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NEJPRODÁVANĚJŠÍ MODELY S ALTERNATIVNÍMI POHONY



seat.cz

Tvoje Arona
Tvoje Ateca
Tvoje Tarraco

Tvoje město.
Znáš svoje město lépe, než vlastní boty. Víš, kde si dát dobrou kávu, 
kde si v klidu přečíst knihu nebo kam zajít s kamarády. Tohle město je 
tvůj domov, místo které ti dodá energii, když jej projíždíš a kde stojí za 
to žít. Usedni do SUV vozů SEAT, vydej se za novými zážitky a poznej 
tak své město z jiného úhlu.
SEAT URBAN VEHICLES™

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 pro jednotlivé modely: Arona: 4,3–5,2 l / 100 km, 112–118 g/km, Arona ve verzi TGI: 5,4–5,6 m3 / 100 km, 98–101 g/km, Ateca: 4,6–6,9 l / 100 km, 120–156 g/km, 
Tarraco: 4,9–7,3 l / 100 km, 129–166 g/km. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní. 
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ZAJÍMAVOSTI

o osmi měsících intenzivní práce žáci představili vůz Mountiaq pick-up pro dobrodružné jízdy. Na 
jeho vývoji a výrobě se podílelo 35 lidí. Mountiaq vypadá skvěle jako celek, ale působivé jsou 

i jeho detaily, stejně jako preciznost jejich zpracování. Studenti si vymysleli mnoho zajímavých doplňků. 
Dokonce i oranžový odstín Sunset si sami navrhli a namíchali. 

Mountiaq působí na obrovských sedmnáctipalcových terénních kolech majestátně. Celkový robust-
ní dojem podtrhují i zvýšené sání a naviják na přídi, opatřený ochranným rámem. Vše je samozřejmě 
plně funkční. Nejvýraznějším dodatečným prvkem osvětlení je světelná lišta na střeše vozu. Nejsložitěj-
ší z karosářských prací bylo vyrobení a integrace plně funkčního zadního výklopného víka. Mountiaq 
ale není jen na koukání. Zážitkem je i jízda s ním, přičemž se nezastaví ani před náročným terénem. 

Nové dílo učňů SOU strojírenského Škoda Auto budí zasloužené 
nadšení. Pick-up Mountiaq, vycházející z Kodiaqu Scout, by se určitě 
dobře prodával.

Studenti postavili obra

Citroëny 
ovládly Paříž

Sdílením k bezpečnosti

Hlučnější elektromobily

Seat Mii electric chce lákat cenou

ZF představila vnější airbagy

řed 100 lety založil André Citroën 
v  Paříži společnost na výrobu auto-

mobilů. Nyní se ulice Rue Linois nedaleko 
Seiny na oslavu tohoto výročí proměnila 
v Rue Citroën. Ve čtvrti Javel, kde vše v roce 
1919 začalo a kde Citroën svá auta vyráběl ví-
ce než 50 let, byly k vidění všechny možné mo-
dely od prvního Type A z roku 1919 až po studii 
19_19 Concept navrženou o 100 let později.

olvo Cars spolu s dalšími partnery pracuje 
na projektu, v němž se v zájmu zajištění 

vyšší bezpečnosti sdílejí prostřednictvím clou-
dové platformy dopravní informace vygenero-
vané vozidly a  infrastrukturou. Ty se využijí 
k varování řidičů před potenciálním nebezpečím 
před nimi.

d 1. července budou muset v EU veške-
rá elektricky poháněná vozidla se čtyř-

mi a  více koly při jízdě rychlostí 20 km/h 
a nižší generovat pomocí zařízení AVAS ply-
nulý zvuk o  minimální intenzitě 56 dB. Jde 
hlavně o to, aby na sebe upozornila chodce 
zahleděné do svých mobilních telefonů. 

eat Mii electric by neměl 
být dražší než verze se 

spalovacím motorem. Seat ov-
šem konkrétní cenu pro elek-
trickou verzi ještě neoznámil – 
stejně jako Škoda pro jeho sou-
rozence Citigoe iV. Již brzy bude 
tento elektromobil uveden na 
nejdůležitější evropské trhy, pře-
devším v  zemích nabízejících 
státní dotace. Dojezd bude mít 
podle nového zkušebního cyklu 
WLTP až 260 kilometrů. 

polečnost ZF před-
vedla prototyp sys-

tému ochrany cestujících 
vnějším bočním airbagem, 
který rozšiřuje boční de-
formační zónu vozidla  
několik milisekund před 
kolizí. Může tak pomoci 
zachránit životy a  snížit 
závažnost zranění.
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dy podle vás nastal klíčový 
moment, který dostal znač-

ku KIA na výsluní?
Od roku 2006, kdy se rozeběhla pro-
dukce v  továrně v  Žilině, majitelé 
společnosti mocně přitlačili na zvý-
šení kvality výroby. První tamní mo-
del, Ceed, byl nabízen s tehdy neví-
danou sedmiletou zárukou. Někteří 
konkurenti nad tím kroutili hlavou 
a  předvídali nám blízký krach. Pře-
svědčili jsme je, že se nejen nepolo-
žíme, ale že tento závazek je dlou-
hodobě udržitelný. Od 1. ledna 2010 
jsme ho rozšířili na všechny modely, 
vyráběné jak v Evropě, tak v Koreji. 
Dodnes nás nikdo nedokázal napo-
dobit.

Řada automobilek momentálně 
preferuje elektromobily nebo au-
tomobily s  hybridním pohonem. 
Registrujete zvýšenou poptávku 
také v České republice? A co mů-
žete nabídnout?
Letošní novinkou je částečně hybridní 
automobil Sportage a  ještě bychom 
chtěli stihnout uvést dva plně elek-
trické modely. Prvním je Soul druhé 
generace, nazývaný nyní e-Soul, dru-
hým pak e-Niro. Oba se mohou vyká-

zat pozoruhodným dojezdem. E-Soul 
zvládne na jedno nabití 452 kilometrů 
a  e-Niro 455 kilometrů. V  městském 
provozu to dokonce činí přes 600 ki-
lometrů u e-Nira. 

Zájem kupujících roste, hlavně 
o hybridní Niro. U plug-inů je to za-

tím slabší, zejména kvůli vysokým 
pořizovacím nákladům. V  případě 
elektromobilů se čeká na cenu, ale 
prakticky každý náš obchodník již 
eviduje několik potenciálních odbě-
ratelů. Napřesrok se dokonce, podle 
dostupných informací, v prodeji ob-
jeví vůz s  vodíkovým palivovým 
článkem.

KIA disponuje velmi pestrou pa-
letou modelů. Co si od nich v jed-
notlivých segmentech slibujete?
Patříme mezi ty importéry, kteří by 
ve skutečnosti prodali mnohem více 
kusů. Kvóty se ale precizně rozdělu-
jí mezi jednotlivé země podle toho, 
jaký je v  nich počet čekajících zá-
kazníků.

Nedostatek vozů souvisí s  celo-
světovou oblibou některých mode-
lů, což se týká především Stonicu 
a ze slovenské produkce ProCeedu. 
O něj se zájem zvyšuje každým mě-
sícem. Naším bestsellerem je řada 
Ceed, kterou dnes máme ve třech 
karosářských verzích – jako pětid-
veřový hatchback, kombi a  ProCe-
ed. Letos na podzim představíme 
čtvrtou variantu. Ponese označení 
XCeed a bude to crossover na pod-
vozkové platformě Ceedu.

Sféra automobilů vyšších tříd 
dlouho nebyla v  případě značky 
KIA předmětem hlavní pozornos-
ti. Změnilo se na tom něco?
V posledních letech se prosazujeme 
i v segmentu luxusních automobilů. 
Když pomineme velké SUV Soren-
to, které existuje již ve třetí genera-
ci, je tahounem především Stinger. 
S  ním uspokojujeme množství kli-
entů, kterým jsme neměli v  minu-
losti co nabídnout. Překvapivě se 
nejlépe prodává nejdražší verze 
s  nejsilnějším motorem o  objemu 
3.3 litru V6 T-GDI, výkonem 366 ko-
ní a pohonem 4x4. Vzhledem k cha-
rakteru tohoto automobilu ho má 
ve svém portfoliu jen osm vybra-
ných dealerů v Česku. Jde nám totiž 
o to, aby byl nabízen v co nejvyšším 
standardu.

Petr Dufek a Jiří Hájek

ROZHODUJÍCÍ JE KVALITA

Generální ředitel 
společnosti KIA 
Motors Czech  
Ing. Arnošt Barna

Zájem o model 
KIA Ceed neustále 
roste

ROZHOVOR

Málokterá automobilová značka prošla v našem prostředí 
tak zásadní proměnou. Jihokorejská KIA se vypracovala 
z podceňovaného outsidera v respektovaného hráče na 
trhu. Současný generální ředitel společnosti KIA Motors 
Czech Ing. Arnošt Barna byl svědkem této proměny.
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UV z  Barcelony má samozřej-
mě koncernové kořeny. Nicmé-

ně plně využívá nový styl designu špa-
nělské značky, a to zdaleka nejen, co se 
týče masky chladiče a  světlometů – 
mimochodem ty jsou všechny s tech-
nologií LED. Osobitý živý styl nachází-
me i  v  interiéru, kde spolu s přehled-
ností řidič ocení i výtečný výhled díky 
tenčím předním sloupkům. 

Seat Tarraco nabízí prostorný 
a variabilní interiér s pěti nebo sedmi 
sedadly. Zavazadlový prostor má ob-
jem 230 l v sedmimístné konfiguraci 
a 700 l s pěti sedadly.

V  interiéru jsou standardně v roli 
přístrojového panelu Seat Digital 
Cockpit s obrazovkou 10,25“ a osmi-
palcový dotykový informační displej 
Media System Plus. Řidič má k dispo-
zici několik možností zobrazení, pří-
padně si může sám individuálně na-
volit to, co potřebuje. V menu doty-
kového displeje lze listovat i gesty. 

Systém Seat Full Link, komunikující 
s Android Auto i Apple CarPlay, umož-
ňuje propojení chytrého telefonu s vo-
zidlem. Prostřednictvím aplikace Seat 
Drive App si mohou uživatelé na osmi-
palcovém dotykovém displeji pořizo-

vat záznamy o  projížděných trasách, 
kontrolovat stav vozidla nebo vyhledá-
vat skladby prostřednictvím služby 
Shazam (pro Android Auto).

