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DS 3 Crossback vybočuje z řady
Při příležitosti otevření prvního DS Storu v ČR,
který je součástí autosalonu Domanský v Praze
na Černém mostě, byl na trh uveden crossover
DS 3 Crossback. V důležitém segmentu malých
prémiových crossoverů Francouzi sází na styl
a služby. Proto je nový model prémiové značky
koncernu PSA vybavený špičkovou technikou,
kterou, stejně jako u velkého DS 7 Crossback,
provází nabídka nadstandardních služeb.
Jde o první vůz značky postaveným na
multi-energetické platformě CMP skupiny PSA,
což umožní příští rok i uvedení plně elektrické
verze E-Tense. DS 3 Crossback je dlouhý 412 cm
(rozvor náprav 256 cm). Objem zavazadlového
prostoru je 350 l, po sklopení zadních dělených
sedadel až 1050 l. Na výrazné masce chladiče
má úzké světlomety systému DS Matrix LED Vision
využívající 15 segmentů ovládanými údaji kamery
na předním skle.

Pohonné jednotky jsou osvědčené zážehové
tříválce skupiny PSA 1,2 l PureTech a vznětové
čtyřválce 1,5 l BlueHDi. Základní motor PureTech
100/75 kW je kombinován se šestirychlostní přímo
řazenou převodovkou. Výkonnější PureTech
130/96 kW a nový motor PureTech 155/115 kW
jsou standardně vybaveny osmistupňovou
automatickou převodovkou. Také u turbodieselů
je základní verze 1,5 l BlueHDi 100/75 kW
kombinována se šestirychlostní přímo řazenou
převodovkou, zatímco výkonnější BlueHDi 130/96
kW je standardně vybavena osmistupňovou
automatickou převodovkou.
Systém DS Drive Assist poskytuje poloautonomní
řízení úrovně 2. Kombinuje adaptivní tempomat
s funkcí Stop and Go a asistent pro udržování vozu
v jízdním pruhu k udržování rychlosti jízdy až do
180 km/h. DS Park Pilot nabízí plně automatické
zaparkování bez nutnosti ovládat volant či pedály.
Systém automatického nouzového brzdění
Active Safety Brake dokáže při snížené viditelnosti
detekovat jiná vozidla, chodce a cyklisty při
rychlosti jízdy od 5 do 140 km/hod.
Vzhledem k zaměření vozu není v ČR v nabídce
základní úroveň výbavy. Základní cena je 560 000
Kč za verzi Be Chic 1,2 Pure Tech 100 MAN6. Za
základní turbodiesel 1,5 BlueHDi 100 M AN6 se
připlácí 60 000 Kč. DS 3 Crossback i připravovaná
plně elektrická verze E-Tense se vyrábějí na
stejných linkách výrobního závodu v Poissy.
Více na str. 10 (po stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

Toyota připravuje šest elektromobilů
Toyota v období 2020 až 2025 uvede
na trh šest vozidel s elektrickým pohonem
a akumulátory. Toyota je v čele vývoje
vozidel s palivovými články a s plug-in
hybridním pohonem. Elektrický pohon
s akumulátory ale dosud odmítala.
První z nových modelů už byl ohlášen -

kompaktní crossover vyvíjený společně se
Subaru. Další budou malé auto, vyvíjené
ve spolupráci se Suzuki a Daihatsu, malý
crossover, kompaktní sedan, minivan
a SUV střední třídy. Největším překvapením
ovšem je sdělení, že před zahájením
Olympijských her v Tokiu v roce 2020 Toyota
představí první automobil s pevným
akumulátorem. Na jeho vývoji pracují
technici po celém světě jako na ideálním
řešení problémů elektrického pohonu.
Polovodičové akumulátory, pracující
s polymery, by měly být lehčí a levnější
než tradiční lithio-ionové s elektrolytem.

