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Akční edice Tipo Italia  
se skvělou výbavou  

již od 4 400 Kč měsíčně

Kombinovaná spotřeba 3,7–8,3 l/100 km, emise CO2 98–146 g/km. Vzorový příklad:  
Při financování vozu Fiat TIPO ITALIA 1,4, 95 k, v ceně 289 900 Kč prostřednictvím 
finančního úvěru s úrokem 4,88 % na 5 let a při výši úvěru 231 920 Kč zaplatíte  
60 měsíčních splátek ve výši 4 355 Kč měsíčně. Část kupní ceny hrazená klientem:  
57 980 Kč (20 %). Možné je i jiné rozložení splátek. Havarijní pojištění a povinné ručení 
(povinné u Generali Pojišťovny a.s.) činí 8 985 Kč ročně. Poplatek za poskytnutí úvěru 
činí 2 899 Kč, RPSN 9,6 %, úroková sazba 4,88 %. Celková částka s havarijním 
pojištěním, povinným ručením a poplatkem, kterou 60 splátkami zaplatíte, je  
318 573 Kč. Akce je platná do 30. 11. 2018. UniCredit Leasing CZ, a.s., si vyhrazuje 
právo tuto nabídku kdykoliv zrušit nebo změnit její parametry. Tato nabídka není 
nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Na všechny 
vozy se vztahuje 2letá zákonná záruka a navíc 3 roky s limitem do 100 000 km. 
Použité fotografie jsou pouze ilustrační. Nabídka platí do vyprodání zásob. Podrobné 
informace u prodejců a na www.fiat.cz.
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polečnost Waymo, vytvořená z automobilové divize firmy Google, ohlásila, že její testovací vozi-
dla při jízdě bez řidiče na veřejných silnicích překročila hranici 10 milionů ujetých mil (tj. 16,1 mi-

lionu km). Jezdí ve 25 městech po celých Spojených státech. 
Waymo má zájem svá vozidla testovat i v Evropě. Už se tak i stalo – na uzavřené zkušební dráze 

v Baloccu. Nejvyšší představitel firmy John Krafcik jednal s představiteli EU, ale neúspěšně – evropské 
zákony jízdu aut bez řidiče na veřejných komunikacích zakazují a pár existujících výjimek je za podmí-
nek, které jsou pro Waymo nezajímavé. Přitom v Kalifornii získalo povolení zkoušet tato vozidla dokon-
ce i bez operátora připraveného k zásahu v případě nutnosti. Waymo už pracuje na přestavbě 62 000 
vozů Chrysler Voyager a 20 000 Jaguarů I-Pace na plně autonomní řízení.

Ve světě probíhá závod o  to, kdo dříve uvede do provozu automobily, 
které nebudou potřebovat řidiče. Evropa v tomto závodě prohrává.

Je už Evropa poražena?

Nový Wrangler 
překonal Rubicon

Další české bojové vozidlo 

Dostupný elektromobil 
Renault K-ZEKoncept před 

sériovým autem

ová generace Jeepu Wrangler přesvěd-
čila o  svých schopnostech, když tyto 

vozy bez problémů absolvovaly jeden z nejná-
ročnějších testů terénních vozidel, legendární 
Rubicon Trial. Ten je součástí tradičního setká-
ní Jeep Jamboree, které se koná od roku 1953 
u jezera Tahoe v Kalifornii.

polečnosti Dajbych, Tatra Defence Vehicle 
a  Optokon přestavěly terénní Toyotu 

Land Cruiser řady 70 do podoby lehkého bojo-
vého vozidla LRPV Gepard. Představily ho na 
výstavě Future Forces Forum s cílem nahradit 
jím ve výzbroji Armády ČR dosluhující vozy 
Land Rover Defender Kajman. 

aciné malé SUV Renault Kwid s cenou odpo-
vídající 100 000 Kč už tři roky dobývá indický 

trh. Ústupky z hlediska bezpečnosti ale neumožňu-
jí prodávat jej v Evropě. Na autosalonu v Paříži ov-
šem Renault předvedl podobně koncipovaný malý 
cenově dostupný crossover s  elektrickým poho-
nem K-ZE. Ten sice nejprve zamíří do Číny, ale ča-
sem by se mohl objevit i na našem kontinentě.

rototypy Porsche 919 Hybrid po třech vítězstvích v Le Mansu a následném opuštění závodních 
tratí letos absolvovaly bohatý promoční program. Na jeho konci se vydaly do Muzea Porsche 

v Zuffenhausenu. Trasu 25 kilometrů z vývojového centra ve Weissachu na Porschestrasse 911 do 
Porscheplatz 1 absolvovaly za pochopitelného zájmu veřejnosti po veřejných komunikacích.

utomobilka Lynk & Co patří do kon-
cernu Zhejiang Geely Holding Group 

stejně jako Volvo. Už brzy chce na evrop-
ské trhy uvést automobily vzniklé ve spolu-
práci právě s  touto automobilkou. Ještě 
před tím předvedla koncept sportovního 
sedanu s výkonem 368 kW (500 k), vyvinu-
tý se švédským týmem Cyan Racing.
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Superhybrid  
v běžném provozu



ominantní roli v osobní mobilitě 
hrají vozidla poháněná zážeho-

vými motory. Až na malé výjimky se 
v  nich spaluje benzin, případně s  pří-
měsí biosložky. Jeho výhodou je sku-
tečnost, že se v malém objemu pohon-
né látky ukrývá velké množství snadno 
dostupné energie. Benzin je relativně 
levný, ovšem jeho cenu pro koncového 
zákazníka určuje především zdanění. 
Moderní zážehové motory dokáží do 
značné míry eliminovat vysoké emise 
CO2. Oxid uhličitý není jedovatý, ale je 
mu připisován významný podíl na 
globálním oteplování. 

Snaha snižovat emise CO2 
v Evropě před lety vedla k to-
mu, že automobilky začaly 
využívat vznětové motory 
spalující naftu, postupně 
s příměsí biosložek. Vzně-
tové motory mají vyšší te-

Jedničkou ve 
využití hybridního 
pohonu je Toyota 
– nejrozšířenějším 
hybridem na světě 
je model Prius

Škoda Vision X – 
koncept spojující 
hybridní pohon 
s dobíjením  
ze zásuvky  
se zážehovým 
motorem  
na zemní plyn

ALTERNATIVNÍ POHONY

Analýzy lékařů jsou nekompromisní. Škodlivé látky obsažené 
ve výfukových plynech, vycházejících ze spalovacích motorů 
motorových vozidel, mají na svědomí mnohem víc úmrtí než 
dopravní nehody. Řešení se zdá být jednoduché – zbavme se 
spalovacích motorů. Máme pro naši civilizaci, založenou na roz-
sáhlých možnostech mobility, k dispozici nějakou alternativu?

D

JDE O ZDRAVÍ,  
ALE I O ZDRAVÝ ROZUM

pelnou účinnost, takže jejich spotřeba 
(a tedy emise CO2) je nižší než u záže-
hových motorů. Jejich nevýhodou je 
větší produkce dalších škodlivých látek, 
především pevných částic a oxidů dusí-
ku, které mají velmi neblahý vliv na lid-
ské zdraví. U  moderních vznětových 
motorů se používají různá zařízení pro 
jejich zachytávání. Tyto systémy jsou 
drahé, ovšem dokáží emise pevných 
částic, NOx i dalších škodlivých látek té-
měř zcela eliminovat. 

Pomineme-li spalování propan-bu-
tanu (LPG), které je finančně výhodné 
jen díky nižšímu zdanění, ale z hlediska 
emisí nepřináší žádné výhody, pak nej-
dostupnější alternativou pro benzin 
a naftu je zemní plyn. Ten má při spalo-
vání nejmenší podíl CO2 na jednotku 
uvolněné energie ze všech fosilních pa-
liv, takže jeho emise jsou nižší o 20 %, 
NOx o  90 % a  emise pevných částic 
jsou zanedbatelné. Zemní plyn lze čás-
tečně nahradit bioplynem vyráběným 
z bioodpadu s využitím obnovitelných 
zdrojů energie. 

Zemní plyn lze používat ve dvou 
formách – jako stlačený (CNG) a zka-
palněný (LNG). Zážehové motory pro 
spalování stlačeného zemního plynu 
vyžadují jen malé konstrukční úpravy 
v  porovnání s  těmi na benzin. Zemní 
plyn je lehčí než vzduch, takže při úni-
ku stoupá vzhůru a rychle se rozptýlí. 
Proto je riziko požáru u těchto vozidel 
mnohem nižší než u  aut na benzin. 
Přesto provozovatelé některých ga-

ráží vjezd aut na CNG hloupě 
zakazují (Česká republika je 
v tomto ohledu raritou).

Dostupnost plnicích sta-
nic na CNG je dnes 

www.autonoviny.cz4 | noviny            podzim 2018

u  nás i  ve většině evrop-



Seat Arona FR 
TGI ukazuje 
možnosti pohonu 
na zemní plyn

Průkopníky 
použití vodíku 
v palivových 
článcích jsou 
zejména Honda, 
Toyota a Hyundai 
– zde tankuje 
vodík Hyundai 
Nexo

Nejprodávanější 
automobil 
s elektrickým 
pohonem v Evropě 
Renault Zoe
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ských zemí velmi dobrá. Pro případ ne-
dostupnosti plynu je v  těchto vozech 
i  nádrž na benzin. Použití CNG je vý-
hodné i z hlediska provozních nákladů 
díky nižšímu daňovému zatížení.

