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Pickup Škoda FUNstar

více na
www.autoweek.cz

Škoda Auto pokračuje ve skvělém projektu 
započatém vloni konceptem CitiJET. Již 
podruhé dala vybraným žákům středního 
odborného učiliště možnost vytvořit si svůj vůz 
snů. Prostřednictvím této akce chce Škoda Auto 
podpořit a posílit kreativitu a odbornost žáků. 

Koncept pickupu Škoda FUNstar staví 23 žáků 
Středního odborného učiliště strojírenského 
Škoda Auto. Projekt vozu vzniká v těsné 
spolupráci se Škoda Designem a oddělením 
Výroby. Veřejnosti se Škoda FUNstar představí 
na 34. ročníku srazu GTI u jezera Wörthersee 
ve dnech 13. až 16. května.

Od listopadu loňského roku dvě mladé ženy 
a 21 mladých mužů rozvíjejí své myšlenky 
a diskutují možná řešení, kreslí, konstruují a 
především tvoří něco naprosto mimořádného 
- nezaměnitelný automobil.

 „Po vynikajících výsledcích premiéry vozu 
Škoda CitiJet v loňském roce bylo jasné, že 

v něm budeme pokračovat. I letos jsme opět 
nadšeni kreativními nápady našich žáků a 
jejich cílevědomou realizací. Škoda FUNstar je 
skvělá studie, která návštěvníky srazu GTI jistě 
překvapí a nadchne,“ říká Bohdan Wojnar, 
člen představenstva společnosti Škoda Auto 
za oblast HR management.

Škoda FUNstar je nekonvenční pickup 
vycházející z nové generace modelu Fabia. 
Specialitou jsou LED-světla, umístěná pod 
bočními ochrannými lištami. Přední světlomety 
jsou rovněž osazeny LED, ve světlech pro denní 
svícení najdeme i zelené LED-proužky. LED-
diodami jsou osazené i zadní svítilny.

FUNstar má 18" kola Gemini z Octavie RS. 
Vůz pohání zážehový motor 1,2 TSI/90 kW. 
Převodovka je sedmirychlostní DSG. V interiéru 
najdeme sportovní volant a soundsystém o 
výkonu 1400 W.

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-pickup_skoda_funstar_na_bazi_modelu_fabia-4387


Více značek z TPCA?
Výkonný šéf PSA Peugeot-Citroen Carlos 
Tavares vyjádřil souhlas s možným rozšířením 
výroby v TPCA o další partnery. PSA se otevírá 
možnosti připojení většího počtu partnerů s 
cílem snížit náklady na konstrukci a produkci 
miniautomobilů vyráběných v Kolíně. Taveres 
uvedl, že současná spolupráce s Toyotou v 
českém závodě „je velmi plynulá a přínosná“ 
a PSA ji chce zachovat. „Při výrobě vozů ze 
segmentu A je lepší, když se seskupí několik 
automobilek, které sdílejí náklady na vývoj. V současnosti jsou obchodní podmínky tak 
tvrdé, že má smysl spojit se při sdílení investic a výrobní kapacity. Jsme v tomto ohledu 
velmi pragmatičtí a velmi otevření,“ uvedl Tavares.
Toyota a PSA od roku 2005 v TPCA vyrábějí miniautomobily Toyota Aygo, Peugeot 108 
a Citroen C1. Kapacita továrny je 340 000 vozů ročně, ale v posledních letech nebyla 
plně využívána.
více na www.autoweek.cz

Škoda World Dealer Conference - Superb 
přijíždí
Čtyři týdny před oficiálním zahájením prodeje 
představuje Škoda novou generaci modelu 
Superb svým prodejcům a partnerům z celého 
světa na Škoda World Dealer Conference (28. 
dubna až 8. května) ve Vídni.  Jedenáctidenní 
akce se vedle evropských prodejců značky 
Škoda zúčastní také prodejci ze zámoří, mimo 
jiné z Číny, Indie nebo Austrálie. V rámci WDC 

bude mít 4600 partnerů značky poprvé možnost detailně vyzkoušet model Škoda 
Superb i při testovacích jízdách. Připraveno  je pro ně 200 vozů. Prodej nové generace 
Superbu bude zahájen v červnu.
více na www.autoweek.cz

PřeklAdy
z angličtiny a do angličtiny
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.

