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Kombinovaná spotřeba paliva od 6,7 do 7,2 l / 100 km. Kombinované emise CO2 od 154 do 164 g/km.
Použité obrázky jsou pouze ilustrativní. seat.cz/cupra22

Cesta k vítězství.
SEAT Leon Cupra #22
Akcelerace, rychlost, preciznost a pocit 
bezpečí. Víc od svého auta nechci. Jak na 
okruhu, tak na silnici potřebuju mít jistotu, že 
se můžu na své auto 100% spolehnout. Jedině 
tak mohu podat takový výkon, který se ode mě 
očekává. Nespokojím se s průměrem, chci být 
nejlepší. Chci vyhrát.

Petr Fulín
Vítěz poháru cestovních vozů ETCC 2017
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ZAJÍMAVOSTI

uta s diesely končí. Myslím, že během pár let zcela zmizí. Je to technologie minulosti. Lidé už 
pochopili, že nelze mít zcela čistá auta se vznětovými motory bez NOx,“ tvrdí polská eurokomi-

sařka pro vnitřní trh, průmysl a podnikání.
Bosch ovšem ve Stuttgartu provozuje automobily s turbodiesely, které mají v reálném městském 

provozu emise NOx 13 mg/km, takže jsou i pod limity, které budou platit až od roku 2020, tedy 120 mg 
NOx/km. Přitom si tento motor uchovává výhodu nízké spotřeby, a tedy emisí CO2. Nepoužívá novou 
technologii, jen inteligentní kombinaci optimalizace činnosti motoru a maximalizace účinnosti stávají-
cích systémů čištění výfukových plynů, a stále má ještě rezervy pro další zlepšení. 

Budou mít pravdu technici nebo politici?

Polská eurokomisařka Elżbieta Bieńkowská tvrdí, že diesel je mrtvá 
technologie. Společnost Bosch přitom předvedla turbodiesel s vel-
kou rezervou plnící budoucí emisní limity.

Kdo bude mít pravdu?

Pozor 
na kuny!

Renault Zoe do prodeje

O životě s autem

Jaká byla budoucnost 
před 50 lety?

Ford připravuje 
autonomní 
rozvoz zboží

nás podobné statistiky neexistují, ale 
v Německu se tímto problémem vážně 

zabývají: tamní pojišťovny totiž zjistily, že ost-
ré zuby kun mají na svědomí ročně 46  000 
poruch na elektroinstalaci aut, což je každo-
ročně stojí více než 13 milionů eur! Není to dů-
sledek toho, že by kunám chutnaly plasty na 
izolacích, ale protože si značkují své území 
a při tom odstraňují stopy svých rivalů.

enault Zoe se v roce 2017 s prodejem 
přes 35  000 kusů a meziročním ná-

růstem o 43 % stal již třetí rok nejprodáva-
nějším vozem s elektrickým pohonem v Ev-
ropě s podílem na trhu 24 %. Za sedm let už 
se prodalo 100 000 vozů. Nyní se tento elek-
trický bestseller dostává i na český trh.

nes byl oficiálně uveden do provozu nový 
komplexní motoristický web autonoviny.cz. 

Čtenář na něm nalezne zasvěcené informace ze 
všech oblastí automobilismu. Vedle původních tes-
tů a představení nových modelů se dočte o novin-
kách ze sféry progresivních technologií, ekonomi-
ky, historie a dalších oblastí. Na jeho tvorbě se po-
dílí kolektiv zkušených motoristických novinářů.  

nes jsme ze všech 
stran pře-

svědčováni o tom, 
že budoucnost 
osobní dopravy 
je v elektromobi-
lech. Před půl sto-
letím odborníci se stej-
nou jistotou tvrdili, že bu-
doucnost patří Wankelovu motoru s rotačními písty. NSU Ro80 s ním získalo titul Auto roku 1968, 
ale po deseti letech a 37 398 vyrobených kusech jeho produkce skončila bez nástupce. 

ord v Miami v rámci přípravy na auto-
nomní rozvážkovou službu zkouší vůz 

Transit Connect se speciálními schránkami. 
Jakmile vůz dorazí na místo, dostane zákazník 
pokyn a sám si objednané zboží vyzvedne. 
Prototypy vypadají, jako by jezdily samy, ale 
mají řidiče.
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ikdy dřív neměli motoristé ta-
kové možnosti volby z  tolika 

podob nových aut. Bývaly doby, kdy 
byly na výběr jen sedany, hatchbacky 
nebo kombi – než do hry vstoupily 
minivany. Úplné zemětřesení posléze 
vyvolala obliba tzv. sportovně užit-
kových vozidel, tedy SUV. Už dříve 
se dala pořídit auta s vyšší stavbou 
karoserie, určená pro jízdu v terénu 
a  přitom poskytující komfort osob-
ních aut. Jejich robustnost si získáva-
la stále více příznivců a automobilky 
pochopily, že překonávání terénních 
překážek není tím, co u těchto vozi-
del kupující vyhledávají. 

Ukázalo se, že ke spokojenosti 
často stačí jen přidat pár centimetrů 
výšky navíc. Výrobci nabídli crosso-
very – modely na pomezí různých 
kategorií, nejčastěji hatchbacky ne-
bo kombi se zvýšenou stavbou, blíží-
cí se vzhledu minivanů nebo SUV. 

Opět to přineslo úspěch. A aby toho 
nebylo málo, takřka každý z nich mu-
sí mít více či méně extrémní sportov-
ní verzi.

Přidejme alternativu v  podobě 
pohonných jednotek na benzin, naf-
tu, zemní plyn či hybridů. K  tomu 
přistupují ještě vozidla s elektrickým 
pohonem.

Přitom moderní automobily už 
dnes nejsou jen dopravními pro-
středky. S trochou nadsázky musejí 
být prodejci aut připraveni na to, že 
je oslovují zákazníci, pro které je 
rozhodujícím parametrem schop-
nost vozu komunikovat s  jejich 
chytrým telefonem. Automobily se 
změnily v počítače na kolech a pře-
hled schopností komunikačních, in-
formačních a zábavních systémů je 
dnes nejen dlouhý, ale z  hlediska 
značek jde o nejdůležitější parametr 
při představování novinek. 

Doba se změnila. Získat informa-
ce o  pohonných jednotkách je čím 
dál tím složitější a o konstrukci pod-
vozku se už takřka nemluví. Produ-
centi se snaží odlišit od konkurence 
designem a  komfortními funkcemi. 
Vysoká úroveň bezpečnosti je sa-
mozřejmostí. Důležitým kritériem je 
dostupnost asistenčních systémů, 
které předcházejí nebezpečným si-
tuacím a řidiči pomáhají zvládat kri-
zové momenty. Tím se posouváme 
stále blíž k  nižším úrovním auto-
nomního řízení.

Možnosti výběru se zdají neo-
mezené, jenže automobilky z  toho 
mají těžkou hlavu. S novou metodi-
kou měření emisí se jim totiž znač-
ně zkomplikovaly postupy homolo-
gace prodávaných modelů. Vytvá-
ření mnoha variant ve spojení 
s  kontrolou emisí NOx v  reálném 
provozu má za následek, že není 
možné fyzicky stihnout změřit všech-
no. Musejí se totiž otestovat veškeré 
možné kombinace motorů, převodo-
vek, ale i velikostí kol a mnoha prvků 
výbav, které mají vliv na spotřebu. 
Automobilky proto nyní stojí před 
takřka Sofiinou volbou – které verze 
udržet v  prodeji bez přerušení 
a které na čas uložit k ledu, než bu-
dou k  dispozici potřebné kapacity 
pro jejich homologaci. Při selekci 
přitom nepůjde jen o prodejní čísla 
a ziskovost, ale také o pověst znač-
ky. Jejich rozhodnutí budou jasná až 
v září. Zde se ale podívejme na to, 
co nám nabízejí ve svých prodej-
nách nyní.

Vladimír Rybecký

TIPY Z HORNÍCH PATER

Automobilky 
stále více sázejí 
na alternativní 
způsoby pohonu

Nabídka na českém 
automobilovém 
trhu je neskutečně 
široká

TRUMFY PRO ČESKÝ TRH

Naprostá většina významných značek dnes zákazníkům 
nabízí na výběr bohatou škálu modelů a  variant. Na ná-
sledujících stránkách AUTOnovin najdete ty, které ze svého 
portfolia vybrali sami nejvyšší představitelé dovozních  
organizací působících na českém trhu.
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utomobily jezdící na stlačený 
zemní plyn (CNG) nabízejí 

ekologickou alternativu ke vzněto-
vým motorům na naftu. Emise CO2 
jsou při spalování zemního plynu 
podstatně nižší než u  zážehových 
motorů na benzin a na úrovni srov-
natelné s  auty jezdícími na naftu. 
Motory na plyn nemají žádné emise 
pevných částic a  podstatně nižší 
jsou i emise oxidů dusíku. 

Z hlediska zákazníků jsou rozho-
dující předností výrazně nižší pro-
vozní náklady – proti vozům na naftu 
téměř o  třetinu a  proti autům na 
benzin až o  50 %. To je dáno jak 
menší spotřebou při jízdě na CNG, 
tak nižší prodejní cenou zemního 
plynu. Aktuálně se cena CNG u veřej-
ných čerpacích stanic v ČR pohybuje 
v rozsahu 23 až 26 Kč/kg. Přitom ne-
dávno podepsané Memorandum 
o  dlouhodobé spolupráci v  oblasti 
vozidel na zemní plyn pro období do 
roku 2025 zahrnuje závazek státu, že 
minimálně do roku 2025 bude mít 
tato látka pro pohon motorů nadále 
sníženou sazbu spotřební daně. Poři-
zovací cena vozidel na CNG je navíc 
srovnatelná se stejnými vozy s  tur-
bodiesely.

Vozidla na CNG nemají omezený 
dojezd a  tankování netrvá déle než 
u nafty nebo benzinu. Síť čerpacích 
stanic je už v  České republice po-
měrně hustá a  podobně tomu je 
i  v  Německu, Rakousku a  zejména 
Itálii. Tam, kde dosud chybí, je možné 
bez problémů jezdit na benzin. 

Využít přednosti pohonu na 
zemní plyn umožňuje automobilka 
Seat širokou nabídkou modelů ve 
verzích TGI. Především kompaktní 
Leon TGI se řadí mezi nejprodávanější 
automobily na CNG v Evropě.

Pětimístný automobil s  délkou 
4263 mm při rozvoru náprav 2636 mm 
má zavazadlový prostor 275 l. Pod 
podlahou zavazadelníku jsou tlakové 
nádoby na 15 kg stlačeného zemního 
plynu a kromě toho je zde nádrž na 
50 l benzinu.

