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Rekordy Škoda Auto v roce 2016
Škoda Auto v roce 2016 dosáhla nové rekordy
v objemu produkce i v prodeji. Celosvětově
zákazníkům dodala rekordních 1 126 500 vozů (+6,7
%) a její celosvětový tržní podíl vzrostl na 2,14 %.
Uplynulý rok byl rokem 25. výročí navázání
úspěšného partnerství mezi koncernem Volkswagen
a českou automobilkou. Škoda se z vedoucí značky
v regionu s jediným modelem se třemi variantami
proměnila v celosvětově
úspěšnou
automobilku
se sedmi modelovými
řadami a 40 deriváty ale i
se dvojnásobným počtem
zaměstnanců.
V roce 2017 Škoda představí
celkem 11 novinek. Svou
premiéru už měly výrazně
přepracované modelové
řady Octavia, Rapid, Rapid
Spaceback a Citigo i
modelové varianty Kodiaq
Scout a Kodiaq SportLine, Octavia RS 245 a Octavia
Scout. V Šanghaji se zanedlouho představí nová
varianta modelu Kodiaq s karoserií ve stylu kupé,
která se v roce 2018 dostane v Číně i do výroby.
O tom, zda se objeví i v České republice, údajně
představenstvo zatím nerozhodlo. Na podzim
se představí nová generace modelu Yeti, která se

bude vyrábět v Kvasinách. O rok později by měl
modelovou nabídku rozšířit crossover/SUV menší
než Yeti a využívající platformu MQB A0.
Nejpozději v roce 2019 bude uveden na trh Superb
s plug-in hybridním pohonem a s tímto systémem
se počítá i pro Octavii. První elektromobil s čistě
bateriovým pohonem předseda představenstva
Škoda Auto Bernhard Maier slibuje na rok 2020
s
uvedením
speciální
koncernové
platformy
MEB.
Škoda vidí velký potenciál
pro redukci flotilových
emisí CO2 v rozšiřování
nabídky vozidel s pohonem
na zemní plyn (CNG).
Významným
oceněním
schopností vývoje Škoda
Auto se stalo pověření
vedením
společného
projektu koncernu Volkswagen se společností Tata
Motors při vývoji zcela nové modelové řady pro
perspektivní trh v Indii. „Potvrzuje se tím, že Česká
republika je nejen zemí, kde se vyrábějí kvalitní
automobily, ale i místo špičkového vývoje,“ zdůraznil
Bernhard Maier.

více na
www.autoweek.cz

Čistý design inspirovaný českým křišťálem
Jednou z atrakcí dubnového autosalonu v
Šanghaji bude koncept Škoda Vision E. SUV
s profilem kupé vycházející z modelu Kodiaq
bude mít podle mnoha náznaků elektrický
nebo plug-in hybridní pohon.
S vědomím tradice a původu vyvinula
Škoda svébytný designový jazyk inspirovaný
i vynikajícími řemeslnými schopnostmi českých sklářů a českým křišťálem. Na studiích
Vision D (2011), Vision C (2014) a Vision S (2016) je patrný kontinuální vývoj, který bude
i v budoucnu charakterizovat design automobilky Škoda. Důslednost evoluce designu
značky ukáže designová studie Vision E.
„Nový designový jazyk značky Škoda přinesl během několika málo let hned několik
studií, které vzbudily rozruch a ukazují cestu značky do budoucnosti. Náš záměr je jasně
definovaný a nyní jsme připraveni představit další krok,“ říká Karl Neuhold, vedoucí
designu exteriéru ve Škoda Auto.
více na www.autoweek.cz
Seat připravuje velké SUV
Seat v rámci SUV ofenzivy připravuje třetí model - větší než Ateca. Bude nabízen ve
verzích s pěti nebo sedmi sedadly jako Škoda Kodiaq. U prodejců se objeví v roce
2018. Bude navržen a vyvinut v Barceloně, ale výrobu zajistí závod Wolfsburg společně
s Volkswagenem Tiguan resp. s jeho prodlouženou verzí Tiguan Allspace. Maximální
využití výrobního zařízení pro modely na
platformě MQB A2 povede ke zvýšení
synergií v rámci koncernu.
Seat už na podzim představí malý
crossover Arona na platformě MQB
A0, tedy menší než Ateca. Tento vůz,
technicky hodně blízký nové generaci
modelu Ibiza, se bude vyrábět v
Martorellu.
více na www.autoweek.cz
Krátce
- Audi potvrdilo, že v rámci SUV ofenzivy v roce 2019 uvede zcela nový model Q4.
- BMW uvedlo, že plně autonomní vozidlo (SAE úroveň 5) bude dostupné už v roce
2021.
- Finský Valmet Automotive shání 1000 nových pracovníků pro výrobu Mercedesu-Benz
GLC.
- Nová sestava vedoucích pracovníků, jmenovaných Carlosem Ghosnem, naznačuje
větší orientaci Mitsubishi na Evropu.
- Čínská automobilka Chery žaluje Mercedes kvůli použití jí chráněného jména EQ pro
nové elektromobily.