Použití zkapalněného zemního ply-
nu (LNG) je vhodné především pro 
dálkovou dopravu, kde se nejlépe vyu-
žije jeho malý objem. S budováním sí-
tě čerpacích stanic se teprve začíná, 
nicméně se dá předpokládat, že se 
LNG brzy rozšíří jako alternativa ke 
vznětovým motorům v kamionové do-
pravě a u dálkových autobusů, nikoliv 
v osobních autech.

Alternativou ke spalovacím moto-
rům jsou elektromotory, které v místě 
provozu neprodukují žádné škodlivé 
emise. Jejich využití v  osobní dopravě 
má stejně dlouhou historii jako spalo-
vací motory. Opakované snahy o rozší-
ření elektromobilů narážely na jejich 
nedostatečný dojezd. To se začalo mě-
nit až s nástupem lithio-ionových aku-
mulátorů, u  nichž je poměr kapacity 
a hmotnosti výhodnější. Nic to ale ne-
mění na tom, že prodlužování dojezdu 
vyžaduje větší kapacitu akumulátorů, 
jejich vyšší hmotnost, ale také delší do-
bu pro dobíjení.

Dobíjet akumulátory elektromobilů 
lze několika způsoby. Nejjednodušší je 
využití běžných zásuvek, pokud mají 
dostatečné jištění. Dobíjení tímto způ-
sobem ale trvá řádově desítky hodin. 
Zkrácení lze dosáhnout využitím stří-
davého proudu s vyšším napětím. Nej-
rychleji se elektromobily dobíjejí ve 
stejnosměrných rychlodobíjecích sta-
nicích. V těch lze dobíjení až do 80 % 
kapacity akumulátorů zkrátit na něko-
lik desítek minut. V současné době ale 
není takovýchto stanic k dispozici do-
statek a jejich rychlému budování brání 
nedostatečná infrastruktura rozvodo-
vé sítě.

Provoz elektromobilů je levný, pro-
tože elektrická energie není zdaněná 
v takové míře jako fosilní paliva. Z hle-
diska životního prostředí je výhodnost 
elektromobilů závislá na zdrojích elek-
trické energie. V případě, že se většina 
elektrické energie získává spalováním 
uhlí, není snížení emisí CO2 zdaleka jed-
noznačné. 

Servis elektromobilů je jednodušší 
než u spalovacích motorů, jenže i pro 
běžné činnosti je potřeba mít k dispo-
zici speciálně vyškolený personál 
s  oprávněním pracovat na zařízení 
s vysokým napětím.

Komplikací pro elektromobilitu je li-
mitovaná dostupnost akumulátorů 
a materiálů potřebných k jejich výrobě. 
Jejich získávání a  zpracování je hodně 
problematické z hlediska zátěže pro ži-
votní prostředí, neboť lithium se těží za 
cenu rozsáhlé a  nevratné devastace 
krajiny a  kobalt se získává s  využitím 
dětské práce.

Jinou možností je výroba elektrické 
energie přímo ve voze pomocí palivo-
vých článků při reakci vodíku s  kyslí-
kem ze vzduchu za vzniku vodní páry. 
Na vývoji vozidel s palivovými články se 
intenzivně pracuje a v zemích s potřeb-
nou infrastrukturou se už prodávají. 
Budování sítě čerpacích stanic na vodík 

je teprve v počátcích. Problémem může 
být i získávání vodíku. Jako ideální řeše-
ní se nabízí jeho produkce s  využitím 
větrných nebo solárních elektráren.

Zatím nejdostupnějším využitím elek-
trické energie k  pohonu automobilů je 
její kombinace se spalovacími motory 
v různých formách hybridního pohonu. 
Tou nejjednodušší je částečný hybridní 
pohon (mild-hybrid), kde je se spalova-
cím motorem spojen motor-generátor, 
který při zpomalování generuje energii 
a ta se pak využívá při rozjezdu a akce-
leraci. Plně hybridní pohon umožňuje 
různé jízdní režimy kombinující spalova-
cí motor s elektromotorem a využití re-
kuperace energie při brzdění. Elektro-
motory se zde používají nejen ke snižo-
vání spotřeby (emisí), ale i ke zvyšování 
okamžitého výkonu, případně k zajiště-
ní pohonu všech kol. Akumulátory ob-
vykle umožňují i  krátký dojezd jen na 
elektrický pohon. 

Z hlediska stávající metodiky měře-
ní emisí se jako nejvýhodnější ukazuje 
hybridní pohon s dobíjením ze zásuvky 
(plug-in hybrid), který díky větším aku-
mulátorům umožňuje dojezd na elekt-
rický pohon v  řádu desítek kilometrů. 
To by mělo v  případě každodenního 
dobíjení stačit pro většinu jízd při za-
chování dlouhého dojezdu se spalova-
cím motorem. Nevýhodou je složitost 
systému a  jeho vysoká hmotnost, což 
se odráží ve vyšší spotřebě při jízdě se 
spalovacím motorem, a  závislost na 
tom, zda majitel vozu skutečně jeho 
akumulátory dobíjí.

Spalovací motory lze také využívat 
jen k pohonu generátoru bez jeho spo-
jení s poháněnými koly.

V hybridním pohonu se sice nejčas-
těji používají zážehové motory, ale ob-
jevují se také vznětové a možnou alter-
nativou jsou i jednotky na CNG.

Vladimír Rybecký
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eugeot Rifter je nástupcem 
modelu Partner Tepee. Přichá-

zí s odlišnou podobou, když převzal 
styl designu nové generace modelů 
značky, což jsou především SUV. Od 
svého předchůdce se liší i tím, že je 
k  dispozici ve dvou délkách, stan-
dardní 440 cm a Long 475 cm, při-
čemž každá z  nich může mít pěti- 
nebo sedmimístnou podobu. 

Peugeot si od tohoto vozu slibu-
je, že osloví dvě skupiny zákazníků - 
jak příznivce kompaktních minivanů, 
tak i zájemce o SUV. Oběma skupi-
nám má novinka co nabídnout po 
stránce všestrannosti, modularity 
i praktičnosti. Zvýšená poloha seda-
dla řidiče a průměr otáčení jen 10,9 
metru zaručují vynikající ovladatel-
nost a manévrovatelnost ve stísně-
ném prostoru. Vyšší světlá výška 
navíc přináší možnost využívat jej 
téměř jako terénního automobilu.

Rifter vychází ze stejného tech-
nického základu a  nové platformy 
EMP2 jako Citroën Berlingo a Opel 
Combo Life, nicméně v mnoha ohle-
dech se od nich liší, a  to nejen vý-
razným vnějším designem. Stejně 
jako ostatní další modely značky 

totiž využívá uspořádání interiéru 
Peugeot i-Cockpit s  kompaktním 
volantem a  specifickým rozmístě-
ním ovládacích a  informačních prv-
ků, využívajícím vyvýšenou přístro-
jovou desku a osmipalcový dotykový 
displej.

Tři samostatná sedadla ve druhé 
řadě se dají složit do roviny a obě sa-
mostatná ve třetí řadě lze z vozu vy-
jmout. Objem zavazadlového pro-
storu se pohybuje v rozmezí od 775 l 
u pětimístné standardní verze až po 
4000 l se sklopenými sedadly u dlou-
hé. Přepravu velmi dlouhých před-
mětů navíc umožňuje sklápění seda-
dla spolujezdce vpředu.

Optimalizace posuvných bočních 
dveří umožňuje snadný a široký pří-
stup do vozu včetně snadného usa-
zování dětí do dětských sedaček. Ši-
roké víko zavazadlového prostoru je 
opatřeno otevíratelným oknem. Dí-

ky němu je možné dostat se dovnitř 
bez nutnosti otevírat celé víko.

Zážehové motory 1,2 PureTech 
jsou opatřeny filtrem pevných částic 
Gasoline Particulate Filter. V  roce 
2019 se přidá ještě motor PureTech 
130 k (96 kW). Nabídka turbodieselů 1,5 
BlueHDi zahrnuje tři varianty 75 k 
(55 kW), 100 k (74 kW) a 130 k (96 kW), 
všechny vybavené systémem selek-
tivní katalytické redukce SCR pro za-
chytávání emisí NOx. 

Podobně jako pro jiné modely je 
i pro Rifter v nabídce speciální systém 
Advanced Grip Control pro jízdu mi-
mo zpevněné cesty, umožňující zlep-
šit pohyblivost vozu omezováním 
prokluzu kol. Tento systém se kombi-
nuje s  pneumatikami Michelin Latti-
tude Tour Mud & Snow a  je spojen 
s  funkcí Hill Assist Descent Control 
(HADC), která automaticky udrží op-
timální rychlost na velmi strmých 
svazích. V  rámci příplatkové výbavy 
Peugeot nově nabízí i  verzi 4×4, na 
jejímž vývoji se podílel tradiční part-
ner Peugeotu společnost Dangel.

Aktuální akční cenová nabídka začí-
ná na 385 000 Kč za verzi 1,2 PureTech 
Active. Prodloužená varianta Rifter 
Long je o 20 000 Kč dražší. Peugeot na 
své vozy poskytuje značkovou záruku 
na 5 let, respektive 60  000 km. Pro 
nejnáročnější klientelu bude k dispozi-
ci i luxusněji vybavená verze GT Line.

Vladimír Rybecký

PRAKTICKÁ ALTERNATIVA  
K SUV

Originální 
uspořádání 
informačních  
a ovládacích 
prvků Peugeot 
i-Cockpit

Peugeot Rifter 
v sobě spojuje 
schopnosti SUV 
s praktičností 
minivanu

PEUGEOT RIFTER

Peugeot dal nové generaci osobních 
vozů s vyšší stavbou nové jméno Rif-
ter. Tím ji odlišuje od užitkové varian-
ty, která se nadále jmenuje Partner.
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kýtá totiž ideální kombinaci 
elegantního italského designu, 

skvěle využitelného velkého vnitřního 
prostoru a  bohaté výbavy, což z  něj 
dělá, spolu s pětiletou zárukou a mi-
mořádně výhodnou cenou, velmi lá-
kavého konkurenta.  

