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S velkým SUV Kodiaq vstupuje Škoda do nového 
segmentu. S vozy SUV chce automobilka oslovit 
nové skupiny zákazníků, zvýšit své tržní podíly a 
posílit svou pozici na světových trzích. Podobně 
jako konkurence i Kodiaq nabídne volitelnou třetí 
řadu sedadel, stejně jako špičkové systémy v oblasti 
konektivity, asistenčních systémů a infotainmentu 
včetně mobilních on-line služeb.

Velké SUV Škoda Kodiaq má při rozvoru 279 cm 
délku 4,70 m. V pěti- i sedmimístné verzi poskytne 
dostatek prostoru pro cestující i zavazadla. 
Pětimístný vůz má základní objem zavazadelníku až 
720 l, po sklopení sedadel ve druhé řadě až 2065 l. 
V sedmimístné verzi je k dispozici 270 l. 

Infotainment vychází z druhé generace koncernové 
modulární stavebnice. Nové on-line mobilní služby 
značky Škoda jsou rozdělené do dvou kategorií: On-
line služby infotainmentu, sloužící pro informace a 
navigaci, a služby Care Connect, které pomáhají při 
poruchách a v nouzi. Součástí služby Care Connect  
je tlačítko nouzového volání eCall. Další on-line 
služby fungují prostřednictvím aplikace Škoda 
Connect App. S nimi lze vůz na dálku kontrolovat, 
konfigurovat a najít pomocí telefonu.

Novinkou pro značku Škoda jsou kamery Area View, 
ukazující na palubním displeji okolí vozu. Novinkou 
je i prediktivní ochrana chodců, která doplňuje 

systém Front Assist. Další nová funkce zabrzdí při 
zajíždění a couvání z parkovacího místa jakmile vůz 
za sebou rozpozná překážku.

Při zahájení prodeje bude možno volit mezi dvěma 
motory TDI a třemi TSI. Nevýkonnější zážehový 
motor 2,0 TSI poskytne výkon 132 kW (180 k). 
Poháněna mohou být přední nebo všechna kola. 

Pro lepší zážitek z jízdy budou v nabídce i volba 
jízdního profilu Driving Mode Select a adaptivní 
podvozek DCC. Při jízdě v těžším terénu řidiče 
podpoří volitelný režim Off-road uzpůsobující 
všechny relevantní systémy podmínkám jízdy v 
terénu. 

Vůz byl vyvinut konstruktéry a designéry Škoda 
Auto s využitím koncernové modulové platformy 
MQB. Vyrábět se bude v závodě v Kvasinách a na 
trh bude uveden počátkem roku 2017.

Škoda poodhaluje Kodiaq

více na
www.autoweek.cz
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Hyundai s palivovými 
články v novém rekordu
Hyundai ix35 Fuel Cell za 
pět dní absolvoval cestu 
z norského Bergenu do 
italského Bolzana s tím, 
že k doplnění vodíku 
používal pouze existující 
infrastrukturu čerpacích 
stanic. Na německé 
dálnici ustanovil také 
nový rychlostní rekord, 
když jel v běžném provozu 
rychlostí 170 km/h. 
Celkem 2500 kilometrů 
dlouhá cesta z Bergenu 
do Bolzana trvala posádce pět dní a vedla přes Dánsko, Německo a Rakousko do 
jižního Tyrolska.
 více na www.autoweek.cz

Cadillac v Berlíně představil 
dvě novinky
Cadillac v evropské premiéře 
současně představil svůj 
vrcholný model - prémiový 
sedan CT6 - a crossover 
AT. Uvedení dvou nových 
modelů je významným 
krokem v návratu značky 
Cadillac na evropské trhy. 
Obě novinky k evropským 
prodejcům dorazí počátkem 
září.

