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Dodejte 
snímkům 
nový rozměr

+ adaptér EF-EOS R + grip v hodnotě 2 090 Kč + akumulátor v hodnotě 1 290 Kč
+ fotokurz v hodnotě 690 Kč + 300 Kč na zhotovení fotografií

Model Canon EOS RP kombinuje výkon plnoformátového bezzrcadlového 
fotoaparátu a malého a lehkého těla řady EOS R, což přináší úžasné tvůrčí 
možnosti, se kterými pozvednete svůj fotografický um o úroveň výš.

od 38 990 Kč

EOS RP

+ dárky 
v hodnotě
4 370 Kč
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ZAJÍMAVOSTI

otory z Mladé Boleslavi svou výkonnost prokazovaly v každodenním provozu prakticky na ce-
lém světě. Získaly i nesčetné úspěchy na závodních tratích. Na jaře 1905 Václav Vondřich s mo-

tocyklem Laurin & Klement vyhrál neoficiální mistrovství světa Coupe Internationale ve francouzském 
Dourdanu. 

Vývoj motorů ve společnosti Škoda Auto pokračuje i v současnosti. V roce 2014 bylo v Mladé Bole-
slavi uvedeno do provozu nové Motorové centrum, kde se vyvíjejí pohonné jednotky i pro další koncer-
nové značky. Své mimořádné schopnosti vývojáři Škoda Auto potvrzují i při tvorbě závodních motorů 
pro úspěšný soutěžní speciál Škoda Fabia R5, s nímž český jezdec Jan Kopecký vloni vybojoval titul 
mistra světa v kategorii WRC2.

Před 120 lety mladoboleslavská firma Laurin & Klement představila 
své první motocykly s jednoválcovými motory vlastní konstrukce. 

120 úspěšných let i ve sportu

Rudý prapor vlaje

yundai Motorsport rozšiřuje své půso-
bení v motoristickém sportu i na elekt-

rický pohon. Hyundai Veloster N ETCR je nový 
automobil, určený pro připravovaný šampio-
nát závodů cestovních vozů s elektrickým po-
honem. Vůz už úspěšně absolvoval první tes-
tovací jízdy na Hungaroringu nedaleko Buda-
pešti. Závodní debut se plánuje v roce 2020.

ednou z největších atrakcí autosalonu 
ve  Frankfurtu byla expozice čínské 

značky Hongqi, která předvedla dva luxusní 
elektricky poháněné automobily. Automobil-
ka Hongqi (Rudý prapor) vznikla v 50. letech 
za účelem produkce exkluzivních limuzín pro 
nejvyšší stranické představitele Číny. 
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Ford versus Ferrari ve filmu
ž za pár dní čeká automo-
bilové nadšence mimořád-

ný zážitek. Do  kin přichází film 
Le Mans ´66, zachycující úsilí 
Carrolla Shelbyho (hraje ho Matt 
Damon) splnit sen Henryho For-
da II. a  porazit v  Le Mans vozy 
Ferrari s americkým autem. Sku-
tečný příběh, vrcholící triumfem 
tří Fordů Mk.II v  roce 1966, má 
všechny předpoklady vzbudit zá-
jem o  jednu z  nejkrásnějších 
epoch historie motorsportu.

U
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Hyundai 
testuje závodní 
elektromobil 
Veloster 

Terénní auto budoucnosti?
álokterý koncept 
vyvolává tak roz-

poruplné reakce jako 
studie Audi AI:Trail qua-
ttro. Vozidlo pro objevo-
vání krás přírody se chlu-
bí nulovými emisemi, 
protože jeho obrovská, 
vše drtící dvaadvaceti-
palcová kola pohánějí 
čtyři elektromotory. 

M

erná taxi společnosti London Taxi slouží 
v Londýně už víc než 70 let. Před pěti lety 

jejich výrobce přešel do majetku holdingu Geely 
a pod jménem LEVC se orientoval na elektrický 
pohon. Nyní firma na stejném podvozku předsta-
vila i lehké užitkové vozidlo.

Č

Z černých taxi přecházejí  
na elektrododávky
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Ve dnech 8. až 10. listopadu proběhnou v areálu PVA 
v  Praze – Letňanech výstavy Racing Expo a  Glasurit 
Classic Expo. Neměl by si je nechat ujít žádný přízni-
vec automobilů či motocyklů. Vyplývá to i z rozhovo-
ru s  Petrem Dufkem, ředitelem výstavy Racing Expo, 
a  Martinem Apeltauerem, ředitelem výstavy Glasurit 
Classic Expo.

a co se mohou fanoušci mo-
toristického sportu těšit 

na 3. ročníku Racing Expo?
Petr Dufek: Nenapadá nás, co by jim 
mohlo na výstavě chybět. Máme potvr-
zené všechny nejatraktivnější automo-
bily, se kterými Češi závodí doma i v ci-
zině. Uvidí například Škodu Fabia R5 
Evo Jana Kopeckého z  týmu Škoda 
Motorsport, Ferrari 488 GT3 posádky 
Jiří Písařík, Josef Král a Matteo Malucelli 
z  týmu Bohemia Energy racing with 
Scuderia Praha, Ford Mustang Martina 
Doubka ze seriálu EuroNASCAR. S nej-
větší expozicí se představí tým Buggyra 
Racing. Ukáže tahač Adama Lacka, da-
karské speciály a také vozy Lamborghi-
ni Hurácan ze své divize Mičánek Mo-
torsport. Nepřehlédnutelná bude pre-
zentace týmů Šenkýř Motorsport s vo-
zy BMW a RTR Projects se závodními 
speciály KTM.

Jak budou uspokojeni například 
vyznavači závodů do vrchu?
Petr Dufek: Silný tým Janík Motor-
sport přiveze své zbraně Normu M30 

LMP3 a  Normu M20FC. Tradiční 
účastník Miloš Beneš ukáže rychlou 
Osellu FA30, Marek Rybníček atraktiv-
ní speciál Mc F1 Evo, evropský šampi-
on Lukáš Vojáček Subaru Impreza 
WRX, Tomáš Vavřinec osvědčené Mit-
subishi Lancer Evo X.

Jaké další automobily by návštěv-
níci neměli minout?
Petr Dufek: Výstavní premiéru bude 
mít rallyový VW Polo R5 jezdce Vojtě-
cha Štajfa. Nástrahami Rallye Dakar 
ošlehané vytrvalce Ford Ranger 
a Hum mer předvede Tomáš Ouřední-
ček. Autokros budou reprezentovat 
buginy Jaroslava Hoška a Radka Jordá-
ka spolu se Škodou Fabia R5 Václava 
Fejfara. Fanouškové nebudou ochuze-
ni ani o Audi R8 LMS GT3 čerstvého 
šampiona Richarda Chlada. Atraktivní 
je Mercedes AMG GT3 Libora Miloty. 
A  nesmíme zapomenout na  formule 
Toma Beckhäusera, Václava Šafáře 
a  Tomáše Chabra. Na  vyjmenování 
všech více než devadesáti vzácných 
strojů však nemáme dostatek místa.

Zatím ve výčtu chybějí motocykly. 
Budou snad na  výstavě absento-
vat?
Petr Dufek: Rozhodně ne. Zastoupe-
na budou prakticky všechna odvětví 
motocyklového sportu. Některé 
stroje návštěvníci během roku na na-
šich tratích opravdu nemohou vídat.

Nyní se alespoň pomyslně přesuň-
me do  sousední haly, kde najdou 
přechodný domov dříve narozená 
vozidla. Kolik jich bude?
Martin Apeltauer: Předpokládáme, že 
se počet vystavených automobilů 
a motocyklů vyšplhá až někam ke 150 
exponátům. Budou přitom dokumen-
tovat prakticky celou historii motoris-
mu, a to nejen na našem území.

Na co byste rád upozornil z před-
válečné kolekce?
Martin Apeltauer: Podařilo se nám 
kupříkladu získat Plymouth P3 z ro-
ku 1937. Tato „amerika“ byla exporto-
vána do  tehdejší Jihoafrické unie 
a  má proto pravostranné řízení. 
Za zmínku určitě stojí také o dva ro-
ky mladší Alfa Romeo se šestiválcem 
o  objemu 2,5 litru, která je jediná 
svého druhu v České republice. Čes-
koslovenské výrobce zastupují na-
příklad Praga Alfa s exkluzivní karo-
serií od  francouzské firmy Kellner 
nebo její starší sourozenec Praga Pi-
collo Phaeton, kterého vzniklo pouze 
40 kusů.

A z novějších časů?
Martin Apeltauer: Ukázkou příklad-
né renovace je Volkswagen Karmann 
Ghia roku výroby 1974, dovezený pů-
vodně z USA jako totální vrak. Díky 
úsilí Mercedes-Benz klubu ČR byl 
z  významné švýcarské sbírky uvol-
něn pro naši přehlídku Mercedes-
-Benz W180/220 S, slavící letos svo-
je šedesátiny.

Jak tomu bude s  historickou zá-
vodní technikou?
Martin Apeltauer: Společně si připo-
meneme padesáté výročí vzniku 
společnosti Metalex, která zanecha-
la výraznou stopu v dějinách našeho 
automobilového sportu. Z  dalších 
interesantních kousků vzpomenu 
kupříkladu legendární Škodu 130 RS.