Představení Opelu Insignia Grand Sport
Nová generace modelu Insignia se představuje ve
významném období automobilky Opel - v době
diskusí o její budoucnosti s novým majitelem v
podobě PSA Group (po 88 letech v majetku General
Motors) a současně v předvečer výročí 120 let od
zahájení výroby automobilů v Rüsselsheimu.
Uvedením první generace Insignie v roce 2008 začala
nová éra v modelové nabídce značky Opel s novým
designem i se zcela novou technikou. Od té doby
se první generace v Rüsselsheimu vyrobilo 930 000
vozů. Pro Opel bylo důležité, že většina kupujících si
opět pořizuje model Insignia.
Nová Insignia byla navržena s využitím zcela nové
platformy Epsilon 2. Ta umožňuje použití vylepšeného
šasi FlexRide s plně adaptivním tlumením a pohonu
všech kol Adaptive AWD se systémem vektorování
točivého momentu. Snížení hmotnosti až o 175 kg
při zvětšené tuhosti v krutu se znatelně projevilo na
jízdní dynamice.

Insignia Grand Sport má délku 4897 mm a rozvor náprav
2829 mm. Konstruktéři Opelu se zaměřili na zvýšení
pohodlí při delším sezení snížením tzv. H-Pointu (osa
kyčelních kloubů) vpředu, prodlouženým prostorem
pro kolena vzadu a celkovým rozšířením interiéru.
K tomu se přidává zvětšení objemu zavazadlového
prostoru o 130 l (!) na 490 l.
Příchod druhé generace Insignie se jménem rozšířeným
o Grand Sport přináší posun použitím prémiové
techniky i prémiových materiálů. Od počátku byla
navrhována s tím, že 70 % zákazníků jsou firmy, ale
více než polovina z těchto vozů je dávána uživatelům
k dispozici i k soukromému využití.
Všechny motory jsou nejnovější generace, přičemž
zážehový motor 1,5 DIT (Turbo s přímým vstřikováním
benzinu) o výkonu 103 kW (140 k) je zcela nový. Dále
jsou na výběr zážehový 2,0 DIT/191 kW (260 k) a tři
zážehové motory 1,6 Ecotec Diesel/81 kW (110 k), 1,6
Diesel/100 kW (136 k) a 2,0 Diesel/125 kW (170 k).
Novinkou je i osmirychlostní samočinná
převodovka.
Základní akční cena za verzi Selection
1,5 Turbo je 569 900 Kč. vč. DPH. První
vozy budou dodávány v květnu.
Kompletní ceník a technická data jsou
na str. 10 (jen v pdf verzi).
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Citroën E-Berlingo Multispace
Citroën E-Berlingo Multispace si díky
uspořádání lithio-ionových akumulátorů
po obou stranách zadní nápravy
uchovává přednosti modelu Berlingo