Seat Leon TGI pohání turbodmy-
chadlem přeplňovaný čtyřválec 1,4 l 

s největším výkonem 81 kW (110 k) 
v rozsahu otáček 4800 – 6000/min 
a točivým momentem 200 N.m v roz-
sahu od 1500 do 3500/min. Kon-
strukční úpravy umožňují použití 
zemního plynu a benzinu. Elektronic-
ká řídicí jednotka zajišťuje, že kromě 
spuštění motor spaluje primárně 
plyn. Jen pokud už není v nádrži, pře-
pne samočinně na benzin. Seat Leon 
TGI je vybaven šestirychlostní přímo 
řazenou převodovkou, na přání se 
dodává i   dvouspojková sedmistup-
ňová DSG.

Seat Leon TGI dosahuje největší 
rychlosti 194 km/h a zrychlení z 0 na 
100 km/h za 10,9 s. Jeho kombinova-
ná spotřeba je 5,4 m3 CNG na 100 km, 
respektive 5,3 l benzinu/100 km. 
Emise CO2 dosahují 96 g/km při jízdě 
na CNG a 124 g/km na benzinový po-
hon. 

Seat Leon TGI je dostupný v úrov-
ni výbavy Style. Ta mj. zahrnuje auto-
matickou dvouzónovou klimatizaci 
Climatronic, elektronickou uzávěrku 
diferenciálu na přední nápravě XDS, 

16“ kola, světlomety LED pro denní 
svícení, elektromechanickou parko-
vací brzdu s funkcí Autohold, systém 
multikolizní brzdy a tempomat. V in-
teriéru najdeme i  multifunkční vo-
lant, elektricky ovládaná okna vpře-
du i  vzadu a  media System Colour 
s 5“ dotykovým displejem.

Aktuální akční cena vozu Seat 
Leon 1,4 TGI Style je 498 900 Kč. Pro 
porovnání – Leon 1,0 TSI/85 kW Sty-
le přijde na 476 900 Kč a s turbodie-
selem 1,6 TDI/85 kW Style stojí 
509 900 Kč. Kombi Leon ST je k do-
stání za 528 900 Kč.

Vladimír Rybecký

NEŠETŘÍ JEN KAPSU

SEAT LEON 1,4 TGI (CNG) STYLE

Stejně jako své další modely nabízí automobilka Seat 
zákazníkům také kompaktní model Leon i  s  pohonem 
na zemní plyn. Verze Leon TGI je k  dispozici nejen jako 
pětidveřový hatchback, ale také praktické kombi Leon ST. 
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Aleš Novák, ředitel divize SEAT, 
Porsche Česká republika, s.r.o.

SEAT vyvíjí jednotky pohonu na CNG, které 
jsou bez omezení mobility udržitelnou, zisko-
vou alternativou tradičních pohonů a  elek-
tricky poháněných vozidel. A nabídka snad-
né mobility je cílem značky SEAT.

Provozní náklady 
vozů na CNG jsou 
oproti běžným 
nižší až o 50 %

Seat Leon TGI  
je dostupný  
v úrovni výbavy 
Style
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itsubishi ASX je volba prag-
matických zákazníků, kteří 

žádají japonské auto s  prověřenou 
technikou, vyšší stavbou karoserie 
a dostupnou cenou. Žádné technické 
ani designové výstřelky zde nečekej-
te, od toho je tady „sportovní“ SUV 
Eclipse Cross. A navíc: importér nabí-
zí nejen motory na benzin a  naftu, 
ale také „tovární“ variantu na LPG.

Pouhých 4,4 m dlouhá a  rozum-
ných 1,8 m široká karoserie (přesně 
1770 až 1810 mm podle verze) je 
předpokladem ještě dobré hbitosti 
v městském provozu, ale už solidní-
ho vnitřního prostoru. Překvapivě 
velký je výrobcem udávaný objem 
zavazadlového prostoru až 488 l, 
průměr této kategorie je o 20 l nižší.

Hlavní lákadlo ale představuje ce-
na v kombinaci se standardně dodá-
vanou 5letou zárukou. Mitsubishi 
ASX můžete mít už za 385 000 Kč, 
což je akční cena vstupní verze In-
form. Už ta ale obsahuje vše pod-
statné: sedm airbagů včetně kolenní-
ho pro řidiče, asistent rozjezdu do 
kopce, klimatizaci, rádio či palubní 
počítač. Lákavější Invite+ přidává za 
39 850 Kč například LED denní svíce-
ní, parkovací čidla vzadu, kožený vo-
lant, tempomat nebo automatickou 

klimatizaci s chlazenou schránkou 
u spolujezdce.

Tvůrci Mitsubishi při návrhu ASX 
dobře věděli, co bude zákazníky zají-
mat nejvíce: vysoká stavba karoserie 
pro pocit bezpečí a adekvátně zvýše-
ný podvozek pro jistotu při překoná-
vání nástrah horských středisek 
(a  městských obrubníků). Světlá 
výška benzinové verze činí nadprů-
měrných 190 mm (například hlavní 

soupeř Škoda Karoq nabízí 183 mm) 
a nájezdové úhly (přední 20,2 °/pře-
chodový 19,0 °/zadní 32,8 °) zajišťují 
jistotu i na náročnějším povrchu, než 
jsou zasněžené cesty.

Na českém trhu si můžete k po-
honu ASX vybrat nejžádanější ben-
zinovou šestnáctistovku, jejíchž  
86 kW neboli 117 k je na 1,3 až 1,4 t 
těžké SUV vcelku dostatečných. Je 
to čtyřválec ze staré školy, a tak má 
rád otáčky, majitelé se nemusejí bát 
servisních trablů s  turbodmycha-
dlem. S  tímto motorem se pojí vý-
hradně pětistupňová manuální pře-
vodovka a pohon všech kol – to je ale 
také nejčastější volba zákazníků v té-
to kategorii SUV. Kompaktnímu vozu 
stačí na nejvyšší rychlost 183 km/h 
a zrychlení z 0 na 100 km/h za 11,5 s, 
spotřebu výrobce udává 5,8 l na  
100 km.

Zajímavou alternativou je prove-
dení na LPG. Tovární „přestavba“ je 
příslibem spolehlivosti, k tomu přidá-
vá příznivé provozní náklady. Kromě 
63litrové nádrže na benzin je ve voze 
i zásobník na 53 l plynu, což výrazně 
prodlužuje jízdní dosah. Třetí volbou 
pro nejnáročnější – a také ty, kteří vy-
žadují pohon všech kol – je turbodie-
sel 2,2 l o výkonu 110 kW (150 k) a to-
čivém momentu 360 Nm v  širokém 
rozsahu 1500 až 2750 otáček. S tímto 
motorem se pojí pouze šestistupňo-
vá samočinná převodovka.

Michael Kudela

SPOLEHLIVÁ 
VOLBA 

Interiér potěší 
v první řadě 
přehledností  
bez výstřelků  
a solidní kvalitou 
zpracování

Design 
kompaktního  
SUV odkazuje 
na své japonské 
kořeny

MITSUBISHI ASX

Japonské Mitsubishi ASX patří dlouhodobě mezi nejžá-
danější kompaktní SUV na českém trhu. Důvody jsou jasné: 
rozumné rozměry, vstřícná cena a pětiletá záruka.
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Kamil Šilhavý,  
generální ředitel  
M Motors CZ, s.r.o.

ASX je plné života a umí nabídnout vše co bu-
dete na cestách s vašimi blízkými potřebovat 
– skvělé pohodlí, bezpečí i  prostor a  k  tomu 
nízkou spotřebu.

www.autonoviny.cz
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utomobilka Subaru předsta-
vila první Subaru XV v  roce 

2012 s  výrazným tematickým de-
signem UrbanAdventure, který snou-
bil jak robustnost, tak i  sportovní 
vlastnosti.

Od té doby si ho oblíbil stále větší 
počet zákazníků, kteří holdují outdo-
orovým aktivitám. Subaru XV této 
skupině lidí nabídlo možnost naplnit 
jejich aktivní životní styl a dnes je klí-
čovým modelem, jenž vévodí prode-
jům značky. Bylo navrženo jako so-
fistikované auto s drsně působícími 
výbavovými prvky a  svými schop-
nostmi jak ve městě, tak mimo něj 
i nadále přitahuje nové fanoušky.

Kombinuje kompaktnost s  SUV 
schopnostmi, které stojí na charakte-
ristickém systému pohonu všech kol 
Symmetrical All-Wheel Drive, osvěd-
čeném šestnáctistovkovém nebo 
dvoulitrovém motoru Boxer a  akč-
ním zevnějšku. 

Přibližně 80 % součástek pohon-
né jednotky s přímým vstřikováním 
bylo ve srovnání s  předchozími at-
mosféricky plněnými agregáty zcela 
přepracováno.  Nyní je o 12 kg lehčí, 
což zlepšuje obratnost a  stabilitu. 
Pokročilá převodovka Lineartronic 
výrazně rozšiřuje rozsah převodo-
vých poměrů. Dokáže lépe udržet 
motor v nejoptimálnějších otáčkách 
a tím zajišťuje efektivní a plynulejší 
akceleraci, vynikající výkonnost 
i nižší spotřebu paliva.

Model je postaven na zcela nové 
globální platformě Subaru. Ta zvýši-
la celkovou torzní tuhost oproti sou-
časným provedením o 70 % a úro-
veň absorpce energie při nárazu šla 
nahoru o 40 %. 

Součástí standardní výbavy je 
technologie Subaru EyeSight. Její 
další funkce nabízejí špičkovou bez-

pečnost a jízdní vlastnosti při vyhý-
bacích manévrech, stejně jako posí-
lenou ovladatelnost a komfort říze-
ní. Současně zdokonalují typická 
konstrukční řešení a terénní schop-
nosti vozu v režimu X-MODE.

V zemích, kde byly provedeny bez-
pečnostní nárazové testy, získal auto-
mobil vysoká hodnocení. V  případě 
zkoušek European New Car Assess-
ment Programme (Euro NCAP) šlo 
o nejvyšší počet pěti hvězdiček. 

Zpětná vazba řízení i  pedálů, re-
akce vozidla, hluk i vibrace byly odla-
děny tak, aby dohromady vytvářely 
pozitivní pocit. Ač vypadající jako 

SUV, pohybuje se po silnici hladce 
jako běžné osobní auto. Jeho ovlada-
telnost je klíčovým prvkem koncep-
tu Fun to Drive, tedy potěšení z jízdy.

