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AutoBest prověřil finalisty na dráze NAVAK
Porotci ankety AutoBest se setkali v
areálu NAVAK u Bělehradu, aby čtveřicí
finalistů podrobili jízdním zkouškám.
První seznámení s finalisty probíhalo
na srbských silnicích různé kvality.
Poté následovaly zkoušky na dráze
NAVAK. Nejprve se zkouší chování v
extrémních situacích, do nichž se může
řidič v běžném provozu dostat - vyhnutí
se překážce při intenzivním brzdění z
rychlosti 80km/h a kompletní vyhýbací
manévr s návratem do jízdního pruhu v
rychlosti 50 km/h. Druhá část zkoušek
prověřovala ovladatelnost a chování
vozu při rychlém průjezdu sériemi na
sebe navazujících zatáček.

Při testech se ukázalo, že Citroën
C4 Cactus je navzdory nastavení,
preferujícímu komfortnější jízdu, a
celkově vyšší stavbě, velmi stabilní. I
přes větší náklon neměl se zvládnutím
žádného z testů problémy, třebaže jeho
brzdy nebyly tak účinné jako u trojice
menších vozů.
Opel Corsa nabízí perfektní vyváženost
jízdních vlastností a komfortu.
Absolutorium si zaslouží zejména
řízení s novým softwarem elektrického
posilovače. Corsa ostatní převyšuje
jistotou při ovládání a perfektním
držením stopy. I při intenzivním brzdění

je naprosto stabilní, ale brzdná dráha je
delší než u Hyundaie a Fabie.
Hyundai i20 je příjemné řídit, ale po
stránce pohodlí trochu zaostává za
Corsou i Fabií. V porovnání se standardy
malých vozů je i Hyundai i20 více než
dobrý, především díky velmi přesnému
řízení a stabilitě až k samotnému limitu.
Rozdíl v jistotě ovládání je proti Corse
i Fabii znatelný, ale převyšuje je při
intenzivním brzdění, protože brzdná
dráha je o poznání kratší.

Škoda Fabia je prostorné auto vhodné
i pro dlouhé cesty, i když ne tak
pohodlné a suverénní jako Corsa. Ač
je Fabia vyšší, je velmi dobře a přesně
ovladatelná. Výtečně reagující řízení
dodává větší jistotu při vyhýbacím
manévru než u i20. V porovnání s agilní
Corsou i živějším Hyundaiem Fabia
působí trochu nevzrušivým dojmem, což
nemusí v očích zákazníků znamenat
nevýhodu.
Na NAVAKu jsme se přesvědčili, že
každý z finalistů má své silné i trochu
slabší stránky, přičemž se neprojevily
žádné vyložené slabiny. Více o
finalistech na str. 11 (jen v pdf verzi).
více na
www.autoweek.cz

Z domova
Opel Karl rozšíří nabídku
GM do své nabídky zařadí základní model
za velmi příznivou cenu. Opel Karl zaplní
mezeru, která vznikla odchodem značky
Chevrolet z Evropy po jeho modelu Spark.
Zcela nový základní model značky Opel se
objeví v létě 2015. S pětidveřovou karoserií
bude dlouhý jen 3680 mm.Vůz vyráběný
v Jižní Koreji bude prvním modelem
navrženým na zcela nové platformě.
Opel Karl bude pohánět moderní zážehový
tříválec 1,0 l ECOTEC o výkonu 55 kW (75 k).
S modely Karl, Corsa a Adam ve všech jeho verzích bude mít Opel od léta 2015
ucelenou nabídku mini a malých vozů, která bude nejúplnější a přitom současně i
nejmladší na trhu.
více na www.autoweek.cz
Škoda Fabia R5 na Essen Motor Show
Škoda na letošní Essen Motor Show
vůbec poprvé ukázala studii budoucího
soutěžního vozu Škoda Fabia R 5.
Koncept Škoda Fabia R5 naznačuje
podobu nového soutěžního vozu, který
vychází z nového modelu Škoda Fabia.
Je vybaven turbomotorem o objemu
1,6 l a má pětirychlostní převodovku se
sekvenčním řazením. Hmotnost bude
minimálně 1230 kg. Na vývoji nového
vozu Fabia R5 se rovněž podíleli vybraní
špičkoví jezdci vozů značky Škoda.Již nyní je zájem zákaznických týmů o nový vůz
Škoda Fabia R5 obrovský.
Současná Fabia Super 2000 byla od své premiéry v roce 2009 dominantním vozem
ve své třídě a nejúspěšnějším projektem ve 113leté historii motoristického sportu
automobilky.
více na www.autoweek.cz
Další témata 49. týdne ve www.autoweek.cz:
Den pro dívky ve Škoda Auto
Virtuální prohlídky Škoda Muzea
WM Group kupuje Trost
Žirinovskij dostal Yo-mobil