z hlediska praktičnosti, prostornosti a
modularity. Objem zavazadlového
prostoru je 675 l, po vyjmutí sedadel ve
2. řadě až 3000 l. Systém elektrického
pohonu z užitkového Berlinga Electric
používá lektromotor o výkonu 49 kW
(67k) a točivém momentu 200 N.m. Akumulátory s kapacitou 22,5 kWh umožňují
dojezd 170 km podle NEDC. E-Berlingo Multispace nabízí i funkce ovládané dálkově
z telefonu, které umožní např. nastavit předem vytápění a na dálku zjistit stav nabití
baterie či zbývající čas dobíjení.
více na www.autoweek.cz
Fiat Panda Natural Power
Fiat oslavil výrobu 300 000 vozů Panda Natural Power s pohonem na stlačený zemní
plyn (CNG) od roku 2006. O pohon vozu se stará motor TwinAir Turbo Natural Power
s technologií MultiAir a přeplňováním. Má výkon 59 kW (80 k) a může spalovat jak
benzin, tak plyn. Na 100 km spotřebuje 4,5
l benzinu nebo 3,1 kg plynu, což znamená
emise CO2 106 g/km na benzin a jen 85
g na plyn.
FCA již 20 let hraje v oblasti vozidel na CNG
vedoucí úlohu v rámci celé Evropy s více
než 700 000 prodanými vozy. Tento přístup
ocenila i mezinárodní porota AutoBest,
když Fiatu udělila ocenění EcoBest 2013.
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 12. týdne na www.autoweek.cz v rubrice autoservis:
Carsharing Car4Way s novými cenami
Fulda uvádí na trh UHP pneumatiky SportControl 2
Inteligentní pneumatiky Goodyear IntelliGrip Urban pro budoucí vozové
parky
Servind uvedl ochranné obálky na testkarty Colad
Ford zkouší novou technologii, která by mohla upozorňovat řidiče na
výmoly
Kia na veletrhu Amper
Nissan zve na Amper 2017

Revoluční Bridgestone DriveGuard
Od začátku letošního roku nabízí společnost
Bridgestone nové pneumatiky DriveGuard, které
umožňují bezpečnou a komfortní jízdu i po průrazu
běhounu či bočnice. Průlomová technologie
DriveGuard používá patentovanou, technicky
vyspělou konstrukci chladicích žeber v kombinaci s
vyztuženými bočnicemi, které jsou díky své odolnosti
schopny plnit nosnou funkci.
Pro řidiče to v případě poškození pneumatiky
znamená zachování ovladatelnosti vozidla a možnost
bezpečně a komfortně pokračovat v jízdě dalších
80 km rychlostí až 80 km/h k opravě nebo výměně
pneumatiky.
Pneumatiky Bridgestone DriveGuard jsou určeny pro
většinu osobních vozů vybavených systémem TPMS,
který je od roku 2014 povinnou výbavou všech nových
osobních aut prodávaných v EU.