Nabídka modelové řady Fiat Tipo 
obsahuje tři karosářské verze, a  to 
praktický pětidveřový hatchback se 
zavazadlovým prostorem o ob-
jemu skvělých 440 litrů, pro-
storné pětidveřové kombi 
s 550 litry a klasický sedan 
s 520 litry. Pohon obstará-
vají hospodárné zážehové 
nebo vznětové motory, 
popřípadě jednotky na 
LPG, s výkonovým spekt-
rem od 95 do 120 k. 

Již v základním prove-
dení mají modely Italia mi-
mo jiné klimatizaci, tempomat, 
výškově nastavitelné sedadlo řidiče, 
audiosystém se šesti reproduktory 
a ovládáním na volantu, plus hands-
-free a rozhraní USB. Volant a hlavi-
ce řadicí páky jsou potaženy kůží 
a mezi předními sedadly je umístěna 
praktická loketní opěrka. 

Samozřejmostí jsou také mnohé 
prvky výbavy zaměřené na bezpeč-
nost a  komfort cestujících, jakými 
jsou například stabilizační systém 
ESC s  kontrolou rozkmitání přívěsu, 
protiprokluzový systém ASR, asistent 
proti couvnutí při rozjezdu do kopce, 
protiblokovací systém brzd ABS, šest 
airbagů včetně okenních, centrální 
zamykání, elektricky ovládaná okna, 
monitorování tlaku v  pneumatikách 
či venkovní teploměr.

Pro náročnější zájemce je při-
pravena verze Italia Extra. Ta je na-
víc opatřena automatickou klimati-
zací, šestnáctipalcovými koly z leh-

kých slitin, infotelematickým systé-
mem Uconnect s dotykovým dis-
plejem, chromovanými prvky ex-
teriéru (například lištou pod mříž-
kou chladiče a orámováním mlho-
vých světlometů nebo spodní liš-
tou bočních oken), předními mlho-
vými světlomety s  přisvětlováním 
do zatáček, denním svícením LED, 
vyhříváním předních sedadel a par-
kovacími senzory. Příplatek za tuto 
výbavu se pohybuje od přijatelných 

40 000 Kč v závislosti na provedení 
karoserie. 

Všechny tři verze pohání osvěd-
čený, atmosféricky plněný zážehový 
čtyřválec o objemu 1,4 l a výkonu 95 k, 
známý svými nízkými provozními 
i servisními náklady, doplněný šesti-
stupňovou převodovkou. Kompaktní 
a lehké vozy s velmi dobrou aerody-
namikou dosahují největší rychlosti 
185 km/h při kombinované spotřebě 
5,7 l benzinu Natural 95 na 100 km.

Akční model Italia Extra lze pořídit 
i  s  motorizacemi 1.4 T-Jet (benzin) 
a 1.6 MultiJet (nafta), oběma o výko-
nu 120 k. 

Ceny Fiatu Tipo Italia začínají na 
289 900 Kč za provedení sedan, což je 
ve srovnání se stejně vybavenými 
konkurenty v  nižší střední třídě mi-
mořádně atraktivní. U  nás oblíbená 
verze hatchback stojí od 309 900 Kč 
a zřejmě ještě víc praktické kombi při-
jde na velmi zajímavých 339 900 Kč. 

Karel Beránek

ITALIA ŠITÁ NA MÍRU

FIAT TIPO

Oblibu italských automobilů Fiat se v poslední době snaží ob-
novit jejich importér zajímavou nabídkou praktických a cenově 
atraktivních modelů. Z nich právě Tipo, zejména v akční verzi 
Italia, představuje vůz přímo šitý na míru českých motoristů.
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Už v základní 
výbavě je 
pracoviště 
řidiče luxusně 
vybaveno

Za zadními 
dveřmi se 
skrývá objemný 
zavazadelník
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řivítejte prosím Yaris GRMN, 
ostrý hatchback, inspirovaný 

motorsportem, v limitované sérii čtyř 
set kusů. Zkratka GRMN znamená 
Gazoo Racing Masters of Nürbur-
gring. Vůz se stavěl ve francouzském 
městě Valenciennes, vývoj podvozku 
měli na starosti nejpovolanější mistři 
v Japonsku a finální výsledek se ladil 
právě na Nürburgringu. Pod lehce oz-
dobenou karoserii, na které na první 
pohled zaujmou atraktivní polepy, 
sedmnáctipalcová kola a černé křídlo, 
se opravdu podařilo dostat téměř zá-
vodní náčiní. Vše tu nasvědčuje to-
mu, že vůz byl stvořen pro čistou ra-
dost z jízdy. Tak to pojďme zkusit.

Přesné řízení, ostré brzdy, výbor-
né ABS, tlumiče Sachs a krátké dráhy 
řazení. Tady je všechno v pořádku. 

Pod kapotou dřímá kompresorem 
přeplňovaný motor o objemu 1,8 litru 
z  Lotusu Elise. Produkuje 212 koň-
ských sil, které je opravdu radost po-
slouchat. Ve světě turbodmychadel 
působí tento motor jako zjevení. Zlo-
věstné vrčení v  nízkých otáčkách se 
před hranicí šesti tisíc otáček promění 
v kvílející rachot, který až do omezo-
vače stále sílí. Právě zde má motor ten 
největší charakter, a právě zde člověk 
zapomene na to, že sedí v Yarisu. 

To největší kouzlo se však objeví 
až při průjezdu zatáčkou, a  navíc 

s vypnutou kontrolou trakce. Auto 
nedá řidiči nic zadarmo, musí s ním 
pracovat, prát se s ním a naprosto 
se soustředit. Pokud si při jízdě na 
limitu nedá pozor, dostane přes 
prsty. Zapnutá kontrola trakce nijak 
zvláště nepomůže. Při jízdě na hra-
ně jen tak zaklepe na rameno a sdě-
lí, že by to chtělo zvolnit. Pokud te-
dy bude někdo chtít vymáčknout 
z Yarisu GRMN maximum, dostane 
ho i  ze sebe. Takové auto nám tu 
chybělo, že?

Puristický pocit za volantem je ale 
bohužel přítomen i  při obyčejných 
cestovních rychlostech. Vůz po silnici 
skotačí, všelijak drncá, a i když se sedí 
ve skořepinových sedadlech, pasažé-
ra neopustí pocit městského vozidla. 

Při klidné jízdě se lze nicméně 
snadno dostat pod spotřebu šesti lit-
rů na sto kilometrů, v autě je naviga-
ce a je i kam si připojit telefon. S tro-
chou fantazie tak může sloužit pro 
denní ježdění. 

To, co by ovšem mohlo zájemce 
odradit, je cena. Yaris GRMN stojí 

ZE STARÉ ŠKOLY

Interiér je 
orientován na 
řidiče, kožený 
volant pochází 
z Toyoty GT86

Sedmnáctipalcová 
kola vypadají 
skvěle

Zadní křídlo 
zvýrazňuje 
dynamický profil

Válečné zbarvení 
přispívá dravosti

TOYOTA YARIS GRMN
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Toyota se po sedmnácti letech vrátila na startovní čáru svě-
tového šampionátu v  rallye. Tuto událost se automobilka 
rozhodla oslavit limitovanou edicí modelu Yaris, ze kterého 
soutěžní speciál vychází.

P

850 000 Kč. Uváží-li se však, že sta-
čí nalepit startovní čísla a dá se vy-
razit na rychlostní zkoušku, bude 
jako víkendová hračka fungovat 
skvěle.

Vladimír Kadera
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skutečně potěšíte!

41 990 Kč
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vyvolání 

fotografií v hodnotě 
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+ 
Fotokurz  v hodnotě 

490 Kč

+ 
Panasonic 

objektivy, grip 
a 5 letá záruka

v hodnotě 31 970 Kč



íky  použití modulární platformy 
EMP2, umožňující kratší přední 

převis, se vůz vyznačuje modernějším tva-
rem s  předsunutým čelním sklem a  vyšší 
a  kratší přední kapotou. Příslušnost ke 
značce nezapřou dvouúrovňový světelný 
podpis a zaoblené mlhovky dole v rozích. 
Dynamiku dodávají Berlingu propracované 
boky, ve spodní části dveří „vzduchové“ 
polštáře Airbump a také tvar střechy.

Vůz je poprvé nabízen ve dvou 
variantách. Standardní velikost M si 
zachovává kompaktnost a  je o dva 
centimetry delší než předchozí ge-
nerace. Nabízí délku 440 cm a roz-
vor 278 cm. Nová prodloužená verze 
XL měří o 35 cm víc, tedy 475 cm, rozvor 
činí 297 cm. V obou variantách může být 
Berlingo pěti- nebo sedmimístné.

Všem cestujícím nabízí pohodlný pří-
stup dvěma rozměrnými bočními dveřmi 
s elektrickým ovládáním oken. Zavazadlo-
vý prostor má objem 775 l (M), což je 
o  sto litrů více, než poskytovala minulá 
generace v  pětimístné konfiguraci, re-
spektive 1050 l (pětimístné XL). Přístup 
do něj usnadňuje zatmavené otevíratelné 
okno ve víku pátých dveří. Velice užiteč-
ným, minimálně při nakládání nebo vyklá-
dání, je dvoupolohový kryt zavazadel.