V interiéru byla přepracována se-
dadla, která nyní lépe obepínají těla 
posádky, ale současně jsou prodyš-
ná. Součástí standardní výbavy je 
velký dotykový displej. Systém info-
tainmentu s propracovanější konek-
tivitou přináší zábavu za volantem. 
Prostřednictvím Apple CarPlay 
a Google Android Auto lze ve voze 
používat oblíbené aplikace chytrých 
telefonů.

Petr Dufek 

POTĚŠENÍ Z JÍZDY

SUBARU XV

Nové Subaru XV je crossover, který spojuje kompaktní  
karoserii s vlastnostmi vozu SUV. Pohledný japonský spor-
tovec vám nadělá parádu, i když s ním vyrazíte do společ-
nosti: stylově vás odveze do divadla či na nákupy.
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Ač vypadající jako 
SUV, pohybuje se 
po silnici hladce 
jako běžné osobní 
auto

Model je postaven 
na zcela nové 
globální platformě 
Subaru

Součástí 
standardní výbavy 
je velký dotykový 
displej
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esign vozu je moderní a  re-
prezentativní. Pětimístný in-

teriér vyniká komfortem, díky němuž 
je posádka doslova hýčkána. Je využit 
program Citroën Advanced Comfort 
a v Evropě se poprvé představuje nové 
odpružení podvozku s progresivními 
kapalinovými tlumiči s hydraulickými 
dorazy, které vyrovnávají nerovnosti 
vozovky. Světovou premiéru mají se-
dadla Advanced Comfort z pěny s vy-
sokou hustotou.

Oproti předchozímu modelu byly 
tolik diskutované tzv. airbumby pře-
místěny ze dveří do jejich spodní čás-
ti a  zmenšeny. Nové jsou i  široká 
přední maska, tvar blatníků a hladká 
zadní strana se světly s LED diodami 
vytvářejícími 3D efekt. Dlouhý rozvor 
(2 600 mm) s krátkými převisy zaru-
čuje kompaktní rozměry. Díky tomu 
je vůz snadno ovladatelný a zároveň 
prostorný.

C4 Cactus skýtá tři desítky kombi-
nací individualizace exteriéru, přede-
vším zásluhou devíti odstínů karose-
rie a  čtyřem balíčkům Pack Color, 
které zahrnují elegantní barevné prv-
ky. Pět různých stylů interiéru do něj 
vnáší světlo a eleganci.

Nabídku v České republice před-
stavují dvě úrovně výbavy a dvě mo-
torizace. Základní výbava Feel zahr-
nuje všechny důležité bezpečnostní 
systémy, manuální klimatizaci, au-
diopřístroj, přední mlhovky, asistent 
rozjezdu ve svahu, zadní parkovací 
asistent, centrální zamykání s dálko-
vým ovládáním, tempomat a  ome-
zovač rychlosti, dotykový 7“ displej, 
airbag spolujezdce ve střeše a další 
prvky.

Za příplatek lze získat Paket Bezpeč-
nost, který obsahuje varování před ne-
úmyslným opuštěním jízdního pruhu, 

systém rozpoznávání dopravních zna-
ček, Active Safety Brake, Driver 

Attention Alert, automatickou 
klimatizaci, samočinné rozsvě-
cení světel, samočinné stěrače 
a clonu u zpětného zrcátka. To 
vše za 15 000 Kč!

Vyšší úroveň výbavy Shine 
přidává již zmíněný Paket Bez-
pečnost a dále Paket Automatic, 

hliníková šestnáctipalcová kola 
a  integrovaný navigační systém 

Citroën Connect Nav. V  benzinové 
verzi tento bohatě vybavený vůz star-
tuje na ceně 339 900 Kč. Přikoupit lze 
například Grip Control za 20 000 Kč, 
vyhřívaná sedadla za 7000 Kč nebo pa-
noramatické střešní okno za 19 000 Kč.

Zákazník má na výběr motorizaci 
zážehovým přeplňovaným tříválcem 
1.2 PureTech s výkonem 81 kW (110 k) 
za akční cenu 339  900 Kč nebo 
vznětovým přeplňovaným čtyřvál-
cem 1.6 BlueHDI se 73 kW (100 k) za 
379 900 Kč. Automat EAT 6 je k dis-
pozici pro benzinovou verzi a připlá-
cí se za něj 40 000 Kč. V plánu jsou 
ještě pohonné jednotky 1.2 PureTech 
130 a 1.5 BlueHDi 100.

Benzinová verze s  točivým mo-
mentem 205 Nm při 1500/min spo-
třebuje podle údajů výrobce v  prů-
měru 4,9 litru na sto kilometrů. Diesel 
s  254 Nm při 1750/min se „spokojí“ 
s 3,6 litry nafty na sto kilometrů. S ná-
drží na padesát litrů tak ujedete sluš-
nou porci kilometrů.

Na vůz je poskytována pětiletá 
značková záruka.

Jindřich Lasík

JEŠTĚ POHODLNĚJŠÍ

Sedadla jsou 
vyrobena z pěny  
s vysokou hustotou

Airbumby na bocích 
jsou nyní mnohem 
decentnější

CITROËN C4 CACTUS
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V  roce 2016 Citroën uvedl na trh model C3, o  rok později 
následovaly C3 Aircross a  C5 Aircross a  nyní pokračuje 
ve své produktové ofenzívě kompaktním přepracovaným 
hatchbackem C4 Cactus.
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ompaktní Ford Focus je mi-
mořádně úspěšný globální 

model, kterého bylo od roku 1998, 
kdy nahradil u značky Ford neméně 
úspěšného Escorta, vyrobeno už 
přes 16 milionů kusů. V současné do-
bě přichází na český trh výrazně mo-
dernizovaný Ford Focus, který by 
měl zamíchat situací mezi vozy nižší 
střední třídy, i  když zde jsou velmi 
zdatní a zavedení konkurenti.

Svými vnějšími rozměry (délka  
4 397 mm) patří ve své kategorii mezi 
největší, takže pochopitelně nabízí ne-
jen nadprůměrně komfortní vnitřní 
prostor pro cestující i  pro zavazadla 
(375/1354 l), ale i patřičné bezpečnost-
ní zóny v případě nárazu. Jeho nejno-
vější generace je co do vzhledu ještě 
atraktivnější, takže i v tvrdé konkuren-
ci, jaká mezi vozy nižší střední třídy 
panuje, má opravdu co nabídnout. Dá 
se říci, že v  řadě parametrů interiéru, 
i co do výbav, se vyrovnává mnoha au-
tomobilům střední třídy.

Nabídka motorů jak benzinových, 
tak i naftových, zohledňuje současné 
trendy hospodárnosti, takže je ori-
entovaná na nižší objemy s  většími 
výkony, s  důrazem na co nejnižší 

spotřebu a  emise. Výkonová škála 
sahá od 70 do 134 kW (95 až 182 k), 
převodovky jsou šestistupňové me-
chanické nebo osmistupňové auto-
maty, pohánějící přední kola.

Výrobce si tentokrát dal záležet na 
výbavách, jejichž šest úrovní si zaslou-
ží opravdu pochvalu. Už nejlevnější 
verze má standardně klimatizaci, pa-
lubní počítač, rádio s šesti reprodukto-
ry, elektrické ovládání předních i  zad-
ních oken, kůží obšitý volant a  řadu 
výhodných asistenčních systémů. Patří 
mezi ně například Pre-Collision Assist, 
snižující riziko nehody s vozem, cyklis-
tou nebo chodcem, asistent výstrahy 

bezpečné vzdálenosti, automatická ak-
tivace brzd po nárazu, asistent pro 
rozjezd ve svahu HSA, pokročilé nou-
zové brzdění, Emergency assist atd. 
Vyšší úrovně výbav a možnosti na přání 
nabízejí samozřejmě ještě mnohem víc, 
včetně prvků z kategorie luxusních, ja-
ko je prémiový audiosystém B&O Play 
s 10 reproduktory.

Jízdními vlastnostmi patří Focus už 
tradičně mezi špičku ve své třídě. Stej-
ně tak v  hospodárnosti provozu, když 
spotřeba u  benzinových verzí začíná 
podle nejnovější metodiky měření od 
4,7 l/00 km a  u  naftových od 3,5 l/ 
100 km. Na český trh se nejnovější Fo-
cus dostane už v červenci a jeho ceny 
začínají na 359 990 Kč za verzi Trend 
s motorem 1.0 EcoBost s výkonem 100 k. 
Kombi, které přijde na trh v srpnu, za-
číná na ceně 384 990 Kč. 

Karel Beránek

INOVACE BESTSELLERU

FORD FOCUS 

Jednou z  velkých novinek letošní druhé poloviny roku 
bude určitě nová generace vozu Ford Focus. Modelu, který 
u nás patří s více než sto tisíci registrovanými kusy k nej-
rozšířenějším dováženým osobním automobilům. 
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Jízdními 
vlastnostmi  
patří Focus 
tradičně mezi 
špičku ve své 
třídě

Řidiči pomáhá 
řada asistenčních 
systémů

Interiér nabízí 
dostatek komfortu 
i bezpečí
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iž na první pohled budí fastback 
dojem sportovního automobilu. 

Spodní část předního spoileru je velmi 
nízko a na vyšších retardérech nebo ob-
rubnících může dojít k jejímu poškození. 
Zadní snížená střecha ještě více umoc-
ňuje agresivní vzhled. Pro denní svícení 
jsou využita LED světla umístěná 
v předním nárazníku. Díky prodloužené 
zádi je zadní okno více zkosené, čímž se 
snižuje výhled řidiče dozadu. Zadní 
spoiler je integrován do víka kufru.

Vůz byl vybaven motorem T-GDI 
120, tedy přeplňovaným tříválcem 
s objemem 998 cm3 a maximálním vý-
konem 88,3 kW (120 koní) při 6000 
otáčkách za minutu. Maximální točivý 
moment 172 Nm je k  dispozici již při 
1500 otáčkách. 

Velkou výhodou je plynulý roz-
jezd, odpadá tady extrémní nástup 
turbodmychadla při dosažení ideál-
ních otáček. Vůz tak zrychluje plynu-
le a souměrně. Je nutné ale stále brát 
v potaz, že se jedná o menší motor, 
tudíž od něj nelze čekat závodní vý-
kony. Asistent řazení doporučoval 
přeřadit při rozjezdu až ve vyšších 
otáčkách (okolo 2100), což nebývá 
u  přeplňovaných motorů obvyklé. 
Standardem je systém Stop Start, 
který lze vypnout po stisknutí tlačít-
ka vedle řadicí páky.