Pneumatika Bridgestone DriveGuard se nabízí v
19 rozměrech pro letní a v 11 rozměrech pro zimní
provoz. Rozšíření nabídky pro SUV a kola s větším
průměrem se plánuje na začátek roku 2018.
Mobilita po ztrátě tlaku je zajištěna vyztuženými a
odolnými bočnicemi, které nesou hmotnost vozidla
po náhlé ztrátě tlaku v pneumatice. Kordová tkanina
kostry z polyesteru je velmi odolná vůči zahřívání a
směsi Nano Pro-Tech snižují tření mezi molekulami
uhlíku, čímž se minimalizuje tvorba tepla v bočnicích.
Technicky vyspělé konstrukce chladicích žeber na
bočnicích umožňuje odvádět větší množství tepla z
bočnic směrem k ráfku.
Výjimečnou odolnost vůči akvaplaningu zajišťují
lamely s optimalizovaným rozmístěním hlubokých
drážek v centrální části dezénu. Vynikajícím vlastnosti
při průjezdu zatáčkou umožňují propojené bloky
v ramenní oblasti s optimalizovaným rozložením
tlaku na styčnou plochu. Krátká brzdná vzdálenost
je dána použitím směsi s vysokým obsahem siliky a
technologie Nano Pro-Tech.
Vyššímu komfortu napomáhá nová konstrukce
prostřední části běhounu, která zlepšuje pohlcování
rázů od nerovností vozovky, ale i vyšší tuhost
pneumatik.
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Kia předvedla nové Picanto
Nová generace městského miniauta
Picanto
vzešla
ze
spolupráce
návrhářských studií Kia v korejském
Namyangu a německém Frankfurtu.
Nová podvozková platforma umožnila
prodloužit rozvor náprav na 2400 mm při
prakticky nezměněné délce 3595 mm.
Nové Picanto má největší zavazadlový
prostor v segmentu 255 l. Je prvním
vozem
v
segmentu
nabízejícím
vektorování točivého momentu pomocí brzdění jako funkci systému ESC a systém
nouzového brzdění AEB. Od zahájení prodeje ve druhém čtvrtletí bude k dispozici se
zážehovými motory 1,0 MPI/49 kW (67 k) a 1,25 MPI/61 kW (84 k). V posledním čtvrtletí
2017 přijde nový přeplňovaný zážehový motor 1,0 l T-GDI/73,5 kW (100 k).
více na www.autoweek.cz

Nové Audi RS 5 Coupé
Nové Audi RS 5 Coupé je prvním modelem Audi Sport s novým designérským stylem RS.
Nově vyvinutý motor 2,9 TFSI V6 Biturbo dosahuje nejvyšší výkon 331 kW (450 k) a točivý
moment 600 N.m. Osmirychlostní převodovka tiptronic má sportovní charakteristiku.
Stálý pohon všech kol quattro pracuje
s
mezinápravovým
diferenciálem.
Audi Sport na přání dodává sportovní
diferenciál zadní nápravy. RS 5 Coupé
má sportovní podvozek RS, jako
alternativu nabízí Audi Sport sportovní
podvozek RS plus se systémem DRC
(Dynamic Ride Control) a keramickými
brzdovými kotouči.
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 12. týdne na www.autoweek.cz v rubrice užitková a
nákladní vozidla:
Volkswagen Crafter před startem
Pneumatiky Dayton D800 pro smíšený provoz
Inveo koupilo službu DODO
Komplexní poradenské služby MAN pro dopravní řešení s alternativními
pohony
Dánsko pořídí houfnice Caesar na podvozcích Tatra

Personalia z

Komunikaci
Škody
povede
Jens
Katemann
Dosavadní šéf komunikace Škody
Peik von Bestenbostel přejde 1. dubna
ke značce Volkswagen, kde vystřídá
Stefana Ohletze, který vedl komunikaci
značky Volkswagen od prosince 2015.
V Mladé Boleslavi von Bestenbostela
nahradí
dosavadní
šéfredaktor
německého magazínu Auto Motor
und Sport Jens Katemann (42), který
měl v rámci vydavatelství Motor-Presse
Stuttgart na starosti i další automobilové
tituly.
V Motor-Presse Stuttgart dělal od roku
2003 po studiu průmyslové žurnalistiky na
Georg von Holtzbrinck Schule, kde také
působil jako asistent. V roce 2012 se stal
šéfredaktorem magazínu Auto Motor und
Sport, když společně s Ralphem Alexem
vystřídali Bernda Ostmanna. Řadí se k
předním evropským automobilovým
novinářům. Také von Bestenbostel
začínal jako novinář (ekonomický
redaktor Bavorského rozhlasu), pak šel do
oddělení komunikace koncernu BMW.
Později dělal na podobné pozici pro
Siemens, před nástupem do Škodovky
dva roky vedl oddělení korporátní
komunikace koncernu Volkswagen.