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-vice_znacek_z_tpca-4385
http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-skoda_world_dealer_conference_superb_prijizdi-4390
http://www.rebo.cz


Volkswagen AG v Berlíně otevřela na ulici Unter 
den Linden po rozsáhlé přestavbě areál pro 
komunikaci Volkswagen Group Forum DRIVE. 
Velkorysý prostor se špičkovým technickým 
vybavením umožní prezentaci všech 12 značek 
skupiny Volkswagen pod jednou střechou. 
Spolu s nimi zde má své místo i finanční skupina 
Volkswagen Financial Services. 

Dům, v němž se budou střídat různé výstavy a 
prezentace, návštěvníkům poskytne pohled na 
různé vize a témata skupiny Volkswagen. Značky 
Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Bentley, Bugatti, 
Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen - 
užitková vozidla, Scania a MAN se budou 
střídat v představování svých exponátů vždy po 
dobu tří měsíců. Jejich špičkové výrobky budou 
vystaveny trvale v jiných výstavních prostorách. 
Při první výstavě se všechny značky prezentují 
individuálními tématy ve svých vlastních sekcích 
se společným mottem „Start - Svět skupiny 
Volkswagen“. 

Otevření budovy bylo velkorysou společenskou 
událostí, jíž se zúčastnilo mnoho místních celebrit. 
Akce se odehrála krátce po dramatických 
změnách ve vedení koncernu. Vše se proto neslo 
v nezbytném optimistickém duchu s nadějným 
výhledem na ještě lepší budoucnost. Při prvním 
veřejném vystoupení po boji o moc s Ferdinandem 
Piechem se Martin Winterkorn mohl s hrdostí 
představit jako vrcholný představitel největšího 
německého průmyslového podniku po boku 
spolkového ministra hospodářství Sigmara 
Gabriela (SPD) a starosty Berlína Michaela 
Müllera (SPD).

Největší hvězdou večera, který ozdobilo 
hudební dílo, v němž 12 sólistů hudbou 
vyjádřilo charakter všech koncernových 
značek, bylo vystoupení zpěváka Robbieho 
Williamse. Večerem provázela s obdivuhodným 
humorným nadhledem televizní hvězda Barbara 
Schönebergerová.

V Berlíně se otevírá Volkswagen Group Forum DRIVE

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-v_berline_se_otevira_volkswagen_group_forum_drive-4388


Google nutí prodejce ke změně 
strategie
Strategie Googlu v USA vede prodejce 
automobilů ke změně obchodní a 
komunikační strategie. Nový algoritmus 
Mobilegeddon od Googlu je totiž nutí 
k upřednostňování chytrých telefonů. 
Pokud preference spotřebitelů dosud 
prodejce automobilů a autodílů 
nepřiměly k provozování webových 
stránek zvýhodňujících mobilní telefony 
a tablety, tak je k tomu Google dotlačí. 
Gigantický vyhledávač, který je 
klíčovým nástrojem marketingových 
strategií většiny prodejců, zavedl změny v algoritmech, které zajistí lepší pozici při 
vyhledávání těm firmám, které mají webové stránky přizpůsobené pro mobilní telefony 
a naopak znevýhodní ty, kteří tyto aktualizace dosud neudělali. Googlu se jedná o 
to, aby podával relevantní výsledky na relevantní vyhledávání, takže kdo toto neplní, 
nedostanete přednost. Nakupování automobilů prostřednictvím chytrých telefonů je v 
USA na vzestupu - představuje už téměř polovinu všech online kontaktů mezi spotřebiteli 
a prodejci.
více na www.autoweek.cz

Partnerství PSA Peugeot Citroën a IBM
PSA Peugeot Citroën a IBM navázaly 
partnerství s cílem urychlit a zlepšit 
nabídku nových služeb dostupných ve 
vozech s mobilním připojením. Zcela 
nový ekosystém mobilních služeb 
umožní skupině PSA rozvíjet nové 
obchodní příležitosti včetně prodejců 
a měst zapojených do projektu Smart 
Cities, která budou mít možnost 
vyvinout moderní komunikační službu 
upozorňující na práce na silnici, 
objížďky a dopravní zácpy. Řidiči a 
jejich spolucestující mohou využívat 
nové informace zlepšující bezpečnost 

a pohodlí při cestování. Očekává se, že počet automobilů s mobilním připojením by 
po celém světě měl v roce 2020 dosáhnout čtvrt miliardy. Až doposud se však většina 
novinek týkala především aplikací pro chytré telefony, navigace a asistenční služby.
více na www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-google_nuti_prodejce_k_novemu_pristupu-4381
http://www.autoweek.cz/cs-tiskove_zpravy-partnerstvi_psa_peugeot_citroen_a_ibm-4383


Ford Mustang s karoserií Fastback nebo 
Convertible si v Evropě už objednalo více než 
2200 zákazníků. První vozy by měly dorazit 
k evropským prodejcům Fordu v červenci. Je 
to poprvé v půlstoleté historii modelu, kdy se 
Mustang prodává také v Evropě. Mustang pro 
evropské trhy se vyrábí v továrně Flat Rock v 
Michiganu. 

