15. týden 2015

AutoTablet

.cz

novinky z www.autoweek.cz

pokud chcete něco navíc, stáhněte si jako pdf

Citroen Aircross concept

Koncept Aircross je další vývojovou fází
stylu nastoupeného modelem C4 Cactus s
nekonvenčním designem, který klade důraz
na nové postavení značky Citroën na trhu s
důrazem na funkčnost.
Citroen tento 4580 mm dlouhý koncept oficiálně
předvede koncem dubna na autosalonu v
Šanghaji, aby tím zdůraznil rostoucí význam
čínského trhu pro svou budoucnost. Čína
představuje 25 % prodeje značky Citroen.
Aircross concept je Plug-in hybrid se
zážehovým motorem 1,6 l s výkonem 160 kW
a elektromotorem o výkonu 70 kW umístěným
na zadní nápravě. Kombinovaný největší
výkon je 230 kW. Kombinovaná spotřeba
paliva je 1,7 l/100 km (39 g CO2/km). V čistě
elektrickém režimu vůz ujede 50 km. Lithioionový akumulátor lze dobít za 3,5 hodiny z
domácí zásuvky.

Zepředu se koncept hodně podobá vozu C4
Cactus a stejně jako C4 Cactus má na bocích
desky minimalizující poškození z menších
kolizí. Zatímco C4 Cactus má plastové panely
Airbump naplněné vzduchem, u konceptu
Aircross jsou panely vyrobené z hliníku a
pryže.
Aircross má dvě 12" obrazovky s vysokým
rozlišením. Každé sedadlo je vybaveno
reproduktory a mikrofony pro usnadnění
dialogu mezi cestujícími.
Je velmi pravděpodobné, že koncept má hodně
blízko k připravovanému nástupci kompaktního
SUV C4 Aircross, který je odvozen z Mitsubishi
ASX. Nový Citroen C4 Aircross se představí
v příštím roce jako první Citroen používající
modulární platformu PSA Peugeot-Citroen
EMP2.

více na
www.autoweek.cz

Ze světa
Unikátní autobusy v San Franciscu
Soukromá dopravní společnost Leap ze
San Francisca zavedla luxusní autobusovou
linku, která kombinuje výhody tradiční
veřejně dopravy s pohodlným a uvolněným
prostředím kavárny. Autobusy společnosti
Leap s
funkčním designem, volně
dostupnou Wi-Fi a USB vstupy pro nabíjení
elektronických zařízení umožňují lidem
dojíždějícím do práce stylové cestování.
Cestující si mohou vybrat ze tří zón k sezení, bar pro využití laptopů nebo společenské
prostředí pro konverzaci. Chytrý autobus má vlastní bar, kde se prodává organické
občerstvení a nealkoholické nápoje.
více na www.autoweek.cz
Foodtruck Peugeot
Foodtruck Peugeot Le Bistrot du Lion
(Bistro U Lva) navrhlo designérské studio
Peugeot Design Lab. Poprvé tato
restaurace na kolech zaparkuje 14.
dubna 2015 na Milánském týdnu designu
a poté přejede do francouzského
pavilonu světové výstavy Expo 2015
Milano. Foodtruck Peugeot je kompaktní
nákladní vůz, který se po zaparkování
přemění v restauraci. Kuchaři mají k
dispozici čtyři grilovací a indukční desky
a fritézu. Bistrot du Lion je vybaven vším
potřebným k tomu, aby se v jeho bezprostřední blízkosti mohlo najíst 30 hostů. Funguje
tak, aby po jídle nezůstal na místě žádný odpad.
více na www.autoweek.cz

Překlady

z angličtiny a do anličtiny
Zaměřením
na
technická
témata především z oblasti
automobilového průmyslu.
rybecka@volny.cz
tel. 737 846 184
Více o knihách z nakladatelství
REBO International CZ na
www.rebo.cz
kde je i e-shop.