Sedan CT6 s hliníkovou nosnou strukturou pohání nový motor Twin-Turbo V6 3,0 l s 
deaktivací válců. Má nejvyšší výkon 307 kW (417 k). Pohání všechna kola v kombinaci 
s aktivním řízením zadních kol. 
Crossover XT5 pohání zážehový V6 3,6 l o výkonu 231 kW (314 k) s deaktivací válců. 
Pohon všech kol AWD umožňuje volbu ze tří pracovních režimů Touring, Snow/AWD a 
Sport.
více na www.autoweek.cz
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Majitelé vozů Volkswagen, Audi, Seat a Škoda s motory 
TDI řady EA 189 začali být svoláváni do servisů k 
úpravám softwaru, umožňujícího podvádět při testech 
emisí. Italská zákaznická organizace Altroconsumo 
u vozu Audi Q5 s motorem 2,0 TDI laboratorně i v 
běžném provozu změřila emise. Poté vůz přistavila do 
servisu Audi k úpravě softwaru. Poté s tímto vozem 
znovu absolvovala měření emisí v laboratorních 
podmínkách i v běžném provozu. Přitom se ukázalo, 
že emise jedovatých oxidů dusíku po úpravě softwaru 
vzrostly na hodnotu o 25 % překračující limit Euro 5! 

Při laboratorním testu Audi uvádí emise NOx 129 mg/
km, zatímco limit Euro 5 je 180 mg/km. Jenže Audi Q5 
po úpravě softwaru v laboratoři při měření na válcích 
vykázalo emise NOx 225,5 mg/km!

Altroconsumo je členem mezinárodního sdružení 
BEUC. BEUC ve zprávě, hodnotící výsledky měření, 
označil řešení aféry Volkswagenem za podvod. 
BEUC už dříve kritizoval Volkswagen za jeho přístup 
k milionům evropských klientů. Současně BEUC 
kritizuje i ministry dopravy členských zemí EU za to, že 
chování Volkswagenu tolerují a odmítají automobilku 
postihnout za její podvodné chování.

Generální ředitelka organizace evropských zákazníků 
BEUC Monique Goyensová (fot) k tomu prohlásila: 
„Jedná se o další podvod na zákaznících v EU a o 
nový rozměr skandálu Volkswagenu. Tento test, 

uskutečněný naším italským členem, prokázal, že 
řešení Volkswagenu s deaktivací odpojovacího 
systému v softwaru není důvěryhodné. Je nezbytné, 
aby německá kontrolní agentura KBA, která úpravy 
prověřovala, okamžitě znovu přezkoumala použité 
řešení a zveřejnila všechny výsledky. Zákazníci musejí 
mít 100% jistotu, že jejich vozy budou po svolávací 
akci zcela v souladu s emisními předpisy. VW v USA 
odškodňuje zákazníky a argumentuje při tom, že 
jejich vozy nelze tak snadno upravit jako ty evropské. 
Tato omluva nyní ztrácí smysl. VW musí odškodnit i 
evropské zákazníky! Národní orgány konečně musejí 
přijmout patřičná opatření a vyvinout tlak, aby 
skutečně začal napravovat své chování.“

V USA Volkswagen nabídl 460 000 majitelům vozů 
s motory 2,0 TDI odkoupení jejich auta. V Evropě, 
kde se tento problém týká 8,5 milionu automobilů, 
přikročil jen k úpravám softwaru. Německý kontrolní 
úřad KBA už schválil úpravy softwaru pro více než 3,7 
milionu vozidel s motory TDI.

V USA Volkswagen počítá s odstupným ve výši 
15,3 miliardy dolarů (což zdaleka nebudou všechny 
náklady, na které jej aféra Dieselgate v USA přijde). 
V Evropě se odvolává na odlišné zákony. Kontrolní 
orgány v Německu a Velké Británii v dubnu potvrdily, 
že použité „odpojovací zařízení“ v softwaru není 
ilegální.