VW Financial Services povýšila
manažerku
Volkswagen
Financial
Services
má
novou
brand
manažerku.
Lenka Čopáková ve firmě dělá od
roku 2013, začínala jako oblastní
manažerka prodeje, podílela se na
implementaci nových produktů či na
vzdělávání dealerské sítě. Nyní bude
mít na starosti rozvoj značkového
financování vozů pro koncernové
značky Audi, Seat, Porsche a Ducati,
dále spolupráci s partnery, zajišťování
a řízení zdrojů pro společné aktivity,
tvorbu marketingových akcí a
přípravu značkové marketingové
komunikace. V kontaktu zůstane i s
oblastními manažery prodeje.
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Opel Insignia Grand Sport ceny a technická data

Škoda mezi nejúspěšnějšími
značkami v Evropě

Barva světel přístrojové desky
ovlivňuje bezpečnost

Umělá inteligence, cloud a
blockchains v autech

Mýt či nemýt auto na jaře

Opel Insignia Grand Sport - ceny a technická data
Nový Opel Insignia Grand Sport přináší nejmodernější technické vymoženosti - standardně se dodávají systémy ACC (Adaptive Cruise Control), AEB a LKA
(Line Keep Assist). K dispozici je také projekční displej (HUD) zobrazující i informace z navigace a od
asistenčních systémů.
Novinkou je systém sledování dění za vozem Rear
Cross Traffic Alert pracující s radarem a poprvé u Opelu použité kamery schopné sledovat dění v rozsahu
360° se zobrazením okolí vozu z ptačího pohledu.
U Opelu samozřejmě přidávají i to, v čem převyšují

konkurenci, tedy sedadla s certifikátem AGR či unikátní adaptivní světlomety IntelliLux LED Matrix.
Ty jsou nově sestaveny ze 32 segmentů. Nabízí se
samozřejmě i unikátní systém OnStar, umožňující
mnoho nových služeb, například i možnost bezplatně si prostřednictvím operátora tohoto systému
objednat hotel. V nabídce je i 4G LTE Wifi hotspot
umožňující, aby při cestě byli všichni cestující připojeni na internet.
Novinkou je i program individuálních úprav Opel Exclusive.

více na
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Škoda mezi nejúspěšnějšími značkami v Evropě
V roce 2016 značka Škoda dodala 1 126 500 vozů
(v roce 2015 to bylo 1 055 500 aut). Ve srovnání s
předchozím rokem vzrostly dodávky zákazníkům o
6,7 %, tedy mnohem víc, než rostl celosvětový trh
(+4,9 %, 80,68 milionů vozů).
Na řadě klíčových trhů, jako jsou Čína (317 100 poprvé v historii zde byla překonána hranice 300 000
vozů), Německo (165 200), Velká Británie (80 300) a
Polsko (56 200), dosáhl prodej vozů značky Škoda
nové rekordy. Také v Turecku (28 900), Francii (23 000)
a Izraeli (20 400) si v roce 2016 nový vůz značky Škoda
pořídilo nejvíc zákazníků v historii. Velmi úspěšné
výsledky byly dosaženy i na nových trzích, jako jsou
Tchaj-wan nebo Nový Zéland. Pokles z významných
trhů zaznamenala Škoda jen v Indii o 17,7 % na 13 000
vozů.
Škoda v současné době působí ve 102 zemích. Cílem
je do roku 2020 zvýšit tento počet na 120. Pracuje se
například na uvedení značky na perspektivní trhy v
Jižní Koreji, Íránu a Singapuru.
V obchodním roce 2016 zaznamenala společnost
Škoda Auto nové rekordní hodnoty i v tržbách a
provozním výsledku. Tržby vzrostly na 13,7 miliard eur
a překonaly rekordní hodnotu z roku 2015 o 9,8 %.
Provozní výsledek vzrostl o 30,8 % na 1,197 miliardy

eur. To představuje 8,7 % z tržeb (2015: 7,3 %). Tato
hodnota je druhou nejlepší v rámci koncernu mezi
výrobci osobních aut (po Porsche) a řadí značku Škoda
mezi nejlepší v rámci evropského automobilového
průmyslu.
Zisk před zdaněním vzrostl o 38,7 % na 1,173 miliardy
eur a zisk po zdanění dosáhl 951 milionů eur, čímž
o 34,3 % překonal výsledek předchozího roku.
Rentabilita kapitálu ROI vzrostla meziročně z 20,1 %
na 26,0 % (tj. o 5,9 %), což je jedna z nejvyšších úrovní
na celém světě.