Zákazníci se mohou rozhodnout pro motor  V8 
5,0 l o výkonu 310 kW nebo pro hospodárnější 
2,3 EcoBoost s výkonem 233 kW. Mustang 
Fastback 5.0 V8 se šestirychlostní přímo 
řazenou převodovkou dosáhne rychlosti 100 
km/h za 4,8 s. To je nejlepší hodnota ze všech 
v Evropě nabízených modelů značky Ford od 
malosériového supersportu Ford GT z roku 
2005. Ford Mustang Fastback 2.3 EcoBoost s 
přímo řazenou převodovkou má kombinovanou 
spotřebu 8,0 l/100 km (tj. emise CO2 179 g/
km).

Ford Mustang poprvé v Evropě

více na
www.autoweek.cz

Na evropské trhy bude nový Ford Mustang 
sériově dodáván se sportovní sadou, obsahující 
výkonnější brzdy a účinnější chlazení. Jízdní 
vlastnosti vozu jsou naladěné tak, aby splnily 
očekávání evropských zákazníků. Charakter 
Mustangu lze přizpůsobit aktuálním podmínkám 
a rozpoložení řidiče prostřednictvím 
přepínatelných jízdních režimů Normal, Sport+, 
Track a Snow/Wet. Zvolený režim se promítne 
do nastavení elektronického stabilizačního 
systému AdvanceTrac, plynového pedálu, 
řízení a případně i samočinné převodovky. K 
dispozici jsou režimy Normal, Sport+, Track 
a Snow/Wet. Nezávisle na tom lze ještě 
přizpůsobit odezvu elektrického posilovače 
řízení, jenž dává na výběr z módů Normal, 
Comfort a Sport.

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-ford_v_evrope_eviduje_zajem_o_mustang-4389


Rok Mototechny Premium
Mototechna  Premium prodala během 
prvního roku existence 295 ojetých vozů. 
Průměrná cena jednoho prodaného 
auta byla 840 000 Kč. Značku, pod kterou 
se prodávají výhradně ty nejluxusnější 
ojeté vozy prémiových značek, vloni v 
dubnu na trh uvedla společnost AAA 
Auto. Prodeji Mototechny Premium 
dominují značky Audi, BMW a Mercedes, 
přičemž 55 % prodeje představují SUV.
„Z rozboru prodejů naší luxusní značky Mototechna Premium jasně vyplývá, že stát 
se jejím zákazníkem znamená stát se členem exkluzivního klubu majitelů zánovních 
luxusních vozů. Přitom prodejní cena těchto aut je často vůči ceníkovým pořizovacím 
cenám nových vozů až o 40 % nižší,” uvedla generální ředitelka AAA Auto Karolína 
Topolová.
více na www.autoweek.cz

Konference s názvem Soumrak biopaliv
V Konferenčním centru Hotelu Grandior Prague 
proběhla konference s názvem Soumrak 
biopaliv - EU snižuje povinné přimíchávání, 
co na to Česká republika. Odborníci i laická 
veřejnost diskutovali o významu biopaliv pro 
občany. Mezi mluvčími vystoupili poslanec 
Evropského parlamentu Petr Mach, publicista 
a klimaskeptik Vítězslav Kremlík, Rastislav 
Trecák - dlouholetý obchodník s biopalivy 
a Jaroslav Černý z Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze. Konference měla 
upozornit na přehodnocování postojů EU na 
přimíchávání biopaliv (viz. str. 14).