více na
www.autoweek.cz

Ford spustil ve Valencii výrobu hybridů
Ford ve Valencii zahájil výrobu prvního
hybridního modelu, který prodává v
Evropě. Nové Mondeo je první evropský
model značky Ford postavený na nové
globální platformě CD4 pro vozy střední
třídy.
Ford pro novou generaci Mondea
připravil přepracované hospodárnější
motory. Od zahájení prodeje je nové
Mondeo k dispozici se zážehovými
motory EcoBoost o objemu 1,5 a 2,0 l
a turbodiesely Duratorq 1,6 TDCi a 2,0
TDCi. Začátkem roku 2015 k nim přibude
ještě hospodárný zážehový 1,0 EcoBoost
a vznětový motor 2,0 TDCi Bi-Turbo o
vysokém výkonu 154 kW (210 k). Do
nabídky přijde také inteligentní pohon
všech kol.
K dispozici je od zahájení prodeje
hybridní verze Mondeo HEV (Hybrid
Electric Vehicle) historicky první Ford s
hybridním pohonem na českém trhu. Je
to první automobil s hybridním pohonem,

jenž Ford vyrábí v Evropě. Ve Spojených
státech je Ford druhým největším
výrobcem hybridních automobilů. Celkem
jich tam vyrobil již 400 000.
Čtyřdveřové Mondeo Hybrid iVCT
kombinuje speciálně vyvinutý zážehový
motor o objemu 2,0 l, pracující s
Atkinsonovým cyklem, elektromotor,
lithio-ionový akumulátor s kapacitou 1,4
kWh a šestirychlostní přímo řazenou
převodovku. Mondeo Hybrid má
kombinovanou spotřebu paliva 4,2 l/100
km (emise CO2 99 g/km).
Ceny nového Fordu Mondeo začínají
na 611 990 Kč (verze s motorem 1,0
EcoBoost bude pod hranicí 600 000 Kč).
Hybridní verze je cenově srovnatelná se
vznětovými motorizacemi. Ford Mondeo
HEV, jehož standardní výbava odpovídá
vyšší verzi Titanium, si mohou zákazníci v
ČR objednat za 762 990 Kč. První vozy
se na českých silnicích objeví na začátku
příštího roku.

Ze světa
Bude karoserie dobíjet akumulátory?
Karoserie vybavené superkondenzátory
mohou doplňovat akumulátory
elektromobilů. Lehké superkondenzátory je
možné integrovat do dílů karoserie, střechy,
dveří a podlahy za účelem rychlého
nabíjení akumulátoru během jízdy.
Superkondenzátory využívají technologii
tenké vrstvy obsahující elektrolyt mezi
dvěma uhlíkovými elektrodami. Dokáží
poskytnout velkou hustotu energie a
mohou se používat společně s běžným
Li-Ion akumulátorem k pohonu automobilů. Díky využití nanotechnologií jsou obě
uhlíkové vrstvy oddělené elektrolytem mimořádně tenké a přitom velmi pevné,
takže mohou tvořit panely karoserie, a současně mají velkou kapacitu. Velmi tenké
superkondenzátory vyvíjí laboratoř nanotechnologie australské univerzity QUT
vedená Dr. Nunziem Mottou (na fotografii).
Předpokládá se, že vůz vybavený těmito superkondenzátory ujede na jedno nabití
až 500 km a mohl by vyjet do pěti let.
více na www.autoweek.cz
Standox kalendář 2015
Nový kalendář Standox titulkem
Colours Made in Germany si klade
za cíl zdůraznit silný závazek značky
s tradicí sahající do roku 1955 vůči
automobilovým producentům, kteří
pečlivě prověřují každý lakovací
systém před jeho odsouhlasením k
použití pro opravy jejich modelů, i vůči
autolakovnám.
Německý fotograf Andreas Fechner
kombinuje záběry světoznámých
německých budov se sportovními vozy v
nádherných barvách. Důkladně vybral
působivé kulisy, jako je unikátní visutá dráha ve Wuppertalu, Branderburská brána v
Berlíně nebo zámek Neuschwanstein v Bavorsku, a nápaditě propojil kontrast mezi
starým a novým. Aby zdůraznil odvážné barvy vozů, desaturoval pozadí obrázků,
aby z nich lak automobilů vyzařoval ještě mnohem výrazněji. Kontrast mezi téměř
monochromatickou kulisou, zcela chybějícími lidmi a živými barvami aut vytváří
osobitou atmosféru.
více na www.autoweek.cz