Marek Chvála

N

Fo
to

 a
rc

hi
v 

Ra
ci

ng
 E

xp
o 

a 
G

la
su

rit
 C

la
ss

ic
 E

xp
o 

Fanoušci se opět 
mohou těšit 
na špičkovou 
autokrosovou 
Fabii R5 Václava 
Fejfara

RACING EXPO & GLASURIT CLASSIC EXPO 

KLENOTY NA KOLECH
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aždý nový vůz obdržel speci-
ální prémii, se kterou vychá-

zejí veškeré vozy Hyundai ještě vý-
hodněji než kdy dříve. Například oblí-
bený Hyundai i30 hatchback je nově 
možné pořídit v  cenově dostupné 
verzi Start již za  299  990 Kč. Verze 
kombi je pak za 319 990 Kč. Ve výba-
vě přitom nechybějí kupříkladu kli-
matizace, rádio, tempomat ani kom-
pletní sada moderních asistenčních 
systémů včetně varování před čelní 
srážkou a  autonomního nouzového 
brzdění FCA, asistenta vedení v pru-
zích LKA, automatického přepínání 
dálkových světel HBA a dalších prv-
ků. Hyundai i20 ve  výbavě Classic 
nyní nabízí zvýhodnění 50  000 Kč 
a je tak dostupný již za 239 990 Kč.

Výhodněji vychází také kompakt-
ní SUV Kona. Ceny nejoblíbenější vý-
bavy Style jsou nižší o  10  000 Kč, 
rozšiřující paket Traveller, obsahující 
sedmnáctipalcová kola z lehkých sli-

tin nebo čalounění kůže/látka je díky 
zvýhodnění o 50 % jen za 20 000 Kč. 
Paket Luxury pro výbavu Premium 
dokonce za 40 000 Kč namísto běž-
ných 90 000 Kč.

Aby toho nebylo málo, Hyundai 
připravil soutěž o zimní edici Tucson 
IceBreaker. Oblíbené SUV Tucson v li-

mitované edici IceBreaker, která je 
dostupná již za 499 990 Kč s paketem 
Winter, nabízí vyhřívaný volant, tří-
stupňové vyhřívání předních sedadel 
nebo dvouzónovou klimatizaci s  au-
tomatickým odmlžováním. Pro zá-
jemce o pohon 4x4 platí navíc mož-
nost 50% zvýhodnění. Ve výbavě sa-
mozřejmě nechybí kompletní sada 
čtyř zimních pneumatik zcela zdarma.

Tucson IceBreaker může nyní kaž-
dý vyhrát zcela zdarma zapojením se 
do soutěže, kterou automobilka uspo-
řádala v rámci oslav vyrobení milionté-
ho kusu modelu Tucson v Nošovicích. 
Stačí uzavřít v období od 1. 10. do 30. 
11. 2019 kupní smlouvu na nákup vozu 
u některého z autorizovaných prodej-
ců Hyundai na území České republiky. 
Ze všech soutěžících bude poté vylo-
sován výherce, kterému bude vrácena 
plná částka za koupený vůz.

Výhodné ceny však nejsou to jedi-
né, na co Hyundai láká. Při koupi no-
vého vozu zákazník získá kromě fi-
nančního zvýhodnění také zajímavé 
bonusy, mezi které patří například 
sada zimních kol zdarma, výhodné 
pojištění, splátky bez navýšení nebo 
tankovací a  asistenční karta. Pro 
všechny vozy Hyundai navíc platí 
možnost volby z několika způsobů fi-
nancování s nulovým úrokem. Dlou-
hodobou samozřejmostí je také pěti-
letá záruka a  asistenční služby 
na všechny osobní vozy zdarma.

Marek Chvála

Vstupem do  „doby benefitové“ automobilka Hyundai 
výrazně změnila svou cenovou politiku a přidala řadu 
zajímavých výhod zdarma. Poslední čtvrtinu roku 
nyní zahájila dalším cenovým zvýhodněním a  některé 
modely jsou tak dostupné za  absolutně nejnižší ceny 
ve  své historii. K  tomu ještě přibyla limitovaná edice 
IceBreaker u oblíbeného SUV Hyundai Tucson, kterou 
je možné vyhrát ve speciální soutěži zcela zdarma. 
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Nyní je možné 
vyhrát Hyundai 
Tucson 
v limitované edici 
IceBreaker
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atímco Peugeot 3008 začíná 
výkonnější verzí Hybrid4 s po-

honem všech kol, model 508 přichází 
jako první se slabším provedením, 
které má kombinovaný výkon 165 kW 
(225 k) a pohon pouze předních kol. 
U modelu 3008 Peugeot avizoval i va-
riantu Hybrid, u řady 508 zatím není 
jasné, zda později přijde Hybrid4. Spí-
še to ale vypadá, že se s ní zatím ne-
počítá.

Pod kapotou vozů Peugeot 508 
a 508 SW se ukrývá motor PureTech 
o 180 k (132 kW) s elektromotorem dá-
vajícím 110 k  (80 kW), jejichž výsled-
kem je již zmíněný maximální kombi-
novaný výkon 165 kW. Hybridní pohon 
v novém Peugeotu 508 a 508 SW byl 
údajně koncipován tak, aby nabídl co 
nejintenzivnější pocity z řízení.

Baterie je menší než v  případě 
3008 Hybrid4 a s kapacitou 11,8 kWh 

poskytuje dojezd ve  stoprocentně 
elektrickém režimu až 54 kilometrů 
dle cyklu WLTP u liftbacku a 52 kilo-
metrů ve verzi SW. Nabití baterie po-
mocí Wallboxu nebo nabíjecí stanice 
s  konektorem Mennekes trvá méně 
než 1 hodinu 45 minut. Je k tomu ale 
potřeba příplatková výbava. Tou je 
jednofázová palubní nabíječka s ma-
ximálním proudem 32 A, která umož-
ňuje nabíjecí výkon 6,6 kW. Stan-
dardně bude pouze varianta 
s 16 A a tedy polovičním příkonem.

V závislosti na výbavě může elek-
trický dojezd klesnout až na 48 kilo-
metrů u  liftbacku a  47 kilometrů 
u kombíku. Stejně tak je to se spo-
třebou a emisemi. Spotřebu u obou 
karosářských variant Peugeot udává 
shodně ve výši 1,3 l/100 km, ale emi-
se CO2 jsou u základního Peugeotu 
508 od 29 do 34 g/km a u kombíku 

pak 30-36 g/km. Je tedy jasné, že 
i  spotřeba se bude pohybovat 
v rámci několika desetin.

Jisté ale je, že při volbě jakékoli 
výbavy bude možné při průběžném 
nabíjení jezdit na  krátkých cestách 
(například do  práce a  zpět) velmi 
úsporně. Majitel bude mít nárok 
na  značku EL, ze které kromě par-
kování v  pražských modrých zó-
nách do  budoucna poplynou i  jiné 
výhody.

Zajímavé je, že na rozdíl od mno-
hých plug-in hybridů nabízejí obě 
karosářské verze poměrně velkory-
sý zavazadlový prostor. Zatímco zá-
kladní Peugeot 508 liftback skýtá 
487 litrů, kombík dokonce 530 litrů.

Obě varianty bude možné objed-
nat ve výbavách Allure, Allure Busi-
ness, GT Line a GT. Ve Francii již jsou 
přijímány objednávky. V dalších ev-
ropských zemích se tak stane v zimě 
2019, ale v  ČR až začátkem roku 
2020. Ani tuzemská cena tedy zatím 
není známa.

Marek Tomíšek

Nabití vozu trvá 
jen jednu hodinu 
a 45 minut

Na jedno nabití je 
možné ujet až 54 
kilometrů

PEUGEOT 508 HYBRID

Peugeot představuje plug-in hybridní verzi liftbacku 508 
a kombi 508 SW. Automobilka tak pokračuje ke svému cíli, 
kterým je doplnit každý model o verzi s elektromotorem.
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dispozici jsme měli vůz s  kon-
cernovým zážehovým agregá-

tem o objemu jeden litr a výkonem 85 
kW. S  automobilem jsme absolvovali 
více než 1600 kilometrů. 

Interiéru dominuje centrální displej. 
Většina prvků je ovládána dotykově. 
Pod ovládáním multimédií a dvouzóno-
vé klimatizace lze umístit mobilní tele-
fon.

Sedadla mají dobré boční vedení, 
tudíž i v rychleji projeté zatáčce cestují-
cí podrží. Řidič a spolujezdec mají mož-
nost si sedačku v chladném období vy-
hřát. Plasty na palubní desce jsou tvrdé 
a před cestujícími pokryté měkkou ko-
ženkou.

Arona skýtá mnoho úložných pro-
storů pro zavazadla a různé drobnosti. 
Zavazadelník disponuje objemem až 
400 litrů. Pro běžné cesty je tato hod-
nota naprosto dostatečná. Dalšími 
možnostmi pro odložení nebo uscho-
vání věcí jsou schránka před spolujezd-
cem nebo místo pod opěrkou mezi 
předními sedadly.