„Podpora biopaliv zdražuje řidičům naftu a benzín asi o padesát haléřů na litr a 
osvobození biopaliv od spotřební daně stojí státní rozpočet miliardy korun na ušlé 
dani. Z podpory biopaliv bohatne pouze několik podnikatelů. Mým cílem je kompletní 
zrušení podpory biopaliv,“ uvedl Mach. "Biopalivům se přizpůsobuje i vývoj nových 
motorových olejů, který je v posledních deseti letech zaměřen téměř výhradně na 
zvýšení odolnosti proti účinkům biopaliv,“ uvedl Ing. Jaroslav Černý, CSc, z VŠCHT.
více na www.autoweek.cz

další témata 18. týdne ve www.autoweek.cz:
Výběrové řízení na provozovatele Centrálního registru vozidel
Ministr dopravy Dan Ťok odmítá zvýšení rychlosti na dálnicích
Škoda Auto vyrobila 750 000. vůz modelové řady Superb

http://www.autoweek.cz/cs-tiskove_zpravy-rok_mototechny_premium-4384
http://www.autoweek.cz/cs-tiskove_zpravy-eu_snizuje_povinne_primichavani_co_na_to_ceska_republika-4396


Personalia z

Personální změny v MBtech Bohemia
MBtech Bohemia ohlásila několik 
personálních změn, které mají vliv na 
pozice jak v samotné společnosti, 
tak na úrovni celé skupiny AKKA, kam 
dodavatel patří. Dr. Wolfram Motz, 
který dosud zastával pozici jednatele 
společnosti, se stal CEO skupiny AKKA 
pro střední a východní Evropu. Na této 
mezinárodní pozici se bude Motz věnovat 
strategickému řízení nejen MBtech 
Bohemia, ale i pobočkám skupiny 
AKKA v Rumunsku a Turecku. Provozním 
ředitelem se od 1. dubna 2015 stal 
Martin Novotný. Úkolem nového COO 
MBtech Bohemia bude koordinovat 
implementaci firemní strategie zejména 
v oblasti rozvoje kompetencí, orientace 
na potřeby zákazníků a užšího začlenění 
obchodního oddělení.

Ve věku 88 let zemřel Francois 
Michelin
Světové agentury oznámily ve 
čtvrtek 30. dubna úmrtí Francoise 
Michelina. Vnuk zakladatele značky 
zemřel ve Francii ve věku 88 let. 
Francois Michel působil ve vedení 
stejnojmenného koncernu více než 
50 let, než ho v roce 2002 nahradil syn 
Edouard. “Odcházím z výkonného 
vedení společnosti, což znamená, 
že již nemám žádnou administrativní 
odpovědnost. Nemůžete však oddělit 
strom od jeho kořenů. Starý strom 
tu zůstává a ptáci budou mít stále 
možnost odpočívat v jeho větvích, 
když budou unaveni,” řekl tehdy 
Francois Michelin.

http://www.automakers.cz
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Oldtimer číslo 4/2015
Vyšlo nové číslo magazínu pro znalce a milovníky 
historických vozidel. Hlavní témata jsou Škoda 
120 S Rallye a Jawa 350 2xOHC - 2. v MS 1961, ale 
i poodhalení pozadí jak zahynul Josef Brázdil na 
Masarykově okruhu roku 1934.

Z obsahu čísla:
Alexandr "Saša" Kolowrat
Porsche 908/03 a Targa Florio 1970
První čtyřkolky Mercedes: Dernburg Wagen, G 4 a 
G 5

Oldtimer je v prodeji v prodejnách Mediaprint 
& Kapa. Oldtimer je možné zakoupit i 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

Partner organizace:

Jen v PdF ještě najdete:
Ceník Ford Mustang
Biopaliva
Systém e-call
Robotické vozidlo NASA
6 hodin Spa

http://www.oldtimermagazin.cz


Ford Mustang
Sériová výbava zahrnuje 19“ kola z lehké slitiny, 
bixenonové světlomety, dvouzónovou klimatiza-
ci, LED zadní svítilny a zadní difuzor. Sériově 
se v Evropě bude dodávat rovněž audiosystém 
s devíti reproduktory a systém SYNC 2 s hlas-
ovým ovládáním a 8“ dotykovou obrazovkou. 

Mimo veřejné komunikace lze používat funkce 
Track Apps, které umožňují řidiči sledovat jízd-
ní výkony vozu. Mustang GT s motorem 5,0 V8 
disponuje také funkcí Launch Control regulující 
míru protáčení zadních kol tak, aby se vůz co 
nejrychleji rozjel z místa, ukazatel zrychlení a 
brzdného výkonu a funkce Line Lock pro zahřátí 
zadních pneumatik.

Ford Mustang lze na evropském trhu objedná-
vat výhradně v provozovnách Ford Store. První 
vozy by měly dorazit k prodejcům v červenci.