Stále není důvod k optimismu
Německý trh s novými automobily v listopadu
vykázal proti loňskému roku, který byl z
dlouhodobého hlediska katastrofální, pokles o
2 %. Je to stejný pokles, jaký byl zaznamenán i
ve Francii. Slibovaná stabilizace evropského trhu
tedy je v nedohlednu. Situace na trhu s osobními
auty je stále velmi křehká vzhledem k oslabení
ekonomického růstu v rámci EU. Po dvou po
sobě jdoucích čtvrtletích s nulovým ekonomickým
růstem proto přibývají obavy, že by Evropa
mohla spadnout do deflační spirály.

Francouzské registrace nových osobních
automobilů v listopadu rovněž klesly o 2 % v
porovnání s listopadem 2013. I to je dokladem
oslabení důvěry spotřebitelů v budoucí vývoj. Ve
Francii přitom věřili, že rokem 2014 skončil šest
let trvající propad trhu s novými automobily.Po
měsících, kdy jsme slýchali optimistické prognózy
slibující růst prodeje, prezident sdružení CCFA
Patrick Blain řekl, že nevidí žádný důvod
očekávat, že v roce 2015 trh vykáže růst.

Po meziročním růstu o 4 %, který byl
zaznamenán v Německu během října, přišel v
listopadu pokles registrací osobních automobilů
na 250 100 vozů, tedy o 2 %. Ukazuje se, že
některými analytiky opakovaně ohlašovaný
konec hospodářské krize je stále v nedohlednu a
oživení největšího automobilového trhu v Evropě
se stále nekoná.

Prodej nových aut v Itálii vzrostl v listopadu
proti loňskému roku o 5 % na 107 965 vozů,
což je příznivou zprávou po poklesu o 9 %,
zaznamenanému v říjnu.

Situace v Německu je ve skutečnosti ještě
horší, protože převážnou část objemu prodeje
opět představovaly dodávky firemní klientele.
Soukromé nákupy nových aut zůstaly velmi
slabé navzdory proklamovanému růstu mezd
a rostoucím slevám nabízeným dealery. Nikdy
v historii nebyl podíl soukromých zákazníků v
Německu tak nízký jako v posledních měsících.
V říjnu se propadl na pouhých 36,8 %, přičemž
v roce 1991 (mimo jiné i růstu prodeje osobních
aut občanům bývalé NDR) dosáhl rekordních 66
%.

Ve Španělsku vzrostl prodej proti loňskému
roku o 17 % na 65 122 vozů, což je už 15.
měsíc v řadě s dvouciferným růstem. K tomuto
výsledku samozřejmě opět dopomohlo šrotovné.
V porovnání se 26 % růstu během října ale ani
zde není prodejní výsledek tak skvělý, jak by se
mohlo zdát.
V České republice v listopadu vzrostl
meziročně prodej nových osobních aut o 11,3
%. Registrovaných 16 365 vozidel je novým
historickým rekordem za měsíc listopad. Byl
to ale menší meziroční růst než v říjnu, kdy
dosáhl 16 %. Podíl soukromých zákazníků ale je
pouhých 27,17%.