Kvůli menšímu agregátu a  dlou-
hým převodům je třeba počítat s čas-
tějším řazením, zvláště ve městě. Hy-
undai i30 fastback byl klidný, dobře 
seděl na silnici a při vyšších rychlos-

tech do interiéru nepronikal přílišný 
aerodynamický hluk. 

Testovaný vůz byl vybaven auto-
matickým spouštěním potkávacích 
a dálkových světel. Při dešti a sníže-
né viditelnosti mu chvíli trvalo, než 
přepnul osvětlení z  denního svícení 
na klasická potkávací světla. V přípa-
dě náhlých srážek je tudíž lepší pře-
pnout manuálně. V tunelech neměla 
automatika žádný problém. 

Hyundai i30 Fastback vychází 
z klasické i30. Oproti základní verzi ale 
narostl po všech stránkách. Při stej-
ném rozvoru je o 155 mm delší. Z toho 
rezultuje i větší prostor pro posádku. 
Zvětšil se také objem zavazadlového 
prostoru, namísto původních 395 litrů 
je nyní k dispozici 450 litrů. 

Interiéru vévodí centrální obra-
zovka multimediálního systému, kte-
rá je umístěná nad výdechy klimati-
zace. Celá přístrojová deska je oblo-
žena příjemně měkčeným plastem, 
nepůsobí tudíž nijak lacině. Na vo-
lantu jsou rozmístěna jednotlivá tla-
čítka pro ovládání rádia, telefonu, 
tempomatu a  palubního počítače. 
Sedačky mají příjemné boční vedení 
a  při ostřejší jízdě posádku přidrží. 
Vyšší jedinci budou mít problém na 
zadních sedadlech, neboť kvůli sní-
žené střeše směřující k víku zavaza-
dlového prostoru je na nich méně 
místa nad hlavou. 

Nový i30 fastback lze pořídit od 
389  990 Kč s  využitím značkového 
financování Hyundai Finance. Za tuto 
cenu dostanete v  základu bohatou 
výbavu s pětiletou zárukou. 

Jiří Hájek

AGRESIVNÍ JEN NAVENEK

Výhodou je 
plynulý rozjezd, 
odpadá extrémní 
nástup turbo-
dmychadla

HYUNDAI i30 FASTBACK

Výrobce automobilů Hyundai nabízí na českém trhu čtyři 
varianty modelu s  označením i30: prodejně úspěšný 
hatchback, kombi, vysoce výkonný i30 N, který je základem 
pro  sportovní derivát, a v neposlední řadě fastback. Právě 
s posledně jmenovaným provedením jsme se svezli.
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a  začátku příprav zbrusu nové-
ho CR-V  japonští konstruktéři 

firmy vcelku zásadně přepracovali plat-
formu. Kola byla posunuta dále k  ro-
hům a došlo tak k prodloužení rozvoru 
o 40 mm a nárůstu světlé výšky auto-
mobilu o 38 mm. Tato změna, spolu se 
zvětšením šířky vozidla o  35 mm, při-
nesla více místa pro pasažéry, ačkoliv 
celková délka zůstala zachována. Ces-
tující na předních sedadlech mají nad 
hlavou o  pět milimetrů více a  16  mm 
přibylo pro nohy. Vzdálenost mezi oso-
bami vpředu a  vzadu se prodloužila 
oproti předchozímu provedení Hondy 
CR-V o 50 mm a díky nižší nádrži na po-
honné hmoty, umístěné před zadními 
koly, došlo vzadu ke zvětšení dimenzí 
také o 50 milimetrů.

Opěradla zadních sedadel s dělením 
v poměru 60:40 lze jednoduše sklopit, 
což ve spojení s dvouúrovňovou nasta-
vitelnou podlahou v  zadní části vozu 
zrychlí i  usnadní nakládání. Zásluhou 
těchto vylepšení vznikl nákladový pro-
stor o maximální délce 1830 mm u pěti-
sedadlové verze (nebo 1800 mm u sed-
misedadlové). Vejde se do něj například 
horské kolo s velikostí rámu 19,5“. Maji-
telé mohou ještě využít druhou mož-
nost, tedy nastavit podlahu do nízké 
polohy pro větší hloubku.

V přední části kabiny se nachází no-
vá středová konzole, kterou lze využívat 
ve třech režimech podle konkrétních 
požadavků. Od verze výbavy Elegance 
výše jsou vzadu k  dispozici dva porty 
USB, jejichž pomocí lze napájet telefo-
ny, tablety a  jiná osobní elektronická 
zařízení. 

Kdo měl Hondu CR-V  jako tahouna 
přívěsů, má utrum. Pan diesel totiž pod 
kapotou asi vůbec nebude. K  pohonu 
na starém kontinentu bude sloužit pou-
ze přeplňovaná patnáctistovka, stan-

dardně pohánějící kola přední nápravy 
prostřednictvím šestistupňové manu-
ální nebo volitelné automatické převo-
dovky CVT s lineární odezvou. Čtyřkol-
ku můžete mít za příplatek nebo v zá-
kladu v hybridní verzi. 

Vůbec poprvé bude v Evropě u vo-
zu SUV nabízena hybridní technolo-
gie Honda. Půjde o inteligentní pohon 
s více módy (i-MMD), který se sklá-
dá z dvoulitrového zážehového moto-

ru i-VTEC s  Atkinsonovým cyklem 
a dvou elektromotorů. Systém i-MMD 
nevyužívá běžnou převodovku, namís-
to ní je vybaven kompaktnější jednot-
kou s pevným převodovým poměrem, 
která zajišťuje přímé propojení pohybli-
vých součástí a hladký převod točivého 
momentu.

První dodávky zbrusu nové Hondy  
CR-V jsou v Evropě očekávány na podzim.

Jaroslav Vavera

VÍCE PROSTORU, 
MÉNĚ MOTORU

HONDA CR-V

Na evropský trh míří další generace populární Hondy CR-V. 
Je modernější, uvnitř vzdušnější a variabilnější. Bohužel ji 
zatím budou pohánět jen maloobjemové turbomotory.
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Nová Honda CR-V  
se bude chlubit 
nejlepším 
zavazadlovým 
prostorem ve své 
třídě a poprvé také 
sedmi sedadly 
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uster způsobil revoluci na auto-
mobilovém trhu – učinil pohon 

všech kol a jízdu v terénu mnohem do-
stupnějšími. Oslovil velké množství ku-
pujících nejen v zemích s rozvíjejícím se 
trhem, ale stal se prodejním hitem do-
konce i v západní Evropě. Naplňuje je-
den z  původních cílů, s  nímž Renault 
přebudoval rumunskou značku – 40 % 
kupujících Dusterem nahrazuje ojeté 
auto. Za sedm let se prodaly celkem dva 
miliony vozů Duster (v  některých ze-
mích i  pod značkou Renault) a  prodej 
tohoto modelu stále rostl. Přesto v ru-
munské automobilce nespí na vavřínech 
a připravili pro novou generaci mnoho 
vylepšení posilujících jeho přednosti při 
uchování bezkonkurenční ceny.

Duster druhé generace se na první 
pohled zdánlivě moc nezměnil. Ale ve 
skutečnosti se toho změnilo opravdu 
hodně. Všechny karosářské díly jsou 
nové, zcela nový je interiér a ve vyba-
vení najdeme mnoho moderních prv-
ků včetně asistenčních systémů.

Nosná struktura vozu je zpevněná 
a byla použita lepší protihluková izo-

lace. Výsledkem je zlepšený jízdní 
komfort s výrazně sníženou hladinou 
hluku pronikajícího do interiéru. 

Duster si navenek uchoval robustní 
vzhled odolného auta, ale interiér je ny-
ní mnohem pohodlnější a  výrazně se 
zlepšil po stránce ergonomie. Volant je 
výškově i podélně nastavitelný. Sedadlo 
řidiče má delší sedák, dostalo loketní 
opěrku, nastavitelnou bederní opěrku 
a větší rozsah nastavení výšky. Všechna 
sedadla mají lepší boční vedení.

Displej multimediálního a navigač-
ního systému Media Nav Evolution 3.0 

je ve středové konzoli umístěn výš 
a natočen směrem k řidiči, takže je lé-
pe čitelný. Také ovladač pohonu 4x4 
na středové konzoli je snáz dostupný.

Nový Duster je mnohem kom-
fortnější auto než vůz první ge-

nerace a  víc vychází vstříc 
uživateli. V nabídce najdeme 

i  prvky dosud běžné jen 
u  dražších aut, jako jsou 

čtyři kamery systému Mul-
tiview, systém pro usnadnění 

sjíždění ze svahu či bezklíčkové au-
tomatické zamykání.

Nový Duster je dlouhý 4341 mm 
při rozvoru náprav 2674 mm. Díky to-
mu vyniká snadnou ovladatelností 
v  omezeném prostoru, což dokládá 
i  stopový průměr otáčení pouhých 
10,14 m. Duster si při současných 
standardech vozů SUV uchoval nad-
průměrné schopnosti průjezdu teré-
nem se světlou výškou 210 mm. Ob-

jem zavazadlového prostoru je 445 l 
ve verzi s pohonem předních kol, resp. 
411 l ve verzi 4x4. Se sklopenými zad-
ními sedadly může dosáhnout až 1478 l. 
Nově je k dispozici tažné zařízení, kte-
ré se dá snadno odmontovat bez pou-
žití nářadí.

Na výběr je zážehový motor 1,6 
SCe 115 (84 kW) s pětirychlostní pří-
mo řazenou převodovkou nebo tur-
bodiesel 1,5 dCi, který je k dispozici 
ve dvou výkonových variantách –  
66 kW (90 k) ve spojení jen s poho-
nem předních kol nebo 80 kW (110 k) 
pro 4x2 i 4x4. Obě se kombinují se 
šestirychlostní přímo řazenou pře-
vodovkou. 

Cena základní verze Access 1,6 SCe 
4x2 je 259 900 Kč. Nejdostupnější vari-
anta s  pohonem všech kol je Duster 
Comfort 1,5 dCi 4x4 za 421 900 Kč.

Vladimír Rybecký

PŘIDÁVÁ  
NA KVALITĚ

Interiér je nyní 
mnohem lepší 
po stránce 
ergonomie

Duster udělal 
jízdu v terénu 
mnohem 
dostupnější

Vůz si uchoval 
vzhled robustního 
odolného auta

DACIA DUSTER 

V roce 2010 Dacia překvapila svět malým SUV Duster s vý-
tečnými schopnostmi překonávání terénních překážek za 
bezkonkurenční cenu. A přitom ve velmi solidní kvalitě. 
Nová generace tohoto vozu uchovává všechny přednosti 
a přidává moderní techniku.
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odel XC40 nabízí mnoho revoluč-
ních technologií poprvé uvede-

ných v modelech sérií 90 a 60, jako jsou 
systémy aktivní bezpečnosti, prvky ko-
nektivity a informačně-zábavné systémy.