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-ford_v_evrope_eviduje_zajem_o_mustang-4389


Systém eCall povinně od jara 2018

více na
www.autoweek.cz

Všechny nové modely automobilů a dodávek 
uvedené na trh po 31. březnu 2018 budou muset 
být vybaveny zařízením tísňového volání eCall, 
které v případě nehody automaticky vyrozumí 
záchranné složky. Nová pravidla schválil Ev-
ropský parlament. 

"Zavedení systému eCall do aut, který bude v 
rámci celé EU využívat linku tísňového volání 
112, představuje významný příspěvek k posílení 
silniční bezpečnosti ve všech 28 členských 
státech. eCall, coby veřejná služba, která bude 
všem občanům poskytována zdarma, bez 
ohledu na typ či pořizovací cenu vozu, k napl-
nění tohoto cíle přispěje,"uvedla zpravodajka 
EP Olga Sehnalová (S&D, CZ).

Systém eCall bude využívat evropské linky 
tísňového volání 112 k automatickému upo-
zornění záchranných složek na vážné dopravní 
nehody. Umožní to okamžitě rozhodnout o ne-
jefektivnějším druhu a rozsahu záchranné op-

erace, dorazit na místo nehody rychleji a zach-
ránit tak více životů, zmírnit závažnost zranění 
a snížit náklady vyplývající z dopravních zácp 
způsobených nehodami.

Poslanci posílili v návrhu ochranu dat, aby za-
jistili, že vozidla vybavená systémem eCall 
nebudou před nehodou předmětem sledování. 
Dle schválených pravidel nebude možné úda-
je zpracovávané centry tísňového volání pros-
třednictvím systému eCall předávat třetím 
stranám bez předchozího výslovného souhlasu 
dotčené osoby. Výrobci budou muset zajistit, že 
shromážděné údaje budou uchovávány v tak-
ovém formátu, aby bylo možné jejich úplné a 
trvalé vymazání.

Pravidla týkající se infrastruktury, kterou musí 
všechny členské státy EU do 1. října 2017 za 
účelem využití systému eCall zabezpečit, vstou-
pila v platnost na konci června 2014.

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-ecallodjara2018-4397


Europarlament podpořil přechod na moderní biopaliva

více na
www.autoweek.cz

Využívání zemědělské půdy k pěstování plodin 
na výrobu biopaliv zmenšuje plochu, na které je 
možno pěstovat potravinové produkty. Evropský 
parlament proto schválil legislativní návrh, který 
omezí výrobu biopaliv z plodin pěstovaných na 
zemědělské půdě a urychlí přechod na alterna-
tivní zdroje k jejich výrobě.

"Podařilo se nám s touto vysoce technickou, 
technologickou a ideologickou otázkou vypořá-
dat," uvedl zpravodaj EP Nils Torvalds (ALDE, 
FI) poté, co Parlament nová pravidla schválil. 
Nils Torvalds však také vyslovil pochyby, zda 
jsou pravidla ve znění, v jakém byla přijata, 
dostatečně přísná: "Měli jsme mnohem vyšší cíle. 
Jak z hlediska snížení emisí skleníkových plynů, 
tak technologického pokroku. Pokud se Evropa v 
této oblasti nepohne kupředu, začne zaostávat. 
Čelíme také systémovému problému blokační 
menšiny v Radě, která se někdy promění v dik-
taturu menšiny ze strany těch členských států, 
které se bojí budoucnosti."

V současnosti platná legislativa vyžaduje po 
členských státech, aby do roku 2020 zabez-
pečily alespoň 10% podíl energií z obnovitel-
ných zdrojů na celkové energetické spotřebě 
v dopravě. Nová pravidla zavádí následující 
změny: biopaliva první generace (vyráběná ze 
zemědělských plodin) by se neměla na celkové 
spotřebě energie v dopravě podílet do roku 
2020 více než 7 % a dodavatelé paliv budou 
muset podávat zprávy o odhadované úrovni 
emisí vyplývajících z nepřímé změny ve vy-
užívání půdy.

Členské státy budou muset v průběhu 18 měsíců 
po vstupu nové směrnice v platnost stanovit 
národní cíle týkající se podílu moderních biopal-
iv, tedy paliv vyrobených z alternativních zdrojů 
(např. některých druhů odpadů či mořských řas) 
na celkové spotřebě energie v dopravě. Člen-
ské státy budou muset nová pravidla začlenit do 
vnitrostátních právních předpisů do roku 2017.

