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Karoq se představil ve Stockholmu
Škoda ve Stockholmu poprvé 500 hostům a více než
milionu lidí z celého světa na internetu představila
své nové kompaktní SUV Karoq. Menší bratr Kodiaqu
se zatím ukázal jen staticky, nicméně zanechal velmi
příznivý dojem. Po švédské premiéře si odbyde
výstavní premiéru na autosalonu ve Frankfurtu a
prodej by měl být zahájen koncem října.
Karoq ve Stockholmu představil předseda
představenstva společnosti Škoda Auto Bernhard
Maier: „Po mnoha letech intenzivní práce a
absolvování 2,5 milionu testovacích kilometrů
přichází mimořádný okamžik pro celý tým pracovníků
automobilky
Škoda,
Karoq otevírá novou
kapitolu naší SUV
ofenzivy. Po osmi
letech
nahrazuje
úspěšný model Yeti a
současně toho mnoho
přidává. Jako všechny
vozy Škoda nabízí o
trochu víc auta než
ostatní, a to jak na
cestě, tak i mimo ní.“
Člen představenstva pro obchod a marketing
Werner Eichhorn k tomu dodal: „Jen devět měsíců
po představení modelu Kodiaq přicházíme s
dalším zcela novým vozem, s nímž vstupujeme do
nejrychleji se rozvíjejícího segmentu kompaktních
SUV, v němž se objem prodeje za posledních deset

let ztrojnásobil a ve všech částech světa významně
roste.“
Karoq by měl velkou variabilitou oslovit především
mladé rodiny, které osloví variabilitou interiéru
srovnatelnou s minivany. Určitě zapůsobí moderním
designem s čistými liniemi typickými pro novou
generaci vozů Škoda a hlásícími se k českému
křišťálu. V kompaktních rozměrech celek působí
mnohem přitažlivěji než u většího Kodiaqu. Karoq
si přitom uchovává charakteristické rysy vozů SUV
dynamičnost a robustnost.
Karoq
přidává
i
nejnovější technické
vymoženosti. Poprvé
u vozu Škoda zde
najdeme
zcela
digitální přístrojový
panel. K elegantním
liniím vozu přispívá
i použití Full LED
světlometů
a
ve
výbavě
nechybějí
nejnovější inteligentní
asistenční
systémy.
Karoq nabízí možnost být i za jízdy neustále on
line a využívat přednosti systému Škoda Connect a
služeb aplikace Škoda Connect App.
Více o technice Škody Karoq na str. 10 (jen po
stažení pdf verze).
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Presidentská
podpora
pro
značku DS
Nově
zvolený
francouzský
president Emmanuel Macron si
pro svou první cestu ve funkci
zvolil nový model společnosti
DS Automobiles DS 7 Crossback.
DS 7 Crossback se díky tomu
objevil na veřejnosti, několik
měsíců před uvedením na trh a
značka tím navázala na tradici
poskytování oficiálních vozů
francouzským presidentům. Vůz
v úpravě Présidentiel dostal mj. otevírací střechu, aby mohl nový prezident pozdravit
Francouze na Champs-Elysées. Auto bylo opatřeno i dalšími prvky, které určují identitu
presidentského vozu (nápisy Francouzská republika, držák standardy atd.). K dispozici
je i DS Active Scan Suspension - pérování, které dokáže předvídat nerovnosti vozovky
na základě informací z kamery, neustále působí na jednotlivé tlumiče a tím garantuje
plynulou komfortní jízdu.
více na www.autoweek.cz
Modernizace BMW řady 1
Modernizované BMW řady 1 přináší rozšířené možnosti konektivity. I nadále je v segmentu
kompaktních vozů jedinečné pohonem zadních kol (na přání lze dodat i inteligentní
systém pohonu všech kol xDrive). BMW řady 1 se od představení v roce 2004 prodaly
více než dva miliony kusů, z toho 960 000 bylo současné druhé generace, uvedené v
roce 2011. Pro Evropu se tří- i pětidveřová verze vyrábějí v Regensburgu. Modernizované
BMW řady 1 je standardně vybaveno nejnovější generací ovládacího systému iDrive.
Dotykovým
ovladačem
iDrive Touch lze obsluhovat
mnoho
funkcí
vozidla,
navigace
i
zábavního
systému. Pokud je součástí
výbavy navigační systém
Professional, lze k ovládání
využít i středový dotykový
displej 8,8“. Díky standardně
dodávané
SIM
kartě
systém
ConnectedDrive
umožňuje přístup ke službám
BMW i bez telefonu. Vozy
modernizované řady 1 mají
prodejci dostat v červenci.
více na www.autoweek.cz