Spektrum pohonných jednotek je 
tvořeno zážehovými čtyřválci 1,5 TSI/ 
110 kW (150 k) a 2,0 TSI/140 kW (190 k) 
a dvěma verzemi vznětového motoru 
2,0 TDI – 110 kW (150 k) a  140 kW 
(190 k). Kromě přímo řazené šesti-
rychlostní převodovky pro oba moto-
ry se k 110 kW dodává sedmistupňová 
DSG, která je vždy kombinovaná s po-
honem všech kol 4WD.

Tarraco je prvním vozem značky 
Seat vybaveným dvěma novými asis-
tenty: přednárazovým bezpečnost-
ním systémem Pre-Crash Assist a Rol- 
lover Assistem pro případ převrácení. 
Sériová výbava všech verzí zahrnuje 
asistenty pro detekci překážek před 
vozem Front Assist včetně rozpozná-
vání cyklistů a pro jízdu v jízdním pru-
hu Lane Assist či funkci nouzového 
volání eCall.

Už základní stupeň výbavy Style ob-
sahuje multifunkční volant, tempomat, 

Full LED hlavní světlomety, zadní parko-
vací senzory nebo třízónovou klimatizaci 
Climatronic. Jeho základní cena s moto-
rem 1,5 TSI/110 kW začíná na 769 900 Kč, 
a to s prodlouženou zárukou na pět let, 
respektive 100 000 kilometrů. 

Vůz se vyrábí ve Wolfsburgu (Ně-
mecko).

Vladimír Rybecký

SE ŠPANĚLSKÝM 
TEMPERAMENTEM

SEAT TARRACO 

Tarraco je po modelech Arona a  Ateca třetím SUV 
v nabídce španělské značky. S délkou 4735 mm a rozvorem 
náprav 2790 mm je také největším, navíc nabízejícím 
možnost volby pěti nebo sedmi sedadel.  
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Ústředním 
prvkem  
na přístrojové 
desce je 
digitální panel
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V interiéru jsou 
možné varianty 
s pěti i sedmi 
sedačkami

Tarraco se řadí 
po bok modelů 
Arona a Ateca



a  počátku všeho stál vůz na 
svou dobu převratné koncep-

ce, kterému dodnes nikdo neřekne ji-
nak než Brouk. Vyráběl se téměř 60 
let a po silnicích se ho prohánělo přes 
21 milionů kusů.

O něco mladší datum narození má 
Transporter, pravzor všech moderních 
užitkových vozidel. Toho vzniklo za-
tím sice „jen“ 12 milionů exemplářů, 
denně však přibývají další. Stal se vy-
jádřením německého hospodářského 
zázraku, později kultovním dopravním 
prostředkem hnutí hippies a také vy-
hledávaným společníkem pro nadše-
né cestovatele.

Broukovým nástupcem se v  polo-
vině sedmdesátých let stal Golf. Ten je, 
pokud jde o prodejní čísla, s 35 miliony 
absolutním rekordmanem. A  rozhod-
ně není u konce s dechem. První gene-
raci vtiskl designovou podobu slavný 
Giorgio Giugiaro a  podnítil tak zrod 
nové kategorie kompaktních automo-
bilů. Golfu patří prvenství v sériovém 
využití čelních airbagů, ABS, řízeného 
katalyzátoru či tempomatu.

Symbolem „osmdesátek“ se stal 
elegantní Passat, globálně nejúspěš-
nější zástupce střední třídy. Vyhovo-
val jak potřebám věčně spěchajících 

manažerů, tak i rodinám při nedělních 
výletech. Velké oblibě došla zejména 
varianta kombi. 

Počátkem nového tisíciletí se pro-
sadil Volkswagen díky Touaregu ta-
ké v segmentu terénních vozů. Silák, 
který je doma jak v náročném terénu, 
tak i na dálnici, dokonce za sebou utá-
hl jumbo jet Boeing 747.  

S  modelem ID.3 vjíždí Volkswagen 
do nové éry automobilismu. Čistě elek-
trický automobil se začne vyrábět 
koncem tohoto roku v saském Cviko-
vě. Předtím absolvuje světovou pre-
miéru na autosalonu ve Frankfurtu 
nad Mohanem.

Poptávka po novince je už nyní 
značná. Za dvacet čtyři hodin po 
spuštění objednávkového portálu do-
sáhl počet rezervací 10 000 kusů to-
hoto elektromobilu. Jako první se do-
čkají zájemci o kompaktní hatchback. 
Později přibydou SUV ID. Crozz, van 
ID. Buzz a sedan ID. Vizzion. Do roku 
2023 utratí Volkswagen v  této sféře 
devět miliard eur. 

Modulární elektrická platforma 
ID.3 představuje zcela novou archi-
tekturu, která umožňuje optimálně 
využít všechny výhody tohoto druhu 
pohonu. Baterie umístěné v podlaze 
snižují těžiště automobilu a zajišťují 
rovnoměrné rozdělení hmotnosti me-
zi obě nápravy. Přispívají tím ke zlep-
šení jízdních vlastnosti. Pro sériovou 
produkci se počítá s několika výko-
novými variantami, které zabezpečí 
dojezd v rozmezí od 330 do 550 kilo-
metrů.

Marek Chvála

BUDOUCNOST ZAS A ZNOVU

Volkswagen ID.3 
se veřejnosti 
představí 
na letošním 
frankfurtském 
autosalonu

Volkswagen ID.3 
a jeho budoucí 
sourozenci Crozz, 
Vizzion a Buzz

VOLKSWAGEN ID.3

Z bran továrny Volkswagenu ve Wolfsburgu i  z dalších 
závodů roztroušených po celém světě vždy vyjížděly 
automobily, které se stávaly v pravém smyslu slova legen-
dami. Na tuto tradici se nyní pokusí navázat průkopník 
elektrického věku, model ID.3.
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itroën C5 Aircross je dalším 
vozem v modelové ofenzivě 

značky, přijíždějícím s  novými vý-
raznými grafickými prvky designu. 
Jde především o řešení přídě a mi-
mořádně rozsáhlé možnosti per-
sonalizace vnějšího vzhledu. Navíc 
je k dispozici hned pět stylů inte-
riéru.

Kompaktní SUV je postaveno na 
platformě PSA EMP2. Při délce 
4510 mm má rozvor náprav dlouhý 
2730 mm. Tím se vytváří velký vnitř-
ní prostor, který navíc vyniká mimo-
řádnou variabilitou. Místo zadní lavi-
ce jsou tři stejně široká sedadla, na 
něž se vejdou i  tři dětské sedačky. 
Tato sedadla jsou samostatně po-
suvná v  rozsahu 150 mm a  jejich 
opěradla lze sklopit do úhlu 27°. Po-
kud vzadu sedí pouze jedno nebo 
dvě děti, může se zvětšit prostor 
pro náklad. Objem zavazadlového 
prostoru je 580 l, posunutím seda-
del dopředu naroste až na 720 l 
a po jejich sklopení na 1630 l.

Podvozek absorbuje nerovnosti 
tiše a  jemně díky tlumičům pérování 
s kapalinovými dorazy PHC (Progres- 
sive Hydraulic Cushions). Hlavní tlu-
mící jednotky jsou poddajné, takže 
jízda působí měkkým komfortním do-
jmem. Když kola narazí na větší ne-
rovnost, většinu energie zachytí hyd-
raulické dorazy.

K jízdnímu komfortu dále přispíva-
jí sedadla Advanced Comfort, vpředu 
s vícebodovou masážní funkcí. Auto-
mobil je vybaven přístrojovou deskou 
s digitálním displejem TFT 12,3“ a do-
tykovou osmipalcovou obrazovkou 
s funkcí Mirror Screen. 

Motory v nabídce jsou přeplňo-
vané zážehové 1,2 PureTech 130/96 

kW a 1,6 PureTech 180/132 kW nebo 
turbodiesely 1,5 BlueHDi 130/96 kW, 
1,5 BlueHDi 130/96 kW a 2,0 BlueH-
Di 180/132 kW. Díky inteligentnímu 
protiprokluzovému systému Grip 
Control a  funkci kontroly jízdy ze 
svahu HADC zvládne C5 Aircross 
i  jízdu v  terénu a na kluzkém povr-
chu. 

Citroën C5 Aircross se vyrábí v Ren- 
nes. Akční ceny začínají na 550 000 Kč 
za verzi Live se zážehovým motorem 
1,2 PureTech 130. Základní turbodiesel 
Live 1,5 BlueHDi 130 přijde na 620 000 Kč. 
Prodloužená značková záruka Essen-
tialDrive je nastavena na pět let nebo 
ujetí 80 000 kilometrů.

Vladimír Rybecký

OSOBITOST 
A KOMFORT

CITROËN C5 AIRCROSS

Model C5 Aircross je vrcholným vyjádřením programu  
Citroën Advanced Comfort, který zosobňuje snahu nabízet 
pod značkou Citroën nejpohodlnější vozy v příslušném 
segmentu, navíc s osobitým designem.
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Ač vypadající jako 
SUV, pohybuje se 
po silnici hladce 
jako běžné osobní 
auto

Součástí 
standardní výbavy 
je velký dotykový 
displej

BUDOUCNOST ZAS A ZNOVU
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STOLETÝ CITROËN
Citroën si připomíná 100 let od svého 
založení. Při této příležitosti připravil 
sběratelskou edici Origins. Pro náš trh 
je k  dispozici sto vozů odvozených 
z modelů C3, C3 Aircross a C4 Cactus. 
V České republice Citroën oslaví naro-

zeniny 7. září na Výstavišti v  Letňa-
nech, kam zve širokou veřejnost na 
program, který pokryje historii, sou-
časnost a  budoucnost značky. Akce 
bude i  největším setkáním veteránů 
Citroën u nás. Registrace je možná na 
www.stoletcitroen.cz/100-let . 
Vstup bude zdarma.
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ořadí na prvních pěti místech 
asi nikoho nepřekvapí – jasným 

bestsellerem je už po dvě desetiletí 
Škoda Octavia, která je mimochodem 
nejprodávanějším modelem i v několi-
ka dalších evropských zemích. Co je 
pro ni zvláště cenné, že je již delší čas 
nejprodávanějším osobním vozem ta-
ké v bohatém a zákaznicky náročném 
Švýcarsku (před VW Golfem). Octavii 
patří po prvních pěti měsících roku 
2019 9,27 % našeho trhu (loni to bylo 
za stejné období 10,13 % a dříve ještě 
víc). Na dalších místech jsou Fabia – 
8,54 %, Rapid – 5,62 %, Karoq – 3,88 % 
a Kodiaq s 2,57 %, což představuje tak-
řka 30 % celého koláče. 