Koncernový šéf Volkswagenu Matthias Müller nedávno 
na požadavek eurokomisařky pro průmysl Elzbiety 
Bienkowské prohlásil: „Nemusíte být matematik, 
abyste si uvědomili, že odškodnění v tak vysoké výši 
by pro Volkswagen bylo likvidační.“ Tím popudil 
německá média. Dokonce i tradiční podporovatel VW 
mediální koncern Axel Springer v deníku Bild napsal: 
„Místo 10 000 dolarů dostanou němečtí zákazníci 
dopis s pozvánkou k návštěvě servisu. Jsou snad 
druhou třídou?“

Dieselgate: úpravy softwaru jsou prý podvod!

více na
www.autoweek.cz
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Unikátní Cobra na prodej
Aukční síň Sotheby`s v srpnu nabídne do aukce první vyrobený prototyp vozu Cobra 
s šasi číslo CSX 2000. Vůz, který používal osobně Carroll Shelby, bude po 54 letech od 
jeho výroby nabídnut ke koupi úplně poprvé.
První vyrobený prototyp s šasi CSX 2000 sehrál významnou roli při propagaci tohoto 
vozu. Aby vyvolal dojem, že 
už má vyrobeno mnoho vozů, 
Carroll Shelby toto jediné auto 
při půjčování významným 
časopisům k testování vždy 
přelakoval na jinou barvu. 
Kromě laku je toto auto s 
motorem Ford V8 260 CID 
ve zcela původní podobě! 
Dokládá to ostatně i pohled 
do 54 let neudržovaného 
interiéru. 
Při aukci, která se uskuteční 
19. a 20. srpna v Monterey, 
se očekává dosažení ceny 
několika milionů dolarů.
 více na www.autoweek.cz

Superauto od Aston Martinu a Red 
Bull Racingu
Automobilka Aston Martin a tým 
formule 1 Red Bull Racing společně 
představily koncept dvoumístného 
superauta AM-RB 001, které by 
mělo nabídnout až 735 kW (1000 
k) z motoru V12. Podle generálního 
ředitele Aston Martinu Andyho 
Palmera bude výroba omezena na 
99 až 150 kusů, i když automobilka 
už obdržela 370 předběžných 
objednávek. Cena se odhaduje 
na 4,3 milionu eur.

Technický ředitel a šéfkonstruktér Red Bull Racingu Adrian Newey potvrdil, že sériová 
podoba vozu AM-RN 001 bude mít výkonové parametry vozů nejvyšší kategorie 
startujících v Le Mans. Newey uvedl, že se rozhodl nepoužít hybridní systém pohonu 
jako McLaren u P1 nebo Ferrari pro model LeFerrari, protože chtěl udržet hmotnost 
vozu pod hranicí 1000 kg. 
více na www.autoweek.cz
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Renault uvedl na trh nové kompaktní kombi Renault 
Mégane Grandtour. Podobně jako u hatchbacku 
bude i kombi Grandtour k dispozici také ve verzi GT s 
řízením všech kol 4Control.
Mégane Grandtour mezigeneračně narostl do všech 
směrů kromě výšky. V porovnání s hatchbackem je 
nejen delší o 267 mm (4626 mm), ale má i o 43 mm 
delší rozvor (2712 mm).
Zavazadlový prostor má objem 521 l, sklopením 
zadních opěradel s funkcí Easy Break se objem zvětší 
na 1504 l při zcela rovné ploše podlahy. Při sklopení 
opěradla sedadla 
spolujezdce vpředu 
se dají naložit 
předměty dlouhé 
až 277 cm.
Nabídka pohonných 
jednotek vychází 
z hatchbacku - 
zážehové jsou 1,6 
l/84 kW (115 k) 
nebo přeplňované 
1,2 l TCe/74 kW 
(100 k) resp. 97 kW 
(130 k) a vznětové 
čtyřválce 1,5 l dCi 66 kW (90 k) nebo 81 kW (110 k) a 
1,6 dCi 96 kW (130 k). Pro vrcholnou verzi GT to jsou 
zážehový TCe s výkonem 151 kW (205 k) a vznětový 
1,6 dCi se dvěma turbodmychadly o výkonu 120 kW 
(165 k). 