Tři samostatná zadní sedadla ve dru-
hé řadě jsou stejně velká a poskytují po-
hodlí při cestách. Po jejich jednoduchém 
sklopení vznikne rovná podlaha. Každé 
zadní sedadlo můžeme sklápět pomocí 
ovladačů Magic flat, přístupných ze za-
vazadlového prostoru.

Sklopné do podlahy je i přední seda-
dlo spolujezdce, což vytvoří rovnou 
podlahu s užitečnou délkou 270 cm (M), 
respektive 305 cm (XL), umožňující pře-
pravu dlouhých předmětů.

Zatímco dvě vyjímatelná sedadla třetí 
řady nelze ve verzi M podélně nastavit, 
tak u XL jsou namontovaná na kolejnič-
kách a posuvná v rozmezí 130 mm. Záleží 
na majiteli, zda upřednostní prostor pro 
cestující nebo zavazadlový prostor.

Prosvětlenou kabinu má na svědomí 
unikátních 6,4 m² prosklených ploch.  Vel-
ké panoramatické střešní okno je spojené 
s  přepravní schránkou Modutop (podle 
verze výbavy). Pro větší pohodu při jízdě 
ve tmě je interiér vybaven lampičkami na 
zadních sedadlech a poprvé se v něm ob-
jevuje příjemné ambientní osvětlení, vy-
cházející z průhledného oblouku stropní 
přepravní schránky. Pohon předních kol 

obstarávají zážehový motor 1.2PureTech 
s výkonem 110 k a vznětový 1.5 BlueHDi 
s výkony 75 k, 100 k nebo 130 k.

Nová generace Berlinga může být vy-
bavena nejmodernějšími asistenčními sys-
témy. Patří k nim například aktivní systém 
varování před neúmyslným opuštěním 
jízdního pruhu a před snížením pozornosti 
řidiče, adaptivní tempomat s funkcí Stop, 
sledování mrtvého úhlu, nouzové automa-
tické brzdění Active Safety Brake, Post 
Collision Safety Brake, samočinné přepíná-
ní dálkových světel, zpětná parkovací ka-
mera, Grip Control s  funkcí Hill Assist 
Descent a řada dalších.

Jindřich Lasík

CITROËN BERLINGO

Letos na jaře představil Citroën, který před více než dvaceti roky 
vytvořil segment ludospace, třetí generaci oblíbeného modelu 
Berlingo. Hned od samého počátku se prezentovala vysokou 
mírou praktičnosti díky jednoduchému a funkčnímu tvaru.
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Dostatek světla  
v interiéru zajišťuje 
panoramatické 
okno

V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA

www.AUTONOVINY.cz
vše o životě s autem
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ěhem testu jsme s vozem uje-
li bezmála 600 kilometrů při-

bližně v  rozložení  20 % po dálnici, 
40 % mimo obec a zbytek po Praze. 

Sedačky byly příjemně široké 
a disponovaly menším bočním vede-
ním. Na zadních sedadlech se při 
mírném posunutí předních sedadel 
našlo místo i pro vyšší osobu, které 
nad hlavou zbývalo stále pár centi-
metrů. I ona mohla využít dva USB 
porty pro nabíjení telefonu nebo ta-
bletu. O  kvalitní poslech se staral 
audiopřístroj Amundsen s  šesti re-
produktory, o příjemnou teplotu au-
tomatická klimatizace Climatronic. 
Pro tuto třídu nezvyklým prvkem 
výbavy byl adaptivní tempomat. 

Kromě dnes již standardních způ-
sobů spojení s vozidlem, jakými jsou 
USB nebo AUX, bylo možné hudbu 
přehrávat přes bluetooth. Hlasové 
ovládání slušně rozpoznalo jednotlivé 
pokyny, přičemž rozumělo i češtině. 

Zavazadlový prostor skýtá objem 
330 litrů, po sklopení zadních seda-
del až 1150 litrů. Lze do něj umístit 
síťový program pro zamezení pohy-
bu nákladu, případně plastové za-
rážky, které dovolí převážet křehčí 
věci, aniž by se rozbily. 

Velmi se nám osvědčil systém hlí-
dání mrtvých úhlů. Senzory ale ob-

čas při čekání na křižovatce zahlásily 
překážku vpředu, ačkoliv zde žádná 
nebyla. Příjemně nás překvapilo au-
tomatické osvětlení, které rozsvěce-
lo hlavní světlomety i za horších svě-
telných podmínek. 

Srdcem testovaného automobilu 
byl turbodmychadlem přeplňovaný 
motor 1.0 TSI s  výkonem 70 kW při  
5 000–5 500 otáčkách za minutu. Ma-
ximální točivý moment dosahuje hod-
noty 160 Nm a je dostupný již při 1 800 
otáčkách za minutu. Výkon vozidla je 
přenášen přes pětistupňovou převo-
dovku na přední nápravu. Na dlouhé 
převody si musí řidič zvyknout. 

Dlouhodobá spotřeba se pohy-
bovala kolem hodnoty 5,5 l na sto 
ujetých kilometrů. Přitom jsme měli 
často puštěnou klimatizaci a  jezdili 
jsme nejvyšší povolenou rychlostí. 

Ocenit je potřeba  tichý chod 
a nízký hluk od motoru v  interiéru. 
Při sešlápnutí plynového pedálu ne-
trvá prodleva turbodmychadla nijak 
dlouho a  motor začne zrychlovat. 
Výkon je pro jízdu naprosto dosta-

čující, Fabia byla schopná akcelero-
vat i  v  kopcovitém terénu. Měkké 
odpružení pohlcovalo většinu men-
ších nerovností. Výkonné Bi-LED 
světlomety, které jsou mnohem jas-
nější než klasické halogeny, pomá-
haly ve tmě a  výborně osvětlovaly 
prostor před vozidlem. 

Litrová Fabia není žádným sprin-
terem pro nedočkavce. Naopak je 
jako dělaná pro každodenní poho-
dové putování v městském provozu 
a na silnicích nižších tříd. Obstojí ta-
ké na dálnici, ovšem za cenu větší 
žíznivosti.

Jiří Hájek ml.

LITR NA POHODU

Přistrojová 
deska splňuje 
především 
kritéria účelnosti

Litrová Škoda 
Fabia nabízí 
kvalitní svezení 
při zachování 
nízké spotřeby

ŠKODA FABIA 1.0 TSI

První Fabia spatřila světlo světa již v roce 1999, proto příští 
rok oslaví dvacet let na trhu. Automobilka aktuálně nabízí 
tento model ve verzi hatchback a v provedení combi. Obě 
varianty je pak možné objednat i v edici Monte Carlo.
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kce proběhne souběžně s pře-
hlídkou závodních a  soutěž-

ních automobilů a motocyklů Racing 
Expo v termínu od 9. do 11. listopadu 
2018. Více než stovka exponátů se 
soustředí pod jednou střechou v are-
álu PVA Expo Praha v Letňanech. Na 
rozdíl od obdobných veteránských 
setkání tak návštěvníci nebudou vy-
stavení rozmarům počasí a  majitelé 
se o své cenné miláčky nemusejí stra-
chovat ani v době, kdy budou brány 
výstaviště uzavřeny. 

Už loni se historická sekce na Ra-
cing Expu těšila mimořádnému zá-
jmu a letošek to jistě ještě mnohoná-

sobně překoná. Dostupná výstavní 
plocha byla v krátkém čase zcela ob-
sazena a některé zájemce bylo bohu-
žel nutné odmítnout. Zato se ale po-
dařilo shromáždit skutečně unikátní 
kolekci old- i youngtimerů. Dík za to 
patří především Federaci klubů histo-
rických vozidel a  Autoklubu České 
republiky, ale i specializovaným znač-
kovým sběratelským klubům a  jed-
notlivým právnickým i  soukromým 
subjektům.

Přehlédnout určitě nepůjde sou-
bor třiceti vozů, dokumentujících bo-
hatou a úspěšnou historii automobil-
ky Porsche, slavící v tomto roce sedm-

desát let své existence. Mimořádným 
životopisem se může pochlubit Rolls 
Royce Silver Wraith z roku 1948, který 
se jako součást doprovodného kon-
voje účastnil o pět let později koruno-
vace anglické královny Alžběty II. Fan-
dy automobilového sportu nepochyb-
ně zaujmou legendární monopost 
T605 z  kopřivnické Tatrovky, stejně 
jako upravené Porsche 911 4x4, které 
dlouhá léta sloužilo v  jezdecké škole 
slavného norského soutěžáka Johna 
Hauglanda. 

ČESKÉ STOLETÍ V POHYBU

Nádherná 
sportovní Tatra 
T605 Monopost

Do bohaté historie 
automobilové 
výroby na našem 
území patří také 
vozy Praga

Uplynulých sto let existence samostatného československého 
a posléze českého státu bylo provázeno také bouřlivým roz-
vojem motorismu. Mnohá z vozidel, která během této doby 
brázdila tuzemské silnice, se představí na premiérovém ročníku 
pražské výstavy Glasurit Classic Expo.
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GLASURIT  
CLASSIC EXPO
9–11 / 11 / 2018             PVA EXPO PRAHA

Spektrum zastoupených značek je 
však mnohem širší. Najdeme v něm sa-
mozřejmě domácí Škodu, ale i Merce-
des, Jaguar, Bugatti, Mini, Volkswagen 
nebo Fiat. Americké klasiky budou re-
prezentovány několika modely značek 
Ford, Chevrolet nebo Dodge.