První jízda hybridního Jeepu
Návštěvníci oblíbeného
Parco del
Valentino v Turíně mohli poprvé vidět
Jeep Renegade jako plug-in hybrid. První
PHEV SUV se značkou Jeep vyjel z Piazza
Vittorio Veneto a vydal se po městském
okruhu. Plug-in hybrid má akumulátory,
které se mohou nabíjet jak zážehovým
motorem s objemem 1,3 l, tak ze zásuvky.
Dojezd na čistě elektrický pohon je asi 50
km. Spalovací motor a elektrický pohon
společně produkují systémový výkon
až 177 kW (240 k). Renegade PHEV má
elektrifikovaný pohon všech kol eAWD
s elektromotorem zabudovaným do zadní
nápravy.

Další témata 25. týdne na autoweek.cz
Coworkingové centrum společnosti Škoda Auto
Škoda Auto opět uspěla v soutěži Zaměstnavatel roku
DPP získal 10 nových elektromobilů
více na
www.autoweek.cz

Nový Peugeot 2008 přichází
i s elektrickým pohonem
Peugeot ještě letos uvede na trh druhou
generaci crossoveru 2008, a to rovnou se
spalovacími motory i plně elektrickou verzí e-2008.
Populární malý crossover narostl a dostal moderní
technologie z nové generace 208.

malého volantu a bezproblémový výhled na
přístroje pro různé typy postav. Dotykový displej
multimediálního systému bude součástí základní
výbavy. Základem je 7“ displej, pro vyšší úrovně
10“.

Peugeot byl jednou z prvních značek, které
z nabídky vyškrtly malá kombi a nahradily je
crossovery. Čas ukázal, že toto rozhodnutí přineslo
velký prodejní úspěch. Peugeot 2008 je na trhu
již šestý rok. Stále patří k nejlépe prodávaným
automobilům v segmentu malých vozů a patří ke
klíčovým modelům stojícím za úspěchy značky
v posledních letech.

Zážehové motory jsou tříválcové 1,2 l: PureTech
100/5 kW (100 k), PureTech 130/96 kW (130 k)
a výhradně pro verzi GT PureTech 155/114 kW (155
k)/ 96 kW (130 k). Turbodiesely jsou čtyřválcové 1,5
l BlueHDi 100/73,5 kW (100 k) a BlueHDi 130/96 kW
(130 k). Jízdu v lehčím terénu zjednoduší vylepšený
systém kontroly prokluzu Grip Control.

Peugeot 2008 byl navržen na nové platformě
CMP. Peugeot se u druhé generace 2008 snažil
přizpůsobit se požadavkům zákazníků. Malý
crossover proto narostl do délky o 140 mm
a rozvor náprav o 60 mm pro prodloužení prostoru
u zadních sedadel. Zavazadlový prostor se zvětšil
na 434 l.
Interiér je téměř stejný jako u nové generace
208. Lépe vybavené verze dostanou 10“ digitální
přístrojový panel s 3D zobrazením. Nová generace
Peugeot i-cockpitu slibuje větší rozsah nastavení

Podobně jako menší model 208 bude i nový
Peugeot 2008 dostupný s čistě elektrickým
pohonem. Verzi e-20 08 pohání trakční
elektromotor s výkonem 100 kW (136 k). Li-ion
akumulátor s kapacitou 50 kWh umožní dojezd
310 km (podle WLTP), což je o 30 km méně než
Peugeot e-208 jako důsledek vyšší hmotnosti
a většího aerodynamického odporu.
Prodej Peugeotu 2008 odstartuje koncem
tohoto roku. Pro evropské trhy se bude vyrábět
ve španělském Vigu.
více na
www.autoweek.cz

Kia Seltos se představila
Kia v indickém Dillí představila nový
globální model - kompaktní SUV Seltos. Je
určen k útoku značky na indický trh, ale
bude se prodávat po celém světě. Proto
je vybaven nejmodernějšími technickými
i bezpečnostními prvky, např. i světlomety
s LED technikou. K tomu přidá prostor pro
pohodlné cestování pěti lidí i variabilitu
interiéru. V interiéru je velký 8,0“ headup displej a 10,25“ dotykový displej
infotainmentu. V nabídce pohonných
jednotek budou i motory Smartstream zážehové 1,6 T-GDI/130 kW (177 k) a 2,0i/110
kW (149 k) i vznětové 1,6 CRDi/100 kW
(136 k).