Nový Mégane Grandtour nabízí stejnou inovativní 
techniku jako hatchback Mégane. V interiéru je 
barevný Head-up displej, multimediální a navigační 
systém R-Link 2 s dotykovým displejem 7“, resp. 8,7“. 
K dispozici jsou i stejné pokročilé asistenční systémy. 
Na vrcholu nabídky je Mégane Grandtour GT, 
kromě sportovnějšího designu vybavená především 
systémem natáčení zadních kol 4Control.
Nový Renault Mégane Grandtour přichází na český 
trh s cenou od 369 900 Kč vč. DPH za výbavu Life 
se zážehovým motorem SCe 115 s přímo řazenou 

převodovkou. Už 
základní výbava 
Life nabízí například 
asistent pro rozjezd 
do kopce, tempomat 
s omezovačem 
rychlosti, LED denní 
svícení, palubní 
počítač, manuální 
k l i m a t i z a c i , 
Bluetooth i rádio 
s USB vstupem a 
ovládáním pod 
volantem. 

Nový Mégane Grandtour už objednávat, ale první vozy 
budou u autorizovaných prodejců v polovině října 
2016. Renault na nové kompaktní kombi poskytne 
standardní záruku pět let nebo 100 000 km, přičemž 
za příplatek se kilometrový nájezd může zdvojnásobit.

více na
www.autoweek.cz
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Autodrom školí tisíce řidičů hasičských a policejních vozů
Certifikát za úspěšné zvládnutí kurzu bezpečné jízdy na Autodromu Most získalo 
prvních 16 řidičů speciálních hasičských vozů z více než čtyř tisíc hasičů a policistů 
integrovaného záchranného systému 
(IZS), kteří kurz absolvují do konce roku 
2018. Více než čtyřem tisícům hasičů a 
policistů postupně do konce roku 2018 
instruktoři v Mostě poradí, jak auta, 
používaná ve složkách integrovaného 
záchranného systému (IZS), co nejlépe 
a přitom bezpečně ovládat a se naučí 
zvládat nejčastější krizové situace, s 
nimiž se setkávají každý den v běžném 
silničním provozu. 
více na www.autoweek.cz

Nové sídlo AutoSAP 
Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) 
se přestěhovalo do moderních kanceláří v 
nově postavené administrativní budově Tetris 
Offce Building v Praze 4. Nové kancelářské  
prostory lépe odpovídají potřebám 149 
členům sdružení a sekretariátu AutoSAP. 
Administrativní budova Tetris Offce B uilding  
se nachází v Praze 4, Budějovická 1550/15a, 
u stanice metra Budějovická, s napojením na 
důležité dopravní tepny - pražskou magistrálu 
a městský okruh. Nové prostory budou kromě 
administrativního zázemí AutoSAP poskytovat 
nadále zdarma místo pro jednání, prezentace 
a tiskové konference členů sdružení. AutoSAP 

více než 15 let sídlil v ulici Opletalova u Hlavního nádraží v Praze. 
více na www.autoweek.cz

Ve zkratce
- Podle italského ministra průmyslu Carla Calendy je přijetí dohody TTIP ohroženo.
- Americká policie a pojišťovny řeší dramaticky rostoucí počet krádeží aut pomocí laptopů.
- Tesla Motors dodala ve 2. čtvrtletí 14 370 vozů, ačkoliv její výrobní kapacita je 17 000 aut.
- VW, BMW, Daimler, ZF a Bosch čelí obvinění z kartelové dohody při nákupu oceli.
- Ředitel Ford Motor Edsel Ford II byl zatčen pro napadení manželky, ale pro nedostatek 
důkazů nebude souzen.
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Personalia z