Pro milovníky benzinem vonících 
dějin je připravena také výstavka, ma-
pující v  obrazové a  textové formě již 
vzpomenuté století automobilismu 
v našich zemích. Navíc ve stylové ka-
várně v  podobě automobilu Citroën 
HY z roku 1974 bude hrát živá kapela 
populární muziku z třicátých let. 

Petr Dufek

VÝSTAVY
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erdinand Porsche, průkopník 
elektromobility a  autor bez-

počtu progresivních konstrukčních 
řešení, se na hlavní ulici tehdejšího 
Maffersdorfu narodil v pátek 3. září 
1875 jako třetí z pěti dětí. Jeho rodi-
na patřila ke starousedlíkům, otec 
Anton ve městě provozoval klempíř-
ství a  vedl místní hasiče. Ferdinand 
absolvoval zdejší obecnou školu, 
kde se naučil i česky. Od mládí jej za-
jímala elektřina, v podkroví rodného 
domu si zřídil dílničku, kde prováděl 
své první experimenty, a po nedale-
kém rybníku prý kroužil se žárovič-
kami na špičkách bruslí. Do svého 
rodiště se rád vracel, například v ro-
ce 1902 se přijel pochlubit svojí 

K magnetům 
expozice patří 
věrná replika 
elektromobilu 
s range 
extenderem, vozu 
Lohner-Porsche 
„Semper Vivus“ 
z roku 1900 

Rodný dům 
duchovního 
otce koncernu 
Volkswagen byl 
společností ŠKODA 
AUTO navrácen do 
podoby co nejbližší 
stavu z roku 1875 

HISTORIE

Při výletu na sever Čech si nenechte ujít 
místo, kde přišel na svět geniální konstruk-
tér Ferdinand Porsche. Citlivě obnovená 
budova v Liberci-Vratislavicích svojí moder-
ní interaktivní expozicí zprostředkovává 
nadšení z kreativity a kompetence inženýrů  
narozených na našem území.
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RODIŠTĚ GÉNIA MOBILITY

snoubenkou – i hypermoderním au-
tomobilem Lohner-Porsche „Mixte“, 
vybaveným smíšeným benzino-elek-
trickým pohonem.

Po rozpadu Rakousko-Uherska 
v roce 1918 si slavný konstruktér až 
do poloviny 30. let ponechal česko-
slovenské občanství. V  pozdějším 
období žil technický vizionář také ve 
Steyru, Stuttgartu, dnešním Wolfs-
burgu, Gmündu a v Zell am See, kde 
byl také po své smrti (30. ledna 1951) 
pohřben.

Během 20. století prošel jeho rod-
ný dům řadou změn a vystřídal něko-
lik majitelů. Společnost ŠKODA AUTO 
jej od soukromého vlastníka zakou-
pila v  roce 2011. Během pečlivě při-
pravené i  prováděné rekonstrukce 
(2014–2016) mu vrátila podobu co 
nejbližší stavu z roku 1875. Od listo-
padu 2016 je rodný dům Ferdinanda 
Porscheho ve svých původních di-
menzích, zbaven pozdějších přísta-
veb, zpřístupněn veřejnosti. 

RODNÝ DŮM FERDINANDA 
PORSCHEHO
Tanvaldská 38 
463 11 – Liberec-Vratislavice nad Nisou

Telefon: 326 832 028 
E-mail: vratislavice@skoda-auto.cz, 
www.rodnydumporsche.cz
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PRVNÍ REPUBLIKA  
NA KOLECH 
ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi rozší-
řilo svoji expozici o  tematickou výstavu 
„První kilometry v  první republice“. 
Mnohé zajímavosti ze  života tehdejších 
motoristů návštěvníky nejspíše překvapí. 

Kde jinde nasát atmosféru světa automobilů 

masarykovské éry než přímo u  pramene, 

v autentických prostorách bývalého výrobní-

ho závodu tradiční značky Laurin & Klement/

ŠKODA? Vždyť výrobky z  Mladé Boleslavi 

kralovaly domácímu trhu po většinu doby 

existence samostatného státu. Nová výstava 

ve ŠKODA Muzeu připomene pestrý sorti-

ment 20. a 30. let minulého století otevřenou 

verzí základního modelu ŠKODA 422, luxus-

ním faux kabrioletem ŠKODA 645 a  méně 

známým komfortním automobilem ŠKODA 

FAVORIT 2000, ale také trofejemi z význam-

ných závodů a soutěží, včetně Rallye Monte 

Carlo nebo „1000 mil československých“.  

Atmosféru filmů pro pamětníky, ovšem 

v barvě a 3D, navozují také dobové tiskoviny, 

katalogy, příručky a mapy. Neméně zajímavé 

jsou pohledy za kulisy tehdejšího motoris-

mu, třeba zajímavosti o  stavu silnic, úrovni 

servisních služeb, nabídce a architektonické 

podobě čerpacích stanic nebo učivu auto-

škol, věnujících pozornost třeba hašení po-

žáru vozidla. Návštěvníky možná překvapí 

podoba a význam prapůvodních dopravních 

značek, případně jak důmyslně si naši před-

kové dokázali poradit i bez navigace. Inspira-

tivní jsou také příběhy odvážných žen a VIP 

osobností, dosahujících s vozy L&K/ŠKODA 

pozoruhodných sportovních i  cestovatel-

ských úspěchů.

Výstava „První kilometry v první republi-

ce“ je veřejnosti přístupná do konce dubna 

2019, ve středu 13. listopadu od 17:30 hodin ji 

doprovodí zdarma přístupná přednáška „His-

torie a vývoj čerpacích stanic“. 

RODIŠTĚ GÉNIA MOBILITY
Nová interaktivní expozice rekapituluje 

historický přínos slavného rodáka světové-
mu vývoji individuální mobility. V sekci „Inže-
nýrský duch“ jsou připomenuti i  další vý-
znamní automobiloví konstruktéři, závodníci 
a manažeři, narození na území dnešní České 
republiky. Oddělení „Mobilita“ dominuje věr-
ná replika vozu Lohner-Porsche „Semper Vivus“ 
z  roku 1900. Samotné typové označení, 
v překladu z latiny „Stále živý“, odkazuje na 

historicky první funkční aplikaci elektrického 
pohonu s range extenderem, významně pro-
dlužujícím dojezd vozidla. Samotný pohon 

Širší souvislosti života i geniálních návrhů 
Ferdinanda Porscheho jsou prezentovány 
interaktivní formou

Návraty do rodné země: Na sklonku  
19. století se zde Ferdinand Porsche nadchnul 
pro elektřinu, v roce 1902 svým krajanům 
představil vůz se smíšeným benzino-
elektrickým pohonem a v polovině 30. let 
sledoval na Masarykově okruhu v Brně 
monoposty Auto Union vlastní konstrukce

Technický vývoj je představen v širších 
souvislostech, opomenuty nejsou ani další 
významné osobnosti, narozené na území 
dnešní České republiky

obstarávaly Porscheho elektromotory v ná-
bojích předních kol. Expozice dokumentuje 
celou vývojovou řadu vozidel, včetně hybrid-
ních osobních modelů po soupravy pro pře-
pravu nákladu. Multimediální prezentace 
v  místnosti s  příznačným názvem „Rodina“ 
zase přibližuje osudy velkého konstruktéra 
a jeho rodiny v kontextu doby. 

Zbývá dodat, že Rodný dům Ferdinanda Por-
scheho v Liberci-Vratislavicích n. N., dále ŠKODA 

ŠKODA MUZEUM
Tř. Václava Klementa 294, 293 01 Mladá Boleslav 
Telefon: 326 832 038
E-mail: muzeum@skoda-auto.cz 
www.muzeum.skoda-auto.cz

Muzeum i  Letecké muzeum Metoděje Vlacha 
(obojí v  Mladé Boleslavi) lze navštívit za zvý-
hodněné vstupné. 
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ude jistě zajímavé sledovat, jak 
se nové emisní limity CO2 pro-

mítnou do skutečného snižování emisí 
CO2 vznikajících provozem osobních 
automobilů v ČR. Zpřísnění se totiž pro-
jeví zpočátku jen u malé části vozového 
parku a jeho efekt bude záležet hlavně 
na stupni jeho obměny, respektive růs-
tu či poklesu trhu. Pokud bude vozový 
park nadále vzrůstat, budou i  po roce 
2021 emise CO2 nejprve stoupat a efekt 
nových limitů se projeví později. Znač-
nou roli budou tedy hrát také počty sta-
rých aut vyřazovaných z provozu, jakož 
i věková struktura a počty dovážených 
ojetých automobilů. 

Podle údajů evropské asociace auto-
mobilových výrobců ACEA, která cituje 
IPCC (Mezinárodní panel pro změnu kli-
matu), celosvětově pouze 3,5 % emisí 
nyní „ostře sledovaného“ CO2 vzniká pří-
mou činností člověka, zbytek vytváří sa-
ma příroda. Jiné odhady a studie ovšem 
udávají, že lidskou činností je produková-
no nikoliv 3,5 %, ale až 10 % emisí CO2. 

Z  tohoto množství vzniká cca 25 % 
při výrobě elektřiny, 23 % v  budovách 
a  domácnostech (zejména při lokálním 
vytápění), 26 % vyprodukují v  souhrnu 

veškeré dopravní prostředky a zbytek jde 
na vrub jiným zdrojům (zemědělská pro-
dukce, průmyslová výroba atd.). Z 26 % 
způsobených dopravními prostředky při-
padá na osobní automobily 30 až 40 % 
(v tomto údaji se zdroje značně liší). Po-
kud však shrneme výše uvedené odhady 
v té pro osobní automobily nejméně pří-
znivé variantě, tak se celosvětově vlivem 
provozu všech dopravních prostředků 
dostává do ovzduší cca 2,6 % celkových 
emisí CO2. Osobní automobily mají pak 
na svědomí pouze necelých 1,04 %. 