Volvo XC40 je dlouhé 4425 mm při 
rozvoru náprav 2702 mm a má světlou 
výšku 211 mm. Zavazadlový prostor má 
v základním uspořádání objem 460 l, po 
sklopení opěradel zadních sedadel se 
zvětší na 1336 l. Světelná technika je pro 
švédskou značku typická – vpředu 
s  charakteristickým svítícím „Thorovým 
kladivem“ v hlavních světlometech a se 
zadními světly zasahujícími až ke střeše. 

Řešení interiéru vychází ze stejné 
koncepce jako u větších modelů značky. 
Tradiční přístrojový panel nahrazuje 
12,3“ displej a  dominantním prvkem je 
vertikálně orientovaný 9“ dotykový stře-
dový displej pro ovládání většiny funkcí 
vozidla včetně informačně-zábavního 
systému Sensus Connect s  intuitivním 
rozhraním a jednoduchou obsluhou.

K Volvu patří úsilí o maximální bez-
pečnost. To zde reprezentuje nabídka 

systému IntelliSafe Assist, který zahr-
nuje mj. adaptivní tempomat ACC 
s asistentem pro jízdu v kolonách a po-
loautonomní řízení Pilot Assist II, které 
v určitých režimech dokáže zajistit sa-
močinné zrychlování a brzdění, udržuje 
nastavenou rychlost do 130 km/h i od-
stup od vozidla vpředu a jemně korigu-
je řízení tak, aby se vůz pohyboval ve 
svém jízdním pruhu.

IntelliSafe Surround zahrnuje mj. 
varování před křížením cesty jinými 
vozidly s  funkcí automatického brz-
dění a  systém varování před kolizí 
zezadu. Dále jsou připraveny nejno-
vější generace systému automatické-
ho brzdění ve městě City Safety, 
ochrana před sjetím z cesty a kamera 
se záběrem 360° zachycující celé 
okolí vozidla, která usnadňuje mané-
vrování do stísněného parkovacího 
prostoru. Díky tomu je XC40 jedním 
z  nejlépe vybavených kompaktních 
SUV na trhu.

Základní verzi s pohonem předních 
kol pohání zážehový tříválec 1,5 l T3 

Drive-E/113 kW (156 k) přes šestirych-
lostní přímo řazenou převodovku. Vý-
konnější dvoulitrové čtyřválce poháně-
jí přes osmistupňovou automatickou 
převodovku Geartronic všechna kola: 
zážehový T5 Drive-E/182 kW (247 k) 
nebo vznětový D4 Drive-E/140 kW 
(190 k). Zážehový dvoulitr ve verzi 
T4 Drive-E 140 kW (190 k) a dvoulitro-
vý turbodiesel se dvěma turbodmy-
chadly D3 Drive-E/110 kW (150 k), oba 
s osmistupňovou automatickou převo-
dovkou Geartronic D, nabízejí kupují-
cím na výběr z pohonu předních nebo 
všech kol. Všechny vznětové motory 
jsou vybaveny systémem zachycování 
emisí NOx se selektivní katalytickou 
redukcí (SCR).

Cena vozu Volvo XC40 začíná na 
745 000 Kč za verzi T3 FWD Drive-E.

Vladimír Rybecký

VELKÉ A PŘITOM
KOMPAKTNÍ 

VOLVO XC40

Malá a  kompaktní SUV si mezi kupujícími získávají stále 
větší oblibu. Platí to i o prémiových značkách. Na tuto vlnu 
zájmu sází i Volvo XC40, koncipované pro novou generaci 
zákazníků, kteří vyžadují neustále plnou konektivitu a sa-
mozřejmě i maximální bezpečnost.
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XC40 je doslova 
přeplněné 
bezpečnostními 
systémy

Řešení interiéru 
vychází ze stejné 
koncepce jako  
u větších modelů 
značky
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anedlouho nicméně přijde vý-
znamná generační moderniza-

ce „á-šestky“, která by měla přispět 
k návratu tohoto modelu na výsluní. 
Při současné konkurenci to nebude 
vůbec snadné.     

Bez pár milimetrů pět metrů dlou-
há tříprostorová karoserie nese na 
první pohled typické proporce i vizáž 
své značky, až se skoro zdá, že se bu-
de dost těžko rozeznávat od větší A8. 
Samozřejmostí v interiéru jsou vyso-
ká míra komfortu, použité velmi kva-
litní materiály i jejich příkladné zpra-
cování. Sedadla jsou pohodlná, velký 
pokrok je patrný v  oblasti ovládání. 
Řízení volantem, dvojice pedálů a řa-
zení jsou klasické, ale digitální přístro-
jový panel, obrovské displeje, dotyko-
vé ovládání prostřednictvím MMI 
Touch pro rádio, navigaci či klimatiza-
ci a další funkce jsou už na hony 
vzdálené někdejším zvyklostem. 

Ještě víc moderních prvků obsahu-
je bezpečnostní výbava, ve které ne-

chybějí nejrůznější asistenty, pomáha-
jící řidiči vyvarovat se či zabránit pří-
padné nehodě. Některé z  nich před-
stavují další krok na cestě k autonom-
nímu řízení. Vždyť na palubě je pět 
radarových senzorů, pět kamer, dva-
náct ultrazvukových senzorů a jeden 
laser. Společně sledují okolí vozidla za 
jízdy a některé mohou zasahovat i do 
řízení. Vyšší komfort ovládání nabíze-

jí také parking pilot a garage pilot, 
usnadňující parkování.

Nabídka motorů obsahuje pro za-
čátek čtyři jednotky, jednu zážeho-
vou a tři vznětové, s rozsahem výko-
nů od 150 do 250 kW (204 až 340 k), 
a to v  kombinaci nazvané mild-hyb-
rid, která pomáhá snižovat emise 
a spotřebu. Na všechny motory nava-
zují automatické převodovky, pro ně-
které osmi-, pro jiné sedmistupňové. 
V  nabídce převažuje pohon quattro, 
tedy na všechna kola. Pohon před-
ních kol není ani zákaznicky tak pre-
ferovaný. K dispozici jsou i samosvor-
né diferenciály, dynamické řízení 
všech kol, které mimo jiné zmenšuje 

průměr otáčení o víc než jeden 
metr, pneumatické odpružení 
a další vymoženosti. Jízdní 
vlastnosti, ale i manévrovatel-
nost tak pochopitelně před-
stavují současný vrchol ve své 
kategorii.

Nejnovější sedan vyšší střed-
ní třídy přebírá řadu technologií 

z  vlajkové lodi značky, modelu A8, 
takže se nároční zákazníci mají na co 
těšit. Současně je už jisté, že kromě 
sedanu se brzo dočkáme také kombi 
s  označením Avant. Na rovněž velmi 
oblíbenou „crossoverovou“ verzi kom-
bi Allroad se zvýšeným podvozkem, 
stejně jako na supersportovně výkon-
nou variantu RS6, si naopak ještě ně-
jaký čas počkáme. 

Ceny nejnovější A6, která se objeví 
na našem trhu už v létě, nebyly v čase 
naší uzávěrky ještě známé.

Karel Beránek

NÁVRAT NA VÝSLUNÍ

Na palubě je 
pět radarových 
senzorů, pět 
kamer, dvanáct 
ultrazvukových 
senzorů a jeden 
laser

Audi A6 je 
typickým 
představitelem 
manažerských 
vozů

AUDI A6 

Model Audi A6 se u nás stal symbolem manažerských vozů. 
Jeho někdejší téměř výsadní postavení ovšem v  posled-
ních letech ohrozila především konkurence Superbů, ale 
i pětkových BMW a Mercedesů třídy E. 
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apid Spaceback volí motoristé, 
hledající praktické a prostorné 

rodinné auto za příznivou cenu. Na 
rozdíl od jiných modelů značky Škoda 
si jej nejčastěji pořizují rodiny – 76 % 
kupujících je soukromá klientela. Spa-
ceback jim při délce 4304 mm nabízí 
dobře přístupný a praktickými doplň-
ky dostatečně vybavený zavazadlový 
prostor s  objemem 415 l, který po 
sklopení dělených opěradel zadních 
sedadel vzroste až na 1381 l při využi-
telné délce 842 mm.

Designové změny jsou patrné pře-
devším na přídi, kde jsou výrazným 
poznávacím znakem nová LED světla 
pro denní svícení. Krycí skla zadních 
světel, rovněž dostupných s LED, jsou 
zatmavená. 

V  interiéru se změnil design hlav-
ních kruhových přístrojů. Také pro 
Spaceback je nyní v nabídce konekti-
vita Škoda Connect včetně možnosti 
vytvoření Wi-Fi hotspotu. Díky tomu 
mohou majitelé vozu využívat i služby 

Škoda Care Connect. S aplikací Škoda 
Connect v chytrém telefonu může mít 
řidič kdykoliv na dálku přístup k úda-
jům o vozidle nebo si ověřit jeho stav. 
Pomocí Smart Link Plus je k dispozici 
možnost propojení s chytrými telefo-
ny se standardy Apple CarPlay, An-
droid Auto a MirrorLink. 

Cestujícím na zadních sedadlech 
jsou určeny dva USB porty pro dobíje-

ní jejich přístrojů. K dispozici je také 
systém Media Command 2.0, který 
jim umožňuje ovládat palubní info-
tainment Amundsen prostřednictvím 
mobilní aplikace. 

Rozšířila se rovněž škála asistenč-
ních systémů o sledování odstupu od 

vpředu jedoucího vozidla Front 
Assist včetně automatického 

zpomalování a  brzdění nebo 
o  asistent pro rozpoznání 
únavy řidiče Driver Alert.

Vysoká tuhost nosné 
struktury karoserie nejen 
zlepšuje deformační cho-

vání vozu při nárazu, ale také 
poskytuje výtečný základ pro velmi 
dobré jízdní vlastnosti. A to i při stan-
dardní koncepci podvozku s  přední 
nápravou typu McPherson s příčným 
zkrutným stabilizátorem a  zadní kli-
kovou nápravou s vlečenými rameny. 
Pérování vpředu i  vzadu je vinutými 
pružinami, doplněnými teleskopický-
mi tlumiči. 

