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Kia Sorento 3. generace
Kia dosud v České republice prodala 3500
kusů prvních dvou generací modelu Sorento,
ale té třetí chce prodat víc než té předchozí.
Nová generace Sorenta má stejnou platformu
jako 2. generace a velké MPV Carnival, s nímž
jej spojuje i koncept se třetí řadou sedadel.
Oproti předchozí generaci je nové Sorento
větší (rozvor narostl o 80 mm na 2780 mm,
délka vozu je delší o 95 mm - 4780 mm).
Objem zavazadlového prostoru je u pětimístné
verze 660 l/1732 l. Sedadla ve druhé řadě
jsou posuvná o 270 mm a dělená v poměru
40/20/40, což umožňuje při dopravě čtyř
lidí převážet dlouhé předměty. Chytrým
detailem je možnost nastavení úhlu otevření
víka zavazadlového prostoru pro manipulaci
v garáži.
Pro Sorento Kia nabízí na českém trhu jediný
motor - výrazně modernizovaný turbodiesel
2,2 CRDi Euro6 , který má výkon 147 kW
(200 k) a točivý moment 450 N.m. Pohon
všech kol DynaMax, vyvinutý ve spolupráci
se společností Magna, pracuje s přiřazením

pohonu zadních kol pomocí hydraulicky
ovládané vícelamelové spojky.
Sorento je vybaveno novým elektronickým
systémem ATCC (Advanced Traction Cornering
Control), který ještě před zásahem elektronické
stabilizace
ESC
potlačuje
přirozenou
nedotáčivost vozů s pohonem všech kol. Vůz
je vybaven i stabilizačním systémem VSM
(Vehicle Stability Management). Pro evropské
trhy má Sorento nové řízení s elektrickým
posilovačem R-MDPS, systému Kia Flex Steer
posilovač umožňuje volbu ze tří tuhostí.
Chytrý tempomat ASCC (Adaptive Smart Cruise
Control) je vybaven funkcí pro popojíždění
v koloně - dokáže vůz samočinně zastavit a
opět rozjet. Kamery na zádi jsou vyosené, aby
poskytly informace o okolí v případě vyjíždění
z řady vozidel.
Ceník je na str. 10 (jen v pdf verzi)

více na
www.autoweek.cz

Ze světa
Rodina modelů Leon Cupra se rozrůstá
Seat rozšířil nabídku modelů Leon
Cupra o další dvě karosářské verze.
Kromě praktického kombi Leon ST
Cupra, které je k dispozici rovněž v
rámci nabídky operativního leasingu
pro soukromníky Seat Olé! Sport, je to
i třídveřová varianta Leon SC Cupra.
Všechny pohání zážehový čtyřválec
2,0 TSI s nejvyšším výkonem 206 kW (280
k). Sportovní kombi Seat Leon ST Cupra
má jako Leon Cupra 5D sportovní podvozek Cupra s adaptivní regulací DCC. Leon SC
Cupra má v základní výbavě sadu Performance, která se pro pětidveřový Leon Cupra
a kombi Leon ST Cupra dodává na přání.
více na www.autoweek.cz
Nový Auris na autosalonu v Ženevě
Toyota představí na autosalonu v
Ženevě kromě nové generace modelu
Avensis i modernizované modely Auris
a Auris Touring Sports. Toyota u svých
nových modelů akcentuje prémiový
vzhled karoserie a moderní prvky
výbavy. Atraktivní bude i nabídka
zážehových a vznětových motorů,
včetně plně hybridního pohonu.
Vyrábět se budou i nadále v britském
Burnastonu.
více na www.autoweek.cz
Nissan využívá fosforeskující lak
Nissan je první automobilkou, která využívá
fosforeskující lak, který díky ultrafialové energii
vstřebané v průběhu dne v noci září. Nissan navázal
spolupráci s vynálezcem Hamishem Scottem, který
vyvinul materiál Starpath. Tento lak během dne
absorbuje UV energii a po západu slunce vydrží zářit
8 až 10 hodin. Zářící autolaky a fólie na vozidla již na
trhu jsou, ale lak nabíjený UV energií, který si Nissan
nechal vyrobit na zakázku, je jedinečný. Obsahuje
výhradně přírodní materiály a jeho součástí je velmi
vzácný, chemicky i biologicky inertní hlinitan strontnatý. Životnost jedinečného laku
značky Nissan bude v případě jeho uvedení na trh činit celých 25 let.
více na www.autoweek.cz