Všechna tlačítka jsou umístěna pře-
hledně a dostupně z místa řidiče. Osmi-
palcový dotykový displej, ideálně zasa-
zený do přístrojové desky, nijak nevy-
čníval a bylo možné jeho prostřednic-
tvím ovládat základní prvky vozu. 

Velmi se nám líbila možnost regula-
ce intenzity osvětlení interiéru. Jednot-
livé obrazovky nebo světelné části se 
dají nastavit na různou sílu.

Přehrávání hudby je realizováno pro-
střednictvím dvou různých USB konek-
torů, AUX, bluetooth zařízení nebo z SD 
karet. Ovládání hlasitosti nebo frekvencí 
se provádí přes dvě kolečka umístěná 
na opačných koncích obrazovky.

Připojení mobilního telefonu přes 
Bluetooth proběhlo rychle, přesně a jed-
noduše. Automobilka Seat do  Arony 
montuje kvalitní značkovou aparaturu 
Beats. Výkon soustavy šesti reproduk-

torů se zesilovačem je 300 W, o basový 
projev se pak stará subwoofer.

Dvanáctivoltová zásuvka pro nabí-
jení elektrických zařízení je ukryta pod 
opěrkou ruky mezi předními sedadly. 
Velmi nás potěšila dvouzónová klimati-

zace, která i  ve  velmi horkých dnech 
dokáže vzduch příjemně ochladit.

Pohonná jednotka 1.0 TSI disponuje 
85 kW (115 koní) při točivém momentu 
200 Nm. Výkon agregátu je směřován 
přes šestistupňovou manuální převo-
dovku na přední kola. Maximální rych-
lost, které jsme s Aronou dosáhli, činila 
182 km/h. Pro vyznavače rychlé a ostré 
jízdy je vhodnější volbou 1.5 TSI s výko-
nem 110 kW (150 koní).

Pozitivně hodnotíme plynulost roz-
jezdu. Nepociťovali jsme žádné prudké 
cuknutí při záběru turbodmychadla, 
ale slušné a postupné zrychlení. 

Arona si v průměru řekla o 5,6 litru 
paliva na 100 ujetých kilometrů. Díky 
menšímu motoru je v obci a na ved-
lejších komunikacích, kde se cítí nej-
lépe, velmi úsporná. Zde není problém 
dosáhnout hodnoty lehce pod pět lit-
rů. 

Cena základní testované verze  
se pohybuje těsně pod hranicí 
444 000 Kč. Pokud se přidají další prv-
ky výbavy, částka se v konečném sou-
čtu může vyšplhat až k 550 000 Kč. 

Jiří Hájek ml.

ÚSPORNÝ ORIGINÁL

SEAT ARONA

Seat inzeruje model Arona jako crossover pro jedince, 
kteří nejdou s  davem, pro neohrožené povahy, jež si 
klestí vlastní cestu. Rozhodli jsme se vyzkoušet, co je 
na těchto tvrzeních pravdy.

K

Fo
to

 S
ea

t

Arona se ukázala 
jako velmi 
úsporná hlavně 
v městském 
provozu

Interiéru dominuje 
centrální displej
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ladí řidiči způsobují častěji do-
pravní nehody především 

v důsledku nepozornosti, nezkušenos-
ti a také kvůli vysoké nebo nepřiměře-
né rychlosti. Podle posledních čísel za-

Projekt Autoškola 
jinak používá 
k výuce vůz Ford 
Mustang V8

Autoškola by měla z velké části připravit absolventy, a tedy 
nové řidiče, na  nejdůležitější úskalí, která je budou čekat 
na komunikacích. O tom, že tomu tak mnohdy není, nasvěd-
čuje i jen letmý pohled do statistik, kde mladí a začínající řidiči 
patří ke skupině s poměrně vysokou nehodovostí. 

M

JAK ZVOLIT SPRÁVNOU AUTOŠKOLU

vinili nejvíce smrtelných a  závažných 
nehod ti s délkou praxe v řízení mezi 
jedním a dvěma lety. Již řadu let se de-
batuje o změnách v našem autoškol-
ství, které by mělo řidiče připravovat 
mnohem lépe. Zatím vše stále zůstává 
jen u debat a řady předkládaných ná-
vrhů. 

Novinkou na poli autoškol v České 
republice je projekt Autoškola jinak. Ta 
se rozhodla nečekat na  to, až dojde 
k  nějakým systémovým změnám 
ve  výuce v  autoškolách, ale dala si 
do  vínku využít co nejvíce současné 
možnosti v  rámci daných nařízení 
a  zákonů. Absolventi by tak měli být 
především lépe připraveni na  tvrdou 
realitu dnešního silničního provozu.

Mezi základní body kvalitní přípra-
vy v  této autoškole patří moderní 
způsob teoretické výuky, rozšířený 
mimo jiné o  témata jako moderní 
technologie v automobilech, infotain-
ment nebo bezpečnostní asistenty 
a  jejich využití. Dále je to praktická 
výuka v  automobilu Ford Mustang 
V8, která zaručí získání zkušeností 
s  výkonným vozidlem hned v  auto-
škole, čímž se předejde nepříjemným 
a  často nebezpečným situacím, 
ke  kterým dochází při přesednutí 
z typického auta pro autoškolu do vý-
konného moderního vozu po získání 
řidičského oprávnění. 

Dalším neméně důležitým bodem 
je následné vzdělávání, které absol-
ventům umožní tři roky po  sobě na-
vštívit akce Track&Safety. Tam se se-
tkají s profesionály z oblasti bezpečné 
jízdy a dopravní psychologie, kteří jim 
pomohou výrazně zlepšit ovládání 
vlastních automobilů a  zvýšit tak 
obecnou bezpečnost na silnicích.

Marek Chvála

www.autoskolajinak.cz
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 Track&Safety by Tuning bezpečně!

|  Výuka teorie i praxe při využívání  
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dyž k vám do ČPP zavítají lidé 
pro autopojištění, o co všech-

no mají zájem?
V prvé řadě samozřejmě o povinné ruče-
ní, protože je povinné ze zákona. Mnoho 
motoristů má ale zájem o další připojiš-
tění. Celkem máme pro ně v nabídce již 
16 připojištění. Největší poptávka je 
po připojištění skel a rozšířených varian-
tách asistenčních služeb. Ale především 
musím říci, že základní balík asistenčních 
služeb získá každý klient, který si u nás 
sjedná povinné ručení či havarijní pojiš-
tění. Mít motoristickou asistenci od ČPP 
znamená, že máte pomoc zajištěnou ne-

podzim 2019            noviny | 9

Motoristická 
asistence od ČPP 
pomůže při 
nehodě i poruše 
vozidla

Když před lety motoristé řešili pojištění svého vozidla, často si 
sjednali jen povinné ručení. Dnes jsou ale nároky lidí podstat-
ně vyšší a klienti čím dál více posuzují, co za své peníze v po-
jišťovně získají. „A přibývá těch, co neváhají si za nejrůznější 
pojistné doplňky připlatit,“ říká Miloš Velíšek, ředitel úseku 
pojištění vozidel České podnikatelské pojišťovny (ČPP).
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V NOUZI  
POMŮŽE  
KVALITNÍ  
ASISTENCE

K jen v případě nehody, ale i poruchy vozi-
dla. Menší poruchu může technik opra-
vit na místě, jinak vám odtáhneme vozi-
dlo do  servisu. A  všechny pasažéry 
ve  vozidle také odvezeme, tedy nikdo 
nezůstane v této nouzové situaci napo-
spas osudu.

To jistě ocení každý, kdo se často vy-
dává za hranice vlastním vozem. Má-
te nějakou speciální nabídku pro mo-
toristy?
Základní balík asistenčních služeb získá 
u ČPP zdarma k povinnému ručení či ha-
varijnímu pojištění každý klient. Pro ty 

řidiče, kteří ocení jistotu a  bezpečí 
na  cestách, nabízíme nejširší variantu 
CAR MAXI. Nabídka zahrnuje řadu uži-
tečných výhod nad běžný rámec asis-
tenčních služeb. Příkladem je odtah vozi-
dla z ciziny domů ze vzdálenosti až 1250 
kilometrů či přistavení a  zapůjčení ná-
hradního vozidla až na  osm dní, a  to 
po celém území Evropské unie. 

S  nastávající zimní sezonou se řada 
lidí vydá na hory do zahraničí. Na co 
si dát pozor a  co byste motoristům 
doporučil? 
Rozhodně bych na  cestu do  zahraničí 
doporučil sjednat havarijní pojištění. Po-
kud někdo s investicí do tohoto pojištění 
váhá kvůli ceně, pak lze vhodným na-
kombinováním či volbou vyšší spolu-
účasti dojít k přijatelnému kompromisu. 
Havarijní pojištění uchrání před ztrátami 
vzniklými odcizením vozidla nebo jeho 
části, živelními riziky a především při do-
pravní nehodě. Mimo havarijního pojiš-
tění bych doporučil také připojištění skel 
vozidla. K dovolenkové cestě určitě patří 
připojištění zavazadel ve  vozidle, kdy 
převážíme spoustu věcí osobní a běžné 
potřeby, oblečení, ale i sportovních po-
třeb. Potřebné je také úrazové pojištění 
osob ve  vozidle. Zajímavým doplňkem 
na kratší zahraniční cesty je připojištění 
Auto Plus v rámci cestovního pojištění. 
Jde o  speciální asistenční služby, které 
zahrnují nejen odtah a opravu vozu, ale 
také službu náhradního řidiče, což je vel-
mi cenná pomoc v  případech zranění 
motoristy v cizině, kdy nemá kdo auto 
odřídit zpátky domů. 