Jaguar XF má předběžnou cenu

Značka Jaguar při celosvětové premiéře
nového manažerského sedanu střední třídy XF
na autosalonu v New Yorku oznámila i prodejní
ceny. Předběžná cena verze se vznětovým
motorem 2,0 l začíná na 1 149 742 Kč, varianty
s pohonem všech kol AWD jsou od 1 727 759
Kč (motor V6 3,0 l/250 kW). První vozy se k
dealerům dostanou na podzim.
Vůz je dlouhý 4954 mm při rozvoru 2960
mm. Nosná struktura a podvozek jsou ze 75
% vyrobeny z hliníkových slitin. Výsledkem
je úspora hmotnosti 80 až 190 kg při zvýšení
tuhosti v krutu až o 28 %.
Vyspělá technologie pasivních tlumičů zaručuje
mimořádný jízdní komfort. Pro poskytnutí ještě
lepší kontroly monitoruje systém Adaptive
Dynamics 100x za sekundu pohyby karoserie
a 500x za sekundu pohyby kol, aby určil
optimální nastavení tlumičů podle daných
jízdních podmínek.
Jaguar XF se bude nabízet se třemi zážehovými
a třemi vznětovými motory. Pro verze s
přeplňovanými zážehovými motory V6 je k

dispozici i pohon všech kol AWD. Modely s
turbodiesely dostanou pohon všech kol od jara
2016.
U verzí XF s pohonem zadních kol se využívá
systém podpory trakce All-Surface Progress
Control pro rozjezd bez prokluzu kol. Systém,
vyvinutý pro pomalou jízdu v nepříznivých
podmínkách, samočinně reguluje brzdy a
plyn pro zajištění co nejlepších záběrových
schopností.
S pohonem všech kol se počítalo od začátku.
Nový systém Torque on-demand nabízí
vylepšení pohonu 4x4 včetně inteligentního
ovládání dynamiky pohonu IDD (Inteligent
Driveline Dynamics). Poprvé je u verze XF
AWD v systému Jaguar Drive Control použit
režim Adaptive Surface Response (AdSR), který
identifikuje typ povrchu, například sníh nebo
štěrk, a tomu přizpůsobí mapování motoru,
převodovky, řízení a DSC tak, aby bylo vozidlo
v podmínkách s nízkou adhezí ještě klidnější.

více na
www.autoweek.cz

Ze světa
V zajetí Porsche: unikátní výstava vozů
Porsche
Společnost Porsche Inter Auto CZ připravila
pro fanoušky těchto automobilů ve spolupráci
s nákupním a společenským centrem Arkády
Pankrác Praha jedinečnou výstavu vozů V
zajetí Porsche, která se uskuteční v termínu
od 9. do 29. dubna. Návštěvníci se mohou
těšit na průřez historií modelové řady 911 i
na novinky značky. Součástí výstavy, budou
také speciální doprovodné akce a soutěž o
zajímavé ceny. Hlavní cenou bude zapůjčení
vozu Porsche na víkend.
více na www.autoweek.cz
Kia Motors Slovakia vyrobila dvoumiliontý
automobil
Od roku 2006 výrobní závod Kia Motors
Slovakia vyprodukoval 2 miliony vozidel,
které byly exportovány do 76 zemí. Závod
Kia Motors Slovakia má důležité postavení
jako jediný evropský závod značky Kia,
kde se modely cee’d a Venga vyrábějí
exkluzivně pro evropský trh. Vyráběné
modely se podílejí až 56 % prodaných
automobilů značky v Evropě. Model
cee’d tvoří polovinu celkové produkce.
Následuje SUV Kia Sportage s 39%
zastoupením. Podíl malého rodinného
MPV Kia Venga představuje 5 % z
celkového objemu vyrobených vozidel.
více na www.autoweek.cz

Formule & motorsport - jaro 2015
Jarní vydání magazínu Formule & motorsport je věnováno představení všech týmů
F1 a tratí velkých cen, takže je ideálním průvodcem fanoušků pro novou sezonu
mistrovství světa F1. Opět je přílohou tabulka pro průběžné zaznamenávání
výsledků.
Jarní vydání Formule & motorsport lze objednat na adrese Sport-Press, spol.
s.r.o., Okrasná 116, 103 00 Praha 10, přes e-mail vydavatelstvi@sport-press.cz
nebo na tel. 267 712 647.