Alfa Romeo se také zapojuje do hry
Alfa Romeo se jako jedna z posledních automobilek
připojila k vlně SUV a crossoverů. Její první SUV střední
třídy Stelvio v mnoha ohledech vychází ze sedanu
Giulia. Vedení koncernu FCA je přesvědčeno, že se
modelem Stelvio podaří oživit postavení Alfy Romeo
podobně, jako se to podařilo u Maserati s crossoverem
Levante, který nyní představuje dvě třetiny objemu (!)
prodeje v Evropě. To by pro značku Alfa Romeo, která
vloni vyrobila jen 66 155 aut, znamenalo významné
posílení prodejní bilance (ještě v roce 2011 byla její
produkce 130 535 aut a deset let před tím dokonce
213 638 vozů).
Na často opakovanou námitku, že Stelvio není,
na rozdíl od konkurence, vybaveno některými
elektronickými asistenčními systémy, nám šéf FCA
pro Evropu Alfredo Altavilla odpověděl stručně ale
výstižně: „Víte, my jsme ale vyvíjeli auto! Nemyslím, že

bychom neměli to, co ostatní a co je opravdu důležité.
Jako každý investujeme do nových technologií, jak
můžete vidět na Maserati Levante.“
Stelvio má skutečně všechny předpoklady
pozdvihnout klesající prodej značky. K naplnění cíle
Sergia Marchionneho, prodávat ročně 400 000 aut,
to ale stačit zdaleka nebude. Marchionne proto pro
Alfu Romeo slibuje tři SUV - kromě Stelvia větší vůz,
příbuzný s Maserati Levante, a menší, vycházející
ze spolupráce s Jeepem. Další dva modely, MiTo a
Giulietta, přes klesající prodej zůstanou v nabídce
ještě dlouho, protože FCA za ně nemá náhradu.
Od konce roku se SUV střední třídy Alfa Romeo Stelvio
vyrábí v italském závodě Cassino v Piemontu společně
se sedanem Giulia. Cena za hodně nadstandardně
vybavenou exkluzivní verzi 2,0T 280 k AT8 Q4 First
Edition je 1 460 000 Kč vč. DPH.
Stelvio v mnoha ohledech vybočuje z toho, co si
představujeme pod označením SUV. Je to sportovně
laděné praktické auto poskytující skvělé zážitky z jízdy.
Tým techniků, vedený Robertem Fedelim (začínal
u Ferrari, ale pak 20 let pracoval u BMW) v tomto
ohledu odvedl skutečně výtečnou práci.
Více o technice Stelvia na str. 11 (jen po stažení
pdf verze).
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Range Rover Velar se
představil v Praze
Prodejce vozů Jaguar
Land Rover, společnost
Autosalon Dajbych, v Plzni
a Praze v předpremiéře
předvedla nový Range
Rover Velar. Velar je
nejdůležitější
z
mnoha
letošních
novinek
společnosti Jaguar Land
Rover. Range Rover s ním
vstupuje mezi prémiová
SUV střední třídy. Velikostí se
řadí mezi modely Evoque a Range Rover Sport, ale ve skutečnosti má mnohem blíž k
Range Roveru Sport, mj. i proto, že oba vozy jsou stejně dlouhé. Velar jako první vůz
Land Roveru využívá hliníkovou platformu jako Jaguar F-Pace, s nímž má také stejný
rozvor 2874 mm. Je to dosud nejvíc „silničně“ orientovaný Range Rover. Tím by měl
rozšířit širší spektrum kupujících vozů Range Rovery. V roce 2016 Land Rover prodal
po celém světě rekordních 434 583 aut, přičemž 200 245 vozů patřilo značce Range
Rover. Velar už je možné objednávat, ale první vozy budou u prodejců od září, na kdy
je také plánován oficiální start prodeje.
více na www.autoweek.cz