více na
www.autoweek.cz

Z domova
Nissan rozšiřuje prodejní síť v České republice
Nové prodejní a servisní centrum Autobond
Group v Praze Vysočanech patří mezi
nejmodernější zastoupení značky Nissan v
Evropě a navíc je vybaveno i pro dobíjení a
servis elektrických modelů Leaf či e-NV200.
Autobondje jediným Nismo partnerem v
České republice, prodávajícím a servisujícím
vozy GT-R.Dealerství Autobond Group v Praze
je prvním dealerstvím Nissan v regionu střední
a východní Evropy (CEE) v nové korporátní
podobě.V současné době je v naší republice
v provozu 16 prodejců Nissan a v krátkodobém horizontu by jich mělo být 23.
více na www.autoweek.cz
MEWA nabízí řešení údržby oblečení zaměstnanců
Systém pracovního oblečení MEWA Slim je vhodný
pro zahájení služeb zabezpečujících komplexní péči
o pracovní textil.Kolekce MEWA umožňuje mnoho
kombinací sad a způsobů dodávky. V nabídce jsou
kombinézy, kalhoty do pasu i s laclem, trička i bundy.
Na přání lze kolekci oblečení rozšířit např. o firemní
logo, jmenovky, další kolekce a barvy.
Systém pracovního oblečení Slim spočívá v dodávce
kompletní základní sady čistých pracovních oděvů
například na první čtyři týdny. Špinavé, nošené oděvy
se pak vyzvedávají poprvé po dvou týdnech uložené
ve vaku. Za dalších 14 dní firma obdrží čisté oděvy
na příštích 14 dní. Rytmus dalších dodávek se řídí
potřebami odběratele. Řidič firmy MEWA vždy vymění
vak s čistými oděvy za vak s ušpiněnými. Způsob
dodávek lze plně přizpůsobit potřebám odběratele.
Je možné dohodnout častější výměnu některých typů
oblečení.
více na www.autoweek.cz

Personalia z
Erika Duchanová buduje centrálu hnutí
ANO
UniCredit Leasing letos na podzim
opustila
jeho
šéfka
marketingu
Erika Duchanová. Dlouhá léta zde
pracovala jako ředitelka oddělení
Identity a komunikace. V posledních
letech řídila marketingové aktivity firmy.
Vedla také kromě jiného mediální
výbor Česká leasingové a finanční
asociace. „Rozhodla jsem se po
letech ze společnosti odejít, dostala
jsem nabídku manažerské pozice na
sekretariátu politické strany,“ řekla v září
Duchanová. Jde o hnutí ANO, jehož
aparát má Erika řídit manažerským
způsobem. Jak se jí daří na konci roku
2014? „Po úspěšných komunálních
volbách se snažím vybudovat centrálu
strany tak, aby fungovala jako podobně
jako dobře zavedená firma,“ řekla nám
Duchanová.

Personální přesuny v Citroënu a Peugeotu
Český Peugeot začal v říjnu spolu s
Citroënem řídit Olivier Parry. K prosinci
2014 provedl další personální změny.
František NEUMAN byl jmenován
Ředitelem značek Citroën a DS. Pracuje
pro značku Citroën od 1992 a na importu
byl zaměstnán od roku 2001 na pozici
obchodního ředitele. Peugeot povede
Marco Venturini. Martina BEDRNOVÁ
byla jmenována Marketing leaderem pro
značky Peugeot, Citroën a DS v Česku.
Pracuje pro značku Citroën od roku
2002, nejprve na pozici PR manažerky
a od 2012 na pozici Marketingové
ředitelky. Milan ŠALAMOUN byl jmenován
Ředitelem pro servis a náhradní díly pro
značky Peugeot, Citroën a DS v České
republice. Pro značku Peugeot pracuje
od roku 1996, kdy nejprve zastával pozici
Zástupce technického ředitele a od roku
2000 pozici Technického ředitele. Jaromír
HEŘMANSKÝ byl jmenován Ředitelem
B2B a ojetých vozů pro značky Peugeot,
Citroën a DS. Pracuje v automobilovém
odvětví od roku 1997. U koncernu PSA
působí na pozici fleetového manažera
od 2011 a naposledy zastával funkci B2B
manažera pro značky Peugeot a Citroën
pro Čechy, Slovensko a Maďarsko.
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Ceník - Peugeot 108
Představení finalistů AutoBest
V ochraně motoristů jde Evropa vlastní cestou
Slovenský satelitní výběr mýta SkyToll
SISA: TV Prima uvedla nepravdivé informace