 Je tedy možno konstatovat, že 
i v případě velmi pesimistických odhadů 

(silně zeleně a zřejmě i politicky zabar-
vených) pochází z  provozu osobních 
automobilů něco málo přes jednu setinu 
celosvětových emisí CO2. Jejich snižová-
ní, kterým je nyní nejen Evropská unie 
posedlá, se z  tohoto pohledu zdá být 
poněkud nicotné. Zavádějící je i případ-
ný argument, že „emise CO2 není třeba 
omezovat jen globálně, ale i  lokálně, 

ZA VŠECHNO 
MOHOU 
AUTA?

Budování sítě 
nabíjecích stanic  
je teprve 
v počátcích

Elektrárny 
dodávají 
elektromobilům 
potřebnou 
energii, samy 
však vyprodukují 
nemálo CO2

EKOLOGIE

V současné době je základní limit emisí CO2 u osobních automo-
bilů stanoven na 135 g/km, od roku 2020 pak bude platit 95 g/km 
(jedná se průměr za všechna vozidla dané značky registrovaná 
v zemích EU za rok). Ministři životního prostředí členských států 
EU se dále shodli na tom, že emise se musejí snížit oproti roku 
2021 o 15 % do roku 2025 a o 35 % do roku 2030.
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hlavně ve městech”. Toto platí v případě 
oxidů dusíku, uhlovodíků a  pevných 
částic, které jsou skutečně zdraví škod-
livé a působí právě jen místně. 

Závěrem ještě nutno uvést, že dle 
statistik OICA je ve světě v  provozu 
téměř jedna miliarda osobních auto-
mobilů (údaj za rok 2015 uvádí cca 
947 080 000 kusů). Celosvětové pro-
deje nových osobních aut za rok 2017 
činily 70 849 466 kusů a výroba do-
sáhla hodnoty 73 456 531 kusů, z toho 
v zemích EU to bylo 16 973 088 kusů. 
Z  výše uvedených čísel vyplývá, že do-
pad na snížení celosvětových emisí CO2 
po zavedení přísnějších limitů jen u  ev-
ropských automobilek bude spíše margi-
nální a navíc se projeví až za 13 až 15 let. 

Antonín Šípek 

Podíl emisí CO2 z činností člověka (10 %) 
na celosvětových emisích CO2

provozem 
ostatních 

dopravních 
prostředků  

1,56 %

provozem osobních 
automobilů  
(jako 40 %  

z dopravních 
prostředků celkem)

1,04 %

vzniká při výrobě elektřiny  
2,50 %

z průmyslové a zemědělské výroby 
(mimo výrobu osobních 

automobilů)  
2,34 %

z budov  
a domácností  

2,30 %

při výrobě osobních 
automobilů  

(odhad = 10 %  
z průmyslové 
a zemědělské  

výroby)
0,26 %
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POJIŠTĚNÍ

hod přijde zejména v  oka-
mžiku, kdy automobil od-

mítne poslušnost v cizině a je tře-
ba zajistit jeho přepravu na delší 
vzdálenost. Také oprava v  zahra-
ničním servisu vyjde obvykle dráž 
než u nás. 

„Aktuální nabídku připojištění 
je nyní možné sjednat se slevou 
600 korun. Jedná se o jednu z nej-
rozšířenějších variant asistenčních 
služeb. Obsahuje například odtah 
vozidla ze zahraničí do vzdálenos-
ti 2500 kilometrů, tedy 1250 kilo-
metrů tam a 1250 zpátky, zapůjče-
ní a  přistavení náhradního vozu 
v České republice i v zahraničí až 
na osm dní, úhradu nebo opravu 

světluje Miloš Velíšek, ředitel úse-
ku pojištění vozidel České podni-
katelské pojišťovny. 

Pojišťovna současně podporuje 
nový produkt kampaní s  názvem 
Auto dojelo, dovolená jede dál. 
„Pojištění vozidel už zdaleka ne-
znamená jen povinné ručení, ale 
k  tomu i  řadu dalších užitečných 
doplňků, které samotní motoristé 
čím dál více poptávají. A v  tomto 
duchu se nese i  naše podzimní 
kampaň,“ říká Miloš Velíšek.

Připojištění Autem Bez Staros-
tí je možné uzavřít za zvýhodně-
nou cenu až do konce letošního 
roku.

Marek Chvála

Většina pojišťoven uhradí už v rámci základního rozsahu asistenčních služeb 
příjezd a odjezd zásahového vozidla, opravu na místě, vyproštění či odtah do 
nejbližší opravny. Ne vždy je však bezplatný limit nastaven tak, aby pokryl  
veškeré náklady. Proto Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) nyní přichází 
s připojištěním Autem Bez Starostí.

V

Miloš Velíšek, 
ředitel úseku 
pojištění vozidel 
ČPP

AUTEM BEZ STAROSTÍ

poškozené pneumatiky v  tuzem-
sku do limitu 4000 korun za jeden 
kus a  mnoho dalších věcí,“ vy- 
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ově tak není nutné vozit s sebou 
náhradní žárovky nebo pojistky. 

V lékárničkách pro poskytnutí první po-
moci mohou chybět nůžky, plastová 
rouška, trojcípý šátek nebo náplasti 
s polštářkem.

Zároveň se zjednoduší a zpřesní ta-
ké povinnost mít v automobilu náhrad-
ní kolo a nářadí potřebné pro jeho vý-
měnu. „Záložní kolo nemusejí mít na 
palubě vozidla s  pneumatikami, které 
umožňují dojet a  zároveň indikují de-
fekt. Rezervu lze také nahradit pro-
středky pro bezdemontážní opravu. 
Třetí výjimkou jsou pak auta, jejichž 
majitelé mají zajištěnou nepřetržitou 
asistenční službu na celém území České 
republiky,“ konstatoval Ťok.

Stát si hodlá posvítit na nelegální 
praktiky při stáčení tachometrů. Nyní za 
tuto činnost hrozí až půlmilionová poku-
ta. „Míříme hlavně na jednotlivce a spo-
lečnosti, které toto provádějí opakovaně 
a  za úplatu. Běžné řidiče, kteří omylem 
koupí vozidlo se zmanipulovaným tacho-
metrem, poškozovat nechceme,“ zdůraz-
nil ministr dopravy. Dochází také k zave-
dení sankce až 50 tisíc korun pro mecha-
nika, který při opravě nebo výměně počí-
tadla nevystaví protokol, a až 10 tisíc ko-
run, pokud tento dokument při kontrole 
na STK nepředloží provozovatel vozidla.

Marek Chvála

Letošní podzim při-
nesl motoristům urči-
tou úlevu, pokud jde 
o  množství vyžado-
vané povinné výbavy 
osobního automobilu. 
Vyhláška ministerstva 
dopravy škrtla někte-
ré její dosud obligátní 
součásti. 

N

Řidiči nyní 
nemusejí vozit 
s sebou některé 
prvky povinné 
výbavy

PODZIM PŘINESL 
ZMĚNY

„Vozit v autě žárovky či pojistky už 
je zbytečné, u  současných vozů řidiči 
stejně nechávají výměnu na servisu. 
Stejně tak po domluvě s ministerstvem 
zdravotnictví jsme se rozhodli, že pro 
první pomoc postačí lékárnička bez 
roušky nebo náplastí s polštářkem a už 
ji nebude nutné měnit kvůli expiraci,“ 
uvedl ministr dopravy Dan Ťok.



otoristům Hankook nabízí 
především pneumatiku se 

sofistikovaným asymetrickým dezé-
nem Winter i*cept evo2 (W320). 
Vyznačuje se zdokonalenými ra-
menními bloky pro lepší ovladatel-
nost a  drážkami ve tvaru cepínu 
pro větší záběr na sněhu. Na mokru 
a sněhové kaši se uplatní široké od-
vodové drážky. Pro vozy kategorií 
SUV a 4x4 je určena verze Winter 
i*cept evo2 SUV.

Alternativu představuje Winter 
i*cept RS2 (W452). V jeho případě 

zkvalitňuje ovládání a  stabilitu na 
mokré vozovce použití širokých 
příčných drážek. Současně se tím 
snižuje riziko vzniku akvaplaninku.

Novinkou této zimy je Winter 
i*cept X. Díky mimořádným brzd-
ným a záběrovým vlastnostem na 
zasněžených i  zledovatělých silni-
cích je vhodným obutím pro čtyř-
kolky i  SUV do nejextrémnějších 
klimatických podmínek.

Právě v  takových podmínkách 
funguje Technotrac, v  únoru loň-

ského roku zprovozněné evropské 
centrum pro testování zimních 
pneumatik, které Hankook vysta-
věl ve finském městě Ivalo. Jedná 
se o nejseverněji položené zařízení 
tohoto typu. Je vybaveno třemi 
plochými dráhami, které se použí-
vají ke zkouškám brzdných vlast-
ností, trakce a laterální stability na 
sněhu nebo na ledu. Dále disponu-
je dvěma dráhami na sněhu, slou-
žícími především k testování pneu-
matik, určených pro německé vý-
robce prémiových automobilů. 
Součástí areálu je také velkolepá 
infrastruktura, včetně kanceláří, 
konferenčních místností, moder-
ních dílen a  velkých skladovacích 
prostor. 