V rámci modernizace dostal Space-
back nový přeplňovaný zážehový tří-
válec 1,0 TSI, který je o 17 kg lehčí než 
dosud používaný 1,2 TSI. Motor je stan-
dardně spojen se systémem Start-Stop 
a  rekuperací energie při zpomalování. 
V nabídce je ve dvou výkonových vari-
antách: 1,0 TSI/70 kW (95 k) ve spoje-
ní s pětirychlostní přímo řazenou pře-
vodovkou a  s  kombinovanou spotře-
bou 4,5 l/100 km a 1,0 TSI/81 kW (110 k), 
který má se šestirychlostní převodov-
kou spotřebu 4,6 l/100 km. 

Základní výbava Rapid Spaceback 
Active s cenou od 299 900 Kč pro mo-
delový rok 2018 standardně zahrnuje 
mimo jiné klimatizaci, rádio Blues s USB 
konektorem, elektrické ovládání před-
ních oken i vnějších zrcátek nebo cent-
rální zamykání s dálkovým ovládáním. 

Vladimír Rybecký

 GLOBÁLNÍ AUTO  
PRO ČESKOU RODINU

ŠKODA RAPID SPACEBACK

Třetí nejprodávanější modelová řada značky Škoda, kom-
paktní Rapid, úspěšně oslovuje zákazníky po celém světě. 
Ti mimo Evropu volí především liftback, ale na českém trhu 
kraluje hatchback Spaceback. Nedávno Rapid a Rapid Spa-
ceback dostaly rozšířenou výbavu a oživený vzhled.
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Škoda Rapid 
Spaceback je 
praktické auto  
za rozumnou cenu

Zavazadlový 
prostor má  
objem 415 litrů

Změnou prošel 
design přístrojové 
desky
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atímco Citroën ani Peugeot nijak 
nerozlišují jednotlivé délkové vari-

anty, v ceníku se označují jako L1 až L3, 
Toyota nejkratší 4,6m verzi doplnila pří-
vlastkem City. Na test jsme měli třímístnou 
užitkovou variantu s rozvorem 3275 mm 
a druhou délkou karoserie L1 (4959 mm). 
Nejdelší provedení L2 má stejný rozvor, 
ale díky delšímu zadnímu převisu měří  
5,3 m. Mimochodem stejné číslo, tedy  
5,3 m3, najdeme i v kolonce objem nákla-
dového prostoru, který je od kabiny od-
dělený přepážkou. Pokud si však objed-
náte paket Smart Cargo, který u základní 
verze Live stojí 16  500 Kč a  u  druhé 
Active je v  ceně, dostanete otvor pro 
přepravu předmětů dlouhých až 3,7 m. 

Proace ve srovnání s Francouzi nabí-
zí mnohem méně možností přizpůsobit 
nákladový prostor. Zatímco Jumpy i Ex-
pert mají hned několik typů podlah či 
ochrany boků, u  Proace si můžete při-
objednat maximálně tak dřevěnou pod-
lahu (paket Podlaha 9 mm za 14 100 Kč). 
Na výběr ale máte několik typů zadních 
dveří a boční můžete mít vpravo i vlevo. 
Stejně tak interiér si lze vybavit prvky 

z  osobních vozů (navigace, parkovací 
kamera, bezpečnostní systémy), což ale 
u dodávek udělá málokdo. 

Byť má Toyota vlastní diesely, pod 
kapotou Proace najdeme výhradně 
francouzské motory prodávané pod 
označením D4-D. To ale není na škodu, 
protože vznětové agregáty BlueHDI 
jsou povedené. K dispozici jsou dvě vari-
anty 1.6 D-4D s 95 a 115 k a tři provedení 
2.0 D-4D se 120, 150 a 180 k. Testované 
Proace poháněla silnější šestnáctistov-
ka, která je pro takovou dodávku dosta-
čující. Výkon 85 kW i  točivý moment 
300 Nm od 1750 ot/min ji zajišťují dů-

stojnou dynamiku i s nákladem, a to za 
velmi příznivou spotřebu pohybující se 
mezi 6,5 a 7 l/100 km. Silnou stránkou 
vozu jsou i jízdní vlastnosti, komfort pé-
rování a také výška karoserie pod 1,9 m. 
To platí pro verzi s užitečným zatížením 
1000 kg. Pokud si připlatíte za větší 
(1200 kg), výška vozu je od 1930 do 

1940 mm v závislosti na délce karoserie. 
S testovanou verzí jsme se ale do garáží 
bez potíží vešli. 

Ze všech tří aut je alespoň podle cení-
ků Toyota nejvýhodnější, protože základ-
ní cena startuje na 497 000 Kč. Fran-
couzské vozy jsou o cca 50 000 korun 
dražší, ale lépe vybavené. Testovaná vyš-
ší výbava Active přijde na 537  000 Kč 
(bez DPH). Bonusem Toyoty je záruka 
prodloužená na 5 let nebo 1 000 000 ki-
lometrů včetně asistenční služby v ceně. 
Na rozdíl od Francouzů však Toyotu ne-
lze mít s pohonem všech kol Dangel. 

Petr Máchal 

FRANCOUZSKÁ SPOJKA

Zadní křídlové 
dveře se otvírají 
jen do 180° 

Paket Smart 
Cargo umožňuje 
protažení dlouhých 
předmětů do 
kabiny

Verze s motorem  
1.6 D-4D se 115 
k je optimem 
z hlediska 
dynamiky, 
spotřeby i ceny

TOYOTA PROACE VAN

Toyota Proace Van toho na první pohled nemá s Citroënem 
Jumpy a  Peugeotem Expert až tolik společného. Jenže pod 
atraktivním zevnějškem je francouzská technika včetně 
motorů. Vyzkoušeli jsme plechovou verzi s prostředním roz-
vorem a motorem 1.6 D-4D. 
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ČPP jsou přitom na nejlepší 
adrese. Tento pojistný ústav 

již čtyřikrát za sebou zvítězil v kate-
gorii Autopojištění v rámci prestižní 
ankety Pojišťovna roku, kterou or-
ganizuje Asociace českých pojišťo-
vacích makléřů. Zatím naposledy se 
tak stalo v letošním roce.

V kurzu jsou zejména asistenční 
služby. Jejich základní balíček obdrží 
klient již při sjednání povinného ru-
čení či havarijního pojištění. „Zájem-
cům o rozsáhlejší škálu s vyššími li-
mity plnění nabízíme připojištění 
Asistence Plus a od počátku dubna 
2018 také variantu s  názvem CAR 
MAXI. Ta například obsahuje odtah 
vozidla ze zahraničí do vzdálenosti 
2500 kilometrů, přistavení a zapůj-
čení náhradního vozidla až na osm 

dní, úhradu za opravu pneumatiky 
či její výměnu a mnoho dalších věcí. 
Dostupnost těchto služeb je přitom 
na celém území Evropské unie,“ vy-
světluje ředitel úseku pojištění vozi-

del České podnikatelské pojišťovny 
Miloš Velíšek. Samozřejmými záleži-
tostmi jsou v  případě CAR MAXI 
oprava na místě, případně vyproště-
ní, dovoz pohonných hmot či auto-
baterie nebo tlumočení po telefonu. 
Asistence se vztahuje rovněž na 
obytný přívěs nebo přívěsný vozík.

Trvalý a zároveň i největší zájem 
zaznamenávají v  ČPP o  připojištění 
skel. Díky němu odpadají starosti 
s  prokazováním osoby, která je za 
poškození odpovědná. Pojistné pl-
nění navíc ani nemá vliv na bonus 
z titulu havarijního pojištění.

Mezi oblíbené produkty se okamži-
tě zařadilo také připojištění KLIKA, 
které kryje náklady na opravu drob-
nějších poškození vozidla. Pamatuje na 
poměrně běžné situace, kdy řidič způ-
sobí menší újmu někomu jinému a sou-
časně vznikne škoda i na jeho vozidle. 
Typickým příkladem jsou kolize na 
parkovištích před obchodními centry. 
Zatímco poškozený získá plnění z po-
vinného ručení viníka, řidič, který ne-
hodu způsobil, má smůlu. Tedy po-
kud předtím neuzavřel havarijní pojiš-
tění nebo právě připojištění KLIKA.

Marek Chvála

POJIŠTĚNÍ

Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) hlásí v  poslední době 
značný nárůst poptávky po doplňkových pojištěních k vozidlu. 
Samotné povinné ručení už totiž našim motoristům nestačí. 

U

I malé škody 
mohou způsobit 
velké mrzutosti 
– pokud nejste 
dobře pojištěni

MAXIMÁLNÍ ASISTENCE  
PRO VŠECHNA VOZIDLA



euralgická místa pro tvorbu kolon 
jsou pořád stejná: stavební ome-

zení, stažení z  více do jednoho jízdního 
pruhu (většinou v  tunelech), mýtnice, 
a  coby novinka posledních let také poli-
cejní kontroly na některých hranicích.

Ty pro tuzemské cestovatele, smě-
řující na jih, mohou mít nepříjemný 
dopad až při jejich návratu. Jsou totiž 
jednoznačně nastaveny jako zábrana 
pronikání nelegálních migrantů do 
Schengenského prostoru.

Nejpřísněji v  tomto směru postupují 
v  Německu. Kolaps hrozí na dálničních 
přechodech Suben (na A3 Linec – Pa-
sov), Walserberg (A8 Salcburk – Mni-

chov) a českými řidiči hojně využívaném 
Kiefersfeldenu (A93 Kufstein – Rosen-
heim).  Rakušané nadále hlídají vstupy do 
země ze Slovinska, Maďarska a Sloven-
ska. Oproti minulosti se zde ale situace 
uklidnila. Týká se to i předtím nejproble-
matičtějšího přechodu Spielfeld na trase 
Maribor – Štýrský Hradec. Se zdržením je 
naopak třeba stále počítat v Nickelsdor-
fu na A4 (Budapešť – Vídeň). Nárazově 
se mohou „stau“ tvořit v Kitsee (A6 Bra-
tislava – Vídeň) a  na vjezdu do tunelu 
Karavanki (A11 Lublaň – Villach).

Připraveny jsou i plány na zavedení 
zpřísněného režimu na Brennerském 
průsmyku mezi Rakouskem a  Itálií 

(A22/A3, respektive stará silnice SS12/
B182). Nejdůležitější spojnice z Itálie do 
Švýcarska přes přechod Chiasso zůstá-
vá v tomto směru volná.

V  zemi helvétského kříže nicméně 
může vyznavače noční jízdy (ostatně 
nikterak doporučeníhodné) čekat jiné 
nemilé překvapení. Jeden z nejdůležitěj-
ších tunelů, svatogothardský, se bude 
z  důvodu údržby několikrát od jedna-
dvaceti do pěti hodin uzavírat. Naštěstí 
to postihne pouze okrajové termíny do-
volenkových putování – 25. až 29. červ-
na a 11. až 14. září. 