Kia Soul EV nově nabízí dojezd až 250 km
Kia představila sérii opatření ke zvýšení efektivity elektromobilu Soul EV. Výsledkem
je prodloužení celkové dojezdové vzdálenosti z 212 na 250 km v cyklu NEDC.
Akumulátory mají zvětšenou kapacitu o 11 % z 27 na 30 kWh a k vyšší účinnosti
přispívají i optimální aerodynamika masky chladiče, nové pneumatiky a nové vratné
pružiny potlačující drhnutí
brzd. Modernizovaný Soul
EV se na evropských trzích
začne prodávat během
druhého čtvrtletí s unikátní
nabídkou sedmileté záruky
Kia (s omezením na 150 000
km) zahrnující i akumulátor.
V České republice je Kia
Soul EV nabízena v jediné
specifikaci Premium, jejíž
cena je stanovena na 869
980 včetně DPH.
více na www.autoweek.cz

Na Slapech jsme pluli v minibusu
Společnost Enjoy Tech Limited na Slapech předvedla
v akci prototyp obojživelného vozidla Enjoy Sprinter.
Měli jsme příležitost zúčastnit se jeho první oficiální
plavby.
Na světě existuje několik obojživelných vozidel. Vedoucí organizační složky společnosti Enjoy Tech Limited v ČR Robert Šubík chtěl takové mít i u nás. Proto
oslovil několik výrobců, ale narazil na problémy s legislativou a nedostupnost servisu. Žádný z obojživelníků také nepatří do kategorie minibus - malé plavidlo
s délkou do 8 m kvůli možnosti vjezdu do městských
center. Proto se rozhodl postavit si jej vlastními silami.
Při stavbě prototypu padla volba na minibus
Mercedes-Benz Sprinter s pohonem zadních kol. Plášť
tvoří několik vrstev a komor vyplněných nenasákavou
pěnou, oplechovaných a zalitých polypropylénovým
nástřikem. Nastupování na suchu nevyžaduje, na
rozdíl od konkurence, žádná zvláštní zařízení. Cestující mohou nasedat i na vodní hladině.
Pohonné jednotky pro pohyb ve vodě jsou ovládány
unikátním softwarem. Po vjetí do vody řidič vy-

pínačem přepne automobil do plavebního režimu a
pak už jen určuje směr a rychlost malým joystickem
na dveřích a otáčením volantu. Při natočení volantu
do koncových poloh se mezi motory vytvoří jejich
vzájemný protitah, díky němuž se plavidlo dokáže
otáčet kolem své osy.
K ovládání postačuje kurz vůdce malého plavidla a
na silnici řidičský průkaz D1. Klíčovým parametrem
je omezení na maximální dopravu 12 osob. Servis
po demontáži celkem 11 vodotěsných vík zvládne
každý autorizovaný autoservis Mercedes-Benz bez
speciálního školení nebo nářadí.
Společnost hodlá obojživelné minibusy vyrábět na
prodej. Na rozdíl od prototypu počítá s využitím
základu Sprinter 6x6 od specialisty na pohon všech
kol firmy Oberaigner s možností servisu u značkových prodejců Mercedesu-Benz. Toto vozidlo by
mělo zvládat i jízdu v terénu a ve vodě se pohybovat
mnohem rychleji než současný prototyp.
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Ukončení výroby vozu Hyundai i30 2. generace
V nošovické automobilce Hyundai Motor
Manufacturing Czech (HMMC) skončila
výroba modelu Hyundai i30 2. generace, který
zde z linky sjížděl více než pět let. Dodáno bylo
více než 530 000 kusů z toho 88 % evropským
zákazníkům.
Největšími
odběrateli
byly
Německo (112 500 vozů), Velká Británie (68
500), Španělsko (48 000) a Česká republika (33
000).
Hyundai i30 2. generace měl svou světovou premiéru v září 2011 a od roku 2012 se
vyráběl ve třech verzích: pětidveřový hatchback (od ledna), kombi (od června)
a třídveřový hatchback (od listopadu). A stejně tak produkce postupně končila: v
polovině listopadu 2016 třídveřové a na konci téhož měsíce i pětidveřové verze, jen
kombi pokračovalo až do konce letošního dubna.
Pětidveřový hatchback 3. generace se v HMMC vyrábí už od loňského prosince, od
15. května přibylo kombi, v září sportovní verze i30N a v prosinci zcela nový fastback.
více na www.autoweek.cz
Testování vozu Hyundai i30 N ve Velké Británii
Hyundai pokračuje v testech sportovní verze nové generace modelu i30 s označením
N. Po zimních podmínkách ve Švédsku vůz absolvoval další náročný program na
silnicích ve Velké Británii. Ve Velké Británii byl prototyp i30 N testován na veřejných
komunikacích. Inženýři a technici se zde zaměřovali především na doladění a kontrolu
adaptivního odpružení a různé režimy pohonu. Koncem května se dva vozy Hyundai i30
N zúčastní 24hodinového závodu na Nürburgringu.
Poháněny budou dvoulitrovým zážehovým
motorem přeplňovaným turbodmychadlem přes
šestirychlostní přímo řazenou převodovku, tedy
stejně jako u připravované sériové vozy. Závod
technikům poskytne další cenné informace o
potřebných vylepšeních i30 N před jeho uvedením
na trh.
více na www.autoweek.cz
Krátce
- Volkswagen připravuje GTI verzi miniauta up! - bude tedy i Citigo RS?
- Porsche zastavilo vývoj hybridní verze modelu 911, protože by musela mít příliš velkou
hmotnost.
- Opel Ampera-e má skvělé parametry, ale jeden problém - není u prodejců, protože
dodávky z USA od GM se zpožďují.
- Angela Merkelová připustila, že Německo nesplní cíl mít do konce dekády na silnicích
milion elektromobilů.
- Podle analytiků organizace OEHA v roce 2015 zemřelo na světě 38 000 lidí v důsledku
emisí NOx ze vznětových motorů, z toho 11 400 mrtvých bylo v zemích EU.