Carl Hahn oslavil 90. narozeniny
Bývalý šéf VW Group Carl Hahn oslavil 1. 
července 2016 devadesáté narozeniny. 
Čestný předseda koncernu vedl 
automobilku mezi lety 1982 a 1993. 
Carl Horst Hahn se narodil 1 července 
1926 v Sasku, kde si odkroutil mládí u 
protiletadlového dělostřelectva. Po 
válce studoval na řadě evropských 
škol, do Volkswagenu nastoupil v roce 
1953 jako asistent legendárního šéfa 
automobilky Heinricha Nordhoffa. Poté 
stoupal po kariérním žebříčku až k pozici 
prezidenta Volkswagen of America v 
roce 1959. Celý koncern vedl od roku 
1982 a experti ho chválí za popularizaci 
modelu Golf a akvizici automobilek SEAT 
a Škoda.
Jak vzpomíná na privatizaci české 
Škody?
„V roce 1990 se v mém kalendáři začala 
objevovat jako nový cíl Praha a také 
Mladá Boleslav. Škodu jsme považovali 
za perlu východu. Byla pro nás mezi 
východoevropskými automobilkami 
nejdůležitějším cílem. Museli jsme vsadit 
na vítězství proti konkurentovi z Francie. 
Škodovka na tom byla mnohem lépe 
než automobilky v NDR. Zatímco pro nás 
byla stará fabrika na výrobu Trabantů 
v centru města Cvikov nepoužitelná, 
mohli jsme u Škody překonat začátky s 
existujícím vozidlem bez větších ztrát,“ 
vzpomíná Hahn na začátky privatizace 
firmy.

Matoušek ředitelem České kanceláře 
pojistitelů
Prvního července 2016 došlo 
ke sjednocení řízení profesních 
organizací českých pojišťoven. 
Výkonným ředitelem České kanceláře 
pojistitelů (ČKP) byl jmenován 
Jan Matoušek, stávající šéf České 
asociace pojišťoven (ČAP) a jednatel 
společnosti SUPIN. 
Na pozici výkonného ředitele ČKP  
rezignoval JUDr. Ing. Jakub Hradec, 
který však v ČKP zůstává a byl 
jmenován zástupcem výkonného 
ředitele a technickým ředitelem 
organizace. Druhou zástupkyní 
nového výkonného ředitele ČKP 
a provozní ředitelkou ČKP se stala 
JUDr. Stanislava Hojdová. Cílem 
sjednocení vedení těchto organizací 
je zefektivnění využívání lidských i 
technických zdrojů, kterými jednotlivé 
společnosti disponují, a posílení 
expertní pozice skupiny.
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Nejvýznamnější trhy v Evropě vykázaly za prvních šest 
měsíců významný růst prodeje osobních aut. Jenže 
na rozdíl od Německa, kde byl v červnu růst prodeje 
vyšší než za celé pololetí, ve Francii, Itálii a Španělsku 
se během června tempo růstu zpomalilo.
Německý automobilový trh v červnu rostl pátý 
měsíc v řadě, a to o 8 % v porovnání s červnem 2015. 
Za první pololetí bylo prodáno 1,73 milionu vozů, což 
představuje meziroční nárůst o 7 %. 
Během prvního pololetí byly v Německu vyrobeny 
více než 3 miliony aut, což znamenalo meziroční 
zvýšení o 4. Tři čtvrtiny produkce směřuje na vývoz. 
Zatímco vývoz do Evropy roste, export do USA mírně 
poklesl. Německé automobilky s obavami sledují do-
pady Brexitu, protože vloni německé automobilky 
vyvezly do Velké Británie 1,3 milionu aut, z toho 810 
000 bylo vyrobeno v Německu.
Prodej nových osobních aut ve Francii v červnu 
vzrostl o 0,8 %. Pololetní prodejní bilance ve Francii 
vykazuje meziroční růst o 8,3 % na 1 102 442 vozů. 
Určitý podíl na tomto růstu má i vyšší počet pracov-
ních dnů v prvním pololetí letošního roku. Při redukci 
na počet pracovních dnů je meziroční růst 5,8 %. 
V Itálii dosáhly registrace nových aut další zvýšení 
- proti loňskému červnu o 11,9 %. To znamená, že 
za prvních šest měsíců se v Itálii prodalo 1 041 854 
nových aut, tedy o 19,1 % víc než vloni.
Prodej osobních aut ve Španělsku vzrostl v červnu 
o 11,2 %. Pololetní růst o 12,2 % znamenal dosažení 