Outlander 2016 předzvěstí nové éry Mitsubishi
Mitsubishi Motors North America (MMNA)
na autosalonu v New Yorku 2015 předvedla
nové sedmimístné SUV Mitsubishi Outlander
pro modelový rok 2016. Outlander 2016
je mnohem víc než běžnou modernizací.
Mitsubishi Outlander ve verzi pro modelový
rok 2016 poprvé představuje nový designový
směr značky.
Outlander 2016 je prvním sériově vyráběným
modelem Mitsubishi, který představuje nový
designový směr značky a k tomu přidává
mnoho důležitých konstrukčních vylepšení,
takže vypadá, jezdí a chová se jako úplně
nový model. To z něj dělá pro zákazníky ještě
atraktivnější vůz, než byl doposud.
Outlander 2016 představuje novou designovou
koncepci přídě, kterou u Mitsubishi označují

více na
www.autoweek.cz

jako Dynamic Shield (Dynamický štít).
Halogenové světlomety doplňují obrysová LED
světla a rovněž na zádi najdeme LED světla
(ve všech verzích).
Outlander 2016 přináší i konstrukční vylepšení
podvozku, především vyšší konstrukční tuhost
nosné struktury karoserie i zavěšení kol,
přepracovanou geometrii zavěšení kol a nový
elektrický posilovač řízení. Další vylepšení se
týkají protihlukových opatření.
Ve vyšších verzích jsou v nabídce i vyspělé
bezpečnostní systémy Mitsubishi, jako např.
systém zmírňování následků čelní kolize FCM,
varování při opuštění jízdního pruhu LDW
nebo adaptivní tempomat ACC.

Z dpmova
Nové obchodní zastoupení
Lamborghini
Lamborghini Praha zahajuje
svou obchodní a prodejní
činnost ze své nové značkové
prodejny spolu s oficiální
premiérou nového Lamborghini
Aventador LP 750-4 Superveloce
v České republice. Dohoda o
obchodním zastoupení byla
podepsána se společností
Exclusive
Cars
Vertriebs,
dceřinou společností Porsche
Holding Salzburg, zavedenou
společností pro prodej luxusních
vozů. Společnost Porsche Inter Auto CZ byla jmenována jejím servisním partnerem.
Za přítomnosti prezidenta a generálního ředitele společnosti Automobili Lamborghini
Stephana Winkelmanna byl při příležitosti otevření nové prodejny oficiálně představen
nový automobil pro český trh Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce.
více na www.autoweek.cz
Značka Praga
znovu na silnici
Automobilka Praga se
chystá představit svůj nový
osobní silniční vůz, jímž
chce navázat na dlouhou
historii
legendárních
vozů této značky. Nový
supersport po dlouhém vývoji úspěšně absolvoval homologaci dne 17. 3. 2015, a je
tak prvním silničním osobním automobilem značky Praga vyrobeným od roku 1947.
Nové silniční auto je inspirováno závodními prototypy, jejichž vývojem se značka v
posledních letech velice intenzivně zabývá. Díky poměru výkon/váha převyšujícím
550 k/1000kg nabídne tento model řidičům jedinečné jízdní zážitky.
více na www.autoweek.cz

Další témata 15. týdne ve www.autoweek.cz:
Arval partnerem EPH
Pneumatiky Barum Bravuris 4x4 v testu
Cebia varuje před kontrolami aut v Německu

Personalia z
Časopis Auto7 mění šéfredaktora
Čtrnáctideník Auto7 bude mít od května
2015 nového šéfa. Z vydavatelství
Motor Presse Bohemia odešel Michal
Štengl. “Od 1. dubna již nepracuji ve
vydavatelství. Co budu dělat nevím,
protože jsem neměl moc času zatím
něco najít,” napsal nám Michal Štengl.
V čele Auto7 strávil rok a půl poté, co
předloni nahradil Jana Blažka. Novým
šéfredaktorem Auto7 se od května
2015 stává Tomáš Krásenský, dosavadní
šéfredaktor titulu Udělej si sám. Krásenský
začínal ve vydavatelství Motor Presse
Bohemia jako redaktor Auto7, působil i
ve funkci zástupce šéfredaktora.