Změny v registru vozidel od 1. června
Od 1. června vstoupí v účinnost novela
zákona o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích, díky níž budou
moci majitelé vozidel provádět úkony v
registru vozidel na jakémkoliv úřadě obce s
rozšířenou působností. Doposud bylo nutné
chodit na úřad v místě trvalého bydliště či
sídla firmy. V případě umístění vozidla do
depozitu je možné toto vozidlo opět uvést
do provozu pouze na stejném úřadě, kde
došlo k jeho vyřazení, protože zde zůstávají
uložené registrační značky.

více na www.autoweek.cz

Porsche Engineering rozšiřuje spolupráci s ČVUT v Praze
Porsche Engineering Services, s.r.o., dceřiná firma společnosti Porsche Engineering Group
GmbH, a České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) podepsaly
smlouvu o rozsáhlé spolupráci v Českém institutu informatiky,
robotiky a kybernetiky (CIIRC) na
ČVUT. Pokračování už 16 let trvajícího
oboustranně výhodného partnerství
zahrnuje praktickou výuku, zajišťovanou
společností Porsche Engineering, praxi
pro studenty, nabídky pro diplomové
práce a projekty společného výzkumu.
Institut CIIRC a Porsche Engineering
spolupracují zejména v oblastech
vývoje nabíjecí infrastruktury a funkcí,
založených na propojení vozidla se
serverem.

více na www.autoweek.cz

Další aktuality 20. týdne na www.autoweek.cz:
CAT Tatra Roadshow 2017 v Hrušovanech
Soutěž poprodejních týmů Renault Trucks RTEC
Dopravcům se zjednoduší placení dálničních poplatků
Ford Homolka otevřel v Ústí nad Labem FordStore
High-Tech Day Bosch 2017
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Škoda Karoq - špičková
technika v kompaktním
balení

Stelvio je mnohem víc Alfa než
SUV!

Podvody s emisemi novela neřeší

Báječný víkend s Kodiaqem

Dvě třetiny českých žen si myslí, že
řídí bezpečněji než muži

Škoda Karoq - špičková technika v kompaktním balení
Škoda Karoq měří 4382 mm na délku a 1605 mm na
výšku. Rozvor náprav je 2638 mm (u verze s pohonem
všech kol 2630 mm). Zavazadlový prostor má základní objem 521 l. Při sklopených zadních sedadlech vzroste objem pro zavazadla na 1630 l. Se systémem
zadních sedadel VarioFlex je základní velikost prostoru pro zavazadla variabilní od 479 do 588 l a po
vyjmutí sedadel 1810 l.
Infotainment Škody Karoq vychází z druhé generace
koncernové modulární stavebnice. Vrcholné systémy
Columbus a Amundsen disponují funkcí WiFi-hotspot. K dispozici jsou i zde mobilní on-line služby
Škoda Connect a další prostřednictvím aplikace Škoda Connect App. Jejím doplňkem je Škoda Connect
Portal, přenášející služby Škoda Connect do zákazníkova domácího počítače.
Poprvé ve voze značky Škoda bude k dispozici tzv.
Digital Instrument Panel, který řidiči umožňuje zvolit