více na
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Umělá inteligence, cloud a blockchains v autech
Na mezinárodní konferenci Bosch ConnectedWorld
2017 o internetu věcí v Berlíně Bosch představil palubní
počítač pro vozidla s automatizovaným řízením. Díky
umělé inteligenci (Al) může využít metody strojového
učení a navádět automobily i ve složitých dopravních
situacích. Zahájení výroby Al palubního počítače se
očekává nejpozději počátkem příštího desetiletí.
Automobily využívají senzory Bosch ke sledování
svého okolí. Při využití umělé inteligence budou tyto
údaje interpretovat, aby bylo možné předvídat chování
ostatních účastníků silničního provozu. Například
auta se zapnutými směrovkami pravděpodobně
změní jízdní pruh. Díky tomu vozidla s automatickým
řízením s Al rozpoznají složitou dopravní situaci a té
přizpůsobí řízení. Vše, co se počítač naučí, si uloží
do své neuronové sítě. Odborníci v laboratoři tyto

znalosti posoudí a po dalším testování bude možné
aktualizovat strukturu uměle vytvořených znalostí
dalších Al počítačů.
Kromě umělé inteligence a cloudu je jednou z
nových oblastí podnikání technologie blockchain.
Ta spotřebitelům umožňuje bezpečné online sdílení
dat. Uživatelé budou moci uzavírat online dohody a
smlouvy a provádět bezpečné platby, přičemž tato
technologie zajišťuje anonymitu dat. Blockchain
je založena na decentralizované databázi, která
distribuuje do ní zadané informace přes tisíce počítačů.
Díky využití blockchainu by mělo být možné skoncovat
s podvody s tachometry pomocí digitálního deníku
najetých kilometrů, který bude distribuován přes
více počítačů. Automobily do nich budou pravidelně
odesílat údaje o najetých kilometrech. Pomocí aplikace
budou mít majitelé
možnost si tyto údaje
ověřit a porovnat
je s údaji na displeji
vozidla. Při prodeji auta
budou mít k dispozici
certifikát s osvědčením
správnosti údajů o
ujetých kilometrech.
Jak mohou umělá
inteligence,
cloud
a
blockchains
s
připojenou inteligentní
technologií
Bosch
změnit náš život?
Například když kámen
zasáhne okno vozidla,
autoservis přes cloud
obdrží informaci a
může se na opravu
připravit
náhradní
díly
a
mechanik
po nasazení brýlí s
rozšířenou
realitou,
které
zobrazují
pokyny, může vykonat
práci rychleji.
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www.autoweek.cz

Barva světel přístrojové desky ovlivňuje bezpečnost
Leckdo si myslí, že barva číslic a dalších údajů nebo
podsvícení přístrojové desky má význam jen estetický.
Jenže snadná čitelnost údajů na přístrojové desce
přispívá k bezpečnosti silničního provozu.
Automobilky na přístrojové desce využívají různé
barvy. Saab preferoval zelenou. Ferrari prošlo od bílé
přes červeno-oranžovou k zelené. U Porsche využívají
žluté diody. Fiat preferuje zelenou a oranžovou.
Ford považuje za uklidňující zelenou, zatímco Opel
upřednostňuje neutrální bílou. Mercedes-Benz
využívá žlutou, ale pro najeté kilometry modrou. BMW
používá oranžovou. Audi má bílé pozadí se šedými
nebo namodralým číslicemi a VW modré diody. Firmy
argumentují, že dělají to nejlepší pro dobro zákazníků.
Je to ale skutečně tak? Není.
Poruchou barevného vidění (barvocitu) jsou postiženi
převážně muži (8 %) a jen asi 0,4 % žen. Asi 80 %
barvoslepců má lehčí poruchu vnímání zelené barvy a
25 % poruchu těžší. Lehkou poruchu vnímání červené
barvy má 10 % lidí a 15 % trpí poruchou těžší. To
neznamená, že na semaforu nevidí, že svítí červená.
Vědí, že na semaforu je červená nahoře. Vada ale
může mít zákeřnější následky.