Další past na cizince je nastražena 
v belgické metropoli. Počínaje 1. čer-
vencem není možné bez předchozí 
bezplatné registrace vjíždět s vozidly, 
evidovanými v jiném státě, do centra 
Bruselu. Účelem opatření je vytěsnit 
z městského jádra vozy se vznětový-
mi motory plnícími jen normy Euro 0 
a  1. Náběh systému ovšem poněkud 
vázne a tak až do září nebude policie 
hříšníky trestat, nýbrž jen upozorňo-
vat. Potom ale bude pokuta pořádně 
„mastná“ – její minimální výše je sta-
novena na 150 eur.

Za použití dálnic i některých dalších 
komunikací je, s  výjimkou Německa, 

všude vyžadována úhrada. Má formu 
vylepovací či elektronické známky nebo 
mýtného. Ceny příslušných kuponů, 
prodávaných Ústředním automotoklu-
bem (ÚAMK), přinášíme v připojené ta-
bulce. Pro Slovensko uhradíte poplatek 
nejpohodlněji přes internet na stránce 
www.eznamka.sk (za vozidlo do 3,5 tuny 
na 10 dní 10 eur, na měsíc 14 eur).  

V Chorvatsku vyjde průjezd úsekem 
Záhřeb – Split – Dubrovník osobním vo-
zem na 223 kun (cca 780 Kč). V Itálii po 
vás budou chtít za využití autostrády 
z Brenneru do Benátek 29,40 eura, do 
Florencie 35,20 eura. Za jízdu z Mylhúz 
na francouzsko-německé hranici do Pa-
říže zaplatíte 20,90 eura.

Marek Chvála

ZÁDRHELY 
O PRÁZDNINÁCH

Obvyklým místem 
vzniku kolon jsou 
mýtnice

I letos je třeba 
počítat s hraničními 
kontrolami 
také uvnitř 
Schengenského 
prostoru

Gotthardský 
tunel čeká 
několik nočních 
uzavření

CESTOVÁNÍ

A zase tu máme prázdniny. Někde už dokonce začaly, ale ve 
většině evropských zemí se, s  malými odchylkami, odehrají 
v průběhu července a srpna. S sebou, pokud jde o automobi-
lovou dopravu, přinesou bohužel i některé negativní jevy. 
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CENY DÁLNIČNÍ ZNÁMKY  
PRO OSOBNÍ AUTOMOBIL
stát platnost cena 
Maďarsko 10 dní 350 Kč
 1 měsíc 525 Kč
Rakousko 10 dní 260 Kč
 2 měsíce 735 Kč
Slovinsko 7 dní 450 Kč
 1 měsíc 900 Kč
Švýcarsko 1 rok 1 100 Kč
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ro které automobily je připo-
jištění TOTÁLKA hlavně ur-

čeno? 
Jedná se o  havarijní pojištění velkých 
škod pro vozidla stáří osm až patnáct 
let. Průměrné stáří vozidel na českém 
trhu se totiž stále mírně zvyšuje 
a dnes činí téměř patnáct let. Mladší 
vozidla najdeme především ve firem-
ních či leasingových flotilách. A běžní, 
soukromí majitelé vozidel, jezdí přede-
vším ve vozidlech starších. Jedná se 
o asi dva milióny vozidel, které se po-
dle jejich majitelů již nevyplatí pojistit 
standardním havarijním pojištěním. 
TOTÁLKA je ideální pro ty majitele, 
kteří neřeší každé škrábnutí, ale obá-
vají se především velké škody – jako 
odcizení, zničení vozu živlem či závaž-
nou havárií.

Co to konkrétně znamená? 
Znamená to, že malé škrábnutí majitel 
neřeší nebo opravu řeší sám. TOTÁLKA 
mu vyřeší zejména ty zásadní škody, te-
dy fakticky zničení vozu při havárii nebo 

v důsledku živelných škod a při odcize-
ní. Předpokládáme, že největší zájem 
bude o variantu, kde pojištění bude ře-
šit škody vyšší než sto tisíc Kč. Maxi-
mální roční limit pojistného plnění pak 
u této varianty je 250 tisíc Kč. To vše za 
100 Kč měsíčně. Je to varianta, kterou 
uvítají majitelé vozů starších osmi let, 
jako jsou například novější Fabie nebo 
starší Octavie. 

Jaká další připojištění si klient k vaše-
mu povinnému ručení může koupit?
Zájemci u  nás najdou nejširší nabídku 
připojištění na trhu, od skel vozidla, 
přes poškození zvěří nebo živly, až po 
rozšířenou asistenci při nehodě nebo 
poruše. A právě připojištění skel a poško-
zení vozu zvěří si sjednávají nejčastěji. 
Díky aktivnímu trávení volného času se 
stále více zajímají také o připojištění pře-
pravované sportovní výbavy PROSPOR-
TY. Pojištěna jsou nejen kola, lyže a další 
sportovní výstroj, ale také demontovatel-
né nosiče a takzvané rakve. 

Petr Dufek

POJIŠTĚNÍ

Michal Němec,
ředitel Úseku 
pojištění 
motorových 
vozidel  
v Kooperativě

TOTÁLKA VYŘEŠÍ ŠKODY

P

Unikátní havarijní připojištění TOTÁLKA pro starší vozy před-
stavila Kooperativa na podzim roku 2017. Na to, co klientům 
přináší, jsme se zeptali Michala Němce, ředitele Úseku pojiště-
ní motorových vozidel v Kooperativě.  
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polečnost Autospol Car Uherské 
Hradiště nyní zájemci naleznou 

ve zcela nových prostorách. Areál o roz-
loze 30 000 metrů čtverečních, v němž 
dříve sídlily již zaniklé ČSAO, splňuje ty 
nejnáročnější prodejní standardy pro 
Ford Store, Transit centrum a  Vignale. 
Současně došlo k  navýšení počtu za-
městnanců pro zrychlení a zlepšení kva-
lity poskytovaných služeb.

Na výběr jsou, na výstavní ploše ví-
ce než 800 metrů čtverečních, skoro tři 
desítky modelů od vozů nižší třídy 
(KA+, Fiesta nebo Focus), přes čím dále 
více oblíbený segment SUV (Kuga či 
prémiový Edge) až po velkoprostorové 
(B-MAX, C-MAX, S-MAX, Galaxy) a užit-

kové automobily. Těm, kteří auto potře-
bují co nejrychleji, je určena nabídka 
cenově zvýhodněných skladových vo-
zidel. S některými z nich mohou téměř 
okamžitě odjet a navíc získají atraktivní 
balíček Bonus Autospol.

Majitelům fordů zároveň slouží roz-
sáhlé a kvalitně vybavené opravárenské 
zázemí včetně certifikované karosárny 
a lakovny. Zdejší kvalifikovaní specialisté 
vyjdou vstříc i požadavkům na přestav-
by na pohon LPG či repasi karoserie ino-
vativní metodou PDR. Na pravidelném 
servisu se dá ušetřit díky programu Ford 
Service Plan. 

Součástí holdingu firem majitele 
Pavla Buráně, do něhož spadá Auto-

spol Car, je také místní zastoupení Fia-
tu ve Starém Městě. Rovněž to v sou-
časnosti prochází rozsáhlou moderni-
zací. Pomocnou servisní ruku zde nalez-
nou i  provozovatelé užitkových a  ná-
kladních aut italské automobilky.

Další zajímavou podnikatelskou ak-
tivitou je veřejná čerpací stanice na 
CNG (stlačený zemní plyn) v Uherském 
Hradišti. Holding se na alternativní dru-
hy pohonných látek orientuje již delší 
dobu, a to i ve své vlastní činnosti. Na-
příklad jeho vozový park je z  95 pro-
cent tvořen právě automobily, uprave-
nými na používání CNG. Provozní ná-
klady tím oproti vozům se zážehovými 
nebo vznětovými motory klesají mini-
málně o jednu třetinu.  

„Pumpa“ v  Uherském Hradišti je 
u veřejnosti mimořádně oblíbená díky 
stabilnímu tlaku plynu, uživatelskému 
pohodlí a celkovému zázemí. Na jedno 
natankování se dá ujet 500 až 600 kilo-
metrů a díky rozrůstající se síti stanic 
s  CNG není problém s  dalším naplně-
ním nádrže.

Plány holdingu Pavla Buráně jsou 
opravdu velkolepé. V rozsáhlém areálu 
by se brzy měla objevit nabídka jedné 
prémiové značky. A  portfolio se bude 
nadále rozrůstat. Pod vedením ředitele 
Dušana Vystrčila by se měly motoris-
tům poskytovat komplexní služby, které 
u nás budou patřit k absolutní špičce.

Petr Dufek

FORD V SRDCI SLOVÁCKA

Místem se 
nemuselo šetřit 
ani při budování 
moderního servisu

Na nové adrese 
získal Ford 
skutečně 
reprezentativní 
sídlo

Na výstavní ploše 
více než 800 m2 
jsou na výběr 
skoro tři desítky 
modelů

PŘEDSTAVUJEME

Obyvatelé Uherského Hradiště v  nedávné době zazna-
menali důležitou změnu. Centrum prodeje a servisu vozů 
značky Ford, které se dlouhou dobu nacházelo na třídě 
Maršála Malinovského, se přestěhovalo.
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paněl chce totiž získat takzvanou 
Trojkorunu motorsportu, skládají-

cí se z  triumfů ve VC Monaka, 24 hodi-
nách Le Mansu a 500 mílích Indianapolisu 
v rámci seriálu Indy Car. První dvě položky 
ze seznamu si může již odškrtnout.

Dlužno nicméně dodat, že situaci měl 
dost usnadněnou chabou konkurencí. Od 
okamžiku, kdy tenisová hvězda Rafael Na-
dal poslal pole šedesáti speciálů na 13 kilo-
metrů dlouhý Circuit des 24 Heures, bylo 
totiž jasné, že Alonsovi, Kazukimu Na-
kadžimovi  a Sébastienu Buemimu může 
vzdorovat jen druhá toyota, řízená Kamu-
jem Kobajašim, Mikem Conwayem a Jo-
sém Maríou Lópezem. Ta se také v noci na 
chvíli dostala do čela, když sesterské auto 
obdrželo šedesátisekundovou stop and go 
penalizaci za příliš rychlou jízdu v takzva-
né Slow Zone. Ovšem ani více než dvoumi-

nutový náskok nestačil, a to i díky skvělé-
mu Alonsovu výkonu, jenž během svého 
střídání ztrátu z  větší části eliminoval. 
S  ranním rozbřeskem převzal Nakadžima 
znovu vedení a už ho nikomu nepřepustil.