Pro mnohé bude asi překvapením, že 
nejprodávanějším dováženým modelem je 
na šestém místě Dacia Duster. Teprve za ní 
následují Hyundai i30 a Škoda Superb. Na 
devátém místě je druhá Dacia – model  
Dokker – a  první desítku uzavírá VW  
Tiguan. Za uvedení určitě stojí také pořadí 

Nejprodávanějším 
zahraničním 
vozem je 
pro někoho 
překvapivě  
Dacia Duster

Nejčastěji se na 
našich silnicích 
potkáváme s vozy  
s okřídleným  
šípem ve znaku

NEJPRODÁVANĚJŠÍ VOZY V ČR

Čas od času se v  médiích objevují informace o  nejprodá-
vanějších modelech – ve světě, v  Evropě i  jinde. Pokud jde 
o  Česko, zde je situace docela specifická. Hlavně proto, že 
v první pětici jsou jen samé škodovky a v desítce je jich šest. 

P

ŠKODOVKY A PAK PŘEKVAPENÍ

na dalších příčkách. Jedenáctý je Renault 
Clio před VW Golf, Kiou Ceed, Peugeotem 
2008, Seatem Leon, Dacií Sandero, Hyundai 
ix20, Škodou Citigo, Hyundai Tucsonem 
a dvacítku uzavírá Renault Captur. 

Pozoruhodné jsou i meziroční „pře-
suny“ jednotlivých modelů. Na pomysl-
ných stupních vítězů se nic nezměnilo, 
avšak Octavia ztratila 2058 vozů. Le-
tošními skokany jsou Duster (loni ještě 
desátý), Dokker (14.) a  Tiguan (16.), 
polepšily si také Clio či Peugeot 2008. 

Do letošního pořadí ale určitě brzy vý-
znamně promluví Škoda Scala. Na-
opak meziroční pokles v pořadí zazna-
menaly Superb (loni po pěti měsících 
čtvrtý), Golf (loni 6.), Ford Focus (loni 9., 
letos 25.) nebo Nissan Qashqai (loni 11., 
letos 28.). Není vyloučeno, že právě ty-
to přesuny signalizují určité nové tren-
dy zájmu kupujících. 

Jak vyplývá z  českých registrací, 
další opravdovou anomálií našeho tr-
hu a málo komunikovanou skutečnos-
tí je, že prvními majiteli všech registro-
vaných nových osobních automobilů 
jsou i  letos z  71,2 % (ale nedávno to 
bylo i více než 75 %) „firemní“ zákazní-
ci, takže na „soukromníky“ zbývá 28,8 % 
a  dříve na ně připadalo dokonce jen 
24 %. To také o něčem svědčí. Ony re-
gistrace na „firmy“ totiž neznamenají, 
že tato vozidla vlastní a používají pod-
nikatelské subjekty pro svoji činnost 
a potřebu. Firmy píšeme v uvozovkách 
záměrně, protože mnohdy se jednalo 
či stále ještě jedná o tzv. účelové re-

gistrace. Nemálo takto registrova-
ných nových automobilů končilo 
ihned v zahraničí. Tomuto jevu se 
také říkalo reexporty vozidel. 

Proto „oficiální“ statistické údaje, 
vydávané Svazem dovozců automobi-

www.autonoviny.cz
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Českému trhu 
nadále kraluje 
Škoda Octavia

Škoda Fabia  
si trvale udržuje 
v prodejním 
žebříčku druhé 
místo

První desítku 
uzavírá  
Volkswagen  
Tiguan
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lů, nemusejí v některých případech budit 
úplnou důvěru. V těchto přehledech se 
nezřídka objevují některé modely, regis-
trované u nás v  tisících kusů, které ale 
na českých silnicích takřka nepotkáme, 
jak je rok dlouhý. V optimistických čís-
lech tuzemských registrací nových vozi-
del se totiž ukrývá, ale zejména v minu-
lých letech ukrývalo, nemálo vozů, které 
u českých zákazníků neskončily. 

Princip byl jednoduchý a evropská 
legislativa to umožňuje. Do Česka do-
vezené vozy byly u nás řádně přihláše-

ny, avšak prvními majiteli se stali sa-
motní prodejci, kteří využívali rozlič-
ných daňových či jiných zvýhodnění. 
Tato vozidla pak jako úplně nová vyvá-
želi opět do ciziny, třeba i  do zemí, 
ze  kterých k  nám byla importována. 
I když se tento proces už děje zřejmě 

Lamborghini, 94,12 % Maserati, 92,81 % 
Jaguarů, 92,78 % Land a Range Roverů, 
92,2 % Mercedesů, 91,64 % BMW, 
90,62 % Ferrari, 90,6 % Audi, 86,43 % 
Porsche atd. V  této souvislosti je na-
opak třeba připomenout, že například 
podíl vozů Suzuki registrovaných na 
soukromníky je 71,88 %, Mitsubishi 
65,88 %, Honda 60,89 %, Dacia 56,31 %, 
Hyundai 47,57 %, ovšem u automobilů 
Škoda je to 16,13 % a u VW 13,39 %.   

Vybavujeme se nám nedávný, jistě 
dobře myšlený, ale jinak komický návrh 
jednoho z politiků zdanit služební auta 
s pořizovací cenou nad 900 000 Kč. Je-
ho jediným „pozitivem“ by bylo, že by 
se tato úprava dotkla většiny elektro-
mobilů a  ekologičtějších vozů, jakými 
jsou například hybridy. Vždyť i  malý  
Hyundai Kona Electric stojí 930 000 Kč. 

Faktem je, že se situace osobních 
vozů na českém trhu letos, oproti minu-
lým rokům, dost znatelně změnila. Zá-
jem je především o auta levnější, proto 
poklesl i podíl Octavie. Navzdory medi-
álním masážím, vychvalujícím rádoby 
ekologická auta a  elektromobily, je je-
jich zastoupení stále doslova mizivé 
(0,23 %) a nemálo z nich je registrova-
ných jako předváděcí u obchodníků. 

Doba potřebuje ještě dozrát a politi-
ci, zejména ti v Bruselu, si budou muset 
uvědomit realitu a  nejen snít o  beze-
misních zítřcích u aut. Zvláště když jiné, 
daleko škodlivější zdroje znečisťování 
naší planety nechávají bez povšimnutí. 
Letošní registrace naznačují, že vývoj 
prodejů bude asi jiný, než by si mnozí 
nekompetentní politici naivně přáli. 
Vždyť proč bychom si měli kupovat 
drahá, méně výkonná auta s problema-
tickým dojezdem? Jen proto, že si to 
pseudoekologové přejí? To snad ne. 

Karel Beránek

  1. ŠKODA OCTAVIA 9 877 9,27 %  11 935 10,13 % 1.
 2. ŠKODA FABIA 9 105 8,54 %  9 169 7,78 % 2.
 3. ŠKODA RAPID 5 988 5,62 %  6 833 5,80 % 3.
 4. ŠKODA KAROQ 4 134 3,88 %  3 080 2,61 % 5.
 5. ŠKODA KODIAQ 2 736 2,57 %  2 679 2,27 % 8.
 6. DACIA DUSTER 2 702 2,53 %  2 022 1,72 % 10.
 7. HYUNDAI i30 2 575 2,42 %  2 782 2,36 % 7.
 8. ŠKODA SUPERB 2 414 2,26 %  3 355 2,85 % 4.
 9. DACIA DOKKER 1 820 1,71 %  1 799 1,53 % 14.
 10. VOLKSWAGEN TIGUAN 1 817 1,70 %  1 683 1,43 % 16.
 11. RENAULT CLIO 1 788 1,68 %  1 489 1,26 % 17.
 12. VOLKSWAGEN GOLF 1 658 1,56 %  2 820 2,39 % 6.
 13. KIA CEED 1 612 1,51 %  1 834 1,56 % 13.
 14. PEUGEOT 2008 1 475 1,38 %  1 300 1,10 % 23.
 15. SEAT LEON 1 398 1,31 %  1 456 1,24 % 18.
 16. DACIA SANDERO 1 324 1,24 %  1 419 1,20 % 20.
 17. HYUNDAI ix20 1 318 1,24 %  1 914 1,62 % 12.
 18. ŠKODA CITIGO 1 303 1,22 %  1 326 1,13 % 22.
 19. HYUNDAI TUCSON 1 280 1,20 %  1 351 1,15 % 21.
 20. RENAULT CAPTUR 1 150 1,08 %  1 047 0,89 % 26.

TOP 20 nejprodávanějších vozů v ČR
Období                                               1 až 5/2019                         1 až 5/2018 

Pořadí Typ  Kusů Podíl Kusů Podíl Pořadí

v menším rozsahu, stále v  rukou na-
šich motoristů asi neskončí každé 
u nás poprvé registrované nové auto. 

 Jen pro ilustraci stojí za to uvést, že 
v České republice bylo letos (a v minu-
lých letech to nebylo výrazně jiné) re-
gistrováno na firmy například 95,65 % 



ovinka přichází s  mnoha 
technickými inovacemi, je vy-

bavena novou generací interiéru Peu-
geot i-Cockpit 3D a disponuje řadou 
asistenčních systémů řízení. Podobně 
jako 208 bude i 2008 rovnou k dispo-
zici se třemi typy pohonných jedno-
tek: zážehovými, vznětovými i  elek-
trickými motory.

S délkou 430 cm narostl vůz o 14 
a s rozvorem náprav 260 cm o šest 
centimetrů. Prostorově z  toho těží 
především oblast zadních sedadel, 
takže je zde více místa pro dospělé 
cestující, ale také pro manipulaci 
s dětskými sedačkami a ukládání do 
nich. Naopak zavazadlový prostor se 
zvětšil jen málo – v základním uspo-
řádání má 434 l, tedy o 10 l více než 
dosud, a  to u  všech verzí včetně 
elektrické.

Stejně jako u nové generace mo-
delu 208 také zde Peugeot i-Cockpit 
3D nabízí kompaktní volant pro lepší 
ovladatelnost a  příjemnější držení, 
velký (až desetipalcový) dotykový 

HD displej na dosah ruky i očí a ino-
vativní 3D vyvýšený digitální přístro-
jový panel. Informace jsou umístěny 
v zorném poli řidiče a jsou promítány 
ve formě hologramu.

Systém asistentů řidiče Drive As-
sist otvírá cestu k  poloautomatické 
jízdě. Představuje kombinaci aktivní-
ho udržování vozu v  jízdním pruhu 

spojeného s funkcí Lane Positionning, 
adaptivního tempomatu včetně Stop 
& Go, Park Assistu či automatického 
nouzového brzdění nejnovější gene-
race, které ve dne i  v  noci detekuje 
v  rychlosti od pěti do 140 km/hod 
chodce a cyklisty. Nechybějí ani varo-
vání před neúmyslným opuštěním 
jízdního pruhu, kontrola pozornosti 
řidiče, automatické přepínání dálko-
vých světlometů, rozšířené rozpozná-
vání dopravních značek a  sledování 
mrtvého úhlu.