Seltos se bude vyrábět v Anantapuru
v indickém Ándhrapradéši a v korejském
K wa n g d ž u . Z a h á j e n í p ro d e j e j e
naplánováno na druhou polovinu roku
2019.

Nový Bentley Flying Spur
Třetí generace luxusního sedanu
z anglického Crewe využívá technický
základ z Porsche Panamera. Díky tomu
získala nižší těžiště a pohon všech kol
s aktivním rozdělováním točivého
momentu. Velkou pomocí řidiči jsou u vozu
dlouhého 530 cm aktivní natáčení zadních
kol a vzduchové pérování, převzaté z kupé

Continental GT. Dvěma turbodmychadly
přeplňovaný zážehový motor W12 6,0 l
poskytuje 467 kW (635 k) a 900 N.m. Ke
snižování spotřeby mu pomáhá deaktivace
čtyř válců. Osmistupňová dvouspojková
převodovka je od ZF.
Kulaté přední světlomety jsou sestaveny
z LED. Velká maska chladiče je odkazem
na Bentley S1 Continental Flying Spur z roku
1957. Uprostřed přístrojové desky je otočný
panel, který buď splývá s okolím, nebo
obsahuje tři analogové ukazatele (hodinky,
kompas, venkovní teploměr) případně
odhaluje 12,3“ displej multimediálního
a navigačního systému.
Sedan o hmotnosti 2435 kg zrychlí z 0
na 100 km/h za 3,8 s a dosáhne největší
rychlost 333 km/h. První zákazníci si novinku
převezmou začátkem příštího roku.

více na
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Automobilové klenoty
Druhý ročník přehlídky automobilové
a motocyklové nádhery v pražském Golf Clubu
Hostivař se setkal s velkým zájmem návštěvníků.
Více než stovku nejkrásnějších automobilů
a motocyklů, soutěžících v Concours d'Elegance,
automobilů a motocyklů, které se objevily ve
slavných českých a československých filmech
a televizních seriálech, ale i nejúspěšnějších
automobilů ze soutěže 1000 mil československých,
obdivovaly tisíce návštěvníků. Ti se nenechali
odradit ani krátkým deštěm a vychutnali si
promenádu vozidel na červeném koberci. Kdo
přišel, nelitoval, takže už se můžeme těšit na třetí
ročník.

více na
www.autoweek.cz

Platforma Honda pro elektrická vozidla
Honda e se ještě letos představí
v sériové podobě. Je to první automobil,
který Honda vyvinula na nové platformě
pro elektrická vozidla. Zásadní roli v nové
platformě hraje uspořádání akumulátoru,
který je umístěn uprostřed mezi nápravami
v podvozku, což přispívá k nízké poloze
těžiště a vyváženému rozložení hmotnosti
50:50 mezi nápravami. Trakční elektromotor
pohání zadní kola. Li-ion akumulátor má
kapacitu 35,5 kWh. Dojezd bude více než
200 km.
O vůz již v Evropě projevilo zájem 31 000
zákazníků. Podle strategie společnosti by

do roku 2025 měly být všechny nové vozy
nabízené v Evropě elektrifikovány.