Carsharing v České republice: Car4Way
Carsharing, tedy sdílení automobilů, se ukazuje
jako velmi hospodárný a ekologický způsob
dopravy především ve městech. Ve světě si proto
tato služba získává stále víc uživatelů. Společnost
Car4Way tento nový způsob mobility uvádí i do
České republiky.
Díky vstřícnému přístupu městských rad se hojně
využívá například po celém Německu. V Praze
bude úspěšnost tohoto projektu do budoucna
závislá na ochotě pražského magistrátu umožnit
sdíleným vozidlům parkování v modrých zónách.
Zatím mohou využívat jen veřejná nebo placená
parkovací místa.
Car4Way má za sebou pilotní projekt, v jehož
rámci se 50 uživatelů dělilo o 12 vozů. Během
18 měsíců otestovali vlastní systém objednávek
prostřednictvím vlastního zákaznického portálu.
Car4Way začíná s 55 vozy Škoda Citigo a Rapid,
ale cílem je mít do konce roku 150 vozidel na
16 lokalitách v Praze a dalších 50 mimo Prahu.
Vozy budou obměňovány po ročním provozu
resp. najetí 20 000 km, takže si udrží vysokou
zůstatkovou hodnotu pro prodej v síti Škoda

Plus. Car4Way chce do konce roku 2015 mít
1000 uživatelů.
Systém je založen na novém principu - nikoliv
auto vlastnit, ale používat jej jako službu. Služba
je výhodná i pro firmy s malým počtem aut,
protože nemají dostatek nebo žádná parkovací
místa v centru města. Současně by carsharing
usnadnil i přístup zákazníků k firmám v centru
města.
Společnost Car4Way pro službu carsharingu
používá
jednoduchý
rezervační
systém
vycházející z vlastního vývoje. Cílem bylo
umožnit zákazníkům jezdit zcela bez starostí o
vůz - jen najít auto s dostatkem pohonných hmot
na určeném místě do 20 minut chůze (optimální
bude do 10 minut), auto otevřít prostřednictvím
speciální ID karty (klíčky jsou v autě) a prostě
odjet.
Uživatelský portál lze používat pomocí
internetového připojení www.car4way.cz i
přes mobilní služby nebo prostřednictvím SMS.
Systém poskytuje informace o rezervaci i o
předpokládané ceně.

více na
www.autoweek.cz

Z domova
Výkonná sportovní Škoda Octavia
RS 230
Ryzí sportovní emoce zajistí nová
Škoda Octavia RS 230, která bude
představena na autosalonu v
Ženevě. Sportovně laděná verze
Octavie RS má atraktivní design,
sportovní interiér, moderní techniku
a k tomu přidává mimořádnou
výkonnost. Jako první vůz značky
Škoda má Octavia RS 230 v
sériové
výbavě
diferenciál
s
elektrohydraulicky řízenou svorností pro mimořádně dynamický průjezd zatáčkami.
Označení modelu číslem 230 upozorňuje na výkon motoru. S dvoulitrovým zážehovým
motorem o výkonu 169 kW (230 k) dokáže vůz z 0 na 100 km/h zrychlit za 6,7 s a dosáhne
nejvyšší rychlosti 250 km/h. Octavia RS 230 bude uvedena na trh v červnu 2015.
více na www.autoweek.cz
Škoda Fabia Monte Carlo
Světovou premiéru v Ženevě bude
mít rovněž nová Škoda Fabia v
atraktivní podobě Monte Carlo
jako malý sportovně laděný vůz
ve verzích hatchback i kombi s
atraktivními doplňky oživujícími její
vnější podobu, zajímavým interiérem
a bohatou výbavou. Nejdůležitější
prvky výbavy modelu Škoda Fabia
Monte Carlo jsou černá 16“ nebo
17“ kola z lehkých slitin, na přání
dodávaný sportovně odladěný
podvozek, černé designové prvky v exteriéru, SunSet a panoramatická prosklená
střecha. V interiéru je mimo jiné tříramenný sportovní volant obšitý kůží a sportovní
sedadla s individuálním designem.
Nový model tak vychází vstříc stále častějšímu volání zákazníků po individuálně
upravených automobilech.
více na www.autoweek.cz
Další témata 9. týdne ve www.autoweek.cz:
AAA Auto najme zaměstnance
Jan Kopecký testuje Škodu Fabia R 5