Podle odborníků obecně platí tyto zásady:
- U poruchy vnímání červené se výrazně zkrátí
spektrum na dlouhovlnném konci. Při této poruše
je lépe vnímána žlutá a modrá, červená sice neruší
adaptaci na tmu, ale zhoršuje vidění do blízka.
- Zelené plochy umožňují dlouhé dostatečné vidění
do blízka i s brýlemi do dálky.
- Modrá barva je u starších řidičů nejméně vhodná.
Jejich stárnoucí nitrooční čočka ztrácí elasticitu a stává
se nažloutlou nebo nahnědlou. Dopadající světlo je
pak silně absorbováno a rozptylováno.
- Bílé světlo může oslňovat, světlé znaky na tmavém
podkladě však zlepšují kontrast.
Schopnost rozlišovat barevné znaky může být
negativně ovlivněna onemocněním oka (šedý zákal,
postižení sítnice) a užíváním některých léků.
Lékaři jsou toho názoru, že by automobilky měly
věnovat mnohem větší pozornost vývoji osvětlení
přístrojových desek. Velmi by to prospělo řidičům,
stejně jako zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
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Mýt či nemýt auto na jaře
Jak si na začátku jara správně umýt auto? Ideální je,
pokud svůj automobil svěříte do rukou profesionálů,
kteří vědí jakou autokosmetiku použít a poradí, co
auto potřebuje. Pokud nemáte čas, peníze nebo chuť,
máte další dvě možnosti: automyčku nebo ruční mytí.
V automyčce se rozhodně vyplatí nešetřit. Minimálně
jednou by se v programu mělo jednat o ošetření
konzervujícím voskem. Auto musí mít provozní
teplotu, protože prohřátý povrch znamená šetrnější
a efektivnější umytí. Doporučuje se týdenní mytí
od nečistot a jednou měsíčně dopřát vozu pořádné
navoskování. Tmely a nátěry je lepší nechat na
profesionálech alespoň jednou za dva roky.
Pokud chcete pro vůz tu nejlepší péči, zvolte ruční
umytí, které je mnohem důkladnější i šetrnější. Po
zimě je ruční mytí lepší i proto, že soli a nečistoty
vytváří vrstvy, které při mytí kartáči v myčce působí
jako abrazivum. Proto je vhodné auto před vjetím do
myčky umýt silným proudem vody. Při ručním mytí
použijte minimálně tři kbelíky - první s autošampónem
a dva s čistou vodou. Vždy vymáchejte houbu v prvním
kyblíku, potom ve druhém a následně ve třetím s
autošampónem a tak dokola dokud nebudete mít
auto čisté. Na těžko přístupná místa využijte měkký
kartáček bez kovových částí. Na konci důkladně

auto opláchněte a poté použijte tmel nebo vosk a
auto přeleštěte utěrkou z mikrovláken. I když auto
zaparkujeme do garáže, je vhodné si pořídit ventilátor,
který garáž vytopí, například teplovzdušný ventilátor
Dyson AM09. Ten můžete využít i pro přitápění
obytné části domu a v létě jako ventilátor.
Čistota by se měla dodržovat i uvnitř vozu. Pořiďte
si kvalitní vlhčené ubrousky zvlášť na plastové části
interiéru, jako jsou přístrojová deska, volant a prahy.
Pořádně umyjte vnitřní stranu skel a potom vyleštěte
utěrkou z mikrovláken. Nakonec vysajte drobky a
nečistoty z čalounění. Ideální je použít vysavač, jako
je bezkabelový ruční vysavač Dyson V6 Triggger +.
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