Elektromobily musí vydávat zvuk
Od 1. července musejí elektromobily
v zemích EU při jízdě rychlostí nižší než 20
km/h používat generátor plynulého zvuku
AVAS (Acoustic Vehicle Alert System)

s minimální intenzitou 56 dB. Maximální
povolená hladina hluku systému AVAS je 75
dB. Nový předpis je reakcí na obavy z tiše
se pohybujících elektricky poháněných
vozidel. Vyžaduje, aby elektromobily
generovaly určitou hladinu hluku při jízdě
nižší rychlostí. Není předepsán žádný
konkrétní zvuk či frekvence. Musí ale
stoupat či klesat ve výšce aby signalizoval,
zda vozidlo zrychluje nebo zpomaluje.
Předpis se týká jen čtyř - a vícekolových
vozidel, nikoliv motocyklů, elektrokol či
elektrokoloběžek.

Krátce

Nejlevnější verze Peugeotu 208 Access se bude vyrábět v nové továrně v marocké
Kenitře.
Na autosalonu ve Frankfurtu se představí crossover Volkswagen T-Roc s karoserií kabriolet.
Německý dovozce Lady Max Schmidt se zaregistroval jako výrobce, aby mohl přestavět
na pětidveřové několik set vozů Niva, které dovezl.
Mluvčí německých Zelených Margarete Bauseová vyzvala vedení VW aby začalo
bojovat za lidská práva v Číně.
Generální ředitel Nissanu Hiroto Saikawa byl vyzván představenstvem aby vysvětlil
financování stavby svého domu v Tokiu.
více na
www.autoweek.cz

Personalia z
Manažerské rošády v Autobincku
Vedení skupiny AutoBinck se po odchodu
Martina Saitze rozhodlo vrátit organizační strukturu
managementu svých společností Auto Palace
Group a M Motors do původní podoby platné
před listopadem roku 2017. Z tohoto důvodu
není aktuálně vypsáno výběrové řízení na funkci
generálního ředitele skupiny AutoBinck pro retail
a distribuci v ČR a SR. Jednotlivé kompetence
z této pozice vyplývající jsou rozděleny mezi
stávající vrcholné manažery společností. Za
oblast distribuce je odpovědný Kamil Šilhavý,
generální ředitel společnosti M Motors, za retailové
aktivity převzal veškeré kompetence Radek
Donner, generální ředitel pro retail. Oblast financí
za retail i distribuci řídí Peter Broster, finanční
ředitel skupiny AutoBinck pro ČR a SR. Veškeré
dosavadní nabízené služby a servis poskytované
společnostmi Auto Palace Group a M Motors
všem svým klientům a partnerům v ČR a SR
zůstávají beze změn.
Auto Palace Spořilov vede Tomšů
Do vrcholného managementu společnosti
Auto Palace Spořilov proto k 1. červnu 2019
nastoupil Ondřej Tomšů, který byl jmenován
obchodním ředitelem
spořilovské pobočky.
V této poz i c i j e
odpovědný
za
všechny a k tivit y
v oblasti prodeje
nových vozů všech
značek spořilovského
portfolia a stejně tak
za chod poboček
AutoPoint a RentPoint.
Ondřej Tomšů přichází
ze společnosti Škoda

Auto, kde zastával významné manažerské
pozice pro domácí i zahraniční automobilový
trh. Rozdělením řídících kompetencí spořilovské
pobočky zůstává jejím technickým ředitelem Petr
Havlík, který bude nadále odpovědný za řízení
všech náročných administrativních a technických
procesů spojených s provozem Auto Palace
Spořilov.
Butovice řídí nově Štorch
Současně byl nově jmenován ředitelem
pobočky Auto Palace Butovice Vladimír Štorch,
a to s platností od 1. června 2019. V této pozici
společnosti, která je v současnosti nejúspěšnějším
prodejcem vozů značky Hyundai v České
republice, bude zodpovědný za všechny její
obchodní aktivity na trhu v ČR. Vladimír Štorch
je zkušeným profesionálem v oblasti prodeje
nových i ojetých automobilů a finančních služeb,
působícím více než 10 let v managementu
leasingových společností a autodealerství. Do
skupiny Auto Palace přichází ze společnosti
CARent Bohemia.
Všechny tři zmíněné
ředitelské pozice obou
poboček spadají
o rg a n i za č n ě p o d
Ra d ka D o n n e ra,
generálního ředitele
pro retail Auto Palace
G r o u p. U v e d e n é
pe r s o ná l n í z mě ny
přinesou do řízení
Auto Palace Spořilov
i Auto Palace Butovice
větší prostor pro stále
potřebnější ﬂexibilitu.

