klasickou, vedoucí přes Jihlavu  
a Hatě (případně Brno a Mikulov) 
do Vídně a dále na Graz, Maribor 

a Záhřeb. K moři to vyjde na něja-
kých 1100 kilometrů, které lze „dát“ 
za zhruba jedenáct hodin, pokud 
ovšem nenastanou komplikace. Těm 
se ovšem sotva vyhnete. Trpělivostí 
se budete muset obrnit už na našem 
území, přičemž si nevyberete. Zdrží 
vás jak četné rozkopané úseky mezi 
Jihlavou a Znojmem, tak rozsáhlá 
rekonstrukce výpadovky z Brna na 
Mikulov. V Rakousku se dají očeká-
vat kolony před Grazem, v Chorvat-
sku může zlobit jednotubusový tunel 
Jablonica.    
 Alternativu představuje jízda přes 
České Budějovice, Linec do Grazu, 

kde se obě větve spojují. Je o asi 
padesát kilometrů kratší, ale časově 
o trochu náročnější. Bohužel i zde 
to bude několikrát na nervy, v České 
republice na přejezdech mezi dokon-
čenými úseky D3, u našich jižních 
sousedů před Lincem a Grazem.
 Vytrvalci to mohou zkusit přes 
Maďarsko. Výhodou je, že téměř 
pořád se uhání po dálnici, zápo-
rem délka 1300 kilometrů. Vyhne-
te se sice placení drahé slovinské 
známky, ale zase vás zkasírují na 
Slovensku i v Maďarsku. Neuralgic-
kým bodem je permanentně ucpa-
ná Budapešť.

 K překonávání hranic by vám 
měl stačit občanský průkaz  
a k řízení tuzemský „řidičák“. 
Podmiňovací způsob je ovšem 
na místě, protože se množí zvěsti  
o eventuálních zpřísněných kon-
trolách na vstupu do Chorvatska 
a také Rakousko se v souvislosti  
s dalším vyhrocením migrantské 
krize zřejmě chystá opět spustit zá-
vory. Takže pas představuje jisto-
tu. K vozidlu je vyžadován doklad 
o povinném ručení, tzv. zelená 
karta. Jestliže jedete se služebním 
či půjčeným automobilem, přibalte 
s sebou notářsky ověřený písemný 
souhlas majitele (v některém světo-
vém jazyce, nejlépe v angličtině).
 Nepřejeme vám nic zlého, jen-
že dopravní nehody nechodí po 
horách, nýbrž po motoristech. 
Pokud se už do některé připlete-
te, buďte obezřetní. Vždy volejte 
policii a nikdy nepodepisujte nic, 
čemu nerozumíte. Že bez kvalitní-
ho pojištění a zajištěných asistenč-
ních služeb vyráží na dovolenou 
jen naprostý hazardér, snad není 
třeba zdůrazňovat.   
 Přehled dálničních poplatků při-
nášíme v samostatné tabulce. Do-
poručujeme pořízení potřebných 
kuponů v předstihu před odjez-
dem – jejich prodejem se zabývá 
Ústřední automotoklub (ÚAMK). 
Kromě času totiž ušetříte i peníze. 
V Chorvatsku se vybírá mýto. Jak 
je již „dobrým zvykem“, oproti 
loňsku opět podražilo a navíc bě-
hem prázdnin byla zavedena spe-
ciální desetiprocentní přirážka. 
Průjezd od slovinské hranice do 

Cestujeme na jih
Doby, kdy zážitků chtiví našinci putovali za mořem a sluníčkem po vlastní  
ose třeba i do Španělska, jsou pryč. Mekka českých dovolenkářů, chorvatské 
pobřeží Jadranu, je však v letních měsících stále cílem desetitisíců řidičů.