Partner organizace:
Autoservis číslo 10-11 2014

Hlavním tématem nového čísla magazínu pro
všechny, kteří se o autech, jejich technice,
údržbě a obchodování s nimi chtějí dozvědět
víc, jsou kola a pneumatiky, především
snímače tlaku TPMS.

Z obsahu čísla:
- TecRMI: Ford Focus Mk. II - C307 (04-11)
- RAPEX - informace o svolávacích akcích
- Automechanika 2014 - nové trendy
- Auto Kelly 20 let na českém trhu
- Technické a školicí centrum Hella
- Ford Mondeo, Škoda Yeti 2,0TDI 4x4,
Opel Insignia Sports Tourer 1,6 SIDI, Fiat
Ducato Maxi Van Natural Power
Další informace, předplatné nebo
objednávky jednotlivých čísel na:
autoservis@ibsmotorpress.cz
tel.: 277 271 336
Autoservis je možné zakoupit osobně ve
vydavatelství IBS motorpress na adrese:
Litvínovská 3, Praha 9.

Peugeot 108 - ceník
Nový městský minivůz existuje ve
čtyřech verzích karoserie: jako tří- nebo
pětidveřový hatchback a tří- nebo
pětidveřový vůz s otevřenou střechou
TOP! s volbou tří barev plátna střechy.
Základní výbava Access zahrnuje mj.
4 airbagy, posilovač řízení, LED denní
světla a palubní počítač. Základní rádio s
USB přijde na 4000 Kč. Za příplatek od
úrovně Active a standardně pro Allure
díky velkému 7" dotykovému displeji
s funkcí Screen Mirror včetně nových
protokolů připojení MirrorLink a AppInCar
umožňuje propojení s chytrým telefonem.
Nový model je vybaven doplňky výbavy
vyšších segmentů, jako jsou kamera pro
snadné couvání, automatická klimatizace,
bezklíčové odemykání a startování.

více na
www.autoweek.cz

AutoBest - představení finalistů
Testovacím jízdám AutoBest v areálu NAVAK
předcházelo představení jednotlivých vozů ze
strany zástupců automobilek. Podívejme se,
čím se snaží tyto čtyři vozy nejvíc oslovit potenciální zákazníky.
Citroën C4 Cactusmá nekonformní design
propojený s novými technickými prvky,
především zcela originálními ochrannými panely AirBump (toto inovativní řešení už porotci
ocenili udělením ceny TechnoBest) a tryskami
ostřikovačů zabudovanými do stírátek Magic
Wash.
Cactus se řadí do vyšší kategorie, než další tři
finalisté, takže se může chlubit větším vnitřním
prostorem a největším objemem zavazadelníku
(358 l). Citroën sází na širokou škálu možností
individualizace v kombinaci s jednoduchostí a
komfortem.
Hyundai i20v interiéru nabízí vyšší kvalitu jako
doklad toho, že to neznamená vyšší náklady. Poskytuje dostatek vnitřního prostoru pro
pohodlné cestování čtyř dospělých. K tomu
přidává 326 l zavazadlového prostoru. Nepříjemná je zde ovšem vysoká nakládací hrana.
Silnou stránkou i20 je ergonomie uspořádání
ovládacích prvků s jednoduchou logikou:
vše najdeme přesně tam, kde to intuitivně
očekáváme a snadno dostupné. Hyundai k
tomu přidává nabídku mnoha prvků, dosud
nabízených jen pro mnohem větší vozy.