Marek Chvála
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Redakci Autonovin byla na  test zapůjčena novinka tu-
zemské automobilky Škoda Auto, nesoucí název Scala. 
S automobilem jsme měli možnost ujet dohromady bez-
mála tisíc kilometrů, z toho polovinu po dálnici, 270 kilo-
metrů po komunikacích mimo obec a 200 ve městě.

o  usednutí do  vozu jsme se 
necítili cítit nijak stísněně, prá-

vě naopak. Místa je všude dost 
a na zadních sedadlech se usadí poho-
dlně i  vyšší osoby. Sedačky jsou pří-
jemné, opěrku na ruce jsme našli nejen 
vepředu, ale i vzadu, kde se dala sklo-
pit středová část opěradla.

Palubní deska dostala příjemně 
měkčené plasty. Ambientní osvětlení 
interiéru nebylo nijak ostré a nevadilo 
při řízení mimo osvětlené úseky. Auto-
matická dvouzónová klimatizace do-
kázala vzduch ve voze rychle ochladit, 
což jsme velmi ocenili v  horkých 
dnech. 

V  základu Scala nabízí 467 litrů 
úložného prostoru. Po  sklopení zad-
ních sedadel vzroste objem až na 1410 
litrů. Největší schránka se nachází 
před spolujezdcem a je klimatizovaná, 
menší jsou pak umístěny ve  středo-
vém tunelu pod rádiem nebo v opěrce 
rukou mezi sedadly. 

LED světlomety najdeme i  v  zá-
kladní výbavě Ambition. Námi testova-

ný model navíc disponoval Full-LED 
technologií, tudíž při automaticky akti-
vovaných dálkových světlech byl do-
hled jako ve dne.

Mnoho řidičů jistě ocení i asistent 
při výjezdu z  řady. Ten začal pískat 
ve chvíli, kdy se blížilo z boku jiné vozi-
dlo. Vzhled virtuálního kokpitu je mož-
né měnit dle aktuální nálady. Velmi 
praktické je automatické otevírání víka 
zavazadlového prostoru. Z místa řidiče 
se aktivuje stisknutím drobného tlačít-
ka v dolní části dveří.

Přes osmipalcový infotainment Bo-
lero lze provádět základní nastavení 
zvuku a klimatizace. Hudba šla primár-
ně přehrát přes Bluetooth přímo z mo-
bilního telefonu, případně z konektorů 
USB-C. K poslechu rádia se dá využít 
buď standardní FM pásmo, nebo mo-
dernější DAB. Pro nabíjení elektrických 
zařízení je určena 12V zásuvka 
umístěná nejen mezi předními se-
dačkami, ale také po straně v zavazad-
lovém prostoru. 

Pod kapotou Scaly byl umístěn tur-
bodmychadlem přeplňovaný zážehový 
agregát 1.0 TSI o výkonu 85 kW (115 
koní). Točivý moment dosahoval 
slušné hodnoty 200 Nm. Pohonná jed-
notka byla spojena s  manuální šesti-
stupňovou převodovkou. Výkon je pro 
běžnou i  trochu ostřejší jízdu 
dostačující. Okolo 1500 otáček za mi-
nutu zní motor dunivě, pak ale začne 
pracovat turbodmychadlo a  Scala 
plynule prudce zrychluje.

Kombinovanou spotřebu Škoda 
Auto uvádí ve výši pěti litrů na sto kilo-
metrů. Během testu jsme dosáhli finál-
ní spotřeby 5,8 litru naturalu 95. Hod-
nota se úměrně zvyšuje s  rychlostí, 
tudíž ve  chvíli jízdy po  okreskách si 
agregát řekl přibližně o  4,5 – 5 litrů. 
Na dálnici to pak bylo okolo 6,5 – 7 li-
trů. Odhlučnění pohonné jednotky je 
bezvadné, většinou není v interiéru vů-
bec slyšet a neruší tak cestující. 

Se stejnou motorizací a  výbavou 
Ambition se s cenou dostaneme lehce 
pod hranici 400 000 Kč. Za výbavu Sty-
le se připlácí 55 000 Kč. Námi zkoušený 
vůz by vyšel přibližně na 530 000 Kč.

Jiří Hájek ml.

NĚCO PRO FAJNŠMEKRY
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Palubní deska 
dostala příjemně 
měkčené plasty

Scala nabízí 
až 1410 litrů 
úložného 
prostoru
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atím si riziko, že by nižší limity 
na úhradu škody nemusely sta-

čit, mnoho řidičů neuvědomuje. Ze-
jména pro ty, kteří tráví za  volantem 
více času, najezdí hodně kilometrů ne-
bo často vyrážejí do zahraničí, by však 
pojišťovny doporučovaly limity ales-
poň 100 milionů na majetkové škody 
a 100 milionů na škody na zdraví. 

Kooperativa dokonce nabízí i pro-
dukt, v  jehož rámci zaplatí za  svého 
klienta až 200/200 milionů korun, 
a  nižší limity zvýhodňuje přidanými 

a start se postavilo 64 účast-
níků z  České republiky, Fin-

ska a  Slovenska. Čekalo na  ně 332 
kilometrů, které bylo nutné překonat 
maximálně za 360 minut. 

Měření spotřeby probíhalo, stejně 
jako v posledních letech, s využitím 
diagnostiky. Nejprve byla určena po-
čáteční hladina paliva, následně bylo 
dotankováno přesně 10 litrů a  v  cíli 
bylo zjišťováno konečné množství 
pohonných hmot. Z  rozdílu pak 
vznikla finální průměrná spotřeba.

Nejpočetnější kategorii s  vozy 
do objemu zážehového motoru 1000 
cm3, označenou B 1000, opanovali 
Štěpán Zvěřina a Filip Jakub, jedoucí 

VYŠŠÍ LIMIT SE VŽDY VYPLATÍ

ŠKODA ECONOMY RUN 2019

Nový občanský zákoník významně rozšířil a zvýšil odškod-
nění při újmách na zdraví, které se projevuje i v povinném 
ručení. „Zejména často jezdící motorista by měl vždy zvo-
lit vyšší limity plnění. Připlatit si pár stokorun ročně se 
určitě vyplatí,” zdůrazňuje ředitel Úseku pojištění moto-
rových vozidel v Kooperativě Aleš Zethner.

Již 38. ročník soutěže v úsporné jízdě Škoda Economy Run měl opět centrum 
v Servisním centru Škoda Auto v Kosmonosích. Trať vedla přes Mšeno, Doksy, 
Mimoň, Jablonné v Podještědí a Desnou do automobilky ve Vrchlabí. Po povin-
né přestávce se posádky vydaly zpět, tentokrát přes Trutnov, Hostinné, Jičín 
a Sobotku.
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Aleš Zethner, 
ředitel Úseku 
pojištění 
motorových 
vozidel 
v Kooperativě

Mezi zastoupenými 
modely nechyběla 
ani novinka Škoda 
Scala
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službami. „Například při sjednání po-
vinného ručení s limity 100/100 milio-
nů korun a  vyššími u  nás motoristé 
získají automaticky i  přímou likvidaci 
v ceně. V novém produktu, který prá-
vě uvádíme na trh, pak klienti s vyšší-
mi limity obdrží i další benefity, napří-
klad úrazové pojištění řidiče nebo po-
jištění škody, kterou si způsobí na ne-
označeném výmolu v  silnici,“ vypočí-
tává výhody Aleš Zethner. 

Jedná se o unikátní připojištění pro 
případ poškození vozidla vjetím 
do neoznačeného výmolu na vozovce. 
Většinou si tak motorista poškodí 
pneumatiku a disk. Tomu také odpoví-
dá limit 10 000 Kč, který u tohoto po-
jištění Kooperativa stanovila. Klient 
pak jen zajistí podrobnou fotodoku-
mentaci výmolu a  poškození vozu 
s celkovou dispozicí místa, kde k po-
škození došlo.    

Marek Chvála

se Škodou Citigo 1.0 MPI. Trať absol-
vovali se spotřebou 3,01 litru na 100 
kilometrů. Skupinu B3000 ovládli 
Ondřej Slavíček a  Petr Motyčka se 

Škodou Rapid I  sedan 1.2 TSI výko-
nem 3,91 l/100 km. Nejúspornějším 
dieselem se mohli pochlubit Jan Ho-
rák a Radek Bednář se Škodou Octa-
via I combi 1.9 TDI (3,00 litru na 100 
kilometrů). 

Radek Pecák a Klára Pecáková tri-
umfovali mezi vozidly s  pohonem 
na CNG. Jejich Škodě Citigo 1.0 MPI 
G-Tec stačilo 2,24 kg/100 km. Úspěch 
slavila také redakce magazínu Auto-
noviny. Jiří a  Petr Hájkovi vyhráli 
s  novoučkou Škodou Scala 1.0 TSI 
v  novinářské třídě, když za  sebou 
nechali i  mezinárodní konkurenci 
z Finska.