CESTOVáNÍ
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Záhřebu vás tak vyjde na 53 kun, 
od maďarské hranice pak na 46 
kun. Na dálnici A1 z chorvatské 
metropole k Jadranu záleží na 
tom, kde z ní sjedete. Při odbočení 
na Rijeku je to (s osobním vozem 
bez přívěsu) 35 kun, na Plitvická 
jezera 72 kun, na Pag 132 kun, 
na Šibenik 169 kun, na Split 200 
kun a na Makarskou riviéru 224 
kun. Platit se dá kromě kun také  
v eurech nebo kartou. Poslední 

způsob je, co se rychlosti odbavení 
týče, nejvýhodnější.
 Obecně je třeba konstatovat, že 
pohonné hmoty jsou všude po trase 
dražší než u nás. Podobně je nutné 
se akceptovat i to, že hlouběji do 
kapsy je potřeba sáhnout při kou-
pi jídla a pití, případně tranzitního 
ubytování. Vždy byste však v autě 
měli mít dostatek nealkoholických 
nápojů a v nádrži patřičné množ-
ství benzinu nebo nafty. V opačném 

případě se několikahodinové stání 
v zácpě při tropických teplotách 
může lehce změnit v neskonalé utr-
pení.
 Dopravní předpisy ve všech 
zmíněných zemích v zásadě odpo-
vídají těm v České republice. Ně-
kde jsou trochu měkčí, pokud jde  
o toleranci alkoholu v krvi, její míru 
je však lepší nezkoumat v praxi. 
Pěkně mastné jsou ovšem pokuty. 
Tak v Rakousku vás nedodržení po-
volené rychlosti může přijít až na 
150 eur, v Chorvatsku mimo obec 
na 7000 kun, v obci dokonce na 
15 000 kun. Extrém představuje 
možný tisícieurový postih ve Slo-
vinsku, pokud stanovené maximum 
překročíte o více jak 30 km/h.
 Závěrem ještě několik informací 
pro ty, kteří se rozhodli tentokrát 
strávit svoje volno v Itálii. Mýtné do 
Benátek aktuálně činí přes Tarvisio 
17,50 eura, přes Brenner 25,60 
eura. Cesta do Bibione přijde na 
11,10 eura, do Caorle na 13 eur, 
do Lida di Jesolo na 14,10 eura, 
do Rimini na 32,20 eura a do 
Florencie na 36,10 eura. Do per-
ly Toskánska je však lepší zamířit 

přes Brennerský průsmyk za 32,30 
eura. Totéž platí pro Ligurskou rivié-
ru (48,20 eura). Litr naturalu 95 je 
na Apeninském poloostrově k mání 
v průměru za 1,524 eura, litr nafty 
za 1,364 eura.
n  Marek Chvála

Ceny dálničních kuponů
pro osobní automobily

v roce 2017 

Rakousko
desetidenní 8,9 eura
dvouměsíční 25,9 eura
roční 86,4 eura

Slovensko
desetidenní 10 eur
čtrnáctidenní 14 eur
roční 50 eur

Maďarsko
devítidenní 2975 forintů
měsíční 4780 forintů
roční 42 980 forintů

Slovinsko
sedmidenní 15 eur
měsíční 30 eur
roční 110 eur
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Ovšem dříve než benzin mu za-
voněla voda. „Chodil jsem na 

sportovní gymnázium a věnoval se 
veslování. Dokonce jsem se dostal do 
širší juniorské reprezentace a v této 
kategorii také vyhrál Primátorky. Pak 
jsem ale propadl motorsportu,“ vy-
světluje muž, všeobecně známý jako 
Kocour Vavřinec. „Tahle přezdívka 
mě provází už od dětství. Mám ho 
namalovaného na autě a dokonce 
i registrovaného jako ochrannou 
známku.“

 S automobilovým sportem začal 
absolvent Právnické fakulty Univerzi-
ty Karlovy v roce 1989. Od té doby 
na jeho kontě přibyla pěkná řádka 
úspěchů včetně dvojnásobného tri-
umfu v kontinentálním šampionátu  
i domácího titulu. Stal se také historic-
ky třetím držitelem Ceny Jiřího Sedláře 
pro nejlepšího automobilového zá-
vodníka do třiceti let. 
 Nicméně zhruba před deseti lety 
omezil svoje závodění na sprinty  
a rally revivaly: „Potřeboval jsem 