Zbytek soupeřů v nejprestižnější ka-
tegorii LMP1 vůbec tovární ekipě nesta-
čil a navíc se potýkal s vlastními nemalý-
mi problémy.

„Když jsem poprvé začal vážněji uva-
žovat o Le Mansu, bylo mně jasné, že 
potrvá pár sezon, než se budu moci 
ucházet o nejvyšší příčku. Potřeboval 
jsem se toho hodně naučit, protože mám 
před tímto závodem velký respekt. Vů-
bec mě nenapadlo, že to vyjde na první 
pokus,“ svěřoval se v cíli přešťastný Alon-
so. „Ale přijeli jsme sem dobře připraveni. 
Tak dobře, že nás pak vůbec nic nezasko-
čilo. Všechno běželo podle plánu. Když se 

dostavila menší krize a bylo třeba zaris-
kovat, ustáli jsme to bez potíží.“

Nakadžima připomněl trpké zkuše-
nosti, které si japonská automobilka od-
nesla z předchozích ročníků: „Konečně. 
Roky 2014 a 2016 jsou zapomenuty. Ten-
tokrát všechno klaplo. Seb odvedl per-
fektní práci  a Fernando byl úžasný. Jsem 
hrdý na to, že byli mými kolegy.“ Superla-
tivy nešetřil ani Buemi, jenž stejně jako 
jeho parťáci stál na nejvyšším stupínku 
poprvé: „Je to neuvěřitelný pocit. Tak 
dlouho jsme na tenhle okamžik čekali. 
Poslední hodinu se mně honily hlavou 
vzpomínky na hororový finiš v  roce 
2016. Bohudík se repríza nekonala.“

Kategorii LMP2 sice vyhráli Rusinov, 
Pizzitola a Vergne (Oreca), dodatečně 
však byli diskvalifikováni. Prvenství tak 
spadlo do klína Lapierrovi, Negraovi 
a Thirietovi (Ligier).

V obou třídách GT vozů nenašlo pře-
možitele Porsche. V GT-Pro byli nejrychlejší 
Christensen, Estre a Vanthoor, v  GT-Am 
Campbell, Ried a Andlauer..

Marek Chvála

ALONSO NA PRVNÍ DOBROU

MOTORSPORT

Toyota na dvacátý pokus uspěla ve čtyřiadvacetihodinovce 
v Le Mansu. V  sestavě vítězné posádky se objevil i dvoj-
násobný mistr světa F1 Fernando Alonso, který tak splnil 
druhou část svého plánu. 
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Pole šedesáti 
účastníků 
čtyřiadvaceti- 
hodinovky

Tři letošní 
hrdinové: zleva 
Alonso, Nakadžima 
a Buemi
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o úspěšné minulé sezoně, v níž 
získala posádka Štajf – Skácelo-

vá s vozem Škoda Fabia R5 titul vice-
mistrů v  seriálu FIA European Rally 
Trophy, přijal tým v letošním roce vel-
kou výzvu v  podobě souběžné účasti 
hned ve dvou šampionátech v automo-
bilových soutěžích. Vedle tradičního 
mistrovství ČR, které je letos ve zname-
ní nebývalé konkurence vozů specifika-
ce R5, se Racing 21 opět zaměřil i  na 
zahraniční aktivity. Úplně poprvé na-
stupuje v kompletním seriálu FIA Mid-
dle East Rally Championship (MERC). 

„Český šampionát v  rallye je pro 
mne srdcová záležitost, už kvůli tisí-
cům nadšenců do motorsportu, kteří 
nás podporují na sociálních sítích i na 
soutěžních tratích. Stejně tak se mi 
ale nesmírně líbila trochu odlišná at-
mosféra závodů na Blízkém východě. 
Proto se začala rodit myšlenka vrátit 
se na soutěže v  tomto regionu ve 
větší míře,“ vysvětlil v úvodu letošní 
sezony svoje plány Vojtěch Štajf.

Právě v  tomto blízkovýchodním 
šampionátu však již dlouhou dobu 
kraluje legenda automobilových sou-
těží a dvojnásobný vítěz Rallye Dakar 
z  let 2011 a 2015 Katařan Nasser Al-
-Attiyah, což je pro Štajfa z pohledu 
vzájemného měření sil velmi dobrá 
společnost. 

Český tým jede od samého začát-
ku s  podporou dalšího bývalého 
úspěšného českého soutěžáka Jana 
Klokočky. Disponuje dvěma špičko-
vými závodními speciály Škoda Fabia 
R5, přičemž využívá jejich odlišného 
nastavení podvozku pro různé povr-

chy rychlostních zkoušek v  tuzem-
sku a v cizině. Účast v obou seriálech 
však klade obrovské nároky na celý 
realizační tým, zejména v oblasti pří-
pravy vozů a celkové logistiky. 

Racing 21 – Klokočka Škoda team 
má za sebou již první podniky v obou 
sériích. V mistrovství ČR byl úvod le-
tošní sezony, i přes dobrou Štajfovu 
formu, částečně poznamenán spor-
tovní smůlou. Na premiérovém klání 
seriálu MERC v Jordánsku už ale Češi 
slavili druhé místo v absolutním po-
řadí. Poté došlo ke změně na sedadle 
spolujezdce, do kterého po Markétě 
Skácelové usedla navigátorka Mar-
cela Ehlová, která se tak po více jak 
pěti letech vrátila do závodního vozu 
k Vojtěchu Štajfovi. 

A  hned při  prvním letošním spo-
lečném vystoupení na květnové Rallye 
Český Krumlov obsadila posádka Štajf 
– Ehlová s vozem Škoda Fabia R5 v sil-
né konkurenci aut stejné specifikace 
velmi cennou pátou příčku v celkové 
klasifikaci. Získala tak důležité body 
do hodnocení domácího šampionátu. 

Zatím naposledy se Štajf s  Ehlo-
vou představili na Kyperské rallye. Na 
rozdíl od mnoha svých soupeřů se 
vyvarovali větších problémů a  obsa-
dili pěkné šesté místo.

Tomáš Vaněk

OPĚT NA DVOU 
FRONTÁCH 

Vojta Štajf patří 
již léta do domácí 
rallyové špičky

Tým Projekt 
Racing 21 letos 
nastupuje  
i v atraktivním 
blízkovýchodním 
šampionátu

MOTORSPORT

Projekt Racing 21, založený počátkem roku 2016 soutěžním 
jezdcem Vojtěchem Štajfem a matematikem Karlem Janeč-
kem, vstoupil letos již do třetího roku své existence. I tento-
krát ho čekají starty na domácích a zahraničních rallye.
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edle špičkového tuningu v po-
době stovek individuálně upra-

vených aut od majitelů z celé Evropy 
nebo firemních expozic s  nabídkou 
nejmodernějších technologií a  po-
stupů v oblasti péče a úprav auto-
mobilů se letos nově představí v šir-
ším rozsahu také segment super-
sportů. Na unikátní akci pod názvem 
Czech Supercar Meet se sejdou ma-
jitelé automobilů i společnosti z řad 
prodejců a úpravců. 

O  rostoucí úrovni tuningu u  nás 
svědčí také projekt Tuning bezpeč-
ně! V jeho stánku bude možné získat 
aktuální informace o legislativě, kte-
rá tuto oblast upravuje, i  technické 

rady a  tipy na téma jak upravovat 
a pečovat o automobily. Tahákem 
bude tzv. Project Car 2018, tedy 
upravený vůz Škoda Octavia RS BSR 
301, který bude možné dokonce i vy-
hrát.

Těšit se mohou také příznivci 
značky Ford. Nedělní program je to-
tiž rozšířen o speciální setkání maji-
telů jejích sportovních modelů. Vy-
hrazena pro ně bude jak venkovní, 
tak vnitřní výstavní plocha. Přehlídku 
automobilů doprovodí poutavá vý-
stava obrazů, dokumentujících his-
torii této americké ikony.

O  elektromobilitě slýcháme nyní 
téměř každý den. Zastoupena bude 
rovněž na Escape6 Prague Car Festi-
valu, a to pod záštitou specializova-
ného portálu fDrive.cz. Zároveň se 
zde uskuteční vyhlášení výsledků 
ankety Zelené auto roku, která se za-
měřuje na oblast alternativních po-
honů. 

Sezona bude sice na začátku září 
v plném tempu, ale ani to nebude 
pro mnohé závodníky překážkou 
představit svou techniku. K  vidění 
budou rallyové a driftovací speciály, 
automobily na okruhy i do terénu. 

Na své si přijdou také rodiny 
s  dětmi. Pro ně jsou připraveny 
atrakce, pro nejmenší v podobě šla-
pací dráhy nebo dopravního hřiště, 
starší ratolesti pak herní konzole, 
simulátory nebo virtuální realita.

Martin Apeltauer

TERMÍN: 1.–2. září 2018 | www.praguecarfestival.cz

OTEVÍRACÍ DOBA: 1. září 10:00–18:00 hodin,  
2. září 10:00–16:00 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ: PVA Expo Praha Letňany,  
Beranových 667, Praha 9 – Letňany

VSTUPNÉ:  
PŘEDPRODEJ: celodenní vstupenka pro dospělé 220 Kč,  
pro studenty a děti do 120 cm 120 Kč 
NA MÍSTĚ: celodenní vstupenka pro dospělé 250 Kč,  
pro studenty a děti do 120 cm 150 Kč

UNIKÁTNÍ AUTOMOBILY

Návštěvníkům  
se představí  
i supervýkonné 
sportovní speciály

Na výstavě budou 
k vidění unikátní 
automobily  
z celé Evropy

VÝSTAVY

Svátek všech fanoušků zajímavých automobilů se blíží. 
O víkendu 1. a 2. září se na výstavišti PVA Expo Praha  
Letňany sjede přes 700 krasavců v rámci sedmého ročníku 
Escape6 Prague Car Festivalu. 
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www.fotoskoda.czCentrum FotoŠkoda – Palác Langhans, Vodičkova 37, Praha 1

Největší prodejna 
fototechniky v ČR.

Autorizovaný 
servis v zázemí 

firmy.

Většina zboží 
skladem.

Nově otevřeno 
i v neděli.

11:00 - 18:00

Vše pod jednou 
střechou v centru 

Prahy.

Nejlepší e-shop 
roku 2014, 2015, 

2016 a 2017.

D3400
+ 18–55 mm VR

Nikon Začátek vašich 
fotografických 
dobrodružství

13
 9

90
 K

č

+ poukaz 
na fotoslužby

+ fotokurz (Zákl. 
ovládání)

+ Hoya fi ltr 
UV HD

+ Nikon
dalekohled 

8×21