Jiří Hájek ml.
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současnosti už ne jako rych-
lostní závod, který dnešní 

podmínky již nedovolují. Od  roku 
2015, kdy vzala pořádání do  rukou 
Markéta Profeldová a  na  start byly 
připuštěny pouze vozy do roku výro-
by 1939, se soutěž vrací ke své původ-
ní slávě.

První ročník se jel 25. března 1908 
a nastoupilo do něj 17 motocyklů a 16 
automobilů. Účastníci postupně s dal-
šími ročníky přibývali, při 5. ročníku 
v roce 1921 jich bylo již 53. 

Známé je vítězství Elišky Junkové 
v roce 1926. V roce 1931 startovní listi-
na čítala již 154 jmen. O  rok později 
však byla tradice přerušena. 

O  první obnovu se pokusil Auto-
klub v  letech 1962 a  1963. Trať však 
byla pro rychlostní závod nevyhovují-
cí, a tak závod opět skončil. 

V  roce 1968 se věcí chopil právě 
vzniklý Veteran Car Club Praha 
a  uspořádal první ročník Jízdy pravi-

delnosti Zbraslav - Jíloviště, která se 
na  místě slavného závodu koná do-
dnes. Pořádá se vždy první sobotu 
školního roku. Vozy se vystavují 
na náměstí a v  jednu hodinu po po-
ledni první z nich startuje. Absolutní 
vítěz, který má nejmenší rozdíl časů 

ze dvou měřených jízd, získá na  rok 
putovní pohár, který věnovala Eliška 
Junková. 

V letošním ročníku tomu nebylo 
jinak. Ba právě naopak, jízda se opět 
posunula o  krůček blíže původnímu 
závodu. Startovní čísla byla vydána až 
do cifry 201. I přes nepříznivé počasí 
bylo náměstí plné krásných vozů. 

V  kategorii předválečných závod-
ních automobilů se představilo několik 
zajímavých kousků. Karel Jaroš z Brna 
přivezl sportovní verzi Zbrojovky Z-18 
z roku 1927, Vladimír Skřička zase Alfu 
Romeo 8C z roku 1931, která pochází 

Nově zrenovovaný 
Z-18 Sport z roku 
1927

Závod Zbraslav-Jíloviště byl na začátku minulého stole-
tí pojmem ve světě motorismu. Jezdil se od roku 1908 
s přestávkami až do roku 1931. Pak byl řádně obnoven 
až roku 1968 Veteran Car Clubem Praha a od té doby se 
koná pravidelně již dvaapadesát let.
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ze sbírky Ladislava Samohýla. Ten sám 
nastoupil s vozem Laurin&Klement FC 
z  roku 1909, který je již opravdovou 
raritou. Ředitel 1000 mil českosloven-
ských Mirek Krejsa se pochlubil svou 
Lagondou Three Litre z roku 1933. 

Speciální kategorie byla již tradičně 
vyhrazena pro poválečné závodní vo-
zy a  formule. Následovala kategorie 
motocyklů, reprezentovaná několika 
vozidly značky ČZ, ale také BSA, Ariel, 
DKW či Harley-Davidson. 

Mezi automobilovými kategoriemi 
byly také dvě speciální značkové. Tra-
dicí je již Bugatti, přičemž letos dorazi-
lo 11 vozů. Druhou značkou, která do-

stala vlastní kategorii, byla Praga. 
Do ní se přihlásil například Petr Sazi-
ma s Pragou Alfa, známou ze závodu 
1000 mil československých, či jeden 

ze zakladatelů VCC Praha Pavel Náro-
da s Pragou Piccolo z roku 1932. 

Po  odjetí všech jízd proběhlo vy-
hlášení kategorií závodních vozů 
a formulí přímo na náměstí v prosto-
rách věže. Lehce to připomínalo situa-
ci, když v 60. letech probíhal ceremo-
niál na lešení. 

Zbylí účastníci pak za doprovodu 
policie vyrazili směrem na  Jíloviště, 
kde v hotelu Palace Cinema byli de-
korováni ostatní vítězové. Jedna 
z cen míří až za oceán, mezi bugatka-
mi totiž vyhrál nejvzdálenější účast-
ník Matthew A. Baran z  USA, který 
řídil Bugatti Ventoux z roku 1937. Je-
ho otec v tomto autě vozil Elišku Jun-
kovou, když byla na návštěvě v USA. 

V kategorii nejstarších automobilů 
první místo obsadil vůz brněnské 
Zbrojovky Z-18 z roku 1928 s Pavlem 
Národou mladším za  volantem. Mezi 
vozy „středního věku“ uspěl Tomáš 
Hušek se svým Fordem V8 z roku 1935 
a v těch vůbec nejmladších Petr Steh-
lík s Aerem 30 Roadster z  roku 1937. 
Vůbec nejmenšího rozdílu časů, což 
znamenalo také absolutní vítězství, 
nicméně dosáhl Jan Čížek se závodním 
vozem Ivicta 12/45 z  roku 1932. Činil 
jen 0,03 vteřiny.

Zbraslav - Jíloviště tím však ne-
skončila. Od roku 2015 je totiž přidána 
i  nedělní jízda. Ta tradičně startuje 
na Jílovišti a pokračuje někam do oko-
lí. V minulých letech končila v Dobříši, 
Dobřichovicích či v  Jinočanech. Letos 
vyvrcholila výstavou v  Praga muzeu 
ve  Zbuzanech. Cestou tam účastníci 
projeli pěší zónou kolem hradu Karl-
štejn, což byl opravdu nevšední záži-
tek. 

Uvidíme, kam nás itinerář zavede 
za rok. Ať to bude ale kamkoliv, je jas-
né, že se máme na co těšit.

Jiří Patočka

Bugatti 35/NE 
(Nostalgic) bylo 
vyrobeno ve Zlíně

Lagonda 2L 
Supercharged  
z roku 1932

Tato Praga Picollo 
má v rodném listě 
letopočet 1932

Pavel Číž řídil 
vzácný Riley 16 
Special z roku 1936
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vidění byly modely od dvacá-
tých let minulého století 

do  současnosti, dále pak licenční 
vozy značek Polski Fiat, Lada a Za-
stava a  také auta s  logy výrobců 
Abarth, Alfa Romeo, Autobianchi, 
Ferrari, Lancia a Maserati, nad kte-
rými Fiat v minulosti postupně pře-
vzal kontrolu. 

Přibližně polovina exponátů po-
cházela z  50. až 70. let minulého 
století, kdy byl Fiat největším evrop-
ským automobilovým producentem 
a současně nabízel vozy hned v sed-
mi modelových řadách. Tato vozidla 
byla nejen praktická, ale současně 
i velice pohledná a technicky na vy-
soké úrovni, o  čemž se mohli ná-
vštěvníci přesvědčit.

Zelenobíločerveného ducha akce 
podpořily i občerstvení ve stylu tra-
diční italské kuchyně, skvělá zmrzli-

na a káva, nádherný areál Trojského 
zámku postaveného ve stylu jihoev-
ropského baroka a také krásné slu-
nečné počasí s azurovou oblohou.

Přání pořadatelů, aby výstava by-
la oslavou společnosti, která dlouhá 

LA BELLA ITALIA V TROJI

K

Fiat oslavil  
120. výročí svého 
vzniku velkolepou 
výstavou
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léta určovala směřování evropského 
automobilového průmyslu, a  sou-
časně italské automobilové techni-
ky a  designu, se jistě beze zbytku 
splnilo. Jak se vyplní další touha or-
ganizátorů, aby se Fiat opět vrátil 
na  výsluní, uvidíme v  následujících 
letech.

Výstava se v zahradách Trojské-
ho zámku konala již potřetí, výročí 
založení zde Fiat oslavil již před de-
seti i dvaceti lety. 

Martin Zubíček

Fiat Classic Car a Fiat klub Praha uspořádaly v zahradách 
Trojského zámku v Praze výstavu automobilů u příleži-
tosti 120. výročí založení automobilky Fiat. Na  akci se 
představilo celkem 280 vozů. 
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ěhem let se na  sosnovském 
autodromu vystřídalo hodně 

jezdců, ať se sériovými sportovními, 
závodními a soutěžními automobily, 
či s formulemi. K pravidelným účast-
níkům patří třeba Jiljí Chmelař, ně-
kolikanásobný mistr republiky ze 
sedmdesátých let v závodech do vr-
chu. Ještě dnes, v 75 letech, dokazu-
je, že je se svým Mini Cooperem 
stále hodně rychlý. Jeho jízda je vždy 

lahůdkou pro oko diváka. Společně 
s ním, ale v jiné kategorii, se závodů 
zúčastňuje také jeho manželka 
Anička. 

Závodům přišel na  chuť i  Jiří Vo-
ves, bývalý úspěšný vrchař nejen 
na  domácích, ale i  zahraničních tra-
tích. Nejdříve postavil MTX 1-01 dceři 
Pavle, později i sobě, a pokud mu čas 
dovolí, tak přijede. Po mateřské dovo-
lené chystá návrat také Pavla.

Ke krásným automobilům patří Fi-
at 124 Abarth, kterého prohání Jan 
Šipka. Pořadatelé by rádi opět jednou 
viděli zkušené vrchaře Petra Žáčka 
a jeho Audi Sport Quattro nebo Pavla 
Maiera s Fordem Escort. Také tito dva 
si v minulosti vyzkoušeli Sosnění.