Všechny spalovací motory použí-
vají systém Stop & Start a filtr pev-
ných částic. Některé mohou být 
kombinovány s  vynikající osmistup-
ňovou automatickou převodovkou 
EAT8 poslední generace od společ-
nosti Aisin.

Zážehové motory jsou tříválcové 
s objemem 1,2 l: PureTech 100/73,5 kW 
(100 k), PureTech 130/96 kW (130 k) 
a  výhradně pro verzi GT PureTech 
155/114 kW (155 k). Turbodiesely jsou 
čtyřválcové o  objemu 1,5 l – BlueHDi 
100/73,5 kW (100 k) a BlueHDi 130.

Verze s  elektrickým pohonem 
e-2008 je opatřena trakčním elek-
tromotorem o výkonu 100 kW (136 k). 
Disponuje točivým momentem 260 
N.m, který je k  dispozici okamžitě. 
Akumulátor o kapacitě 50 kWh na-
bízí dojezd podle WLTP až 310 kilo-
metrů. Záruka na akumulátor je osm 
let nebo 160 000 km na 70 % jeho 
kapacity.

Druhá generace Peugeotu 2008 
bude v  prodeji od konce roku 2019. 
Pro evropské trhy se bude vyrábět ve 
španělském Vigu.

Vladimír Rybecký

NOVINKA PLNÁ 
ASISTENTŮ

PEUGEOT 2008

Peugeot představuje druhou generaci malého crossoveru 
2008. Je postaven na modulární platformě CMP (Common 
Modular Platform), která poskytuje možnost využití  
jakéhokoliv typu pohonu včetně elektrického.
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Řidič má před 
sebou Peugeot 
i-Cockpit 3D 
s dotykovým 
displejem
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spěšnějším pokusem byl McLa-
ren F1. Dvanáctiválcový motor 

od BMW produkoval 627 koní na 1140 
kg, takže F1 dokázal překročit hranici 
380 km/h. Stal se tehdy nejrychlejším 
sériovým autem. Rekord překonalo až 
Bugatti s o 12 let novějším Veyronem.

McLaren F1 ovšem mezi plnohod-
notné sériovky nikdy nepatřil. Byl spí-
še ukázkou technických limitů, takže 
ho bylo vyrobeno jen 106 kusů. Čekalo 
se, že britská automobilka představí 
další auta, ale opak se stal pravdou. 
Změnu přinesla až spolupráce s Mer-
cedesem, z níž vzešel unikát SLR.

Před koncem prvního desetiletí to-
hoto tisíciletí se začalo proslýchat, že 
McLaren hodlá rozvířit vody mezi su-
persporty, kde do té doby vládly znač-
ky Ferrari, Lamborghini a  Porsche. 
Světe div se, v  roce 2011 konkurenty 
úspěšně „napadl“ model MP4-12C. 
Sváděl vyrovnané boje s  Ferrari 458 
Italia, které bylo považováno za nej-
lepší maranellský produkt všech dob. 
MP4-12 se stal základním kamenem 
nové éry supersportů, svým triumfem 
vše nastartoval.

Nicméně jedno auto nic nezname-
ná. Jako o  pravém velikánovi se 
o McLarenu začalo mluvit až po premi-
éře hypersportu P1. Tím značka všem 
pochybovačům ukázala, že má na to 
poměřovat se s nejlepšími.

Důvěra klientů rostla a s ní i hlad po 
dalších modelech. Přišla velká moderni-
zace MP4-12C v  podobě 650S, 675LT 
a půda byla připravená pro další. Dnes 
se tak můžeme těšit z  540C, 570S, 
570GT a 600LT, které jsou nejdostup-
nějším a  podle mnohých nejzábavněj-
ším zbožím z  nabídky McLarenu. Ná-

ročnějším je určen zřejmě nejrychlejší 
supersport současnosti 720S, jenž si 
dává většinu soupeřů ke svačině. 

Na jeho základech vznikl limitova-
ný speciál Senna, oslavující pilota for-
mule 1 Ayrtona Sennu. Kdo dává před-
nost luxusu, sáhne po praktickém 
a komfortním modelu GT se sportov-
ním duchem. Vrcholem řady je edice 
106 kusů Speedtailu, prvního McLare-
nu, překračujícího rychlost 400 km/h.

Moderní McLareny se pyšní tech-
nickou vyspělostí, patří mezi nejkom-
fortnější a nejrychlejší auta současnos-
ti. Navíc díky mládí automobilky jde 
o velice exkluzivní kousky, které na sil-
nicích jen tak nepotkáte. Sen Bruceho 
McLarena se tak čtyřicet let po jeho 
smrti stává skutečností. Vozy značky 
McLaren jsou měřítkem pro většinu 
konkurence, což je obrovský úspěch.

Adam Václavek

ZÁVODNÍ LEGENDA 
ŘÁDÍ I NA SILNICI

McLAREN

Koncem 60. let představil novozélandský konstruktér  
a závodník Bruce McLaren vůz M6 GT, dosahující na tu dobu 
fantastické rychlosti téměř 300 km/h. Vznikly ho pouze tři 
kusy, byla tím však založena tradice jednoho z nejslavněj-
ších výrobců sportovních automobilů současnosti. 
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Asi nejrychlejší 
supersport 
současnosti 
McLaren 720S 
ve společnosti 
modelu 600 LT
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McLaren F1



www.autonoviny.cz12 | noviny            léto 2019

ako příklad si vezměme gene-
raci 991. Tu bylo možné pořídit 

ve 36 verzích, když započítáme kom-
binace motorů, převodovek, pohonů 
a karoserií. 

Carrera je klasika, základ a vstupní 
brána do světa 911. Nenechme se však 
mýlit, protože i nejlevnější kousek má 
co nabídnout. Dynamika je více než 
slušná, řidiče potěší hravým chová-
ním, ale není agresivní. Takže výtečné 
auto pro někoho, kdo se teprve učí. 
Navíc skvěle poslouží jako dopravní 
prostředek na každý den. Může mít 
bohatou výbavu a  je poměrně kom-
fortní. A kdo rád jezdí na hory, má ta-
dy Carreru 4 (4x4) a  výkonnější 4S. 
Mírně odvážnějším se nabízejí spor-
tovnější Carrery T a S.

O něco výše je Carrera GTS. Vtáh-
ne řidiče více do děje, řve, je tužší, 
chová se agresivněji a  člověk ji musí 
více krotit. Na oplátku umí vykouzlit 
velký úsměv a k tomu všemu si stále 
zachovává určitou praktičnost.

Turbo a  Turbo S  patří mezi nej-
rychlejší vozy v reálném světě, za což 
mohou pohon všech kol, přeplňovaný 
motor a  rychlá dvouspojková převo-
dovka. Je až k nevíře, že tak děsivě dy-
namická auta jsou příjemným společ-
níkem na denní jezdění.

To GT3 a GT3 RS jdou úplně jinou, 
trnitější cestou. Jezdit s nimi do práce 
se rovná pravidelnému mučení, ale na 
klikaté okresce či okruhu jsou vstu-

penkou do jiného vesmíru. Je dost 
možné, vlastně velice pravděpodobné, 
že to nebude tak rychlé jako v Turbu S, 
ale šofér se zaručeně více zapotí. S at-
mosférickým motorem je třeba pečlivě 
pracovat a  poháněna je pouze zadní 
náprava. Jsou to závodní stroje v reál-
ném světě.

U  všech verzí po GTS byla mož-
nost výběru ze tří typů karoserií – 
Coupe, Targa a Cabriolet. Zákazník si 
mohl zvolit, jestli chce samočinnou či 
manuální převodovku a  pohon zad-
ních či všech kol, pouze Targa byla 
dostupná jen s dvouspojkovým auto-
matem a ve čtyřkolce. Turbo a Turbo 
S tak široký výběr nenabízela. Vyrábě-
la se jako čtyřkolky s  automatickou 
převodovkou v  karoseriích Coupe 
a Cabriolet. GT3 má manuální převo-
dovku, pohon zadních kol a  jde vý-
hradně o Coupe. Ostřejší RS je vyba-
veno automatickou převodovkou.

Navíc zde máme ještě kousky pro 
fajnšmekry – Turbo S Exclusive Series, 
Speedster a GT2 RS. Jde o sběratelské 
edice, které ukazují, co vše automobil-
ka Porsche dokáže.

Je až k neuvěření, co se dá vytěžit 
z  jednoho modelu. Nejkomplexnější 
auto na světě? Zřejmě ano.

Adam Václavek

AUTO MNOHA TVÁŘÍ

Sběratelský 
kousek  
Porsche 911 
Speedster

Porsche 911 Turbo S 
 je určeno pro 
milovníky co 
nejrychlejší jízdy

 PORSCHE 911 

Porsche 911 se nám vrylo do paměti jako nepřekonatelná 
klasika, jejíž tvary se za celou dobu příliš nezměnily. Nic-
méně je na něm zajímavá ještě jedna věc. Ačkoliv jde o je-
den a ten samý model, tak různá provedení jsou naprosto 
rozdílná a každé poskytuje odlišný zážitek.
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védská automobilka již čtyřicet let 
pečlivě sleduje nástrahy silničního 

provozu a velmi dbá na ochranu posádky. 
Letošní oslavenec je bezesporu největším 
milníkem na cestě k  co největší možné 
bezpečnosti dopravy. Výzkum v této ob-
lasti však stále pokračuje a nikdy se neza-
staví. Snaha ochránit lidské životy ve Vol-
vu nezná hranic. I proto přichází iniciativa 

E.V.A. Smyslem projektu E.V.A. (Equal 
Vehicles for All) je chránit všechny bez 
rozdílu. Volvo sleduje následky nehod, 
které se skutečně dějí – v reálném provo-
zu reálným lidem. Díky 40 letům zkuše-
ností a rozsáhlé databázi skutečných ne-
hod má jedinečné podklady pro další vy-
lepšování ochrany posádky. 

Jedním z poznatků získaných pečli-
vým studiem 43 tisíců nehod je i fakt, 

že ideální ochrany se doposud dostá-
valo jen ideálním postavám, tedy těm, 
které se nejvíce přibližují proporcím 
testovací figuríny. Lidé jsou však mno-
hem rozmanitější než figuríny pro ná-
razové testy. Proto se technici Volva 
začali zabývat mimo jiné otázkou, jak 
uzpůsobit ochranu cestujících všem. 
Nová sedadla chrání naši krční páteř, ať 

jsme velcí, nebo malí. A to stejné platí 
pro airbagy, výztuhy i bezpečnostní pá-
sy. To vše proto, aby náš soukromý 
svět uvnitř našeho auta byl skutečnou 
oázou bezpečí. 