Jiří Hájek

Testovací 
centrum 
Hankooku ve 
finském Ivalu

Dezén 
pneumatik 
Hankook 
zajišťuje jejich 
maximální
záběr

Pneumatika 
Winter i*cept 
evo2 se prosadí 
na sněhu i ledu

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Jeden z pěti největších světových výrobců pneumatik, společ-
nost Hankook Tire, představil sortiment svých produktů pro 
nadcházející zimní období. Při jejich vývoji v maximální míře 
využil služeb svého nového evropského testovacího centra.
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ezajímavé není ani finanční hle-
disko. Každá účelně vynaložená 

koruna na prevenci může následně 
ušetřit několik korun vyplacených na 
pojistném plnění. O  lidském zdraví 
a zachráněných životech ani nemluvě. 
Na naše otázky odpovídal Milan Laur, 
ředitel Právního úseku pojišťovny Ko-
operativa. 

Kooperativa v  minulosti připravila 
například varovné hlášky před ne-
bezpečnými železničními přejezdy 
v  navigacích Garmin. Co chystáte 
nového? 
Tentokrát bychom se na oblast silnič-
ního provozu chtěli podívat komplex-
něji. Vytipovali jsme si nejohroženější 

těžce zraněných nebo usmrcených při 
dopravních nehodách. Proto jsme se 
rozhodli podpořit projekt Senior bez 
nehod. Pro studenty VŠ je určen pro-
jekt Moje vize 0. Mohou zpracovat 
témata související s  dopravou, pre-
vencí a bezpečností a tyto práce pak 
přihlásit do soutěže. Nejlepší projekty 
vybereme příští rok v červnu a pomů-
žeme studentům je zrealizovat. 

Počítáte do budoucna jen s těmito 
projekty nebo připravujete i další? 
Připravujeme i  další, všechny budou 
zastřešeny jednou expertní platfor-
mou, říkáme jí Platforma Vize 0. Po-
kud se nám podaří zabránit některým 
zbytečným nehodám, budeme spoko-
jeni. A velkou výzvou je samozřejmě 
i snížit počet usmrcených na českých 
silnicích. Každý zachráněný život pro 
nás bude úspěch. 

Jiří Hájek

Milan Laur,
ředitel Právního 
úseku pojišťovny 
Kooperativa

KAŽDÝ ZACHRÁNĚNÝ 
ŽIVOT JE VÝZVOU

N

Spojení pojišťovna – bezpečnost silničního provozu se pří-
mo nabízí. Kooperativa každoročně řeší okolo 200 tisíc škod 
na vozidlech. Má tedy spoustu informací o příčinách nehod. 

skupiny, na které se zaměříme. Napří-
klad jsme zjistili, že za posledních 10 
let se téměř zdvojnásobil podíl seniorů 

ůjde o speciálně upravenou Ško-
du Octavii RS301, kterou věnoval 

generální partner projektu Tuning bez-
pečně!, společnost BSR Česká republika 
a Slovensko. Vůz za milion, označovaný 
také jako Project Car 2018, má pochopi-
telně optimalizovaný výkon prostřednic-
tvím speciálního softwaru BSR Stage1. 
Ten se dostává za hranici 300 koní již při 
otáčkách 3950 1/min. Maximálka se vy-
šplhala na 300 km/h a šla by i výše, ne-
být elektronického omezovače. Úprava-
mi prošly i mezichladič stlačeného vzdu-
chu, karbonové sání vzduchu, izolační 
obal na turbo, tlumiče, brzdy a výfukový 

Teď to nejdůležitější. Jak je možné 
se k  tomuto krasavci dostat? Cesty 
jsou v zásadě dvě. Zájemce si na Racing 
Expu zakoupí lístek do tomboly v hod-
notě 100 Kč a bude doufat, že na něj 
vyhraje Zlatou vstupenku, která mu 
umožní zúčastnit se Velkého finále. Zá-
roveň je ovšem možné získat Zlatou 
vstupenku v ceně 2000 Kč rovnou. Buď 
přímo na místě, nebo předem v on-line 
předprodeji na internetové adrese  
https://www.bsrczech.cz/produkt/vy-
hrajrs301-goldenticket-cz. Slosování se 
uskuteční za notářského dohledu po-
slední den konání Racing Expa, tedy 
v neděli 11. listopadu, od 15 hodin.

Jeden z návštěvníků výstavy Racing Expo, která se usku-
teční od 9. do 11. listopadu na výstavišti PVA Expo Praha 
v  Letňanech, neodejde jen s  krásnými zážitky. Stane se 
totiž majitelem zbrusu nového auta. A to ne ledajakého.

P Tato Škoda 
Octavia RS301 
čeká na svého 
nového majitele

Z VÝSTAVY  
S NOVÝM AUTEM

systém. Agresivní dojem z  automobilu 
umocňují devatenáctipalcová švýcarská 
kola z  lehkých slitin Barracuda Wheels 
Project 2.0 z řady Ultralight. 
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e spolujezdcem Pavlem Dresle-
rem dovedli tovární Škodu Fa-

bia R5 k pěti triumfům a jednomu dru-
hému místu. Už před závěrem seriálu 
si pojistili prvenství před dalším čle-
nem stáje Škoda Motorsport Pontem 
Tidemandem. Šestatřicetiletý rodák 
z Opočna tak korunoval svoji jedineč-
nou kariéru, v níž získal dva kontinen-
tální a šest národních primátů. 

Syn mistra Evropy v  závodech do 
vrchu Josefa Kopeckého, který je mu 
dodnes nejbližším rádcem a pomocní-
kem, začínal jako spousta jiných kluků 
na motokárách. Když z  nich odrostl, 
odskočil si do rallyekrosu, aby potom 
na několik sezon zakotvil na okruzích. 
Výrazně na sebe upozornil ve značko-
vých sériích Škoda Pick-up Freestyle 
a zejména v respektovaném Česká po-
jišťovna – Škoda Octavia Cupu, který 
v roce 2001 vyhrál.

Tím začalo dlouhodobé Kopeckého 
partnerství s mladoboleslavskou znač-
kou. V automobilových soutěžích de-
butoval na Rallye Šumava 2001, rok na 
to se poprvé představil v podniku MS 
v  Německu. Se Škodou Fabia WRC 
měřil v  úvodní dekádě tohoto století 
síly se Sébastienem Loebem a dalšími 
giganty rychlostních zkoušek. Ve Špa-

nělsku 2006 a Německu 2007 se mezi 
nimi umístil na pátém místě.

V  letech 2009 až 2012, už se Ško-
dou Fabia S2000, na jejímž vývoji se 
významně podílel, čtyřikrát po sobě 
skončil druhý v tehdejší Intercontinen-
tal Rally Challenge. Smůlu protrhl až 
v  roce 2013, kdy byl korunován mis-
trem Evropy a  hned napřesrok také 
asijsko-tichomořské zóny.

V posledním období přesedlal na 
Fabii R5 a kombinoval účast v repub-
likovém šampionátu s příležitostným 
hostováním na světové scéně. Původ-
ně tak tomu mělo být i letos. „Zpočát-

ku byly v  plánu jen jeden až dva 
starty v  zahraničí,“ vzpomíná 
Jan Kopecký. „Někdy v  listopa-
du nám ale volal šéf Škody Mo-
torsport Michal Hrabánek a na-
bídl mně účast v Rallye Monte 
Carlo.“ Se zajímavou podmín-
kou – pokud vyhraje, nastoupí 

i v následujícím klání na Korsice. 
A tam se to znovu opakovalo. Te-

prve po třetím triumfu na Sardinii 
padlo rozhodnutí. Kopecký dostane 

stejný počet šancí jako Tidemand. 
Žádná zákulisní režie se konat nebu-
de, lepší bere vše.

Tím byl nakonec český reprezen-
tant. Cesta k  zaslouženému úspěchu 
nicméně byla hodně trnitá. Nejvíce to 
píchalo asi na Deutschland Rally. „Ří-
kali jsme si, že se hlavně musíme vyva-
rovat defektů. Samozřejmě jsme hned 
první den zničili gumu, a  to ještě na 
nejdelší vložce Panzerplatte. Rázem 
jsme se propadli až na sedmou příčku 
s  obrovskou ztrátou. S  Pavlem jsme 
se ale zaťali. Napodruhé se nám osud-
ná Panzerplatte povedla znamenitě. 
Po sobotě jsme za lídrem zaostávali 
už jen o  sedmnáct vteřin a  před po-
slední zkouškou jsme šli do čela,“ líčí 
patrně klíčový moment Kopecký. Když 
potom v Turecku v přímém duelu po-
razil Tidemanda, bylo všechno jasné. 

Potvrdila to oficiálně samotná 
Škoda Auto v  předvečer Katalánské 
rally. „Viděli jsme fantastický souboj 
mezi Tidemandem a Kopeckým. Obě-
ma jezdcům jsme umožnili startovat 
v šesti soutěžích. Jan teď ve Španěl-
sku pojede svoji rallye číslo šest. Pon-
tus jej již nemůže předstihnout, pro-
tože svých šest podniků odjel,“ pro-
hlásil Michal Hrabánek.

Marek Chvála

VYHRAJ  
A POJEDEŠ DÁL

Vítězná sestava 
(zleva): spolujezdec 
Pavel Dresler, 
šéf týmu Škoda 
Motorsport Michal 
Hrabánek a pilot 
Jan Kopecký

MOTORSPORT

Česká republika má letos už druhého mistra světa v au-
tomobilovém sportu. Po motokáristovi Patriku Hájkovi 
dosáhl na nejvyšší stupínek v rallyovém šampionátu ka-
tegorie WRC 2 Jan Kopecký.
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elkem šestkrát skončil Petr Vo-
jáček těsně před branami, ně-

kdy i  vyloženě nespravedlivě. Dovnitř 
vstoupil až jeho potomek. „Jsem rád, že 
táta byl u  toho, čekal mě hned za cí-
lem,“ vybavuje si krásné okamžiky pilot 
týmu Ennoble Racing.