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-europarlament_podporil_prechod_na_moderni_biopaliva-4398


NASA předvedla elektronicky řízené modulární 
robotické vozidlo MRV (Modular Robotic 
Vehicle). Mohlo by být dokonalým vozidlem 
pro městský provoz, protože dokáže provádět 
několik nevídaných manévrů. Je to tím, že si jeho 
techniku vypůjčili z konceptů vozidel astronautů 
zkonstruovaných pro případné použití na Měsíci 
nebo na Marsu.

Vozidlo NASA popisuje jako „plně elektrické 
vozidlo, které se výborně hodí do rušného 
městského prostředí.“ MRV je však mnohem 
víc. Jeho elektronicky řízený pohon a čtyři 
nezávislá kola „e-corners“ vozidlu umožňují 
plynulý pohyb, jízdu do stran i otáčení na 
místě s nulovým poloměrem. Představte si, že 
můžete zaparkovat paralelně tak, že přijede k 
volnému místu, jednoduše natočíte kola o 90°a 
pak zajedete přímo na místo. Elektromotory, 

schopné poskytnout točivý moment 258 N.m, 
jsou umístěny v každém kole a jsou ovládány 
tradičně vypadajícím volantem a nastavením 
pedálu plynu a brzdy. K dispozici je ale také 
víceosý joystick pro pokročilejší jízdní režimy.

MRV nemá žádné mechanické spojení s volantem. 
Místo toho spoléhá na počítač a systém čidel, 
která interpretují pokyny řidiče a přenášejí je 
na elektromotory v kolech pomocí elektrického 
vedení. Vůz je proto potenciálně připraven i pro 
dálkové ovládání nebo plně autonomní provoz. 

NASA uvádí, že vyvíjená technická řešení, 
použitá u MRV, budou mít klíčovou úlohu při 
pokračujícím vývoji lunárních a marsovských 
vozidel, stejně jako v konstrukci automobilů zde 
na Zemi.

NASA navrhla dokonalé městské vozidlo

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-nasa_modular_robotic_vehicle-4386


Výbava pro automobily a další autopříslušenství 
představuje širokou a zčásti i nepřehlednou 
oblast, a to dokonce i pro odborníky, natož 
laiky. Více světla do ní pomohl vnést další kulatý 
stůl Sdružení importérů a výrobců součástí 
automobilů a servisní techniky SISA.

Rizika použití neschválené výbavy i dílů

Na prvním místě je ohrožení bezpečnosti 
vlastní, přepravovaných osob i dalších účastníků 
provozu. Další riziko je finanční. V případě 
použití neschválených dílů může dojít ke ztrátě 
záruky, pojišťovny se mohou vyhnout placení a 
v zahraničí může dojít i k odstavení vozidla z 
důvodů přímého ohrožení bezpečnosti silničního 
provozu. Odhalení neschválených dílů může 
vést k omezení nebo i zamezení provozování 
vozidla po prohlídce na STK.

Za použití odpovídajících dílů a doplňků je sice 
zodpovědný provozovatel vozidla, nicméně 
prodejce nese také zodpovědnost a nepomůže 
mu ani aktuální trik, jak se jí zbavit. Kdysi v 
prodejnách autodoplňků mívali na věcech 

napsáno, že nejsou určeny do automobilu, 
ačkoliv jiný účel věc neměla. Dnes se používá 
formulace, že jde o výbavu určenou pro 
sportovní účely a že není určena k provozu 
na standardních pozemních komunikacích. 
Takové označení představuje jasný signál, že s 
tímto doplňkem výbavy není vše v pořádku. V 
hypermarketu leckdo o nabízených doplňcích 
ještě zapochybuje, ale neschválené doplňky 
najdete i v prodejnách u čerpacích stanic. 

Přemýšlejte

Zamyslet se je dobré i nad tím, zda výrobce 
dává záruku, že i kdysi homologovaný výrobek 
je ve shodě s tím původním předloženým ke 
schválení. Platí to třeba na upínací techniku: 
běžný provoz vydrží, ale problém nastane v 
extrémních situacích.

V kostce lze říci: obchodník by měl poskytovat 
informace, zákazník by se měl informovat a 
přemýšlet. Jedná se o vlastní i cizí bezpečnost.

Autopříslušenství a výbava: Co zaručí bezpečnost? 

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-autoprislusenstvi_a_vybava_co_zaruci_bezpecnost-4382


2. května 2015, 2. závod WEC, 54 000 diváků

6 hodin Spa-Francorchamps
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