Opel Corsa hodně sází na moderní design
(a činí tak zcela právem). V interiéru se k
tomu přidává ještě použití kvalitních materiálů s perfektním zpracováním. Také Corsa
přináší mnoho komfortních prvků výbavy, dosud nabízených jen pro velká auta, v tomto
případě pro model Insignia.
Corsa je uvnitř nejmenší a také má nejmenší
zavazadlový prostor (285 l) s malým nakládacím otvorem. I když je interiér menší než u
konkurentů, cestující na zadním sedadle mají
dost prostoru nad hlavou a díky vtipnému vybrání v opěradlech předních sedadel i potřebné místo pro kolena.
Škoda Fabia sází na své osvědčené přednosti - větší vnitřní prostor podtržený největším
zavazadelníkem ve své kategorii: 330 l. Přitom
zde nejde jen o objem, ale i možnostmi jeho
praktického využití, nízkou nakládací hranou a
vybavením užitečnými doplňky.
Také po stránce vnitřního prostoru Fabia převyšuje své přímé konkurenty - do šířky i na výšku. V porovnání s konkurencí méně nápaditě
řešený interiér poskytuje několik chytrých (Simply Clever) řešení a více možnostmi individualizace. Nejsou zde sice k dispozici některé technické vymoženosti, jako u jiných vozů, ale po
pravdě řečeno v tomto segmentu je vyhledává
jen minimum zákazníků.
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Evropa jde vlastní cestou
V USA roste snaha chránit uživatele
motorových vozidel před možným zneužitím
dat vysílaných jejich automobily. Standardy
navržené Aliancí automobilek a Asociací
globálních automobilek, které mají řešit
problematiku přenosu dat a zajistit ochranu
soukromí, jsou podle právníka Stephana Appta
z mezinárodní právní firmy Pinsent Masons
„krokem správným směrem“, nicméně pro
evropské úřady na ochranu osobních údajů
nebudou dostačující.
Jedním z důvodů je, že nově vytvářené
americké zásady stanovují, že shromažďování
dat bude povoleno pro „přiměřené obchodní
účely“, což je příliš nejasný pojem. Takovou
formulaci evropské standardy na ochranu
soukromí neuznají. Znění standardů, na nichž
se nedávno dohodly automobilky BMW,
Chrysler, Ford, General Motors, Honda,
Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota
a Volkswagen, obsahuje neurčitá a obecná

vyjádření a spotřebitelé současně dávají
„nepřímo vyjádřený souhlas se zpracováním
dat na základě pouhého využívání technologie
a služeb vozidla“.
Směrnice na ochranu soukromí, dohodnuté
ve Spojených státech, o nichž jsme psali před
týdnem, se tedy nestanou globálním vzorem,
neboť jsou nedostatečné pro to, co se pro
ochranu údajů o řidičích požaduje v Evropě.
Stephan Appt dodal, že podpora směrnice v
USA ukazuje, že automobilky chápou problém
ochrany dat o řidičích dostatečně vážně, když
odložily vzájemné odlišnosti a spolupracují.
Proto doufá, že evropské automobilky budou
postupovat stejně, aby snížily riziko narušování
zákonů o soukromí. Zatím se ale nic takového
nestalo. Navíc se zdá, že si Evropané, na
rozdíl od Američanů, možnost rizika zneužití
dat vysílaných jejich automobily zatím vůbec
nepřipouštějí.
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Unikátní systém výběru mýta
Slovensko provozuje jeden z
nejmodernějších elektronických mýtných
systémů na světě. Pozoruhodné na něm je
nejen jeho technická vyspělost, ale také
to, že jej za podmínek velmi výhodných
pro stát provozuje slovenská společnost
SkyToll.
Společnost SkyToll jako jediný dodavatel
v rámci EU dokázala navrhnout,
vybudovat a uvést do provozu plně
funkční elektronický systém výběru
mýta za pouhých 11 měsíců.Předností
systému je využití existujících otevřených
komunikačních sítí. Jako první a dosud
jediná na světě dokázala vytvořit
řešení spojující přednosti satelitního
určování polohy GNSS/GPS, mikrovlnné
komunikace DSRC na krátké vzdálenosti a
komunikace v rámci mobilních sítí GSM/
GPRS.
Slovenská republika nemůže spoléhat na
získání potřebných financí na budování
a údržbu dopravní infrastruktury
prostřednictvím mýta vybíraného za
použití dálnic. Elektronický výběr mýta
byl proto zvolen s cílem získat potřebné
prostředky zpoplatněním dalších
silnic a současně zabránit objíždění
zpoplatněných úseků po silnicích I. třídy s
průjezdy obcí.
V systému SkyToll jsou vozidla vybavena
palubní jednotkou. Údaje o vozidle

