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Triumf automobilek nad politiky
S napětím očekávané setkání představitelů
německých automobilek s politiky „Diesel
Forum“ hrozilo mít dalekosáhlé důsledky pro
německý automobilový průmysl. Německá
média po celý den s maximálním zájmem
sledovala jednání v Berlíně, kde měli politici,
zastupující spolkovou i zemské vlády, vynést
ortel nad německými automobilkami a
vznětovými motory. Po několikahodinovém
čekání političtí reprezentanti vystoupili před
média a bez ohledu na stranickou příslušnost
a funkce se předháněli v přemíře frází, vizí
elektromobility a autonomní jízdy, kde budou
dominovat německé automobilky. Z toho všeho
slovního balastu vyplynulo, že přijali řešení
nabízené automobilkami.
Není ale divu. Automobilky v Německu patří
mezi nejvýznamnější podporovatele politických
stran, a to nejen dodávkami vozidel, ale
především finančními dary v řádu stovek milionů
eur. Stephan Weil (SPD) v Berlíně vystupoval
jako premiér vlády Dolního Saska a současně
jako člen dozorčí rady koncernu Volkswagen a
nejvyšším představitelem sdružení německého
automobilového průmyslu VDA je bývalý
ministr dopravy Matthias Wissmann (CDU).
Automobilky na své náklady upraví software
vznětových motorů Euro 5 a Euro 6 tak, aby
se u nich snížily emise NOx o 25-30 %. Jenže
mnohé z nich v reálném provozu překračují
povolené limity až 30násobně, takže jde o
hodně pokrytecký cíl. Týká se to 5,3 milionu
automobilů a náklady na úpravy se odhadují
na půl miliardy eur. Jenže z uvedeného počtu
je 2,5 milionu vozidel od Volkswagenu, u nichž
už tyto úpravy softwaru proběhly v souvislosti
s aférou Dieselgate!

Současně bylo dohodnuto udělat maximum pro
to, aby z ulic německých měst zmizela starší
auta se vznětovými motory Euro 4 a starší,
tedy uvedená do provozu před zářím 2009.
Jedná se o 6,5 milionu vozidel. Automobilky
to podpoří prémiemi za odkup starších vozidel
(BMW například nabízí 2000 eur za auto).
Vzhledem k tomu, že v Německu na nová auta
se poskytují až 30% slevy, nebude to velkou
zátěží a odměnou za to bude posílení prodeje
nových aut.
Nedojde tedy k plošnému zákazu použití
vznětových motorů ani k úpravám konstrukce
už provozovaných vozidel, aby skutečně plnila
emisní limity, což by přišlo odhadem na 10
miliard eur.
K úpravám softwaru se zavázaly jen německé
automobilky. Spolkový ministr dopravy
Alexander Dobrindt (CSU) proto prohlásil
za nepřijatelné, aby se k nim ty zahraniční
nepřipojily.
Výsledek
jednání
rozčílil
představitele
environmentálních organizací. „Je jasné, že
krátkodobý zisk automobilového průmyslu
má v očích spolkové vlády větší důležitost než
ochrana životního prostředí a zdraví občanů,“
řekl šéf organizace pro ochranu životního
prostředí a přírody BUND Hubert Weiger.
Naopak organizace německých obchodníků
s auty ZDK dohodu vítá tento „první krok
k rehabilitaci vznětových motorů jako
nejúspornější a nejekologičtější pohonné
jednotky.“

více na
www.autoweek.cz

Fiat 500 Anniversario: dárek k šedesátinám
Novinkou v nabídce Fiatu je speciální edice
500 Anniversario, věnovaná 60. narozeninám
modelu 500 a inspirovaná Felliniho filmem
Sladký život. Fiat 500 jako ztělesnění masového
vlastnictví aut, spatřil světlo světa v Turíně
4. července 1957. Po limitované edici Fiatu
500-60esimo, věnované k šedesátinám, přichází
nový Fiat 500 Anniversario jako speciální série s
výjimečnými prvky za dostupnou cenu. Je poctou vozu z roku 1957, ovšem s moderní
reinterpretací stylistických prvků, které jej proslavily ve Felliniho filmu Sladký život. Fiat
500 Anniversario je k dispozici jako hatchback i kabriolet. Vzhled sice připomíná časy
Sladkého života, ale z technického hlediska nabízí Fiat 500 Anniversario to nejlepší z
hlediska komfortu a konektivity. Akční cena limitované edice 500 Anniversario začíná
na 409 000 Kč (Základní akční cena verze 500 Pop je 267 900 Kč).
více na www.autoweek.cz
Titanový výfuk pro Golf R Performance
Volkswageny Golf R a Golf R Variant poháněné motorem
o 228 kW (310 k) nabízejí dynamiku sportovního vozu.
Jejich nastavení může být ještě ostřejší díky exkluzivním
prvkům výbavy Performance. Speciálně pro hatchback
byla koncipována titanová výfuková soustava Akrapovič
Performance. Jejím použitím klesla hmotnost o 7 kg.
Výfuková soustava Performance propůjčuje Golfu R neporovnatelný zvuk. S dvojitými
koncovkami přijde na 93 400 Kč.
Pro modely Golf R a Golf R Variant se dodávají i kotoučové brzdy Performance o
2 kg lehčí než sériové, což snižuje neodpružené hmoty. Vpředu mají hliníkový střed
brzdového kotouče, s nímž je pomocí zalitých prvků spojen třecí prstenec z oceli.
Paket brzdová soustava R-Performance obsahuje 19“ litá kola Spielberg se semi-slick
pneumatikami, progresivní řízení, výkonný brzdový systém a zatmavená skla za 75 500
Kč.
více na www.autoweek.cz
Krátce:
Soud ve Stuttgartu dal zelenou případnému zákazu vznětových motorů ve městě.
Pod tlakem kritiky Audi vyměnilo čtyři ze sedmi členů představenstva, ale jeho předseda Stadler zůstává.
Šok pro motorsport: Mercedes opouští DTM a Porsche prototypy LMP1, protože se chtějí zaměřit na elektrickou Formuli E.
VW AG chce od roku 2018 montovat vozy značek Škoda, Seat, Volkswagen a VW užitkové vozy v Alžírsku ve firmě SOVAC.
Průzkum společnosti DAT ukazuje, že v Německu 87 % služebních aut jezdí na naftu,
protože mají nižší spotřebu a vyšší zůstatkovou cenu.