více na
www.automakers.cz
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Pečeť kvality
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18. 6. 2019)
Palivové články mají
obrovský potenciál

DS 3 Crossback: nejen auto, ale i exkluzivní služby
Prémiový charakter vozu podtrhuje mnoho
detailů hlásících se k exkluzivnímu stylu věhlasných
francouzských dodavatelů luxusního zboží pro
nejnáročnější klientelu. Mezi exkluzivní výbavu
patří plně digitální kokpit s displejem 7“ nebo
10,3“, který lze doplnit i o head-up displej. DS 3
Crossback lze odemknout a nastartovat i pomocí
mobilního telefonu s odpovídající aplikací přes
Bluetooth.
Značka DS Automobiles se snaží být jiná
i speciálními službami, které zajistí prodejny DS
Store a DS Salon. Majitelům vozů značky DS jsou
k dispozici exkluzivní služby programu Only You.
Díky mobilní aplikaci MyDS App se mohou
kdykoliv spojit se svým vozem DS nebo telefonicky
kontaktovat asistenční centrálu. Aplikace sloužící
jako osobní účet zákazníků DS a poskytuje rovněž
přístup k palubní dokumentaci, např. sledovat

historii cest či dostávat upozornění na nutnost
provedení pravidelné údržby. Lze si přes ni také
zařídit schůzku v DS či objednat službu soukromého
řidiče DS Valet, který je k dispozici během údržby
(DS Service Valet) nebo při předání nového vozu
(DS Delivery Valet). Součástí programu Only You
je také služba DS Assistance, která se v případě
poruchy nebo nehody postará o vše potřebné.
Uvedení vozu na trh doprovází nabídka verze
La Première s komplexní nabídkou výbavy interiéru
DS Opéra Art Rubis a standardně s veškerou
bezpečnostní výbavou a podpůrnými prvky řízení.
Cenová nabídka verze La Première začíná na 855
000 Kč s motorem 1,2 PureTech 130 EAT8.
V ČR značka DS poskytuje pětiletou záruku
Free Drive, která se přenáší i na nového majitele
při prodeji vozu.

více na
www.autoweek.cz

MOL vstupuje do programu Pečeť kvality
Společnost MOL Česká republika uzavřela
dohodu s firmou SGS Czech Republic o nezávislém
monitorování kvality paliv na svých čerpacích
stanicích. Program Pečeť kvality každoročně
kontroluje až 6000 vzorků paliv na zapojených
stanicích. Jejich počet se rozroste na 931
přistoupením MOL coby druhé nejsilnější sítě u nás.
Kontrolou pohonných hmot v průběhu letošního
roku projde všech 304 stanic MOL vč. stanic Pap
Oil a poslední stanice Slovnaft, které při splnění
podmínek obdrží známku Pečeť kvality. Analýze
budou podrobeny všechny druhy paliv včetně
aditivovaných prémiových.
Společnost SGS Czech Republic, udělující
známku Pečeť kvality, je považována za jednu
z nejvýznamnějších odborných autorit na trhu.
V České republice disponuje největší nezávislou
palivářskou akreditovanou laboratoří, inspekčním
a certifikačním orgánem i motorovou zkušebnou.
Program Pečeť kvality vznikl v roce 2002.
Sdružuje nejv ýznamnější provozovatele
čerpacích stanic, kteří se rozhodli pro nejvyšší
stupeň monitoringu kvality prodávaných paliv,
tedy prověřovaní nezávislou organizací. Pečeť