pro zobrazení informací v přístrojovém panelu některé ze čtyř připravených uspořádání.
Ve voze Škoda je zde poprvé použitý nový motor
1,5 TSI je vybaven systémem deaktivace dvou válců
Active Cylinder Management Technology.
Důležitým faktorem je vyvážené rozložení hmotnosti a dopředu posunutá přední náprava typu
MacPherson. Ve verzích s pohonem všech čtyř kol je
čtyřprvková zadní náprava a adaptivní tlumiče DCC,
u předního pohonu je použita kliková náprava. Od
výbavového stupně Ambition je k dispozici také volba jízdního profilu v režimech Normal, Sport, Eco,
Individual a Snow (ve verzi 4×4).
Systém pohonu všech čtyř kol s elektronicky řízenou
lamelovou mezinápravovou spojkou, umístěnou u
zadní nápravy, doplňuje elektronická závěrka diferenciálu EDS a na přání režim Offroad.

více na
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Stelvio je mnohem víc Alfa než SUV!
Alfa Romeo Stelvio používá platformu FCA Giorgio
stejně jako sportovní sedan střední třídy Giulia.
Platforma Giorgio je koncipovaná pro pohon zadních
nebo všech kol. Stelvio má stejný rozvor náprav (2818
mm) jako Giulia, ale se 4687 mm je o 48 mm delší.
Objem zavazadlového prostoru je 525 l.
Patentovaný systém pérování AlfaLink má stejnou
geometrii jako u Giulie. Přední kola jsou zavěšena
na dvojitých lichoběžnících a
vzadu je použita víceprvková
náprava. Tlumicí jednotky ZF
jsou u Stelvia naladěny tak,
aby zvládaly jiné zatížení než
u sedanu. Pomáhá jim při tom
i rozšířený rozchod kol. Stejně
jako Giulia i Stelvio používá
unikátní integrovaný brzdový
systém IBS s brzdami Brembo.
Otočným ovladačem Alfa
DNA si řidič může zvolit
jeden ze tří jízdních režimů
Dynamic, Natural a Advanced Efficiency. Tím upraví
ovladatelnost a dynamickou odezvu vozidla změnou
charakteristiky motoru, citlivosti brzdového systému,
strategie řazení převodovky a reakce systémů ESP a
ASR.
Uspořádání interiéru je stejné jako u Giulie. Stelvio
je vybaveno infotelematickým systémem s 8,8”
displejem, který lze ovládat prostřednictvím otočného
ovladače Rotary Pad na středovém tunelu.