prodeje 623 234 nových aut. Bylo to nejlepší polo-
letí od roku 2008. Velký podíl na tom má pokračující 
plán PIVE, což je v podstatě šrotovné. Ten by ale měl 
skončit 31. července. 
Ve Velké Británii byl v červnu teprve podruhé za 
poslední čtyři roky zaznamenán meziroční pokles, a 
to o 0,8 %. Podle SMMT je ale ještě příliš brzy tento 
pokles spojovat s hlasováním o Brexitu (23. června). 
Je ale běžné, že v průběhu posledního týdne polo-
letí se prodejci snaží nejrůznějšími prostředky zlepšit 
si svou bilanci, což se tentokrát nestalo. Pololetní bi-
lance vykazuje nárůst o 3,2 % na 1,42 milionu nově 
registrovaných vozidel.

V prvním pololetí bylo v České republice registro-
váno celkem 132 778 nových osobních automobilů, 
což bylo zvýšení proti loňskému roku o 17,23 % z 
113 261 na 132 778 vozů. Podíl firemních vozidel 
tvořil 74,3 %, privátních 25,7 % (v roce 2015 podíl byl 
25,25 %). Pokud bychom zohlednili operativní leas-
ing pro privátní osoby, pak by se podíl privátních 
vozidel blížil 29 %.
Pokud bychom provedli analýzu vozového parku 
nově registrovaných vozidel za 1. pololetí a odečetli 
krátkodobé registrace (vozidla vyvezená do 6 měsíců 
od 1. registrace v ČR), pak by meziroční nárůst činil 
dokonce 21,6 %.

Úspěšné první pololetí v Evropě
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Optimalizací přístupu na trh Castrol směřuje ke 
zlepšení zákaznického servisu a k získání nových 
zákazníků v Polsku, České a Slovenské republice 
a v Maďarsku, kde bude spolupracovat s menším 
množstvím větších autorizovaných distributorů. 
Střední a východní Evropa, zahrnující Polsko, Českou 
a Slovenskou republiku a Maďarsko, jsou pro 
Castrol důležitými rostoucími trhy. Změny v přístupu 
znamenají spolupráci firmy Castrol s autorizovanými 
distributory vedoucí k dalšímu zlepšení zákaznické 
důvěry.
„Výsledkem změn bude pro miliony zákazníků lepší 
přístup k světově proslulým produktům firmy Castrol. 
Společně s našimi partnery zamýšlíme i nadále 
pronikat na tento rostoucí trh a posilovat naši pozici 
jedné z vedoucích olejářských firem,“ říká Mathias 
Buschbeck, Central Cluster Sales Director. 
„Tato změna ve způsobu distribuce produktů a služeb 
bude znamenat menší počet větších distribučních 
partnerů. S těmi budeme úzce spolupracovat na 
ustanovení tzv. Castrol ekosystému, poskytnutí 
nástrojů a procesů, kontinuálních školení a přístupu 
k portfoliu našich produktů a služeb,“ říká Sławomir 
Radoń, Sales Director Central Eastern Europe. 
„Naši distribuční partneři jsou vybráni, aby naplnili 
potřeby zákazníků a požadavky jednotlivých trhů. 
Spolupracujeme s firmami, které mohou pro naše 
zákazníky vytvořit přidanou hodnotu, pomoci nám 