kvality spočívá v kombinaci auditních šetření
a odběrů vzorků paliv v celé síti účastníka
programu. Analytickými rozbory je ověřován
soulad s platnými jakostními předpisy.
Kvalita pohonných hmot v ČR se i díky
působení SGS za posledních deset let výrazně
zlepšila. Od roku 2010 bylo po zpřísnění kontrol
odebráno 56 000 vzorků a uskutečněno 475 000
analýz. Zatímco před 10 lety mělo kolem 10 %
vzorků problém s kvalitou, v současné době je
to asi 1 %. Pro zákazníky je to důležitá změna, ale
pro provozovatele čerpacích stanic je to velmi
náročné, protože dobrá pověst se velmi snadno
ztrácí i na základě poměrně bezvýznamných
problémů a jejich dezinterpretací. V tomto ohledu
hraje Pečeť kvality důležitou roli, protože dává
garanci kvality.
Společnost MOL chce zvyšovat kvalitu svých
služeb mj. i tím, že v roce 2020 bude prvních 22
čerpacích stanic vybaveno dobíjecími stojany pro
elektromobily a 31 stanic je vybaveno defibrilátory
pro záchranu osob postižených náhlými problémy
se srdcem.
více na
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Cesta stoletím s Citroënem
Před 100 lety založil André Citroën v Paříži svou
společnost na výrobu automobilů. Celá ulice
Rue Linois v 15. arrondissementu asi 400 m od
řeky Seiny v centra města se na oslavu výročí
proměnila v Rue Citroën. Výběr tohoto okresu
nebyl náhodný. Leží uprostřed čtvrti Javel kde
vše v roce 1919 začalo a kde Citroën svá auta
vyráběl více než 50 let.
Od prvního Citroënu Type A z roku 1919 až
po koncept 19_19 Concept navržený o 100 let
později, všechny modely a speciálních verze
budily pozornost. Citroën nevynechal žádnou
zajímavost - od historického policejního vozu až po
soutěžní vozy WRC a zamřížované SM z počátku
70. let.
Mezi návštěvníky výstavy se objevil i vnuk
zakladatele společnosti Henri-Jacques Citroën
se svou ženou.
Vyvrcholením oslav stého výročí značky
Citroën bude „Rassemblement du Siècle“ (Setkání
století), které iniciovali sběratelé značky sdružení
Amicale Citroën & DS France ve spolupráci se
sdružením Aventure Peugeot Citroën DS. Konat

se bude od 19. do 21. července na testovacím
okruhu Ferté-Vidame.
České zastoupení značky Citroën připravuje
velkou oslavu 100. výročí na první zářijovou sobotu
- 7. 9. na Letišti Praha Letňany.
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Palivové články mají obrovský potenciál
Cena aut s palivovými články na vodík se
podle vedoucích představitelů Toyoty do deseti
let sníží na úroveň hybridů.
„Realisticky očekáváme, že u třetí generace
bude cena palivových článků srovnatelná
s hybridy. Jsme přesvědčeni, že vozidla vybavená
palivovými články mají obrovský potenciál,“ uvedl
evropský šéf prodeje a marketingu Toyoty Matt
Harrison na kongresu Automotive News Europe
v Göteborgu.
Toyota už po světě prodala už 15 milionů
hybridů značek Toyota a Lexus - vloni to jen
v Evropě vč. Ruska bylo 480 000 hybridů, takže
auta vybavená touto technikou představovala 46
% celkového objemu prodeje, přičemž v západní
Evropě to bylo dokonce 60 %. Od zahájení výroby
prvního modelu s hybridním pohonem Prius v roce
1997 se cena hybridního pohonu snížila o 75 %.
Toyota je zároveň výrobcem prvního sériového
vozu na vodík sedanu Mirai. První generace Mirai
se zatím prodává na vybraných trzích. Cena
tohoto sedanu je v Německu 78 600 eur (přes 2
milony Kč). Technologie nabízí řidičům podobnou