Vozy při Sosnění jsou rozděleny 
do  kategorií jedna až pět, přičemž 
jedna je vyloženě zaměřena na pravi-
delnost a vozy vyjíždějí na trať za se-
bou. V ostatních se startuje najednou 
zhruba po dvanácti. Po skončení zá-
vodních jízd jsou jezdci rozděleni po-
dle tréninkových časů od nejpomalej-
ších po  nejrychlejší do  skupin 
Enthusiast, Sport, Race a Ultimate. 

Právě společné starty, byť jsou 
atraktivní jak pro diváky, tak pro jezd-

Jaroslav Rezek 
s monopostem 
Gbelec F3

Radek Kincl s MTX 
1-03 a Jan Schwarz 
s Deltou

GLASURIT CLASSIC EXPO 

Během roku není moc příležitostí vidět na uzavřeném okruhu historické 
automobily, ať sportovní nebo závodní. Proto přišli členové Czech Clas-
sic Car Clubu před lety s nápadem uspořádat pro jejich majitele závody 
v Sosnové pod názvem Sosnění – a to buď jarní, nebo podzimní. Letos 
se konal už 20. ročník.
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Vydávat se  
do zahraničí 
bez zajištěných 
asistenčních 
služeb je hazard

Po startu bývá 
těsno, ale závodí 
se fair-play

Zajímavým 
automobilem 
je Gbelec Sport 
řízený Janem 
Täubelem

S originálním 
Fiatem 124 Abarth 
startuje Jan Šipka

ce, mohou být často důvodem neú-
časti některých závodníků, kteří se 
o  své historické automobily obávají. 
Pořadatelé jsou ochotni i těmto jedin-
cům vyhovět a  uspořádat pro ně 
zvláštní jízdy, pokud jich bude dosta-
tek. Určitě by bylo hezké vidět v akci 
další klasické veterány anebo české 
sportovní automobily z  padesátých 
let. Letos poutaly pozornost napří-
klad vozy Gbelec Sport, Tatra 605, 
kopie monopostu Alfa Romeo nebo 
Škoda Sport.

Sosnovský okruh je rovněž vhod-
ný pro závody monopostů, kterých 
startuje pravidelně tak deset až dva-
náct. Všechny jedou najednou, i když 
několik vozů reprezentuje klasickou 
formuli 3 s motory Wartburg. K nim 
náleží vesměs vlastní konstrukce Del-
fin 65, Delfín II, Gbelec, Buchar Wart-
burg nebo Chmelík. Druhou skupinou 
tvoří především speciály MTX.

V  prvních ročních nechyběl ani 
Zdeněk Křivohlavý s F3, který společně 
se Zdeňkem Bucharem nebo Karlem 
Menclem pamatoval ještě závodění 60. 
a  70. let. Bohužel před rokem nás 
opustil.

Na jaře sklidil zasloužený obdiv mo-
nopost Alfa Romeo, i když se nejedna-
lo o  původní provedení, ale stavbu 
z různých komponentů podle předlohy 
z padesátých let. Tento automobil ale 
opravdu závodil na anglických tratích. 
S originálem by si to dnes asi jen těžko 
někdo dovolil, ostatně i  stříbrné šípy 
Mercedesu jsou kopiemi. Diváci ovšem 
chtějí podobné kousky vidět v  plném 
nasazení. V Sosnové s alfou jezdil, ne-
bo zpočátku se spíše učil jezdit, Václav 
Kafka, předseda Veteran Car Clubu 
Praha. Byly to jeho první kilometry, ne-
boť před tím s ní ujel asi jen sto metrů.

Klademe si otázku, kde vzít počet-
nější startovní pole. Možná by stálo 
za to oslovit jezdce z bývalé NDR s tra-
banty, wartburgy a melkusy. Nebo udě-
lat ze Sosnění seriál a bodovat všechny 
jízdy. Těžko říct. 

Přitom možností, jak si zazávodit 
s veterány na uzavřené trati, není moc. 
Při Sosnění si během dne zájemci okruh 
užijí v  řádu hodin, zatímco při závodě 
do vrchu to bývá tak deset minut.

Jarní Sosnění bude 16. května a Ve-
teránské rojení v Lobci 13. června.

Jindřich Lasík
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ezona pro něj začala později, 
než byl zvyklý. Byl to však 

vstup, jak se patří. Ve Valašské ral-
ly, úvodním díle tuzemského šam-
pionátu, vyhrál se spolujezdcem 
Pavlem Dreslerem na sklonku břez-
na všech čtrnáct rychlostních 
zkoušek. Na české půdě tak rodák 
z Opočna nepoznal hořkost poráž-
ky po třiadvacáté za sebou!

Jenže každá série jednou skončí. 
Na následné Rally Šumava Klatovy 
v rychlostní zkoušce zvané Strašín-
ská potkal Kopeckého defekt. Ná-
sledná stíhačka ho vynesla na stří-
brnou příčku.

Při Rallye Český Krumlov měla 
premiéru vylepšená verze Škody 
Fabia R5 s označením Evo. Kopecký 
se vyrovnával s  půlminutovou pe-
nalizací za údajné zkrácení trati, ani 
to ho ale nezastavilo. Filipa Mareše 
nechal za sebou o více jak sedmde-
sát sekund.

Na  mezinárodní scéně se stále 
ještě úřadující mistr světa v  kate-
gorii WRC2 poprvé představil 
v Portugalsku. V hodnocení WRC2 
Pro dojel druhý za  svým mladým 
stájovým kolegou Kallem Rovanpe-
rou. 

Stejné pořadí vykrystalizovalo 
i po skončení Italské rallye na Sar-
dinii. Český reprezentant prohrál 
s Rovanperou o 24 sekund, třetímu 

Madsi Ostbergovi s  citroënem ov-
šem nadělil přes osm minut.

Duo továrních pilotů si to k  ra-
dosti fanoušků rozdávalo i  v  Rally 
Bohemia, vysoce prestižním podni-
ku pro Škodu Auto. Kopecký dlou-
ho vedl, osudnou se mu ale stala 
špatná volba pneumatik. Když se 
ještě přidal v nejméně vhodné chví-
li defekt, měl nakonec nos vpředu 
zase mladičký a  mimořádně talen-
tovaný Fin.

Jan Kopecký a Barum Czech Ra-
lly Zlín. Jen máloco v rallyovém pro-
středí tak nerozlučně patří k sobě. 
Honza to prostě na valašských sil-
ničkách umí. Znovu si na něm vylá-
maly zuby hvězdy evropského 
šampionátu, doslova uštval favori-
ty Nikolaje Grjazina a  Alexeje Lu-
kjaňuka. Na zlínském náměstí Míru 
slavil již svůj devátý triumf, z toho 
pátý v řadě! Současně se posedmé 
stal absolutním mistrem České re-
publiky.

Také v Německé rallye bylo Ko-
peckému a Dreslerovi dlouho sou-
zeno druhé místo za  Rovanperou. 
Po  jeho hrubce ale popadl příleži-
tost za  pačesy a  zvítězil před Eri-
kem Camillim s Fordem Fiesta.

V  Turecku letos poprvé 
ve  WRC2 Pro nevyhrálo auto 
s  okřídleným šípem ve  znaku. Ro-
vanperu poslala mimo hru už v pá-
tek nevídaná série proděravělých 
gum. Kopecký coby sám voják 
v  poli se rval jako lev. Probil se 
do čela, jenže i on se nevyhnul nu-
cenému přezouvání přímo v měře-
ném úseku, čehož promptně využil 
Gus Greensmith s fiestou.

Zatím naposledy se Jan Kopecký 
ocitl v akci na Velšské rallye (v plá-
nu má v  tomto roce ještě starty 
ve Španělsku a v Austrálii). Po jeho 
boku se po dlouhých letech objevil 
nový navigátor – Jan Hloušek, který 
dosud „četl noty“ Marešovi. I přes 
neplánovaný adrenalinový zážitek 
v  podobě převrácení se nakonec 
podařilo dorazit až do cíle na druhé 
pozici ve  WRC2 Pro a  získat tak 
cenné body do klasifikace značek.

Autogram Jana Kopeckého mů-
žete získat v  sobotu 11. listopadu 
v pravé poledne na výstavě Racing 
Expo.