BMW Group ČR v první polovině roku 2015
Nový generální ředitel BMW Group Česká
republika Harald Hölzl zhodnotil loňský rok a
představil plány společnosti pro první letošní
pololetí. I nadále je pro BMW Group v České
republice hlavním cílem udržení výjimečné
pozice značky BMW na českém trhu a posílení
náskoku mezi výrobci prémiových automobilů.
„Úspěch BMW v České republice není založen
jen na fantastických autech, ale také na spoustě
vynaložené práce,“ konstatoval Hölzl.

BMW xDrive - v roce 2014 se pro něj rozhodlo
83,3 % ze všech zákazníků!

BMW pro zákazníky připravujeme tradičně
mnoho akcí. Jednou z nich je například
nedávno skončená BMW xDrive Tour v Peci
pod Sněžkou, kde během tří týdnů proběhlo
téměř 800 zkušebních jízd.

Jako jediná na českém trhu BMW Group
poskytuje informační službu Concierge Services
spojující automobil prostřednictvím programu
BMW ConnectedDrive s telefonickým centrem
BMW. Tam jsou připraveni operátoři pomoci v
českém jazyce. Do automobilů je integrovaná
SIM karta, která zajišťuje zabezpečené spojení
vozu se servery BMW, z nichž automobil
čerpá potřebné informace. Výhodou oproti
konkurenčním řešením je funkčnost ve většině
evropských zemí a zákazníka se netýkají
náklady s datovým roamingem. Mezi nabízené
služby patří i automatická aktualizace
mapových podkladů, funkce vzdálené obsluhy
Remote Services či možnost komunikace vozu
se servisem.

O mimořádném postavení značky BMW svědčí
i více než 152 000 fanoušků na facebooku.
To je největší počet ze všech automobilových
značek operujících na českém trhu.
Na českém trhu bylo v roce 2014 registrováno
4530 nových vozů BMW a 313 vozů Mini. U
BMW to znamenalo meziroční nárůst o 21,35
%. Nejúspěšnějším modelem bylo BMW X5 s
1041 novými registracemi. Zajímavostí českého
trhu je obliba inteligentního pohonu všech kol

V první polovině roku 2015 bude na českém
trhu zahájen prodej osmi nových modelů
značek BMW a Mini. Pro zcela nově pojaté
BMW řady 2 Active Tourer je připravena
nabídka operativního leasingu pro fyzické
osoby za cenu od 6999 Kč bez DPH měsíčně
při 0% akontaci.

více na
www.autoweek.cz

Z domova
Akce pro stará litá kola
Alcar Bohemia spolu se svými obchodními
partnery připravuje pro všechny motoristy jarní
akci Šrotovné alias Jarní úklid garáže. V případě
objednávky nové sady litých kol značek AEZ,
Dotz, Dezent a Enzo vykoupí Alcar Bohemia
protiúčtem stará litá kola v rozměrech 13" až
20". Podmínkou je, že kola musí být celá, ale
mohou být poničená, mohou pocházet i od
cizích výrobců a nemusejí být ve stejném
rozměru jako nově kupovaná. Motorista může
při nákupu litých kol od Alcaru ušetřit až 1760
Kč za sadu, tedy až 15 % z ceny nové sady
litých kol (v průměru to bude 11-12 %) a navíc
se zbaví nepotřebných věcí z garáže.
více na www.autoweek.cz