praktičnost a jízdní dosah jako klasické vozy na
benzín, avšak bez výfukových emisí.
Harrison dodal, že Toyota již není daleko
od spuštění prodeje modelu druhé generace,
přičemž do deseti let se objeví generace třetí.
Současný náskok technologie elektrických vozů
je daný delší dobou vývoje i mnohem dostupnější
nabíjecí infrastrukturou. Naopak stanic na
doplňování vodíku je v Evropě jen několik desítek.
„Ke splnění emisních cílů neexistuje žádné
dokonalé technické řešení. Připravujeme různé
alternativy a necháme na našich zákaznících,
jaká podoba elektrifikace jim nejvíce vyhovuje.
Naše příští generace hybridních vozidel bude
pro zákazníky ještě dostupnější,“ dodal Harrison.
Hybridní technologie jsou sice ekologičtější než
konvenční spalovací motor a pomohou Toyotě
splnit přísné emisní limity roku 2020, nicméně stále
produkují emise CO2 Auta na vodík vypouštějí
z výfuků pouze vodu, mají velký dojezd a doba
načerpání vodíku se příliš neliší od tankování
benzínu či nafty.
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Zemřel Ing. Otakar Gregora
(21. 6. 1931 – 18. 6. 2019)
Po vleklé nemoci zemřel ve věku nedožitých
88 let Ing. Otakar Gregora, uznávaný motoristický
novinář, bývalý dlouholetý spolupracovník
a v letech 1992 až 2001 zástupce šéfredaktora
časopisu Automobil. Jeho erudované články
a zejména zasvěcené testy automobilů zde
vycházely celkem čtyři desítky let až do roku 2016.
Košířský rodák se původně hlásil na ČVUT,
ale nebyl přijat, takže začal studovat Vysokou
školu ekonomickou. Po dvou letech se na
vysněnou techniku dostal a nakonec úspěšně
absolvoval obě tyto vysoké školy - tu druhou na
katedře automobilů ČVUT, vedené legendárním
profesorem Janem Petránkem.

Po vojně odešel na „umístěnku“ do Zábřehu
na Moravě, kde několik let profesoroval na
automobilní škole. Jeho další štací byl tehdejšího
Úřad pro normalizaci a měření. Tam si ho vyhlédl
tehdejší šéfredaktor Světa motorů Ing. Jaroslav
(Jája) Hausmann. Od roku 1966 tak Ing. Gregora
nastoupil do redakce Světa motorů. Brzy se stal
vedoucím technického oddělení, ale díky své
apolitické oddanosti technice byl v polovině
sedmdesátých let jako nestraník v této pozici
nahrazen mladým angažovaným komunistou.
Přestože byl mimořádně pracovitým, velmi
uznávaným a za svoji práci získal celu řadu
novinářských ocenění, nebyl pro tehdejší vedení
redakce Světa motorů politicky přijatelný, a tak
nakonec musel odejít. V letech 1984 až 1991
našel azyl v redakci Motoristické současnosti
a spolupracoval i s redakcí Automobilu. Po roce
1989 následovala poměrně krátká epizoda, kdy
byl v letech 1991 až 1992 šéfredaktorem Světa
motorů, ale díky novému majiteli musel opět
nedobrovolně odejít. Tentokrát mu ale nabídl
uplatnění ve své redakci tehdejší šéfredaktor
Automobilu Ing. Milan Jozíf, se kterým vytvořili
vynikající pracovní tandem.
V Ing. Gregorovi odešel v ynikající
motoristický odborník, velmi vzdělaný technik
s encyklopedickými znalostmi a především
důsledný prosazovatel a zastánce dnes tolik
opomíjeného a v době internetu mediálně často
doslova przněného odborného automobilového
názvosloví. Byl to právě on, kdo v 60. letech jako
pracovník tehdejšího Úřadu pro normalizaci
a měření spoluvytvářel moderní automobilovou
terminologii a své znalosti následně přenášel
i do publicistiky. Už proto Ing. Otakar Gregora
patří k nezapomenutelným velikánům české
motoristické žurnalistiky.
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