Hodnocení v ME v závodech do vr-
chu je poněkud podivné. V rámci spo-
lečné kategorie 1 jsou separátně bodo-
vě honorováni účastníci ve skupinách 
A, N a GT. Vítězem je ten, kdo posbírá 
absolutně nejvíce bodů. Tak se stalo, 
že největším sokem „áčkaře“ Vojáčka 
byl Francouz Pierre Courroye s McLa-
renem MP4-12C specifikace GT.

Jak se člověk motivuje, když svého 
protivníka nemůže porazit? „Taktika je 
taková, že zapomenete na nějakou Ev-
ropu a myslíte jen na svůj výkon. Teprve, 
když je po všem, tak se podíváte do vý-
sledků, jak dopadla konkurence,“ svěřu-
je se třicetiletý jezdec, který v prvenství 
začal věřit v polské Limanové. „Tam Pier- 
re poprvé bral jen poloviční body. Mně 
předtím totéž kvůli nedostatku soutěží-
cích postihlo v Gladbachu. V ostatních 
deseti závodech jsem ale skóroval napl-
no a to byl základní kámen úspěchu.“

Další klíčový moment nastal v St. 
Ursanne. „Courroye tam těsně před 

startem zjistil, že v  jeho třídě nejede 
Martin Jerman. Absolutně přehlédl, 
že měl nehodu v sobotním tréninku. 
Nemohl to překousnout, mluvil něco 
o mafiánech a běžel za pořadateli, aby 
dodatečně povolili účast jeho kraja-
novi. Báli jsme se podrazu, máme s ni-
mi bohužel bohaté zkušenosti. Pro 
jistotu jsme si ofotili startovku i  vý-
sledky tréninků. Naštěstí švýcarští 
funkcionáři zůstali pevní a neustoupi-
li mu. Courroye pak zřejmě úplně 
ztratil zájem a  zbytek seriálu v  pod-
statě vypustil,“ líčí Vojáček dramatic-
ké okamžiky.

Nepopiratelný podíl na triumfu má 
pochopitelně auto. Na Subaru Impreza 
STI pěje Lukáš jen samou chválu. „Po-

čkejte, vzpomínám. Tak nikdy,“ odpoví-
dá na dotaz, kdy ho vůz naposledy 
nechal „ve štychu“. „Jenom v Rechber-
gu nás potrápila prasklá hadička od 
turba. Nebýt mého mechanika Marti-
na Rybníčka, nedali bychom to do za-
čátku podniku dohromady. Moc nám 
pomohl také Jarda Malý, který půjčil 
svářečku. Díky těmto dvěma lidem 
jsem hned na úvod nenabral ztrátu. 
Od té doby jsme automobil pokaždé 
před závody podrobovali skutečně de-
tailní prohlídce. Hlavně jsme si hlídali, 
aby vše přesně odpovídalo schválené 
homologaci.“

Nelogický klasifikační systém slíbi-
la Mezinárodní automobilová federa-
ce před příští sezonou pozměnit 
a zpřehlednit. Jako už tolikrát v minu-
losti, zůstalo jen u úmyslu. „Takže po-
jedeme totéž co letos a  se stejnou 
technikou. Auto už je teď rozebrané 
do posledního šroubku a čeká ho dů-
kladná repase.“

Novopečený šampion se napřesrok 
kromě evropských hodlá fanouškům 
představit i na některých tuzemských 
kopcích. Bude to pochopitelně Ecce 
Homo ve Šternberku, dále Ústí nad Or-
licí a možná ještě něco. Setká se tam 
se svým tatínkem, který navzdory to-
mu, že je již pár pátků šedesátníkem, 
pořád prohání o generace mladší sou-
peře. „Zase vyhrožuje, že toho defini-
tivně nechá. Ale nevím o  nikom, kdo 
by mu to věřil,“ usmívá se jeho syn.

Marek Chvála

SYN NAPLNIL TÁTŮV SEN
Druhého září 2018 se to konečně povedlo. Po desítkách let 
usilování se rodina Vojáčků dočkala vytouženého evrop-
ského vrchařského titulu. Ve slovinské Ilirské Bistrici se 
z něj se synem Lukášem radoval i otec Petr.
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Lukáš Vojáček

K titulu dovezlo 
českého 
reprezentanta  
toto Subaru 
Impreza STI
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A POWERBANKA 12 000 mAh

KOMPLETNÍ NABÍDKU NEJEN 
ZIMNÍHO AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ
naleznete na www.autokelly.cz nebo v síti více
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1 399 Kč

Integrovaný akumulátor disponuje dostatečnou kapacitou pro: 
• nastartování vozidla v nouzové situaci bez cizí pomoci 
• několikanásobné nabití zařízení (mobil, tablet) přes USB port 
• navíc funguje jako praktická LED svítilna s funkcí SOS
Jednoduché intuitivní ovládání

CENA PLATÍ JEN DO 3. 12. 2018!
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ruhý ročník přehlídky Racing 
Expo je znovu zaměřen na ob-

last závodní techniky na dvou i  čty-
řech kolech. Z téměř stovky exponátů 
je třeba připomenout kupříkladu vý-
konné supersporty Ferrari 488 GT3 
a  F430 GT2, Audi R8 LMS, Lambor-
ghini Gallardo i  Huracán, BMW M6 
GT3 nebo KTM X-Bow GT4. Premié-
rově budou vystavené například 
BMW M4 GT4 a  McLaren 650S. 
Značný zájem určitě vzbudí vrchař-
ské „placky“ Osella FA30/Zytek, Nor-
ma M30 LMP či Ligier JS53 Evo3.

Formulovou scénu reprezentují 
monoposty formule 4 a  Renault, 

unikátní „studentský“ vůz s  poho-
nem na elektřinu či legendární Avia, 
se kterou se v  sedmdesátých 
a  osmdesátých letech minulého 
století proslavil jezdec a  konstruk-
tér Václav Lím.

Tradiční doménou našich borců 
jsou již dlouhá léta souboje náklad-
ních vozidel. A to ať již jde o okruho-
vé tahače, nebo kamiony pro dálko-
vé soutěže. První disciplína bude za-
stoupena speciály roudnické stáje 
Buggyra, druhá tatrovkou úspěšné-

ho účastníka maratonu Africa Eco 
Race Tomáše Tomečka.

Motorkáři si budou moci zblízka 
prohlédnout Ducati Karla Abraha-
ma, který stabilně nastupuje v  nej-
prestižnější kategorii silničního šam-
pionátu MotoGP, stroje z  Tourist 
Trophy na ostrově Man nebo z vytr-
valostních klání. Představí se také 
unikátní dragster, s nímž lze dosáh-
nout neuvěřitelného zrychlení.

Návštěvníci se ale nebudou jen 
pasivně dívat. Mohou se také aktiv-
ně zapojit. K  dispozici jim budou 
dráha s RC modely, profesionální zá-
vodnický simulátor, vyzkouší si jízdu 

KLENOTY 
ZÁVODNÍCH TRATÍ

Rychlé 
automobily  
a krásné ženy – 
to prostě patří  
k sobě

Na Racing 
Expu se sejdou 
závodní stroje 
nejrůznějších 
kategorií

RACING EXPO

Sezona na závodních tratích skončila a  fanoušci rychlých kol 
mají znovu šanci prohlédnout si největší klenoty hodně zblízka. 
Na výstavišti v Praze – Letňanech se uskuteční další ročník výsta-
vy Racing Expo s podtitulem Motorsport pod jednou střechou.
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Více informací je možné získat na oficiální webové stránce 
www.racingexpo.cz.

RACINGEXPO
9–11 / 11/ 2018 PVA EXPO PRAHA

v motokáře. Po celou dobu se budou 
konat besedy a  autogramiády se 
špičkovými osobnostmi tuzemské-
ho motorsportu – Tomášem Engem, 
Josefem Králem, Adamem Lackem, 
Lukášem Peškem, Jaroslavem Hoš-
kem, Robertem Šenkýřem, Petrem 
Fulínem, Václavem Fejfarem a mno-
ha dalšími. 

Obě výstavy jsou otevřeny v pá-
tek 9. listopadu od 10 do 19 hodin, 
v  sobotu 10. listopadu od 10 do 18 
hodin a v neděli 11. listopadu od 10 
do 17 hodin. Ceny vstupenek začína-
jí na 150 Kč. 

Petr Dufek
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• nastartování vozidla v nouzové situaci bez cizí pomoci 
• několikanásobné nabití zařízení (mobil, tablet) přes USB port 
• navíc funguje jako praktická LED svítilna s funkcí SOS
Jednoduché intuitivní ovládání

CENA PLATÍ JEN DO 3. 12. 2018!
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Naše XV nepokazí žádný výlet – díky nové pevnější podvozkové platformě a permanentnímu pohonu všech kol Symmetrical AWD.  
Svým novým autem pak zlehka projedete městkou džunglí i po rozbité lesní cestě či promáčené louce až k vaší chatě. EyeSight, 
řidičovy druhé oči, vás navíc ochrání před kolizí nejen v ranní koloně. Tak kam vyrazíte dnes?  
Navštivte nás na subaru.cz, zazijsubaru.cz a subaru-butik.cz!

subaru.cze subarucz subarucz Kombinovaná spotřeba paliva 6,2–7,0 l/100 km, emise CO2 140–159 g/km  |  Obrázek je pouze ilustrativní.

UNIVERZÁL  
PO JAPONSKU. 