neustále zlepšovat zákaznický servis a my je vybavíme 
všemi potřebnými nástroji k doručení těchto hodnot,“ 
říká Ivo Lelkens, Central Cluster Industrial Distributor 
Sales Director.
„Naše plány růstu ve střední a východní Evropě 
jsou ambiciózní. Jsou postaveny na zapojení našeho 
modelu pro nový přístup na trh. To v kombinaci s 
našimi novými technologicky pokročilými produkty, 
rozšířené o partnerství s OEM, sponzorství 
motoristických, zákaznických i obchodních akcí, zajistí, 
že Castrol bude hlavní volbou na tomto zajímavém 
trhu,“ uzavírá Buschbeck. 
V současné době jsou vybranými Autorizovanými 
distributory Castrol pro Českou republiku v oblasti
a) automobilových maziv pro autorizované servisy:
 1. Servind s.r.o.
b) ostatních automobilových maziv:
 1. DF Partner s.r.o.
 2. Auto Kelly a. s.
 3. Elit CZ, spol. s r. o.
 4. Inter Cars Česká republika s.r.o.
 5. Stahlgruber CZ s.r.o.
 6. APM Automotive s.r.o.
c) průmyslových maziv:
 1. Istrex Oil a. s.

Nový přístup firmy Castrol v rámci střední a východní Evropy
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Nosiče kol - jak je vybírat

Často kladené otázky se týkají nosičů kol a rozdílů mezi 
nimi. Nosič kol na střechu nebo za páté dveře? Který z 
nich je tedy nejvhodnější?
František Vavřík, manažer náhradních dílů a doplňkového 
sortimentu společnosti Auto Palace Spořilov, radí: „Při 
výběru střešního nosiče je vhodné zamyslet se nad 
tím, jak často budou milovníci kol na své cesty vyrážet. 
Uživatelsky příjemnější je pořídit si nosič za páté dveře 

automobilu, ovšem za předpokladu, že na svém voze již 
mají nainstalované tažné zařízení nebo jeho pořízení mají 
v plánu. Cenově vyjde varianta nosiče pro čtyřčlennou 
rodinu na zhruba 13 500 korun. 
V případě, že ovšem nemáte nainstalované tažné zařízení, 
je třeba počítat s vícenáklady okolo 20 000 korun. Investice 
se tím prodraží, ovšem získáváte sekundární bonus v již 
nainstalovaném zařízení, zejména pak v situacích, kdy 

potřebujete přepravit rozměrný náklad, k jehož 
přepravě je nutný přívěsný vozík.“
„Pořízení střešního nosiče na čtyři kola stojí 
obdobně, zhruba 13 500 Kč. Znovu je ovšem třeba 
myslet na to, že i tato varianta skýtá dodatečné 
náklady. K instalaci je potřeba střešních ližin a 
příčníků, jejichž pořízení se pohybuje od 1000 
Kč do 10 000 Kč, podle typu vozu,“ shrnuje obě 
varianty František Vavřík.
„Všeobecně uživatelsky pohodlnější variantou 
je nosič kol za páté dveře. Byť kola částečně 
zamezují ve výhledu vzad a znesnadňují přístup do 
zavazadlového prostoru, nejste při svých cestách 
omezováni výškou vozu ani doporučovaným 
omezením rychlosti jízdy,“ dodává František Vavřík.
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Osobní auta bývají plná bakterií, které mohou v 
některých případech dokonce až ohrožovat život 
posádky. Zjistili to mikrobiologové z univerzity v 
britském Nottinghamu, kteří zkoumali provozovaná 
osobní vozidla z hlediska hygieny. 
Výsledkem jejich šetření je, že interiér aut bývá doslova 
poset bakteriemi, jako jsou E.coli, které mohou 
způsobovat nepříjemné střevní problémy, nebo 
Bacillus cereus, která vyvolává podobné příznaky 
jako otrava jídlem. Kromě nich ve vozech objevili i 
stafylokoky a různé druhy plísní. 
Četnost výskytu bakterii ve vozidlech se pohybovala 
v průměru mezi 283 až 700 bakteriemi na cm2. Pro 
srovnání: stěry z veřejných toalet zpravidla vykazují 
hodnotu kolem 500 bakterií na cm2. Prostředí 
v interiéru vozidla tak může pro lidské zdraví 
představovat i velmi vážné nebezpečí.
Citlivější jedinci by měli každý rok měnit filtr 
klimatizace, který bývá zanesen mikroorganismy a 
sporami plísní. Výzkum ovšem prokázal, že zdrojem 
infekce nemusí být jen klimatizace.
Část bakterií a mikrobů si řidiči a spolucestující 
přinesou do auta neumytýma rukama nebo na 