Marek Chvála

POSEDMÉ DOMÁCÍM 
RALLYOVÝM  KRÁLEM

Barum Czech 
Rally Zlín vyhrál 
Jan Kopecký již 
podeváté

RACING EXPO

Nejúspěšnější český soutěžák Jan Kopecký měl v letošním 
roce opět nabitý program. V barvách továrního týmu Škoda 
Motorsport usiloval o obhajobu domácího titulu a rovněž 
se zúčastnil vybraných podniků mistrovství světa.
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ozhodovalo se až v  závěreč-
ném dějství v  chorvatském 

Buzetski dani. „Mně stačilo dojet 
čtvrtý, ale můj největší soupeř Ital 
Antonino Migliuolo nedokončil prv-
ní jízdu a bylo hotovo,“ prohlásil čer-
stvý šampion v rozhovoru pro web 
sport.cz a deník Právo. „Říká se, že 
obhajoba je vždycky těžší. Přesvěd-
čil jsem se, že to tak je. Poslední čty-
ři podniky byly vůbec nejobtížnější, 
naopak hodně sladké pro mne bylo 
vítězství doma na Ecce Homo.“

S odstupem času se Lukáš vrátil 
ke  klíčovým okamžikům sezony. 
„Z mého pohledu byl skutečně nej-
cennější triumf ve Šternberku. V ne-
děli se mně ve dvou třetinách kopce 
rozsypala převodovka. Byl jsem 
schopen dávat jen dvojku, čtyřku 
a pětku, později jen oba vyšší stup-
ně, abych nemusel jít přes zuby. 
Přesto jsem udržel prvenství.“

Tím ale problémy jenom začaly. 
Ve Vojáčkově Subaru Impreza WRX 
Sti bylo totiž zabudováno převodo-
vé ústrojí od  firmy Kaps. Ta však 

Lukáše Vojáčka 
dovezlo 
k obhajobě toto 
Subaru Impreza 
WRX STi

Český automobilový sport zaznamenal další významný 
úspěch. Lukáš Vojáček podruhé za sebou získal titul mistra 
Evropy v závodech do vrchu v kategorii 1. Z dvanácti vypsa-
ných podniků jich dokázal vyhrát devět.

RACING EXPO 

POZLACENÉ KOPCE

před dvěma roky ukončila činnost 
a  nyní vyschnul i  zdroj náhradních 
dílů. Jediným řešením bylo vyrobit 
potřebné součástky svépomocí. 
Jenže to vyžadovalo čas.

„Nezbylo, než do auta namonto-
vat v podstatě sériovou převodovku 
Subaru, která odpovídala homolo-
gaci. Rozdíl jsem bohužel okamžitě 

poznal. Při každém přeřazení cítíš, 
že ztrácíš,“ líčil trudné zážitky. Tato 
kalvárie trvala plných šest závod-
ních víkendů! Český reprezentant 
navíc z preventivních důvodů vyne-
chal mimořádně náročné klání 
v  Trentu. Nebylo jisté, zda by ho 
standardní převodovka přestála 
ve zdraví.

Není proto divu, že k  souboji 
na dálku s Migliuolem (Vojáček na-
stupoval ve skupině A, jeho protiv-
ník v N, byli nicméně společně klasi-
fikováni v kategorii 1) přibyla kom-
plikace s  přímým soupeřem. Další 
Ital Luca Zurbier s  dvoulitrovou 
hondou vycítil příležitost. „Normál-
ně bych mu nedal šanci, ale za těch-
to podmínek mě najednou ohrožo-
val. Naštěstí nabral už předtím bo-
dovou ztrátu, na  Ecce Homo mu 
explodoval motor,“ vybavil si Lukáš.

Teprve ve  finiši se auto vrátilo 
do  obvyklé kondice a  hned bylo 
zřejmé, kdo je tady pánem. „Chleba 
se lámal patrně už ve  Švýcarsku, 
v St. Ursanne – Les Rangiers. Migli-
uolo přijel s porážkou z předchozí-
ho podniku v Polsku a tady bral po-
loviční body, zatímco já vyhrál,“ uza-
vřel svoji rekapitulaci sezony dvoj-
násobný mistr Evropy. 

Stejně jako ostatní teď netrpěli-
vě čeká na definitivní podobu tech-
nických předpisů. Měla být už dáv-
no zveřejněna, ale jak je smutnou 
tradicí, FIA si dává načas. „Určitě 
však vyjedeme opět se subaru, nový 
vůz připadá v úvahu pro rok 2021,“ 
zdůraznil Vojáček.

Marek Chvála
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ouze na  Rally Hustopeče 
prohráli s Janem Talašem, ví-

tězem Peugeot Cupu 2018, a Bohe-
mii nedokončili. Šestým poháro-
vým vítězem je Dominik Brož, který 
byl nejrychlejší na  Bohemia Rally. 
Jak Talaš, tak Brož ovšem upřed-
nostňovali juniorský evropský šam-
pionát.

Celkově druhý Jiří Pohlídal, vítěz 
projektu Autoklub Peugeot Rally Ta-
lent, si připsal tři druhá místa a jed-
no třetí. Sbírání zkušeností a bodů 
se vyplatilo a díky tomu se mohl tě-
šit za  odměnu na  francouzskou 
Rally du Var. Třetí příčku obsadili 
Milan Obadal a Radovan Bucha.

Pro rok 2020 je opět vypsán 
Peugeot Rally Cup Czech Republic 
s vozy Peugeot 208 R2 ve stávající 
verzi. Nového Peugeotu 208 R2 
s tříválcovým turbo motorem Pure-

sádky. Již letos se na startu objevily 
dvě slovenské a  jedna polská po-
sádka a lze očekávat, že zájem ješ-
tě vzroste. V  okolních zemích se 
totiž Peugeot Cup nepořádá a čes-
ké soutěže jsou známé vysokou 
sportovní i pořadatelskou úrovní.

Do  poháru budou s  největší 
pravděpodobností zařazeny Valaš-
ská Rallye, Rallye Šumava, Rallye 
Český Krumlov, Rallye Hustopeče, 
Bohemia Rallye, Barum Rallye a zřej-
mě i  Rallye Pačejov, pokud bude 
součástí mistrovství republiky.

V  roce 2020 bude pokračovat 
projekt Autoklub Peugeot Rally Ta-
lent, v němž budou odměněni dva 
nejlepší jezdci do  25 let startem 
ve francouzské Rally du Var.

S pohárem Peugeot je spokojen 
i  Marco Venturini, ředitel značky 
Peugeot v  ČR: „S  celou sezonou 
2019 jsme spokojeni a zejména pak 
s  krásným zakončením letošního 
ročníku na Barumce. Ve Zlíně jsme 
měli devět posádek, což je velmi 
hezký počet. V  rámci evropských 
Peugeot Rally Cupů nás překonává 
málokterá země, nepočítám-li Fran-
cii, která s třiceti posádkami domi-
nuje. Nicméně je třeba říci, že stále 
můžeme být lepší a cup ještě rozší-
řit. Některé věci je třeba zjednodu-
šit a  zapracovat více na  marketin-
gové propagaci. Možná ještě máme 
rezervy, ale tuto sezonu mohu jed-
noznačně zhodnotit jako úspěš-
nou.“

Jindřich Lasík

ZÁJEM O POHÁROVÉ 
PEUGEOTY ROSTE

René Dohnal a Roman Švec si při Barum Rally dojeli už pro 
čtvrté vítězství v sezoně, což jim zajistilo prvenství v Peugeot 
Rally Cupu 2019 i v mistrovství republiky kategorie 2WD.
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P Tech 1.2, dle předpisů FIA R2C, se 
cup v ČR zatím týkat ještě nebude.

Dochází k malé změně pravidel, 
respektive v bodování. Nově se bu-
de hodnotit každá etapa zvlášť. 
I  nadále bude možnost jednorázo-
vého vkladu na jednotlivé podniky, 
což se v letošní sezoně osvědčilo.

Peugeot Rally Cupu CZ se mo-
hou zúčastnit také zahraniční po-

RACING EXPO

Peugeot Rally 
Cup bude vypsán 
i v příštím roce
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o  sezony Buggyra vstoupila 
s  novým vozem VK50, ale 

s osvědčenou sestavou Adam Lacko 
a  Oly Janes. Český jezdec se udržel 
mezi nejlepšími a  popáté za  sebou 
vybojoval evropskou medaili. Svoji 
bilanci už rozšířil na  jedno zlato, tři 
stříbra a  tři bronzy. Do  posledního 
závodu tvrdě bojoval o druhé místo. 
Jen obhájce titulu Jochen Hahn byl 
výrazně nad jeho síly. 

Závody tahačů jsou velkým svát-
kem i pro české fanoušky. V Mostě 
se jezdí pravidelně dlouhé roky 
a  žádný náš okruhový závod auto-
mobilů se nemůže pochlubit tako-
vou kulisou. Letos však měli fanouš-
ci smůlu, protože byl celý nedělní 
program kvůli velkému lijáku zrušen. 

Až do  posledního podniku 
ve španělské Jaramě měl Lacko šanci 

na obhájení stříbra. Antonio Albace-
te s vozem MAN byl nakonec o pou-
hých sedm bodů úspěšnější. Ve dru-
hém sobotním závodě Lacko vyhrál, 
ale večer přišla špatná zpráva. 
Za  souboj s  Reném Reinertem byl 
penalizován 10 sekundami a  klesl 
na šesté místo.

Všechno si vynahradil v  neděli. 
V  prvním závodě Adam vybojoval 

třetí vítězství v  této sezoně. Závod 
ovládl stylem start-cíl a  ubránil se 
i šestinásobnému evropskému šam-
pionovi Jochenu Hahnovi. „Povedlo 
se mi dobře odstartovat a  udržet 
Hahna za sebou. Dotíral na mě celý 
závod, chvílemi to bylo opravdu těž-
ké, ale nakonec to dobře dopadlo. 
Podařilo se mi na Antonia něco stáh-
nout, kdybychom nedostali včerejší 
penalizaci, byli bychom na  tom oba 
stejně. Na kdyby se tady ale nehraje. 
V posledním závodě nás čeká velká 
bitva, uvidíme, kdo bude nakonec 
šťastnější,“ litoval Adam Lacko ne-
šťastného trestu.