Značka Audi dostane nového ředitele
Rakušan Thomas Otter končí na pozici
ředitele značky Audi v Porsche ČR a
vrací se do holdingu v Salzburku, kde
převezme nové manažerské úkoly.
České Audi dostane od 15. dubna
nového šéfa. Novým ředitelem
divize bude Tomáš Velek, který má
s prémiovým segmentem rozsáhlé
zkušenosti. Několik let vedl české a
slovenské zastoupení značky Lexus a
zároveň v těchto zemích působil jako
ředitel externích vztahů značek Lexus
i Toyota. Velmi dobře zná také značku
Audi, kde osm let pracoval před svým
angažmá u Lexusu.
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Partner organizace:
Oldtimer číslo 3 2015

Vyšlo nové číslo magazínu pro znalce a milovníky
historických vozidel. Hlavním tématem je historie
firmy Borgward a jejího kontroverzního zániku.
Nechybí ani přehled veteránských klubů v ČR a
řádková inzerce.
Z obsahu čísla:
Retro: Mototechna
Legislativa: Testace historického vozidla
Osobnost: Ladislav Křeček - Profesor českých
soutěží
Muzea: Národní automobilové muzeum v Turíně 2. část
Historie: Závodní motocykly NSU
Oldtimer je v prodeji ve vybraných prodejnách
sítě PNS. Oldtimer je možné zakoupit i osobně
ve vydavatelství IBS motorpress na adrese:
Českobrodská 10/19, Praha 9, 190 00.
Další informace a předplatnéna:
oldtimer@ibsmotorpress.cz
tel.: +420 725 918 139

Lexus NX 200t
V prodeji už je nové prémiové SUV
Lexus NX200t, navazující na model NX 300h s hybridním pohonem.
Nový řadový čtyřválec 2,0t používá
přímé vstřikování, proměnlivý kompresní poměr a přeplňování turbodmychadlem. Má rychlou odezvu a vyšším
točivý moment v nízkých otáčkách. K
dispozici je i pohon všech kol AWD a
připravena je i verze F Sport.
Nový Lexus NX 200t se pyšní zajímavostmi, které jej odlišují, jako např.
zadní elektricky sklopná sedadla,
bezdrátové dobíjení mobilních přístrojů nebo unikátní povrchovou úpravu
připomínající leštěnou ocel, která byla
vytvořena speciálním postupem leštění
dřeva, jehož předobrazem byla koncertní piana Yamaha.
Zaváděcí nabídka modelu Lexus NX je
doplněna o možnost zvýhodněného financování od Lexus Financial Services.
Jde o garantovaný úrok 3,45 % ročně,
bez poplatku za uzavření smlouvy a
s garantovanou sazbou Lexus Pojištění
Komplet+ včetně pojištění GAP po celou dobu splácení.

více na
www.autoweek.cz

Jsou tradiční sedany na ústupu? V New Yorku nikoli
V Evropě jsou nejtradičnější auta s karoserií sedan na vymření. Autosalon v New Yorku ukázal,
že v USA je to jinak. Šéf GM pro Severní Ameriku Alan Batey v New Yorku s velkou slávou
odhalil nový Chevrolet Malibu pro modelový
rok 2016, byla zde nová Kia Optima a osmá
generace Nissanu Maxima s nevídanou sbírkou
parádiček. Nový sedan XF předvedl i Jaguar.
Luxusní značka Cadillac přišla s úplně novým
sedanem CT6 a Ford Motor na něj odpověděl
novým konceptem Lincoln Continental. Konspirační rivalita mezi dvěma největšími americkými
automobilovými koncerny byla patrná na první
pohled. GM už v lednu oznámilo, že svůj Cadillac CT6 neodhalí v Detroitu, ale až v New
Yorku. Lidem z Dearbornu to samozřejmě neuniklo, takže Ford pozval novináře v New Yorku
na schůzku se svým šéfem Markem Fieldsem,
aby jim o dva dny dřív ukázal koncept Lincoln
Continental. Ford tak získal náskok dvou dnů
plné publicity.
U GM ale proti Fordu vytáhli jinou zbraň. Když
byl president GM Dan Ammann dotázán, zda si

myslí, že Continental ukradl sedanu CT6 moment
překvapení, odpověděl: „Chtěl bych, aby se k
tomu vyjádřili návrháři od Bentleye.“ Narážel na
to, že se Continental více než jen podobá vozu
Flying Spur. Ta shoda přiměla vedení Bentleye
vyjádřit námitky a šéfdesignér Luc Donkewolke prohlásil: „Něco takového je nepřípustné a
kazí to pověst celého automobilového designu.“
Odpověď šéfdesignéra Lincolnu Davida Woodhouse byla velmi rychle z jeho facebookového
profilu stažena.
Pro GM je ale důležitější, že Cadillac dosahuje
dvojnásobný objem prodeje než Lincoln a CT6
zákazníci dostanou nejméně o rok dřív, než se
dočkají Continentalu.
Z amerického pohledu se segment sedanů jeví v
dobré kondici. Automobilky se z tohoto segmentu nestahují, ale znovu nabíjejí pro nový útok.
Stane se tak i v Evropě? Asi těžko. Ani nové
generace Passatu a Mondea nepůsobí dojem,
že by mohly zvrátit klesající zájem kupujících o
tato auta. Bude nový Superb úspěšnější? V USA
by určitě měl šanci.