Akční narozeninové verze Škoda Edition
Škoda v Ženevě představí rovněž atraktivní akční modely Edition pro modelové řady
Fabia, Rapid, Octavia a Yeti.
Důvodem uvedení akčních modelů Edition je dvojité jubileum, které si značka v roce
2015 připomíná. Koncem prosince automobilka oslaví 120. narozeniny - v roce 1895
Václavové Laurin a Klement založili svou firmu na výrobu jízdních kol. Před 110 lety z
mladoboleslavské výrobní haly vyjel první automobil značky Laurin & Klement.
Součástí sériové výbavy akčních verzí Edition jsou atraktivní designové prvky v exteriéru,
jako např. kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě vozu, kola z lehkých slitin Bicolor,
přední mlhové světlomety a SunSet (tónované sklo pátých dveří a zadní boční okna).
V interiéru modely Edition nabídnou například kůží potažený tříramenný volant, hlavici
řadicí páky a páku ruční brzdy, nově upravený sdružený přístrojový panel, exkluzivní
potahy sedadel, dekorační prvky s vzhledem kartáčovaného hliníku a textilní vkládané
koberce se šedým obšitím.
Akční modely Edition budou na vybrané trhy uváděny v průběhu roku 2015.
více na www.autoweek.cz

Evropský parlament proti biopalivům
Zatímco výbor Evropského parlamentu ENVI
schválil snížení hranice podpory pro biopaliva,
vláda ČR bude pokračovat s daňovými úlevami.
Výbor Evropského parlamentu pro životní
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
ENVI schválil návrh finského europoslance Nilse
Torvaldse o snížení podpory pro biopaliva 1.
generace (vyráběná z potravinářských plodin)
a postupném omezování jejich použití. Výbor
ENVI ale chce podpořit biopaliva 2. generace
(vyráběná na bázi mořských řas a odpadů),
jejichž spotřeba v dopravě má do roku 2020
dosáhnout 1,25 %. Současná legislativa
vyžaduje, aby členské státy EU zajistily, že
biopaliva budou do roku 2020 zajišťovat
minimálně 10 % spotřeby energie v dopravě.
Objem biopaliv 1. generace by do roku 2020
neměl přesáhnout 6 % konečné spotřeby
energie v dopravě. Současně členské státy
nebudou po roce 2020 moci dotovat tento typ
biopaliv.
Výbor ENVI tedy konečně vzal na vědomí
tvrzení ekologů, že biopaliva 1. generace ve
skutečnosti životnímu prostředí neprospívají

a množství emisí skleníkových plynů při
jejich používání roste v důsledku rostoucího
využívání zemědělské půdy k produkci plodin
pro výrobu biopaliv. Rozhodnutí výboru ENVI
správně identifikuje využití půdy, nikoliv jen
druh plodiny, jako klíčový parametr z hlediska
ochrany životního prostředí při výrobě biopaliv.
Paradoxně pouhý den před tím vláda ČR
schválila na návrh Ministerstva financí ČR
novelu zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních
daních, v níž prodlužuje platnost daňových úlev
v rámci Víceletého programu podpory dalšího
uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na
období let 2015–2020. Zákon určuje, že v
benzinu by mělo být minimálně 4,1 % biolihu
a v naftě 6 % bionafty. Dotována daňovými
úlevami jsou i biopaliva E85 a bionafta.
Před 5 lety podpora biopaliv v ČR představovala
723 milionů Kč, za loňský rok 1,64 miliardy Kč
a letos stát plánuje 1,69 miliardy Kč. V roce
2020 to má být 2,14 miliardy Kč. Mezi největší
dodavatele biopaliv v ČR patří společnosti ze
skupiny Agrofert, kterou vlastní ministr financí
Andrej Babiš.

více na
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Partner organizace:
Oldtimer číslo 1-2 2015

Vyšlo nové číslo magazínu pro znalce a milovníky
historických vozidel.
Hlavní témata:
Historie firmy Adler, 2. část
Čtyřkolky před půl stoletím: Austin Gipsy, DKW
Munga, Fiat Campagnola, GAZ (UAZ) 69,
International Scout, Kaiser Jeep Wagoneer a
Traveller, Land Rover Series II, Renault 4 Sinpar a
Toyota Land Cruiser FJ40
Zapomenutá revoluce: Autobianchi Primula
Cesta ke skořepině: historie samonosné karoserie
O kolečko míň - kola a pneumatiky historických
automobilů
Tatra 77 - 2. část, Škoda Š 430 - 85 let, Saab 99/900,
Škoda 130 LR skupiny B (1985)
Národní automobilové muzeum v Turíně
Nechybí ani kalendář akcí, přehled veteránských
klubů v ČR a řádková inzerce.
Oldtimer je v prodeji ve vybraných prodejnách sítě PNS a
ve vydavatelství IBS motorpress na adrese: Českobrodská
10/19, Praha 9, 190 00.
Další informace a předplatné na:
oldtimer@ibsmotorpress.cz
tel.: +420 725 918 139