Uvedený výzkum přinesl velmi zá-
sadní poznatek: ženy byly v rámci analy-
zovaných nehod zastoupeny ve stejném 
poměru jako muži. Navíc vzhledem ke 
stavbě a pevnosti těla je u nich mnohem 

vyšší pravděpodobnost poranění napří-
klad krční páteře či hrudníku, a dokonce 
jsou o 17 % více ohroženy rizikem smrti. 
Proto inženýři Volva začali jako jedni 
z prvních ve svých testech využívat ved-
le standardních i ženské figuríny. 

Skupinou, u  níž pak hrozí unikátní 
riziko, jsou těhotné ženy. Aby získali ví-
ce informací o matkách a jejich nenaro-
zených dětech, vyvinuli ve Volvu celo-
světově první figurínu těhotné ženy pro 
nárazové testy. Jedná se o  počítačový 
model, který mimo jiné umožňuje stu-
dovat, jak se těhotná cestující při nára-
zu pohybuje a jaký vliv má bezpečnost-
ní pás na ženu i její plod.

A  zmíněný tříbodový bezpečnostní 
pás? Ten už zachránil přes milion životů 
a to je opravdu úctyhodné číslo. A proto-
že lidské zdraví je hodnotou, která stojí 
vysoko nad nějakým konkurenčním bo-
jem, odhodlalo se Volvo opět k radikální-
mu kroku, jaký učinilo s patentem svého 
pásu. Projekt E.V.A. nejen že hovoří o ochra-
ně všech bez rozdílu, skutečně tak i činí. 
Volvo v rámci iniciativy E.V.A. uvolnilo vý-
sledky svého výzkumu celému světu již 
v rozsahu stovky různých dokumentů. 

Díky tomuto ojedinělému kroku jsou 
tak všem k dispozici poznatky, které při-
nesou větší bezpečí posádce skutečně 
každého auta.

Petr Dufek

TECHNOLOGIE

Letos je tomu še- 
desát let, co Volvo 
představilo tříbodo-
vý bezpečnostní pás. 
Ale jen pro sebe si jej 
nenechalo. Svůj pa-
tent umožnilo volně 
používat všem svě-
tovým automobilkám. 
Protože nechat si tak 
významný vynález jen 
pro sebe, to by bylo 
proti jeho přesvěd-
čení.
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Kampaň E.V.A.  
získala za svůj 
mimořádný význam  
a kreativní ztvárnění 
Grand Prix na festivalu 
Cannes Lions.  
Emotivní video 
můžete zhlédnout na 
novém lifestylovém 
blogu eVOLVOlution: 
volvocars.evolvolution.cz

Tříbodový bezpeč-
nostní pás zachránil 
přes milion životů
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Vynález 
tříbodového pásu 
zpřístupnilo Volvo  
i konkurenci
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e statistik SDA o  registracích 
osobních aut vyplývá, že v ro-

ce 2017 byly hybridy a automobily na 
CNG vyrovnané s  mírným náskokem 
CNG (oba tyto pohony měly na celko-
vých prodejích podíl lehce přes 1 %). 
Již v prvním čtvrtletí 2018 začaly mít 
ale hybridy navrch. Zlom přišel v dub-
nu, kdy pražští zastupitelé odsouhla-
sili neomezené parkování na modrých 
zónách za symbolický roční poplatek 
i pro hybridy, které splňují určité pod-
mínky. To byl další argument pro jejich 
pořízení.

Začátek platnosti emisní normy 
Euro 6c pak byl naopak ránou pro vo-
zy na CNG. Koncern Volkswagen, je-
hož značky jsou jejich předními vý-
robci, nestíhal homologace všech mo-
torizací a dal přednost těm nejprodá-
vanějším. A  tak od září 2018 zmizela 
většina vozů na CNG z trhu a to až do 
konce roku. Nabídka tak nebyla 
schopna nasytit poptávku, protože 
obchodníci neměli co prodávat.

Výsledky za rok 2018 byly úplně 
jiné než v předchozích letech. Z cel-
kových 261 437 registrovaných vozi-
del bylo 4553 hybridů, což představu-
je 1,74  %. Naopak vozy na stlačený 
zemní plyn se počtem 1936 kusů pro-
padly na 0,74 %. Následovalo 816 aut 
na LPG (propan-butan, 0,31 %) před 
618  elektromobily (0,24  %) a  277 
plug-in hybridy (0,11 %).

Hybridy se hodí do města
V nich totiž ušetří nejvíce paliva a zá-
roveň díky brždění pomocí rekuperace 
méně opotřebují brzdové destičky 
a kotouče. Při popojíždění v kolonách 
nepoužívají spojku, což ale platí jen 
pro plně hybridní vozy, které jsou 
schopny jet v čistě elektrickém režimu. 

Když k  tomu přidáme možnost 
parkování v Praze na modrých zónách 
zdarma a fakt, že zpravidla nejsou vý-
razně dražší než diesely, tak byly pro 

občany i firmy na časté jízdy po městě 
velmi zajímavou alternativou. Navíc 
nepotřebují žádnou zvláštní infra-
strukturu, protože tankují pouze ben-
zin nebo výjimečně naftu. Ovšem při 
ustálené jízdě po dálnici maximální 
rychlostí mají často i  vyšší spotřebu 
než vozy se zážehovými motory. 

Nabídka aut na CNG nic moc
Na síť CNG stanic si v  ČR rozhodně 
stěžovat nemůžeme. Pokrytá jsou jak 
větší města, tak frekventované silnice 
a dálnice. Vozy na stlačený zemní plyn 

NEJLEPŠÍ VYHLÍDKY     MÁ TEĎ ELEKTŘINA
ALTERNATIVNÍ POHONY

V posledních letech to vypadalo, že z alternativních pohonů 
má u nás nejlépe našlápnuto CNG (stlačený zemní plyn). 
Loňský rok se statistikami zamával a situace v segmentu 
alternativních pohonů se výrazně změnila. Současnost  
patří hybridům, budoucnost pak elektromobilům. 

Z PRODEJ VOZŮ S ALTERNATIVNÍMI POHONY
       2018                  I.–V. / 2019

hybrid 4 553 1,74 % 2 813 2,64 %
CNG 1 936 0,74 % 513 0,48 %
LPG 816 0,31 % 265 0,25 %
elektro 618 0,24 % 246 0,23 %
PHEV 277 0,11 % 106 0,10 %

CELKEM (všechna auta) 261 437  106 596 

Dacia Dokker Stepway

Škoda Citigo-e iV

Nissan Leaf

Mitsubishi Outlander PHEV
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také dosahují velmi nízkých nákladů 
na palivo jak na dlouhých dálničních 
trasách, tak i ve městském provozu. 

Bojují však se zákazy vjezdu do 
podzemních garáží i parkovacích do-
mů, což je ovšem problém pouze 
u nás a nemá v Evropě obdoby. A ne-
pochybně by pomohla i větší nabídka 
vozidel, protože tu táhne hlavně kon-
cern VW a ani tam se do ní nevrátily 
zdaleka všechny modely, které byly 
v prodeji před příchodem normy Euro 
6c. Z hlediska vlastností ale CNG zů-
stává finančně dostupnou a  zároveň 
poměrně univerzální volbou.

Zájem o LPG je na ústupu
LPG má podobné výhody jako CNG. 
Jde tedy o palivo, které ušetří ve všech 
režimech jízdy. Síť čerpacích stanic je 
navíc mnohem hustší než u CNG. 

Jenže sériově dodávaných modelů 
s tímto pohonem je stále méně, takže 

do úvahy přicházejí spíše dodatečné 
přestavby. I když jde o nejlevnější pali-
vo, vyšší spotřeba má za následek 
o něco menší finanční výhodnost než 
u CNG. Velkou nevýhodou je, že auto-
mobily na LPG mají zákaz vjezdu 
prakticky do každé veřejné garáže.

Pohon budoucnosti
Velmi rychle se rozvíjí elektromobilita, 
která v  počtu registrovaných aut do-
hání LPG a pravděpodobně jej překo-
ná. Pokud řidič najezdí hodně kilomet-
rů a převážně po městě, je elektromo-
bil ideální volbou. Má nejnižší spotře-
bu, neomezují jej nevýhody v podobě 
kratšího dojezdu a brzdy téměř nepou-
žívá. Klasickou spojku a  převodovku 
nemá vůbec a odpadají i výměny oleje. 

Díky značce EL může parkovat 
v Praze na modrých zónách. Síť nabí-
jecích stanic se rozvíjí nejrychleji ze 
všech alternativních pohonů, což 
podpoří trh s  elektromobily. Odbytu 
pomůže i  přidělování dotací. Rozvoj 
ale brzdí poměrně vysoké vstupní in-
vestice a nepříliš velká nabídka elekt-
romobilů, z nichž mnohé jsou bezna-
dějně vyprodané.

Plug-in hybrid jako kompromis
Plug-in hybridy zatím oslovují jen úz-
ký okruh zájemců. Jsou jakýmsi kom-
promisem mezi hybridem a  elektro-
mobilem, ale cenově jsou na tom po-
dobně jako vozy na elektřinu, některé 
jsou dokonce dražší. 

Většinou nabízejí nadprůměrný 
výkon a sportovnější vzhled. Výhodou 
je, že na krátkých trasách jsou téměř 
stejně úsporně jako elektromobily, 
pokud řidič využívá možnosti externí-
ho nabíjení. Dlouhé trasy zvládají jako 
klasické hybridy. 

Plug-in hybridy s  normovanými 
emisemi CO2 pod 50 g/km mají nárok 
na registrační značku EL a z ní plynoucí 
výhody, stejně jako elektromobily. Urči-
tě tedy i ony ukousnou část z koláče, 
který nyní patří běžným hybridům.

Nahoru půjde elektřina
Od ledna do května letošního roku se 
podíl hybridů na prodejích zvýšil na 

2,64  %, ovšem v  dubnu skončila pro 
nově zaregistrovaná vozidla možnost 
parkování na modrých zónách. CNG se 
propadlo pod půl procenta, protože 
teprve koncem prvního čtvrtletí se po-
malu začínaly objevovat nové specifi-
kace vozů s  homologací podle Euro 
6c. LPG také klesá (0,25 %), přičemž 
tento trend lze očekávat i nadále. 