Byla to velká bitva, ale český jez-
dec v ní domácí hvězdu Antonia Al-
baceteho nepřekonal. Tentokrát se 
musel spokojit se třetím místem, 
stejně jako Buggyra Racing v pořadí 
týmů. 

„Když se ohlédnu, tak třetí místo 
považuji za výrazný úspěch. Jeli jsme 
s úplně novým vozem, na němž jsme 
průběžně léčili dětské nemoci. V au-
tě je však velký potenciál a cítím, že 
napřesrok budeme ještě silnější,“ 
shrnul svoje letošní účinkování 
Adam Lacko.

Za  zmínku však stojí ještě jeden 
významný milník. V  šestém z  osmi 
podniků evropského šampionátu 
získal Adam Lacko dva poháry. Ten 
druhý byl v  historii týmu Buggyra 
Racing jubilejní tisící od  roku 1993, 
kdy začínal závodit Martin Koloc!

K historickému momentu se vyjá-
dřil i zakladatel týmu Buggyra a drži-
tel historicky prvního poháru Martin 
Koloc: „Je to naprosto skvělý milník 
a motivace do další práce. Je to tro-
chu i osud, že to vyšlo zrovna na se-
zonu, kde slavíme výročí 50 let znač-
ky Buggyra. Rád bych se teď dožil 
i  té dvoutisícovky a  pak s  klidem 
předal žezlo dál.“

Petr Dufek

TISÍC POHÁRŮ 
PRO BUGGYRU
Buggyra oslavila padesáté narozeniny bronzem. Značka, 
kterou v roce 1969 pod původním názvem Baghira zalo-
žil konstruktér Václav Král, se ozdobila dalším cenným 
kovem z evropského šampionátu tahačů.
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Adam Lacko 
(vpravo) a Antonio 
Albacete v souboji 
o evropské stříbro

Třetí vítězství 
v sezoně na okruhu 
v Jaramě

RACING EXPO

Martin Koloc 
(vlevo) a Adam 
Lacko s jubilejním 
tisícím pohárem
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ývalý úspěšný motokárista, 
který jeden rok působil 

ve  stejném týmu s  Charlesem 
Leclerkem, si poprvé vyzkoušel 
Ford Mustang pro sérii EuroNAS-
CAR v  roce 2015. Vzápětí vyrazil 
k  premiéře na  holandský ovál 
ve Venray. A od té doby je pravidel-
ným účastníkem seriálu, jehož nej-
větší hvězdou byl letos exmistr 
světa ef jedniček Jacques Villeneu-
ve.

Pěkný kousek se pořadatelům 
podařil v  roce 2017. Divákům 
na  oválu ve  Venray dali vzpome-
nout na  vynikající film Rivalové 
z  prostředí F1. Ke  startu totiž po-
zvali syny legendárních závodníků 
Nikiho Laudy a Jamese Hunta, kteří 
spolu v roce 1976 sváděli úchvatný 
souboj o titul. A tak se v nascarech 
spolu po  čtyřiceti letech střetli 
Mathias Lauda s  Freddiem Hun-
tem.

Americká série NASCAR, plným 
názvem National Association for 
Stock Car Auto Racing, je v motori-
stické branži velkým pojmem. Or-
ganizace byla založena před více 
než sedmdesáti lety a s miliony fa-
noušků patří v USA mezi nejpopu-
lárnější sporty. V  televizi jsou sle-
dovanější pouze zápasy americké-
ho fotbalu.

Letos se jeden ze závodů evrop-
ské série uskutečnil u nás na mos-
teckém autodromu. Závodníkům se 
trať líbila, promotér seriálu byl na-
dšený, příště určitě přijde mnohem 
víc diváků, protože propagace zá-
vodu byla velmi dobrá. Martin 
Doubek poskytl tolik rozhovorů, že 
večer nemohl ani mluvit.

Český reprezentant má za  se-
bou čtyři sezony v seriálu NASCAR 
Whelen Euro Series. První dvě v ra-
kouském týmu Renauer Motor-
sport, další dvě za holandský Hen-

driks Motorsport. Pohárů za  tu 
dobu získal celou řadu, většinu 
v hodnocení juniorů do 25 let. Le-
tos ve  Valencii vystoupil potřetí 
v kariéře na stupeň vítězů i v celko-
vé klasifikaci. Potom bohužel přišlo 
zranění ve Franciacortě, vynechaný 
závod v  Brands Hatchi a  nepříliš 
vydařený víkend v Mostě.

Martin není automobilovým zá-
vodníkem na  plný úvazek. Stejně 
intenzivně se věnuje také práci 
ve firmě, kterou před víc než čtvrt 
stoletím založil jeho tatínek. Spo-
lečnost Velkoobchod Orion z Lito-
myšle obchoduje s  domácími po-
třebami a  v  nabídce má přes pět 
tisíc položek. Hodně zboží dováží 
z  Asie a  také z  Evropy, ale sází 
i na kvalitní české výrobky. Jistě jste 
se už setkali s jednou ze 140 prode-
jen v Česku a 30 na Slovensku.

Práce ani cestování však neutlu-
mí velký sportovní cíl. Martin Dou-
bek by rád jako první Čech starto-
val v  originálních závodech NA-
SCAR v USA a Kanadě. V roce 2020 
by měl vyrazit do  Kanady, kde se 
jezdí na  okruzích, zatímco v  USA 
převažují ovály. Tam by chtěl po-
stoupit až po  získání prvních zku-
šeností. 

Petr Dufek

Martin Doubek 
už v evropském 
seriálu NASCAR 
zdomácněl

Martin Doubek je prvním českým jezdcem, který vyzkou-
šel závody slavné série NASCAR. Zatím jen v její evropské 
odnoži, ale zato se vším, co k tomu patří. Se závodem 
na oválu, s pořádnými šťouchanci i bouračkami a také se 
slastným pocitem na stupni vítězů.
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osádku tvořila stejně jako v loň-
ském roce osvědčená trojice Jiří 

Písařík, Josef Král a  Ital Matteo Malu-
celli, která se střídala v řízení vozu Fe-
rrari 488 GT3. Šampionát se skládal 
z vytrvalostních klání v Mugellu, Spa, 
Brně, Portimãu a Barceloně. 

Koncem května se dějištěm jedno-
ho z pokračování 24H Series po třech 
letech znovu stal Masarykův okruh. 
Na programu byla tentokrát dvanácti-
hodinovka. Ovšem rozdělená do dvou 
částí. V  pátek se závodilo tři hodiny, 
v sobotu zbývajících devět.  České eki-
pě se na domácí trati povedl husarský 
kousek. Po  vítězstvích v  Mugellu 
a  ve  Spa triumfovala i  v  Brně, když 
ustála těsný souboj s Porsche 911 GT3 
německého týmu Herbert Motorsport.

Přemožitele nenašla ani v portugal-
ském Portimãu. Po  čtyřech výhrách 
v  řadě se zdálo být celkové vítězství 
v absolutní klasifikaci na dosah. Jenže 

poněkud nezvyklý způsob distribuce 
bodů mohl tento záměr ještě řádně 
zkomplikovat. 

Rozhodnutí tak padlo až během po-
sledního dílu v Barceloně. Ve startovní 
listině se objevilo celkem 46 závodních 
automobilů, z toho 28 ve třídě GT a 18 
cestovních vozů. Pražský tým startoval 
z páté pozice. Po hodině jízdy se nic-
méně posunul na třetí místo a zdálo se, 
že vše je na dobré cestě.  Jenže po půl-
noci došlo k  neplánované zastávce 
v  boxech kvůli problémům s  turbod-
mychadlem. Oprava se protáhla na pa-
desát minut, což znamenalo pád na 19. 
příčku v celkovém pořadí a pátou v di-
vizi A6-PRO. Vůz se však díky mimo-
řádnému výkonu všech členů sestavy 
podařilo dostat zpátky do první desítky 
a  cenný primát vybojovat – o  jediný 
bod!

Bohemia Energy racing with Scude-
ria Praha zároveň slavil úspěch i v zá-

věrečném účtování divizí A6 (GT3) 
a A6-PRO. Je to o to cennější, že jako 
jediný nastupoval v šampionátu GT vo-
zů pouze se třemi jezdci!

Vozy týmu Scuderia Praha dosud 
nechyběly při žádném z ročníků výsta-
vy Racing Expo. Bez přehánění byly 
nejobdivovanějšími exponáty a  jinak 
tomu patrně nebude ani letos.

Petr Dufek

FERRARI S ČESKOU ENERGIÍ

Ferrari posádky 
Bohemia Energy 
Racing with 
Scuderia Praha

Vítězná 
posádka: zleva 
Josef Král, Jiří 
Písařík a Matteo 
Malucelli

Skvělého úspěchu dosáhl v této sezoně pražský tým s dlouhým názvem Bohe-
mia Energy racing with Scuderia Praha. Zvítězil v kategorii jezdců i týmů v ev-
ropské sérii prestižního seriálu 24H Series. O všem rozhodl až závěrečný závod 
na 24 hodin v Barceloně.
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