Kia Sorento
Zcela nová Kia Sorento nabízí kombinací
elegantního stylu, praktičnosti a vyspělé techniky.
Součástí základní výbavy Comfort je automatická
klimatizace, multimediální systém s navigací a TFT
LCD dotykovým displejem 7“, LED pro denní svícení
atd. V této podobě přijde na 909 980 Kč. Výbava
Exclusive přidává mj. přístrojovou desku Supervision
se 7“ barevným displejem, vyhřívaný volant a
vyhřívaná sedadla vpředu i vzadu. Ve výbavě
Premium je standardně 8“ displej navigačního a
multimediálního systému, prémiová hifi soustava
Infinity, adaptivní xenonové světlomety, elektricky
ovládané víko zavazadlového prostoru, 19“ litá
kola, systém sledování mrtvého úhlu, upozornění
na vozidla v příčném směru při couvání, výstraha
při vybočení z jízdního pruhu atd.
Samočinná převodovka stojí o 50 000 Kč víc a
sedmimístná verze je o 20 000 Kč dražší.
Pro Sorento samozřejmě platí záruka na 7 let, na
první tři roky bez omezení kilometrů.

více na
www.autoweek.cz

Organizace AutoBest oslavila 14. výročí
Čtrnácté slavnostní udílení cen ankety AutoBest se konalo 19. února poprvé v chorvatském Záhřebu v hotelu Sheraton. Mezi 130
hosty, kteří se zúčastnili slavnostní akce, byla
řada vysoce postavených představitelů, mezi
nimi Dr. Karl-Thomas Neumann, předseda představenstva Opel Group, Dr. Wolfgang Epple,
viceprezident Jaguar Land Rover pro výzkum
a technologii, Hans-Joachim Stuck, zástupce
motoristického sportu u Volkswagen Group,
Dr. Hans-Hermann Kremer, ředitel pro Střední
východ a východní Evropu společnosti The Linde
Group, Önder Göker, výkonný ředitel Hyundai
Assan, zástupce starosty Záhřebu Alan Ordulj
a Andrea Doko Jelušićová, presidentka Americko-chorvatské obchodní komory. Galavečer v
Záhřebu moderovala herečka a zpěvačka Mila
Elegovičová, která přispěla ke vřelé atmosféře
večera.
Slavnost měla úplně nový scénář, který pojetí
AutoBestu pozvedl na novou úroveň. Nápad,
spočívající v kombinaci filmových záběrů se
zvukovými nahrávkami, zajistil slavnostnímu
večeru prestižní atmosféru. „Mluvit prostřednictvím obrazů beze slov je velkou výzvou. Říká
se, že ruce o člověku vypoví vše. Ve filmech, zh-