Elektromobily a plug-in hybridy se 
pak drží na svém (0,23 %, respektive 
0,1  %) s  perspektivou dalšího růstu. 
Ten se ale zejména v případě elektro-
mobilů bude odvíjet od nabídky, proto-
že mnoho automobilek dává přednost 
západním trhům, kde je o tento pohon 
větší zájem. Některé modely kvůli to-
mu čekají na začátek prodeje v České 
republice. Týká se to například Kii e-Ni-
ro nebo Tesly Model 3, které jako jed-
ny z mála skýtají dobrou prostornost 
za relativně dostupnou cenu.

Lze předpokládat, že auta na 
CNG se minimálně vrátí na běžné 
počty a poroste poptávka hlavně po 
elektromobilech a plug-in hybridech. 
Je zde nicméně poměrně dost ne-
známých, zejména pokud jde o na-
bídku a dostupnost vozů s alterna-
tivním pohonem. Nelze tudíž zřejmě 
čekat nějaký dramatický nárůst a je 
pravděpodobné, že i  letos bude mi-
nimálně 94–95 % trhu nadále patřit 
benzinu a naftě.

Marek Tomíšek

Kia Niro HEV

Nejprodávanější modely 

(do konce května 2019)
hybridy ks
Toyota C-HR 401
Toyota RAV4 368
Toyota Yaris 283
Toyota Corolla 263
Toyota Auris 202
PHEV ks
Mitsubishi Outlander 26
Hyundai Ioniq 17
Mini Countryman 16
Volvo XC60 10
Volvo XC90 9
CNG ks
Škoda Octavia 229
Škoda Citigo 133
Volkswagen Golf 36
SEAT Leon 24
Volkswagen up! 9
LPG ks
Dacia Dokker 119
Dacia Duster 64
Dacia Loggy 62
Fiat Panda 6
Opel Mokka 6
elektro ks
Nissan Leaf 56
BMW i3 44
Volkswagen Golf 31
Jaguar I-PACE 26
Hyundai Ioniq 18



ak je těžké dostat do Prahy 
mnohdy unikátní kousky?

Dnes už mnohem méně než v počát-
cích. Byl to vždy náš sen vidět v České 
republice ta nejlepší vozidla z výstav 
v Německu, nebo třeba Polsku a Ma-
ďarsku. Dnes i zahraniční auta pečlivě 
vybíráme a zdaleka ne všechna přihlá-
šená se mohou zúčastnit. Vždyť čtyři 
výstavní haly areálu PVA Expo v Pra-
ze-Letňanech tentokrát zaplní přes 
800 exponátů.

Mohou se návštěvníci kromě tunin-
gu a performance těšit i na další za-
jímavosti?
Jistě. Součástí bude například oficiální 
sraz vozů Porsche ve spolupráci s Por-
sche Classic Clubem ČR nebo setkání 
majitelů moderních elektromobilů. 

S výstavou Escape6 Prague Car Fes-
tival se v posledních letech pojí také 
projekt Tuning bezpečně! Čeho se 
týká? 
Slovo tuning bohužel někomu pořád 
zní dost negativně. Málokdo si před-

staví technické zdokonalování auto-
mobilů a slušné řidiče, ale spíš nedo-
držování pravidel všeho druhu. Tu-
ning bezpečně! přináší informace 
o tom, jak se k úpravám automobilů 
správně technicky i  legislativně po-
stavit. Novinkou v tomto roce je seri-
ál Track&Safety, v  jehož rámci se 
účastníci školí v  lepším ovládání 
svých vozů. Na stánku Tuning bez-
pečně! bude například k vidění upra-
vený VW Caddy. Ten díky tomu získal 
mnohem vyšší výkon a  točivý mo-
ment, lepší jízdní vlastnosti i  atrak-
tivnější vzhled.

Na akci se pravidelně setkáváme 
s výrobci doplňků, dílů a vůbec vše-
ho, co se točí okolo aut. Bude tomu 
tak i tentokrát?
Jedním z největších vystavovatelů bu-
de opět společnost Escape6, která 
připravuje již několik let v  hale 2D 
poutavou audiovizuální show. Nově 
bude obsazena také hala číslo 6, ve 
které firma CarMedia ukáže unikátní 
automobily od nás i ze zahraničí, vý-
sledky práce renomovaných úpravá-
řů, špičkovou autokosmetiku i  car 
audio. 

Máte připraveno dostatek zábavy i pro 
děti? Na Escape6 Prague Car Festivalu 
často potkáváme celé rodiny…
Pro nejmenší motoristické fanoušky bu-
dou na venkovní ploše připraveny dětské 
motokáry, šlapací dráha, dopravní hřiště, 
uvnitř pak zajímavé simulátory a  velké 
množství herních konzolí. Rodiče mohou 
být mezitím svědky volby Miss Tuning, 
která letos vzejde z finalistek Miss České 
republiky. Nebo se zúčastní tomboly, 
workshopů v  leštění a polepování auto-
mobilů, případně si zasoutěží o  ceny 
v sekci magazínu Drift&Tuning. 

Jiří Svoboda

ESCAPE6 PRAGUE  
CAR FESTIVAL 2019

K vidění budou 
i závodnické 
hvězdy – na 
snímku rallyový 
jezdec Václav 
Pech

Mnoho exponátů 
přivážejí stále 
četnější zahraniční 
vystavovatelé

Martin Apeltauer, 
ředitel výstavy 
Escape6 Prague 
Car Festival 

VÝSTAVA

Escape6 Prague Car Festival již osm let prezentuje to nejlepší z oblasti 
automobilového tuningu a performance. Za dobu své existence se zařadil 
mezi nejprestižnější evropské výstavy s touto tematikou. Před letošním 
ročníkem, který se uskuteční o  víkendu 31. srpna a  1. září, jsme jeho  
ředitele Martina Apeltauera požádali o krátký rozhovor.
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Předplaťte si                    a získejte 
záznamovou kameru do automobilu 
s integrovaným GPS přijímačem    

Předplatné: pondělí-sobota, 
s úhradou na rok, za 5470 Kč

Objednávejte prosím nejpozději 
do 30. 11. 2019 a uvádějte heslo: 
AUTONOVINY.CZ

Garmin Dash Cam 45 
•  Kvalita záznamu: 1080p (30 fps)
•  2,0“ LCD displej pro náhled videa a nastavení kamery
•  GPS přijímač pro záznam přesné pozice
•  G-senzor (akcelerometr) pro detekci nehody
•  Funkce fotoaparátu: (2,1 Mpx) s možností pořízení 
    fotodokumentace v případě nehody
•  Integrovaný mikrofon s možností záznamu zvuku uvnitř vozu
•  Varování před čelní srážkou a při vyjetí z jízdního pruhu
•  Integrovaná WiFi pro propojení s chytrým telefonem
•  Výdrž akumulátoru až 30 minut

Záznamovou kameru Garmin dostanou 
všichni noví předplatitelé s úhradou 
předplatného PRÁVA po ověření platby 
nejpozději do tří měsíců. Akce platí do 
vyčerpání zásob. Poslední 3 měsíce jsem 
nebyl předplatitelem Práva, ani osoby 
žijící se mnou ve společné domácnosti 
nebyly předplatiteli Práva. S ohledem 
na závazek pro získání bonusu nelze 
předplatné převádět. Předplatné se 
automaticky prodlužuje, pokud není 
písemně zrušeno. Zavazuji se platit cenu 
podle aktuálně platného ceníku pro 
předplatné Práva. Pro řádné doručování 
je nezbytné zajistit volný přístup 
k poštovní schránce, poskytnutím klíče 
nebo čipu, pokud je poštovní schránka 
za uzamčeným vchodem.

www.garmin.cz

Objednávejte
na www.pravo.cz
nebo bezplatné telefonní lince: 

800 444 477
případně na e-mailové adrese

pravo@mediaservis.cz

Obsah balení
•  kamera Dash Cam 45  •  magnetický držák
•  napájecí kabel do auta (CL adaptér)
•  USB kabel  •  microSD karta  •  manuál

astěji než k  dopravním neho-
dám volají čeští řidiči v zahrani-

čí naši asistenční službu kvůli poruše 
svého vozidla, a  to až ve dvou třeti-
nách případů, vysvětluje Miloš Velí-
šek, ředitel úseku pojištění vozidel 
České podnikatelské pojišťovny (ČPP). 

V pomyslném žebříčku nejčastěj-
ších komplikací je na prvním místě 
porucha motoru, následují defekt 
pneumatiky a  problémy se spojkou 
či převodovkou. Asistence v  tako-
vých případech dokáže zajistit po-
třebnou pomoc nebo zařídí dopravu 
do servisu. 

Základní balík asistenčních služeb 
získá u ČPP zdarma k povinnému ru-
čení či havarijnímu pojištění každý kli-
ent. Jsou v  něm zahrnuty přivolání 

pomoci, příjezd a  odjezd asistence, 
případná oprava na místě, vyproštění 
vozidla či odtah s bezplatným limitem 
až do výše 7500 Kč pro ČR a 15 000 Kč 
pro Evropu. „Pro ty motoristy, kteří 
ocení jistotu a bezpečí na cestách, na-
bízíme nejširší variantu asistenčních 
služeb Autem Bez Starostí,“ zdůraz-

ňuje Velíšek. Skýtá například odtažení 
ze zahraničí do vzdálenosti 2500 kilo-
metrů (1250 kilometrů tam a 1250 ki-
lometrů zpátky), zapůjčení a přistave-
ní náhradního vozu v ČR i v cizině až 
na osm dní, v  naší republice rovněž 
úhradu nebo opravu poškozené pne-
umatiky (v případě nutnosti i druhé) 
do limitu 4000 korun za jeden kus 
a mnoho dalšího. 

Navýšení bezplatného základu 
motoristické asistence se rozhodně, 
zejména při cestách za hranice naší 
vlasti, vyplatí. Například takový od-
tah nepojízdného auta zpět domů 
může přijít na nemalé peníze. Také 
ceny oprav a  náhradních dílů bývají 
výrazně vyšší než u nás.  

Pro kratší výjezdy do zahraničí lze 
doporučit připojištění Auto Plus. 
S  ním získají klienti speciální asis-
tenční služby, které obsahují nejen 
odtah a opravu, ale také náhradního 
řidiče. To je velmi cenná pomoc v si-
tuaci, kdy nemá kdo automobil odří-
dit zpátky. Produkt přitom je možné 
získat již od 40 Kč/den. 

Marek Chvála

POJIŠTĚNÍ

Prázdniny již ťukají na dveře a s nimi také přichází čas novo-
dobých nomádů. Se svými automobily budou brázdit dálnice 
a silnice celé Evropy na cestě za dovolenkovými zážitky. Občas 
je však může zaskočit nepříjemná událost.