jsou uloženy v centrálním systému a
kontrolovány při průjezdu kontrolními
místy.Systém SkyToll analyzuje mýtné
situace, patřičným způsobem je
zpoplatňuje a zabezpečuje výběr
poplatků.
Komplexní služba elektronického výběru
mýta byla ve Slovenské republice
spuštěna od 1. ledna 2010. Zpoplatněno
bylo necelých 2500 km dálnic,
rychlostních silnic a malá část silnic I.
třídy. Systém SkyToll prokázal největší
efektivitu výběru mýta v celé EU a
současně se podařilo dosáhnout nejvyšší
rentability investičních a provozních
nákladů.
Ke konci roku 2013 společnost SkyToll
na žádost slovenské vlády rozšířila
elektronický mýtný systém ve Slovenské
republice na 17 762 km. To zahrnuje
dálnice, rychlostní silnice i silnice I., II. a
III. třídy s odlišením průjezdu intravilány.
Po tomto rozšíření má Slovensko nejdelší
silniční síť pokrytou elektronickým
mýtným systémem v rámci celé EU.V
současné době ale jsou silnice II. a III.
třídy zatíženy nulovou sazbou mýta.
Dosažení takového rozšíření v tak
krátkém čase je světově naprosto unikátní
a nebylo by možné jej dosáhnout s
využitím tradičních technologií.
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Televizní Autosalon uvedl nepravdivé informace
Televize Prima v pořadu Autosalon číslo 35
odvysílala reportáž k chladicím kapalinám
v České republice. Redaktor Světa motorů
Martin Vaculík stojící před vozidlem Škoda zde
říká: “Chladicí kapalinu dneska musíte kupovat
ve značkovém servisu, protože kompletní
druhovýroba lže a barví na červeno, ty které
vám ucpou chladič.“
Na to reaguje tisková informace Sdružení
importérů a výrobců součástí automobilů a
servisní techniky SISA:

Technický poradce časopisu Svět motorů
Martin Vaculík se dopouští několika nařčení
o současných chladicích kapalinách, které
se nezakládají na pravdě, a dokonce přímo
křivě obviňuje kompletní druhovýrobu těchto
nemrznoucích směsí z falzifikace, aniž by
pro to měl jediný důkaz. Tyto klamavé
informace mohou vést veřejnost ke zkresleným
domněnkám a závěrům, jež mohou výrazně
obchodně poškodit celý aftermarketový trh.
Jedná se o tato nepravdivá prohlášení:
1) Změna v chemickém složení inhibitorů
chladicích kapalin se neodehrála před 10 lety,
ale již v roce 1996
2) Anorganické inhibitory koroze (vyjma
silikátů) nezpůsobují žádné šlemy, povlaky

ani nemohou zacpat chladič, pro toto tvrzení
neexistuje jediný důkaz
3) Anorganické - minerální inhibitory koroze
jsou povinně předepsány normou ASTM
D6210 pro chladicí kapaliny současných
přeplňovaných naftových motorů, těžko by
proto mohly mít avizované negativní vlastnosti
uvedené v bodě č. 2
4) Kapalina G13, kterou technický poradce
drží v ruce, obsahuje paradoxně anorganický
inhibitor koroze, jelikož je to předepsáno
normou TL 774 J, kterou tato kapalina G13
musí plnit.
V souladu s vyjádřením Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání, na kterou jsme se v této
souvislosti obrátili, považujeme názor Martina
Vaculíka „kompletní druhovýroba lže …“ za
kontroverzní, který může poškozovat výrobce
chladicích kapalin.
Proto považujeme za nutné uvést věci na
pravou míru, informovat odbornou i laickou
veřejnost motoristickou a upozornit, že v tomto
případě došlo k vážnému pochybení, uvedení
nesprávných informací, které mohou mít za
následek poškození jména některých výrobců
chladicích kapalin a narušení obchodních
vztahů mezi dodavateli a odběrateli.