podrážkách bot. Další část si vypěstují tím, že v autě 
konzumují jídlo a nápoje. Drobky nebo vylité nápoje 
se stávají živnou půdou pro různé bakterie a plísně. 
Někteří řidiči používají prostor pod sedadlem téměř 
jako odpadkový koš. Výsledkem je, že se v autě 
rozjíždějí hnilobné procesy a ze zárodků se množí 
bakterie, které ohrožují zdraví cestujících. V autě 
takřka každé ženy lze najít stopy líčidel - na volantu, 
klikách dveří, řadící páce či ruční brzdě. 
„Stejně jako svou domácnost udržujeme průběžně 
v čistotě a staráme se o pořádek, tak i vnitřní 
prostor našeho vozu bychom měli pravidelně čistit a 
dezinfikovat. Nestačí jen vysávat jednou za tři měsíce. 
Není dobré šetřit ani na tepování a odborném vyčištění 
autosedaček, zejména pokud vozíte často děti,“ radí 
pediatrička Adriana Borošová.
Nedostatečná čistota a hygiena ve voze se negativně 
projevují i na jeho ceně. Za zachovalý vůz s čistým 
interiérem, který nezapáchá, lze při případném prodeji 
logicky dostat více. 
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Nadzvukové vozidlo Bloodhound SSC se poprvé 
pokusí o překonání světového rychlostního rekordu 
přesně 20 let vytvoření toho stávajícího. Ten od 
15. října 1997 drží Andy Green s vozem Thrust SSC 
rychlostí 1227,985 km/h.
Po určitém zdržení jsou přípravy na překonání 
světového rychlostního rekordu stále v plném 
proudu. Projekt 
Bloodhound SSC 
konečně získal 
potřebné finanční 
zajištění, aby se na 
podzim příštího 
roku mohl vydat 
ke zkušebním 
jízdám na poušť 
Hakseen Pan u North Cape v Jižní Africe. Přesně 20 
let po prvním překonání rychlosti zvuku pozemním 
vozidlem výkonem 1227,985 km/h (763,035 mph) 
zaútočí v říjnu 2017 vozidlo Bloodhound SSC na 
hranici 800 mph (1287 km/h) a tím i na nový světový 
rychlostní rekord. 
Tým techniků nyní 13,5 m dlouhé vozidlo rozebral, aby 
bylo možné detailně zdokumentovat jeho kompletní 
montáž. Poté budou proudový motor Rolls-Royce 
EJ200 (upravený z motoru vyvinutého pro stíhačky 

Eurofighter Typhoon) a nově zkonstruovaný raketový 
systém NAMMO otestovány ve středisku Newquay 
Aerohub. 
Ve středisku Newquay Aerohub od června 2017 
proběhnou zkušební jízdy rychlostí 350 km/h. 
Přitom budou také prověřeny telemetrické systémy 
přenášející data z vozidla, což je klíčový aspekt celého 

projektu. Ten 
vznikl pro podporu 
t e c h n i c k é h o 
vzdělávání po 
celém světě a 
přenos dat do 
škol je tedy jeho 
důležitou součástí. 
Už nyní tisíce dětí 

ve Velké Británii i jinde po celém světě staví malá 
raketová vozítka inspirovaná projektem Bloodhound 
SSC.
Pokud zkušební jízdy a testy proběhnou úspěšně, 
bude Bloodhound SSC a veškerý potřebný materiál 
naložen do letadla CargoLogicAir 747 a dopraveno do 
Upingtonu v Jižní Africe. Odtud bude vše dopraveno 
po silnici na základnu v Hakseen Panu. Tam bude v 
předstihu dopraveno lodí 16 kontejnerů s materiálem 
pro vybudování vesnice s dílnou a televizním studiem.

Útok na rekord bude v říjnu 2017
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