Č

Vydávat se  
do zahraničí 
bez zajištěných 
asistenčních 
služeb je hazard

BEZ ASISTENCE NIKDY



aké byly počátky společ-
nosti Auto Opat?

V devadesátých letech jsme se začali 
věnovat půjčování osobních vozů. 
Hodně skromně, nejprve na Rohan-
ském ostrově a  potom v  rodinném 
domku. V polovině devadesátých let 
jsme se přestěhovali do Legerovy uli-
ce, kde jsme půjčovnu doplnili o ne-
autorizovaný servis. Ten v roce 2006 
získal autorizaci značky Škoda. Stále 
jsme ale neměli vlastní lakovnu a jen 
malou klempírnu. Proto jsme se roz-
hodli vybudovat v Nupakách u Prahy 
rozsáhlé centrum. V něm už poskytu-
jeme komplexní služby, tedy včetně 
prodeje nových automobilů Škoda.
 
Jak jste se dostali k obchodu s oje-
tými vozidly?
Protože zajišťujeme také operativ-
ní leasing, vracela se nám z něj po-

užitá auta. Zpočátku jsme je pro-
dávali prostřednictvím autobaza-
rů, s jejichž kvalitou jsme ale neby-
li příliš spokojeni. Proto jsme se 
přihlásili do programu Škoda Plus. 
Nejprve jsme v tomto směru rozví-
jeli aktivity v menším měřítku, ale 
když jsme zaregistrovali poměrně 
značný zájem veřejnosti, otevřeli 

jsme v  roce 2016 Autosalon oje-
tých vozů. 

Co u vás zájemce nalezne?
Stabilně máme v nabídce asi 500 vo-
zů. Převažují škodovky a  z  nich je 
polovina do dvou let stáří. Snažíme 
se za všech okolností zákazníkům 
garantovat kvalitu. 

Jakou má u  vás klient jistotu, že 
nekoupí vozidlo s pochybnou his-
torií?
Prezentované vozy vesměs pocháze-
jí z  našeho operativního leasingu 
a  byly pořízeny v  České republice. 
Jsme schopni stoprocentně deklaro-
vat jejich původ i počet najetých ki-
lometrů. U  nás se nikdo nemůže 
splést. Nejhorší je, když si někdo po-
řídí z ciziny auto, u něhož nejsou po-
třebné údaje prakticky vůbec dohle-
datelné.

Které formy financování koupě 
v současnosti převažují?
Devadesát procent zákazníků vyu-
žívá některou formu úvěru, je mož-
ný také leasing. Žádané jsou zejmé-
na produkty Volkswagen Financial 
Services.  

Kdybyste měl ve stručnosti uvést 
hlavní přednosti pořízení zánovní-
ho vozu oproti novému, co byste 
zdůraznil?
Zákazník se dostává k vozu, který je 
zhruba ve stejné kvalitě jako nový. 
Jenže mnohdy stojí až o třetinu mé-
ně. Takže model za milion se dá po-
řídit za 700 000 korun a má přitom 
najeto třeba jen 6000 kilometrů. 
Často se ani nepozná, že ho někdo 
už užíval.  

Jakým způsobem zánovní vozy na-
bízíte?
Máme otevřeno sedm dní v  týdnu, 
od 8 do 20 hodin. Víkendy u nás fun-
gují dobře především kvůli mimo-
pražským zákazníkům. Nabídka je 
velmi široká, zájemci ji najdou na 
www.autoopat.cz v  sekci AutoPlus. 
U každého auta je až dvacet fotogra-
fií. Zákazníci si předem vyberou. Na 
auta se už nejezdí jen dívat. Přijedou 
s jasnou představou a odjíždějí v krás-
ném zánovním automobilu.

Jiří Hájek

STEJNÁ KVALITA  
ZA VÝHODNOU CENU

Richard Opat 
(vlevo) s cyklistou 
Ondřejem Cinkem, 
kterého firma Auto 
Opat podporuje

Autosalon ojetých 
vozů společnosti 
Auto Opat  
v Nupakách  
u Prahy

ZÁNOVNÍ AUTOMOBILY OD AUTO OPAT

Pozornosti motoristů, projíždějících po dálnici D1 kousek 
před Prahou, určitě neunikla výrazná budova, která je součástí 
areálu společnosti Servis AUTO OPAT. Jedná se o Autosalon 
ojetých vozů, představující nejen v českém měřítku ojedině-
lou záležitost. Protože nás zajímalo, v čem spočívá jeho jedi-
nečnost, oslovili jsme jednatele firmy pana Richarda Opata.
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Centrum FotoŠkoda, Vodičkova 37, 110 00 Praha 1 | fotoskoda.cz

Dokonalost 
ve vaší kapse

13 990 Kč

RX100 III premium kit
• rozlišení 20,1 Mpx • elektronický hledáček • stabilizace obrazu

+ 
KOŽENÉ 

POUZDRO 
+ 

GRIP
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ycházeli jsme přitom z údajů 
německého autoklubu ADAC, 

který svoji databázi pravidelně aktu-
alizuje. Částky jsou vždy uvedeny za 
litr konkrétního paliva a přepočteny 
na koruny podle aktuálního kurzov-
ního lístku ČNB.

Pro české motoristy je příznivým 
zjištěním, že v řadě zemí, které bý-
vají jejich nejčastějším cílem, natan-
kují opravdu výhodně. Týká se to 
Slovenska, Polska, Maďarska i  vět-

relativně levně v  Německu a  Ra-
kousku. Na opačném pólu se tradič-
ně nachází Nizozemsko, sledované 
Skandinávií. Žádná láce to není ani 
v Itálii, kterou v tomto směru zdat-
ně dohání Francie.

Nelze samozřejmě očekávat, že 
za uvedenou cenu doplníme nádrž 
u všech čerpacích stanic. Zejména 
ty dálniční jsou obvykle dražší. To 
se ještě může zvýraznit v prázdni-
nových měsících. Naopak mimo 
hlavní tahy a turistické regiony bý-
vá benzin i  nafta k  mání za menší 
peníz. Zde je ale třeba počítat s tím, 
že mnoho pump je součástí malých 
servisních dílen a  jiných provozo-
ven a má tudíž limitovanou otevíra-
cí dobu.

Závěrem dobrá rada. Snaha uše-
třit pár drobných tím, že „na páry“ 
dojedeme k první čerpačce v ceno-
vě příznivější destinaci, se může 
krutě vymstít. Jednak stejný nápad 
má obvykle spousta jiných řidičů 
a potom si u ní postojíme v dlouhé 
koloně. Nebo jako z udělání uvízne-
me v  zácpě a  pomalé popojíždění 
s  puštěnou klimatizací, případně 
dalšími zařízeními, nás dokonale 
vysaje.

Marek Chvála

U SOUSEDŮ JE LEVNĚJI
CESTOVÁNÍ

Nemalá část rozpočtu na dovolenou, pokud se na ni vydáváme 
motorovým vozidlem, spolykají pohonné hmoty. Připravili 
jsme proto přehled jejich průměrných cen v zahraničí, plat-
ných k datu vydání letních AUTOnovin.
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Ceny pohonných hmot ve vybraných zemích
stát nafta benzin 95 benzin 98
Belgie 40,21 Kč – 41,49 Kč
Bulharsko 30,73 Kč 29,96 Kč 33,55 Kč
Černá Hora 32,01 Kč 35,09 Kč –
Dánsko 38,93 Kč 45,59 Kč –
Francie 38,42 Kč 40,46 Kč 42,51 Kč
Chorvatsko 34,32 Kč 35,09 Kč 37,13 Kč
Itálie 38,67 Kč 41,49 Kč 42,51 Kč
Lucembursko 29,71 Kč – 35,09 Kč
Maďarsko 32,01 Kč 31,50 Kč –
Německo 32,52 Kč 37,13 Kč 40,46 Kč
Nizozemsko 38,16 Kč 47,38 Kč 48,92 Kč
Polsko 30,73 Kč 30,99 Kč 32,01 Kč
Rakousko 31,76 Kč 33,29 Kč 37,39 Kč
Rumunsko 31,24 Kč 28,94 Kč –
Řecko 36,11 Kč 41,74 Kč 48,92 Kč
Slovensko 30,48 Kč 33,04 Kč –
Slovinsko 33,04 Kč 34,57 Kč 38,16 Kč
Srbsko 35,85 Kč 33,55 Kč –
Švýcarsko 40,21 Kč 37,39 Kč 38,93 Kč
Velká Británie 39,70 Kč 38,16 Kč 40,98 Kč

Ceny jsou uvedeny za litr PHM a přepočteny podle kurzovního lístku ČNB ze dne 19. 6. 2019. 

šiny balkánských států. V  západní 
Evropě, pomineme-li specifické pří-
pady Andorry a  Lucemburska, je 
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ás jako Čechy může těšit, že zde 
nacházíme výraznou stopu 

i jednoho z našich krajanů. Objekt pro-
jektovala londýnská architektonická 
kancelář Future Systems a  je posled-
ním opusem jejího zakladatele Jana 
Kaplického. Spatřit v roce 2012 dokon-
čenou stavbu mu už bohužel nebylo 
dopřáno.

Ojedinělé vnější řešení, evokující 
kapotu závodního vozu z  padesátých 
let, je lákadlem samo o  sobě. V době 
naší návštěvy jsme mohli sledovat turi-
stické výpravy, které sice samotná ex-
pozice moc nelákala, futuristickou po-
dobu fasády však s nadšením fotogra-
fovaly.

Ale vstupme dovnitř. Hala o rozloze 
5000 metrů čtverečních není narušena 
žádným nosným sloupem. Z  jediného 
místa tak lze, obrazně řečeno, shléd-
nout celou historii Ferrari. Na návštěv-
níky, zvyklé na prostory přeplněné ex-
ponáty, ovšem čeká překvapení. 
Skvostů se vzpínajícím se koníkem je 
tady totiž poměrně málo. Přesněji ře-
čeno, pokud jsme dobře počítali, čtr-
náct. Nepopíráme, že i pro nás to před-
stavovalo jisté zklamání.

To ale vynahradí jejich skladba. Mu-
zeum jde šikovnou cestou, kdy vytváří 
jakýsi mix mezi stálou exhibicí a dočas-

nými výstavami. V  určitých časových 
periodách obměňuje část prezentova-
ných vozů. Momentálně je zde kupří-
kladu možné shlédnout modely 166 
Inter z  roku 1948 a  o  šest let mladší 
750 Monza, zosobňující poválečné 
znovuzrození a optimismus. Nechybějí 
ani 250 California (1957), 250 GTO 
(1962), 365 GTS4 (1969), California 
(2008) nebo GTC4 Lusso (2016). Do 
současnosti odkazuje loni uvedená 
Monza SP1. Na hybrid SF90 si ještě bu-
deme muset počkat.