stabilizovat svoje podnikatelské  
i další aktivity. Jenže za chvíli mě 
zase začaly svrbět dlaně.“ Vrhl 
se zpátky naplno do motorsportu  
a oprášil svoje zkušenosti z okruhů. Ve 
dvanáctihodinovém brněnském Epilo-
gu 2015 si vyjel druhé místo ve třídě 
do 2000 cm3.
 Ve stejném roce jsme ho znovu 
zaregistrovali ve vrchařské komuni-
tě. Loni si vybojoval zpátky vstupen-
ku do reprezentace a letos tedy, ve 
své kariéře již šestnáctou sezonu, 
hájí, s účinnou podporou svého no-
vého hlavního partnera Motulu, po 
celé Evropě barvy České republiky.  
S nemalým zdarem: „Jsme v polovině 
šampionátu. Zatím jsem v jeho katego-
rii 1 na druhé příčce a vedu skupinu 
N. V odhadu svých vyhlídek jsem ale 
střízlivý, protože konkurence je obrov-
ská. Všechno je ještě otevřené. Již nyní 
ale chci poděkovat Autoklubu, závod- 
nímu týmu, partnerům, soupeřům  
i všem, co mi podporují a fandí!“
 Tomáš se spoléhá na služby 
osvědčeného Mitsubishi Lancer EVO 
IX: „Nějakou dobu mu určitě ještě 
zůstanu věrný. Má ostatně homolo- 
gaci platnou až do roku 2020.“  
„Myšák“ tak doplnil pestrou paletu 
aut, za jejichž volant se posadil. Patří 
do ní Fordy Fiesta, Sierra Cosworth  
a Escort Cosworth, Nissan Sunny, 
Suzuki Swift, Renault Clio RS, BMW 
M3 i tisícikoňový Nissan GTR.  
A také krásná Lancia Delta Integrale. 
„Jediný auťák, na kterém jsem vydělal. 
Tedy, když to vezmeme po finanční 
stránce,“ směje se.
 Další jeho velkou láskou jsou moto-
ristické sprinty. Nejenže v nich dobyl 

kopu vavřínů, ale je zároveň zakla-
datelem a předsedou jejich svazu 
(www.smscz.cz) a pořádá v nich mis-
trovství ČR. „Podařilo se nám propojit 
pořadatele tuningových srazů a tak 
má náš šampionát letos už patnáct 
pokračování. Pro příští sezonu jedná-
me o spolupráci s Autoklubem České 
republiky. Rovněž s ním jsem svázaný 
od jeho porevolučního vzniku. Pomá-
hal jsem mu hlavně po právní stránce, 
byl jsem i členem výkonného výboru 
Federace automobilového sportu,“ 
vypočítává.
 Široká veřejnost má Tomáše 
Vavřince zafixovaného jako orga-
nizátora renomovaných soutěží  
krásy Supermiss (www.supermiss.cz)  
a Miss Motorsport (www.missmo-
torsport.cz) i originálního Seniora 
roku (www.seniorroku.cz). Kromě 
toho je však „podepsán“ pod ce-
lou řadou jiných projektů, které 
možná nejsou tolik medializované,  
o to však záslužnější. Jde například o 
bowlingový turnaj Kocoura Vavřince 
pro dětské domovy, podobně zamě-
řenou tenisovou Prague Prix či pomoc 
Jedličkovu ústavu a pediatrické a orto-
pedické klinice FN v Motole.
 Svého času byl činný i jako ko-
munální politik. „Možná se do této 
sféry vrátím. Chtěl bych se věnovat 
tomu, čemu rozumím nejlépe, tedy 
otázkám dopravy. Ať už jde o stav  
a rozvoj dálniční sítě nebo o specific-
ké problémy pražské dopravy.“
n  Marek Chvála

Je pořád v pohybu. Pokud sám  
nezávodí, sportovní a společenské 
akce pořádá a ještě k tomu realizuje 
spoustu dalších nápadů. Také naše 
schůzka s JUDr. Tomášem Vavřincem 
probíhala v hektickém tempu, mezi 
dvěma díly seriálu vrchařského
mistrovství Evropy.

KOCOUr
PrOháNí MyŠáKA

SPORT

Nádherná éra s kultovní
Lancií Delta Integrale

Tomáš Vavřinec v kokpitu závodního automobilu
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Na bowlingovém turnaji 
Kocoura Vavřince se (zleva) 
zpěvákem Bohušem  
Matušem a moderátory  
Reyem Korantengem  
a Martinem Čermákem
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CZECH TRUCK PRIX
Evropské závody tahačů

The Most Grand Finale
FIA European Touring Car Cup

The Most SHOW
Food, adrenalin i zábava
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