Motory jsou celohliníkové čtyřválce s přeplňováním
turbodmychadlem. Zážehový 2,0 l MultiAir Turbo
má 206 kW (200 k). Turbodiesel 2,2 l MultiJet II
má 132 kW (180 k) a s tímto motorem je kromě
pohonu všech kol Q4 k dispozici i verze s pohonem
zadních kol pro zájemce o sportovní styl jízdy. Na
osmirychlostní samočinnou převodovku ZF navazuje
hnací hřídel z uhlíkového kompozitu. Pohon všech
kol Q4 pracuje s elektronicky
řízeným diferenciálem na
zadní nápravě.
První svezení v okolí Štrbského
plesa nám potvrdilo, že
Stelvio si jméno horského
průsmyku, v němž je 48
vlásenek, právem zaslouží.
Je to opravdové sportovní
auto s přesným řízením a
skvělými jízdními vlastnostmi,
těžícími z ideálního rozložení
hmotnosti mezi nápravy
50/50 %. Stelvio bylo vyvinuto s ohledem na řidiče
a poskytuje mu zážitky, jako žádné jiné SUV. V
porovnání obou základních pohonných jednotek v nás
lepší dojem zanechala verze se zážehovým motorem
s ohledem na citelně příjemnější naladění podvozku
než u turbodieselu.
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Báječný víkend s Kodiaqem
Prodloužený víkend strávený s rodinou má vždy své
osobité kouzlo. Zvláště když k jeho pohodě přispívá
pohodlné cestování za volantem zcela nového
automobilu. Tentokrát jsme měli možnost vydat
se na rodinný výlet s novým SUV Škoda Kodiaq a
aby byl prožitek z jízdy náležitě umocněn, byl vůz
vybaven špičkovým
turbodieselem
o
výkonu
140
kW
(190 k), pohonem
4x4
a
vrcholnou
výbavou s označením
Style. Tato varianta
modelu se dodává
se sedmistupňovou
s a m o č i n n o u
převodovkou DSG.
Již první kilometry
za volantem nového
Kodiaqu nás utvrzují v
tom, že se jedná o vůz opravdu komfortní a náležitě
kultivovaný, na dálnici se jen tak lehce „odvaluje“
a hladce kopíruje běžné nerovnosti vozovky. Při
rychlosti 130 km/h se ručička otáčkoměru ustálí
nad hranicí 2000 otáček a motor je sotva slyšitelný.
Stačí je trochu více sešlápnout pedál plynu a Kodiaq
zrychluje nad hranici povoleného rychlostního limitu.
Dynamika vozu a pružnost pohonné jednotky jsou
obdivuhodné.
Kombinaci velmi agilního motoru a sedmistupňového
„automatu“ ostatně oceníte i v městském provozu
a na běžných silnicích, aniž byste se museli příliš

stresovat spotřebou paliva. Ta je opravdu přijatelná.
Průměrná spotřeba nafty v celém našem redakčním
testu (ujetá vzdálenost 1200 km) činila pouhých 7,0
l/100 km, což jistě není špatná vizitka pro toto velké,
pětimístné SUV.
Jízdní vlastnosti snesou ta nejpřísnější měřítka. Na silnici
se chová vyváženě,
přesně reaguje na
pohyb volantu a i v
rychleji projížděných
zatáčkách si udržuje
patřičnou
stabilitu
bez
výrazných
bočních
náklonů.
Jízdní charakteristiky
vozu si navíc můžete
upravit
volbou
několika režimů, čímž
je zážitek za volantem
ještě
zábavnější.
V městském provozu se můžete spolehnout na
asistenční systémy - počínaje kamerovým systémem
Area View (včetně virtuálního pohledu shora).
Offroad režim nového modelu Kodiaq jsme si
samozřejmě rovněž vyzkoušeli, i když ne v extrémně
těžkém terénu. Na prašných či lehce rozbahněných
polních cestách se vůz díky své světlé výšce 187 mm
chová zcela suverénně, přičemž jen málokdy využívá
pohon všech kol.
Nutno podotknout, že základní cena námi testovaného
modelu činí 966 900 korun.
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Podvody s emisemi novela neřeší
Asociace emisních techniků a opravářů ASEM zjistila,
že všechny na krajských úřadech doposud podané
a nevyřízené žádosti o zřízení nové STK skončí v
koši! Proč mají netrpěliví uchazeči o zřízení nové STK
velmi malou šanci dostat se do velmi úzkého výběru
budoucích provozovatelů státem regulovaných STK?
Ten, koho žádost přistane do 15 sekund po půlnoci
v den, kdy vstoupí v platnost novela vyhlášky č.
302/2001 Sb., toho žádost bude vyřizována jako
jedna z prvních - na jeden okres vždy jen jako jediná.
Takové sdělení dostali krajští úředníci od Ministerstva
dopravy.
Pravidla pro výběr bude nejlépe znát celkem osm
ministerstvem dopravy vybraných „vyvolených“, velmi
vlivných majitelů současných velkokapacitních STK,
kteří v odborné skupině pro novelu Vyhlášky 302/2001
Sb. tato pravidla na Ministerstvu psali prakticky sami
sobě na tělo. Novela má platit od 1. 6. 2017. Po zaslání
ministerstvem vyžádaných připomínek Mgr. Nosek
sdělil, že k nim přihlédnuto nebude, neboť se netýkaly
navrhovaných změn (tedy především regulace).
Na střety zájmů a odhalování vybouraných filtrů
částic a katalyzátorů, či opravy emisních systémů se