otovených speciálně pro galavečer AutoBestu,
se výjimečná kvalita automobilů odhaluje prostřednictvím gest. Zvolili jsme jednoduchý kinematografický klíč - film bez zvuku - nejen proto,
že je to univerzální jazyk, jenž překonává všechny bariéry, ale také proto, že nám to pomohlo
vytvořit pro každou kategorii náležitý příběh,“
řekl režisér Adrian Horobet.
Další premiérou, zavedenou na galavečeru AutoBest 201,5 byla loterie na Facebooku, v níž
byly vylosovány dvě dámy z Německa, které
byly pozvány na tento mimořádný večer určený
elitě automobilového průmyslu.
Nejvyšší výkonný šéf Opel Group Dr. Karl-Thomas Neumann při převzetí nejvyššího ocenění
pro model Corsa řekl: „Jsme v Opelu nesmírně
hrdí, že jsme pro naši novou Corsu získali velmi prestižní ocenění AutoBest 2015. Chtěl bych
za celý tým porotě poděkovat. Naši zákazníci s
tím očividně rovněž souhlasí. Od premiéry nové
Corsy loni v říjnu v Paříži jsme obdrželi již 120
000 objednávek, což je důkaz, že navážeme
na úspěch Corsy u její páté generace.“
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BMW Group zvyšuje bezpečnost systému ConnectedDrive
BMW Group reagovala na informaci německého
autoklubu ADAC, jež objevil potenciální bezpečnostní chybu při přenosu dat. Novou aktualizací BMW Group tuto chybu opravila.
Experti ADAC prověřovali vlastnosti nejpokročilejšího konceptu propojení řidiče, automobilu a
vnějšího prostředí. Tyto zkoušky odhalily potenciální možnost zneužití dat při komunikaci s
mobilním telefonem. Hardware BMW Group nebyl nijak poškozen.
Možnost online vzdálené aktualizace všech
vozidel vybavených danou verzí systému BMW
ConnectedDrive umožnila okamžitě tomuto
potenciálnímu bezpečnostnímu riziku zamezit.
Z tohoto důvodu není třeba, aby automobily,
kterých se to týká, musely jet do autorizovaných
servisů. Nikdy nebyly ohroženy systémy související s obsluhou vozu během jízdy.
Aktualizace se provádí automaticky, jakmile
se vozidlo spojí se servery BMW Group nebo

řidič tuto aktualizaci vyvolá manuálně. Systém
BMW ConnectedDrive komunikuje prostřednictvím protokolu HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure), který byl již dříve používán pro
internet v automobilu a další služby. BMW ConnectedDrive pro vnější komunikaci tudíž používá
kódování obdobné tomu z internetového bankovnictví. Data jsou kódována protokolem HTTPS
a současně dochází k identifikaci serverů BMW
Group předtím, než dojde k zahájení přenosu
dat pomocí mobilní telefonní sítě.
V tomto případě BMW Group okamžitě zareagovalo a zvýšilo bezpečnost svého systému
BMW ConnectedDrive, a to i přesto, že dosud
není znám žádný případ, kdy byla zasílaná data
zneužita neautorizovanou osobou a dokonce
nebyl ani zaznamenán případ, že by se o to
někdo pokoušel.
Provedené aktualizace jsou určené pro vozy
značek BMW, Mini a Rolls-Royce.
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Elektromobily jsou nejoblíbenější v Norsku
Prodej elektromobilů v zemích EU + EFTA v roce
2014 vzrostl o více než 50 %, v České republice
došlo k nárůstu o necelých 23 %.

platit vysoké mýto při vjezdu do center měst
(především Londýna) a mají zvýhodněné
parkování.

Z údajů ACEA o prvních registracích nových
osobních automobilů s elektrickým pohonem
vyplývá, že na trhu zemí EU + EFTA jich bylo
v roce 2014 poprvé zaregistrováno 97 791. Je
to o 50,28 % více než v roce 2013, kdy první
registrace činily celkem 65 071 elektromobilů.
Celkem bylo nově zaregistrováno 13 006
451 nových osobních automobilů. Vozidla s
elektrickým pohonem tedy měla podíl 0,76
%. Z uvedeného celkového počtu tvoří téměř
60 % (58 244 vozidel) „čisté elektromobily“,
zbytek (39 547 vozidel) připadá na „ostatní“
osobní automobily s elektrickým pohonem (plug
in hybridy a elektromobily s prodlouženým
dojezdem).

Pokud vezmeme úvahu podíl elektromobilů na
celkovém prodeji, je i zde jednoznačně v čele
Norsko s podílem 13,71 %. ČR je pod průměrem
zemí EU+EFTA, který činí 0,76 %.