více na
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FIA dává zelenou novému vozu Škoda Fabia R 5
Světová automobilová federace FIA homologovala nový soutěžní speciál značky Škoda. Homologační proces je dlouhodobá a komplexní
procedura, která vyžaduje úzkou spolupráci s
FIA a má několik částí. Nový vůz Škoda Fabia
R 5 se musel v uplynulých měsících podrobit
rozsáhlému přejímacímu procesu, který byl nyní
úspěšně zakončen schválením ze strany FIA.
Škoda Fabia R 5 vychází z nového sériového
vozu Fabia a je nástupcem vozu Škoda Fabia
Super 2000, který vešel do historie Škoda Motorsport jako nejúspěšnější soutěžní vůz všech
dob.
„Těší nás schválení ze strany Světové automobilové federace FIA. Nyní můžeme prokázat
kvalitu našeho nového vozu při soutěžích,“ říká
Dr. Frank Welsch, člen představenstva Škoda AUTO odpovědný za technický vývoj. „Při
vývoji naší tak úspěšně zavedené sériové Fabie třetí generace jsme převzali některé geny
z našich soutěžních vozů a vyvinuli jsme tu nejemocionálnější Fabii všech dob. Nyní naopak

sériový model posloužil jako základ pro nový
vůz Fabia R 5.“
Nový soutěžní vůz je podle předpisů FIA vybaven turbomotorem 1,6 l. To je podstatná změna
oproti nepřeplňovanému motoru 2,0 l vozu Fabia Super 2000. Kromě toho bude mít pohon
všech kol, sekvenční pětirychlostní převodovku a přední nápravu se vzpěrami McPherson.
Hmotnost je podle předpisů minimálně 1230
kg. Do přesného nastavení a optimální souhry
vysoce moderních součástí investoval tým Škoda Motorsport od spuštění projektu 15 měsíců
intenzivní vývojářské práce.
„Jsme rádi, že máme homologaci od Světové
automobilové federace FIA v kapse,“ říká ředitel
Škoda Motorsport Michal Hrabánek. „S novým
vozem Škoda Fabia R 5 chceme na tratích rallye po celém světě díky rychlosti a spolehlivosti
navázat na úspěchy posledních let. Po úspěšné
homologaci nyní můžeme zahájit následující
fáze projektu Fabia R 5.“

více na
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Rekordní podpora trhu s CNG vozy
Největší ryze česká strojírenská skupina Vítkovice
Machinery Group (VMG) podepsala obchodní
smlouvu s automobilkou Škoda Auto. Skupina
VMG během tří let nakoupí 300 vozidel Škoda
Octavia G-TEC a svá dosavadní CNG auta uvolní
pro sekundární trh. Vítkovice Machinery Group
se tak stávají dosud největším velkoodběratelem
vozů Škoda Octavia G-TEC.
„Naším společným cílem je podpora trhu s CNG
vozidly. Pro naši skupinu to má jednoznačný efekt
- jsme dodavateli ocelových lahví i komplexních
systémů a služeb pro CNG v dopravě. CNG
má významné místo v naší nové marketingové
strategii Metal Evolution,“ uvedl rozhodující
vlastník VMG Jan Světlík. Navíc se podle něj
rýsuje i možnost spolupráce se Škoda Auto na
třetích trzích.
„Podpis smlouvy se Škoda Aut je odpovědí na
otázky, zda je potřeba mít nejprve dostatek vozů
na CNG nebo síť CNG plniček. My rozvíjíme
oboje současně. Dalšímu rozvoji ekologické a
ekonomické dopravy na CNG v České republice
podle našeho názoru nic nebrání,“ uvedl Jan