V sousedství se krčí cihlový dome-
ček s velkým nápisem Officina Mecca-
nica Alfredo Ferrari. V této dílně svého 
bratra se mladý Enzo Ferrari učil opra-
vovat a  pak sestavovat motory. Když 
jeho sourozenec i otec těsně po první 
světové válce zemřeli na španělskou 
chřipku, převzal řízení rodinné firmy 

a vybudoval z ní jednu z nejslavnějších 
světových značek vůbec.

Dnes je tu umístěna plejáda pohon-
ných jednotek Ferrari, jak pro „civilní“ 
sporťáky, tak pro monoposty F1. Právě 
vývojová linie agregátů pro královskou 
disciplínu motoristického sportu je po-
choutkou pro opravdové gurmány.

Jinak jsou ovšem fandové automo-
bilových závodů tady na špatné adre-
se. Na tuto oblast se zaměřuje sester-
ská instituce v  nedalekém Maranellu. 
Zde naleznou pouze Ferrari 641, s nímž 
prohrál Alain Prost v  roce 1990 boj 
o mistrovský titul s Ayrtonem Sennou. 
Vcelku nepochopitelná volba, dokud 
se na panelu nedočteme, že s ním fran-
couzský jezdec získal pro Scuderii sté 
vítězství v mistrovství světa.

I  s  touto výhradou a  navzdory to-
mu, že 16 eur za vstupenku je i na ital-
ské poměry hodně, stojí Museo Casa 
Enzo Ferrari určitě za návštěvu. Už jen 
pro poznání, že i  na první pohled vý-
sostně užitková věc, jakou automobil 
je, se může působením lidského génia 
přetvořit v umělecké dílo.  

Marek Chvála

S ČESKOU STOPOU

MUZEUM ENZA FERRARIHO 

Na okraji Modeny, města automobilům zaslíbeného, stojí 
budova, která upoutá už na první pohled. Všude po okolí  
rozeseté poutače nenechají nikoho na pochybách, že 
hledí na muzeum Enza Ferrariho.
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Současná tvář 
Ferrari – model 
Monza SP1 

V tomto 
domečku začala 
podivuhodná 
kariéra Enza 
Ferrariho.  
V pozadí  
poslední dílo  
Jana Kaplického

Expozice  
nabízí průřez 
historií jedné  
z nejslavnějších 
automobilových 
značek



kolébky šampionátu 24H Se-
ries stála počátkem tohoto 

století nizozemská agentura Creven-
tic. Jejím cílem bylo pořádat klání 
s příjemnou atmosférou, férovým zá-
polením a  rozumnými náklady pro 
účastníky. Původně se jednalo o jedi-
ný podnik v Dubaji, v roce 2008 přibyl 
další na Hungaroringu. Potom se už 
kalendář utěšeně plnil a stále se hlásí 
další zájemci. Důležitý okamžik nastal 
v roce 2015, kdy se 24H Series dostalo 
oficiálního posvěcení ze strany Mezi-
národní automobilové federace FIA.

V současné době předpis umožňu-
je zúčastnit se širokému spektru vozů, 
přičemž prim hrají automobily, patřící 
do skupin GT3 a GT4. Výhradním do-
davatelem pneumatik je společnost 
Hankook.  V aktuální startovní listině 
nacházíme hodně slavná jména – Jero-
ena Bleekemolena, Yelmera Buurmana, 
Olivera Jarvise, Andreu Monterminiho, 
Stefana Mückeho, Bernda Schneidera 
nebo Markuse Winkelhocka. Posád-
ky jsou nicméně sestaveny tak, 
aby byla zajištěna co možná nej-

větší vyrovnanost pole. Alespoň jeden 
jejich člen musí mít amatérský statut. 

Jezdí se výhradně závody na dva-
náct nebo čtyřiadvacet hodin, obvyk-
le rozdělené na dvě části. Není to 
snad z toho důvodu, že by účastníci 
nezvládli plnou dávku, ale řada okru-
hů musí plnit hlukové limity a noční 
provoz je na nich zakázán. 

Jak jsme už naznačili, velmi úspěšné 
jsou v  tomto mistrovství také české 
stáje. Týká se to zejména ekipy Bohe-
mia Energy racing with Scuderia Praha, 
která nasazuje rudý vůz Ferrari 488 
GT3. Už loni si připsala tři absolutní ví-
tězství v  Navaře, Portimau 
a Spa. Vždy se o něj zaslou-
žila trojice Jiří Písařík, 

Josef Král a  Matteo Malucelli. Prvně 
jmenovaný je úspěšným podnikatelem 
a majitelem firmy Bohemia Energy. Jo-
sefa Krále znají fanoušci z minulosti ja-
ko skvělého formulového závodníka, 
který se prosadil až do série GP2 a v Abú 
Zabí testoval monopost F1. Matteo  
Malucelli je smluvním pilotem Ferrari. 
Do týmu přináší potřebné technické 
poznatky a svoje bohaté zkušenosti.

Tato kombinace se letos ukázala  
jako nepřekonatelná. Dosud nenašla 
přemožitele a na její konto přibyla pr-
venství v  Mugellu, Spa a  zejména na 
domácí půdě v Brně. V tomto případě 
však až po tuhém boji s konkurenčním 
porsche týmu Herberth Motorsport.

V  moravské metropoli se ovšem 
vytáhli i její reprezentanti z RTR Pro-
jects. S výraznou pomocí Tomáše En-
geho ovládli s  KTM X-Bow kategorii 
GT4. Velmi dobrého výsledku dosáhl 
i Šenkýř Motorsport s BMW M4 GT4.

Do konce evropské větve šampio-
nátu už chybí odjet jen dvě čtyřia-
dvacetihodinovky: v portugalském 
Portimau a  španělské Barceloně. 

Pokud si Scuderia z Prahy 
udrží dosavadní formu, 

může se náš motor-
sport dočkat velmi 

cenného výsledku.

Marek Chvála

ČEŠI SAHAJÍ PO TITULU

Vítězná posádka – 
zprava Jiří Písařík, 
Josef Král a Matteo 
Malucelli

Rudé ferrari 
týmu Bohemia 
Energy racing 
with Scuderia 
Praha zatím 
vede průběžnou 
klasifikaci seriálu

24H SERIES

Nedávno si i  tuzemští fanoušci mohli vychutnat nefal-
šovanou atmosféru vytrvalostních závodů automobilů. 
Na Masarykově okruhu se konal jeden z dílů seriálu 24H 
Series. Pro naše barvy skončil dvojnásobným triumfem.
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tejně jako v minulých letech bu-
de výstavní hala zaplněná tisí-

covkami koní pod kapotou závodních 
speciálů na dvou i čtyřech kolech. K vý-
raznému kvalitativnímu posunu každo-
ročně dochází v  jednotlivých expozi-
cích. Strohé „parkoviště“ exkluzivních 
modelů se postupně mění ve skuteč-
nou výstavní přehlídku. 

Vysoko nasadil laťku například tým 
Šenkýř Motorsport z  Brna tím, jak ve 
svém závodním boxu představil super-
sport BMW M6 GT3 a zbrusu nový 
BMW Z4 GT3. Šéf stáje Robert Šenkýř 
se na besedě s  návštěvníky obklopil 
kompletní sestavou svého týmu. Pro 
následující ročník tím posunul laťku 
prezentace podstatně výš.

Už loni podobně přistoupily ke svému 
výstavnímu představení i další týmy. Na-
příklad další brněnská stáj RTR Projects 
s vozy KTM X-Bow GT4. Přední olejářská 
firma MOL prezentovala nejúspěšnější 
automobil domácích rallye Škoda Fabia 
R5 jezdce Miroslava Jakeše, provozovaný 
stájí Vančík Motorsport. Protože fanouš-

ky táhnou exkluzivní vozy, hodně rušno 
bylo kolem expozice předního okruhové-
ho týmu Bohemia Energy racing with 
Scuderia Praha. Jeho automobil Ferrari 
Challenge byl jedním z  nejfotografova-
nějších modelů. Stejně jako Audi R8 LMS 
Ultra GT3 a další Ferrari GT2 Richarda 
Chlada staršího i mladšího.

Většina těchto vozů se na výstavě 
objeví i letos. Ozdobou by měl být i ne-
přehlédnutelný okruhový tahač Buggy-
ra, s nímž Adam Lacko získává evrop-
ské trofeje. Na přesný výčet exponátů 
je ještě příliš brzy, ale jisté je, že je při-
veze drtivá většina nejúspěšnějších 
českých týmů i jezdců. Vyplatí se te-
dy sledovat portál www.racingexpo.cz 
i facebookový profil. 

Prostřednictvím těchto informačních 
kanálů se fanoušci dozvědí také o doplň-
kovém programu. Zmínit musíme také 
stroje v pohybu. Od těch nejmenších RC 
modelů až po ty větší a hlučnější. Na ven-
kovní ploše Josef Kališ se svými kluky 
znovu předvede, co malí špunti dokážou 
za volanty motokár. A proti nim vyrukují 
pod vedením Lukáše Peška mládenci ve 
slušivých kombinézách na malých silnič-
ních motocyklech. Představí se i malí 
plochodrážníci a motokrosaři.

Kdo dává přednost poutavému vy-
právění, může si vyslechnout besedy 
s plejádou špičkových závodníků. 
V  programu znovu nebudou chybět 
autogramiády, křest nové motoristické 
knížky či předání ocenění legendám au-
tomobilového i motocyklového sportu. 
Současní závodníci se potom střetnou 
na špičkovém simulátoru o vítězství 
v Grand Prix Racing Expo.

A to nejdůležitější na konec. Už dnes 
si ve svém diáři v termínu 8. až 10. listo-
padu vyznačte, že vyrazíte do Prahy na 
výstaviště PVA v  Letňanech. Žádný 
fanoušek motorsportu tam v  těchto 
dnech nesmí chybět. Další podrobnosti 
najdete na adrese www.racingexpo.cz. 

Petr Dufek

KLENOTY MOTORSPORTU

Václav Janík 
představil 
vrchařský speciál 
Norma

Úspěšná 
závodnická 
rodina: Richard 
Chlad senior 
a junior

Expozice 
týmu Šenkýř 
Motorsport se 
návštěvníkům 
hodně líbila

VÝSTAVA

Začátkem listopadu se v  areálu PVA Expo 
v  Praze-Letňanech uskuteční 3. ročník vý-
stavy Racing Expo. Pro fanoušky rychlých 
kol to bude jedinečná příležitost, jak mít 
motorsport v celé jeho škále na dosah. 
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