Absolutně nejvyšší prodej elektromobilů
byl zaznamenán v Norsku, Velké Británii,
Německu, Nizozemí a ve Francii, kde první
registrace přesáhly 10 000 vozidel. V Norsku
a Nizozemsku je koupě vozidla s elektrickým
pohonem významně dotována státní subvencí
a ve Velké Británii řidiči elektromobilů nemusejí

K nárůstu registrací osobních automobilů s
elektrickým pohonem došlo ve všech zemích s
výjimkou Nizozemí, kde však bylo zaregistrováno
nejvíce elektromobilů v roce 2013 (22 495
vozidel). Skutečně významný růst v roce 2014,
vyšší než 11 000 vozidel, byl zaznamenán jen
v Norsku a Velké Británii.
Pokud vztáhneme počty zaregistrovaných
elektromobilů na 1 milion obyvatel, tak v roce
2014 je opět na čele elektromobility Norsko,
s odstupem následují Nizozemí, Švédsko,
Rakousko a Švýcarsko. V ČR bylo zaregistrováno
55 elektromobilů na 1 milion obyvatel, průměr
za země EU a EFTA činí 194.
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Bonett otevřel 80. CNG stanici v ČR - ve Svitavách
Společnost Bonett Gas Investment, provozovatel
největší sítě CNG v ČR, otevírá 80. veřejnou
plnicí stanici CNG u nás a svou 13. veřejnou
plnicí stanici CNG provozovanou v síti Bonett.
Nová stanice je určena pro motoristy ze Svitav,
ale i pro tranzit na trase Olomouc - Mohelnice
- Litomyšl - Hradec Králové. Stlačený zemní
plyn je k dispozici motoristům na čerpací stanici
Gulf - Hlavní 393/139, Svitavy - Lačnov na
mezinárodním tahu E442.
Nová samoobslužná moderní CNG stanice je
plnohodnotně implementována do stávající
čerpací stanice, kde si mohou zákazníci zakoupit
občerstvení i autodoplňky. Výdejní stojan CNG
má dvě koncovky pro plnění osobní vozidel
typ NGV1. Platit je možné pomocí platebního
terminálu CNG platební kartou, CNG kartou,
hotovostí nebo nejvýhodněji Bonett EuroGas
CNG kartou.
„Pokračujeme v nastaveném trendu rozšiřování
sítě CNG stanic. Po lednovém otevření CNG
stanice v Praze na čerpací stanici Agip na
Chodově u exitu 2 dálnice D1 spouštíme další

Bonett CNG stanici, která je přímo začleněna
do stávající čerpací stanice, tentokráte u čerpací
stanice Gulf Svitavy. Používání stlačeného
zemního plynu je pro motoristy stejně komfortní
jako běžné natankování benzinu nebo nafty,
je však významně úspornější. S CNG ušetříte
30 až 40 % nákladů na pohonné hmoty. Síť
našich CNG stanic se bude dále rozšiřovat,
aktuálně jich provozujeme 13, v nejbližší době
otevřeme další CNG stanice Bonett ve Vyškově a
Klatovech,“ řekl Václav Holovčák, místopředseda
představenstva Bonett Gas Investment.
V současné době se nachází v České republice
celkem 80 míst, kde mohou motoristé naplnit
vozy CNG. Kromě pravidelných přírůstků CNG
stanic plynárenských společností Vemex, E.on
Energie a RWE Energo otevřou jen v letošním
roce více než desítku dalších stanic společnosti
Bonett Gas Investment a Vítkovice Doprava.
Přibývají ale i CNG stanice dalších soukromých
investorů.
Do roku 2020 by mělo CNG nahradit minimálně
10 % celkové spotřeby pohonných hmot u nás.
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Český Ford pro lepší životní prostředí
Společnost Ford Motor Company, s.r.o. je
znepokojena obchodními nabídkami na
odstraňování DPF filtrů pevných částic z vozů
vybavených vznětovými motory. Takové úpravy
jsou nelegální a významně zatěžují životní
prostředí.
„Bez DPF filtru je v praxi nemožné vyhovět
přísným emisním limitům, a to již podle normy
Euro 4, platné od roku 2006, o Euru 5 ani
nemluvě,“ uvedl Martin Sládek, servisní ředitel
českého Fordu.
Je proto zarážející, že se na trhu prezentuje
několik desítek firem, které nezakrytě nabízejí
majitelům (nejen) vozů Ford odstranění DPF
filtrů a přeprogramování továrního nastavení
řídící jednotky. Po takovém neodborném
zásahu ovšem automobil nesplňuje podmínky
nutné pro homologaci a bez toho nesmí být
provozován na veřejných komunikacích. Přesto
však toto nelegální počínání zatím nevzbudilo
dostatečnou pozornost státní správy.
„To je skutečně paradoxní. Na jedné straně
od nás legislativa žádá stále ekologičtější
auta, jejichž vývoj stojí miliardy dolarů, což se
pochopitelně odráží i v ceně vozu. Na druhé jsou
však odpovědné orgány při kontrole dodržování
ekologických předpisů a homologačních