Světlík, předseda představenstva Vítkovice
Holding, rozhodující vlastník skupiny Vítkovice
Machinery Group.
„Velmi nás těší, že se společnost Vítkovice
Machinery Group rozhodla v rámci své rozsáhlé
CNG strategie pro reorganizaci vozového
parku prostřednictvím modelu Octavia G-TEC,“
říká Luboš Vlček, šéf prodejní organizace
Škoda ČR. „Dosud největší kontrakt na dodávku
vozů Octavia G-TEC je významným příspěvkem
k naplnění prodejních cílů tohoto modelu pro
letošní rok,“ dodává Vlček.
Vítkovická strojírenská skupina bude mít do tří let
ve vlastním vozovém parku prakticky všechna
vozidla na CNG s výjimkou jednotlivých aut v
několika málo afilacích, kde zatím není možné
pohon na CNG využívat. Kromě toho má
již 14 plnicích stanic CNG. Síť s označením
CNGvitall skupiny VMG včetně společných míst
se společností Benzina bude letos čítat 33 CNG
stanic.

více na
www.autoweek.cz

Audi se chystá bojovat o titul ve WEC
Audi je připraveno na mistrovství světa FIA WEC
s pátou generací prototypu R18. Audi je dosud
jediným výrobcem, který dokázal v Le Mans
vyhrát s hybridní pohonnou jednotkou - od roku
2012 zde nebyl R18 e-tron quattro poražen.
Nový vůz přináší přechod do kategorie 4 MJ s
dvojnásobným množstvím akumulované energie.
Nová podoba je daná novým způsobem vedení
proudu vzduchu obtékajícího příď vozu, bočnice i
záď. Rozměrné otvory u předních blatníků snižují
aerodynamický odpor a vynutily si nový design
hlavních světlometů. Ty kombinují technologie
Matrix LED a Audi Laserlight, které si zákazníci
Audi mohou objednat i v produkčních modelech.
Proudění vzduchu bočnicemi s novou konfigurací
chladičů je optimalizováno pro minimalizaci
aerodynamického odporu. Kryt motoru se těsněji
přimyká k pohonné jednotce, což je patrné
zúžením za kokpitem. Audi má připraveny dvě
varianty karoserie pro různé typy okruhů.

U Audi se energie rekuperovaná při brzdění
využívá ke zlepšení akcelerace pohonem
předních kol elektromotorem o výkonu 200 kW.
Letos u Audi zvýšili množství energie, kterou lze
akumulovat v průběhu jednoho kola v Le Mans,
ze 2 MJ na 4 MJ. Zdvojnásobení akumulovatelné
energie znamenalo zvětšení kapacity systému
jejího ukládání. Ten využívá systém s roztáčením
setrvačníku. Zvýšení výkonnosti hybridního
systému ale znamená nutnost snížit výkon
motoru V6 TDI 4,0 l. Ten má nyní výkon 410 kW
(558 k). U nového vozu se podařilo dosáhnout
minima hmotnosti 870 kg.
Motor Audi TDI měl v Le Mans premiéru v roce
2006. Ač se od té doby pravidelně zlepšují
časy dosahované na jedno kolo a do roku 2014
se podařilo dosáhnout osmi vítězství na této
trati, spotřeba nafty se za stejný čas snížila o
pozoruhodných 38 %.

Plnicí stanice CNG

Česká republika
Veřejné plynárenské stanice
Veřejné stanice jiných společností

Ústí
nad Labem
Most

Častolovice
Česká Lípa

Terezín
Chodov
Karlovy
Vary

Kladno

Králův Dvůr

Svoboda
nad Úpou

Mladá
Boleslav
Milovice
nad Labem
Brandýs
nad Labem

Louny

Plzeň

Liberec

Hradec Králové

Jeseník

Pardubice

Kolín

PRAHA

Úpice

Krnov

Hrušová

Žebrák
Benešov

Janov
Humpolec

Písek

Tábor
Jihlava
Jindřichův
Hradec

Opava

Přerov
Tišnov

Třebíč

Zlín

BRNO
Uherské Hradiště
Znojmo

Hodonín

Havířov

Frýdek-Místek

Prostějov

České Budějovice
Český Krumlov

OSTRAVA
Olomouc

Žďár
nad Sázavou
Velké Meziříčí

Zábřeh