v novele vyhlášky zapomnělo. Výpočtu „nasycenosti
okresů STK“ se v návrhu novely věnuje celých devět
stran textu, ale o metodice odhalování vykuchaných
filtrů na SME není v novele ani čárka!
Vliv na znění novely ze strany stávajících majitelů na
krajské úředníky je značný. Vždyť kdo by chtěl, aby mu
v okrese vyrostla konkurence, která mu brzy sebere
třeba i 80 % dosavadní jisté klientely?
Aut přibývá, kontrola bude složitější a doba potřebná
na kontrolu jednoho vozidla se bude prodlužovat.
Nutné zpřísnění (v Německu nevyhovuje 3x víc aut
než u nás!) přinese logicky potřebu nevyhovující auta
opravovat. Ta s nebezpečnými závadami nesmí z STK
odjet po ose a STK je nesmí podle českých zákonů
opravovat. Zákazník, kterému takovou závadu najdou,
proto bude muset počítat s náklady na odtah vozidla
k opravně. Nezbývá než dodat, že kdyby stát konečně
zrušil regulaci STK a zákaz ekonomické spjatosti
s opravami, byla by možnost vozidla kontrolovat
výrazně levnější a časově nenáročná, třeba v rámci
běžných servisních údržeb a výměn olejů.

více na
www.autoweek.cz

Dvě třetiny českých žen si myslí, že řídí bezpečněji než muži
České ženy jsou většinou aktivními řidičkami, které
používají auto alespoň jednou týdně - 40 % žen řídí
každý den, dalších 21 % právě jednou týdně, 14 %
žen využívá auto méně často a čtvrtina neřídí skoro
vůbec. Tomu odpovídá hodnocení vlastních řidičských
dovedností. Za výbornou řidičku se považuje 13 %
českých žen a dalších 31 % zdůrazňuje především to,
že řídí opatrně. Třetina žen se považuje za průměrné
řidičky a šestina za věčné začátečnice.
Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti Kia
Motors Czech, která zkoumala chování 1017 českých
žen na silnicích, jejich vztah k řízení a preference při
výběru auta.
„K zadání průzkumu nás motivovala snaha o detailní
poznání požadavků, chování a zvyků českých žen.
Výsledky průzkumu jsou pro nás velmi cenné.
Nepřímo například ukazují, že ženy zajímá především
bezpečnost. To koreluje s tím, že ženy preferují SUV
a s oblibou modelů Kia Sportage, Soul a Niro mezi
našimi zákaznicemi,“ říká PR Manager společnosti Kia
Motors Czech Kateřina Jouglíčková.
Ačkoliv více než tři čtvrtiny žen (77 %) soudí, že řidičské
kvality nezávisí na pohlaví, ale na osobnostních
vlastnostech řidiče, většina z nich si myslí, že ženy řídí
bezpečněji než muži. Mužům naopak přiznávají lepší
schopnost řešit drobné opravy a výměny pneumatik
(58 %).

Pětina žen si myslí, že muži jsou lepší při parkování,
zatímco podle 12 % jsou muži lepší při řešení krizových
situací. Právě řešení krizových situací je zároveň podle
téměř poloviny žen (46 %) největší ženskou slabostí.
Přibližně desetina řidiček má pocit, že ženy častěji brzdí
provoz a že řidičky neumějí správně vyhodnocovat
situaci na silnicích v silném provozu.
Naopak na opačném pohlaví jim vadí nejvíce mužské
ego, chuť závodit a z toho vyplývající dopravní
nehody ve vysoké rychlosti. Tento názor sdílí 44
% všech respondentek. Téměř třetina žen (29 %) si
myslí, že muži přeceňují své řidičské schopnosti a 23
% považuje za největší mužskou slabinu neschopnost
přiznat svoji chybu.
První samostatné řidičské zkušenosti nabyla většina
žen (57 %) hned po získání řidičského průkazu. Téměř
čtvrtina z nich začala auto pravidelně používat až s
potřebou dopravovat rodinu a děti (24 %). Necelých
13 % začalo pravidelně řídit kvůli každodennímu
dojíždění do zaměstnání. Nejčastějším důvodem k
řízení auta jsou pro řidičky nákupy (45 %), následuje
každodenní nutná přeprava z místa na místo (32 %).
Do práce se autem každodenně dopravuje 30 % žen.
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