požadavků prakticky nečinné. Podle našeho
průzkumu tu následkem tohoto přístupu jezdí
desetitisíce vozů, které jsou provozovány v
příkrém rozporu s českými právními předpisy
a jednoznačně nepatří na silnice,“ komentuje
situaci Josef Förster, velkoobchodní specialista
Ford Motor Company.
V Německu či Rakousku policie přítomnost filtrů
DPF ve voze pravidelně kontroluje a v případě
jejich absence řidiče čeká pokuta 1000 eur a
zákaz další jízdy.
Aby společnost Ford Motor Company pomohla
vzniklou situaci alespoň částečně řešit, přichází
se speciální servisní nabídkou. Její součástí je:
- kontrola přítomnosti/účinnosti filtru DPF ve voze
- odborná regenerace zaneseného DPF filtru
- opětné namontování DPF filtru, pokud byl
neodborně odstraněn.
Tato servisní nabídka platí ve všech
autorizovaných servisech Ford v ČR. Pro vozy
starší pěti let se na potřebné díly vztahuje sleva
20 % a na nutné servisní práce platí speciální
snížené sazby. Ford nabízí samozřejmě i
originální DPF filtry jako náhradní díly, a to
znovu za zvýhodněných podmínek.
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Zemřel legendární konstruktér Gérard Ducarouge
Ve věku 73 let zemřel Gérard Ducarouge,
jeden z legendárních konstruktérů závodních
automobilů z 60. až 80. let, z dob, kdy osobnost
konstruktéra dodávala těmto krásným vozům
osobitý charakter.
Ducarouge vystudoval leteckou konstrukci a
po krátkém působení u Nord Aviation přišel k
francouzské firmě Matra, která vyráběla rakety,
angažovala se ve vývoji francouzských letadel
ale také stavěla závodní auta. V oddělení
Matra Sports byl brzy postaven do vedení
závodního oddělení, kde dohlížel i na stavbu
prvních monopostů Matra pro F1. S vozem
MS10, poháněným motorem Ford V8, skončil
Jackie Stewart v roce 1968 druhý v mistrovství
světa a o rok později s Matrou MS80 po pěti
vítězstvích stal mistrem světa a Matra vyhrála
Pohár konstruktérů.
Ducarouge pak navrhl vozy Matra 660 a 670,
které triumfovaly v Le Mans v letech 1972, 1973
a 1974. V letech 1973 a 1974 také získaly titul
mistra světa značek ve vytrvalostních závodech.
Když Matra ukončila vlastní závodní činnost,
dohodla se na dodávkách motorů V12 pro

nově vytvořený francouzský tým F1 Ligier.
Tam také přešel Ducarouge. Postavil vůz JS7,
s nímž Jacques Laffite v roce 1977 dosáhl
prvního vítězství, a posléze první wing-car
JS11, který poháněn motorem Ford V8 kraloval
první polovině sezony 1979 řízen Laffitem a
Dépaillerem. O rok později jeho JS11/15 s
Laffitem a Pironim sbíral další vítězství a Ligier
skončil druhý v Poháru konstruktérů.
V roce 1983 Ligier opustil a po spolupráci s
Alfou Romeo přišel k Teamu Lotus, který hledal
náhradu po nečekaném úmrtí Colina Chapmana.
Už během roku 1983 Ducarouge vrátil Team
Lotus do popředí a po příchodu Ayrtona Senny
i mezi uchazeče o vítězství. Pod Ducarougeho
vedením byl Team Lotus třikrát třetí v Poháru
konstruktérů.
Později pracoval v týmu bývalého jezdce Matry
Gérarda Larrousseho a krátce se ještě vrátil
k Ligieru. Poté tento šarmantní reprezentant
Francie odešel z formule 1 a pracoval na různých
projektech pro společnost Matra.
Více na