Spalovací motor: už jen šest let vývoje?
Středeční jednání s vládními představiteli
ohledně budoucnosti vznětových motorů
zdánlivě skončilo pro německé automobilky
úspěšně, protože jim za slib úpravy softwaru
za půl miliardy eur umožňuje zachovat status
quo a navíc získat možnost zvýšení odbytu
náhradou starších automobilů. Přitom Francie
a Velká Británie už vyhlásily plán odchodu od
spalovacích motorů do roku 2030 resp. 2040.
Jenže bez ohledu na to dva roky po americké
aféře Volkswagenu s podváděním při měření
emisí vznětových motorů německé automobilky
po celém světě čelí tlaku, aby snížily emise u
svých turbodieselů. Hrozba soudních opatření
je natolik velká, že jinde nebude stačit úlitba v
podobě úpravy softwaru a snížení emisí NOx o
30 % jako v Německu.
Continental je jedním z nejvýznamnějších
dodavatelů systémů pro čištění spalin vznětových
motorů a snímačů emisí NOx. Jeho představitelé
předpokládají, že velké německé automobilky
do šesti let, tedy kolem roku 2023, ukončí
další vývoj spalovacích motorů a své investice
plně soustředí na vývoj elektrických pohonů a
autonomních systémů řízení.

„Nová generace spalovacích motorů ještě
bude vyvinuta, ale poté, okolo roku 2023, se
jejich další vývoj stane ekonomicky neúnosným,
protože stále více vývojových prací se bude
muset zaměřit na elektromobilitu,“ tvrdí finanční
šéf Continentalu Wolfgang Schaefer (na
fotografii vpravo).
Krátce před středečním jednáním šéf Continentalu
Elmar Degenhart (na fotografii vlevo) prohlásil:
„Problémem není vznětový motor, ale jak se
vyrovnat s jeho emisemi. Vznětové motory mají
budoucnost. Vzhledem k chybějící technologii
výroby potřebného množství akumulátorů je
brzký přechod k elektromobilitě jako náhradě
za vznětové motory nereálný. Spalovací motory
mají svůj vrchol teprve před sebou. Teprve po
roce 2025 je možné očekávat pomalý pokles
objemu jejich výroby.“ Degenhartovo prohlášení
ale v podstatě vůbec není v rozporu s tím, co
říká Schaefer.

více na
www.autoweek.cz

Modernizovaný Nissan X-Trail
Celosvětově nejprodávanější model
značky Nissan SUV X-Trail se dočkal
vylepšení. Úpravy přinesly oživení
vzhledu a úpravy interiéru. Délka narostla
o 50 mm na 4690 mm při nezměněném
rozvoru 2705 mm. Zavazadelník se u
pětimístné verze zvětšil na 565 l, při
sklopení sedadel je 1996. K dispozici je
trojice motorů - zážehový 1,6 l/120 kW
(163 k), vznětový 1,6 l/96 kW (130 k) a
další turbodiesel 2,0 l s výkonem 130 kW
(177 k). Převodovku lze zvolit buď přímo řazenou šestirychlostní nebo automatickou CVT
XTronic a poháněna mohou být přední nebo všechna čtyři kola.
Vylepšeny byly dva informační a zábavní systémy. Satelitní navigace NissanConnect
s dotykovým displejem přichází s novým uživatelským rozhraním připomínajícím
počítačové aplikace. Součástí výbavy X-Trailu se v roce 2018 stane systém ProPILOT s
funkcí autonomní jízdy.
více na www.autoweek.cz

Škoda OneApp s bohatou nabídkou funkcí
S aplikací pro chytré telefony Škoda OneApp
Škoda zlepšuje propojení mezi vozidlem a chytrým
telefonem. Aplikace využívá technologii SmartLink+
k tomu, aby vybrané funkce a užitečné informace,
jako jsou spotřeba paliva, dynamika jízdy, navigační
data a servisní pokyny, zobrazovala na displeji
infotainmentu nebo chytrého telefonu. Aplikace
nabízí široké spektrum funkcí - od možnosti vyvolat
informace o motoru a voze až po informace o
počasí. Řidič může například pomocí funkce Advisor analyzovat svůj styl jízdy a naučit
se, jak lze šetřit palivo. Aplikaci Škoda OneApp lze zdarma stáhnout v App Store Apple
a na Google Play. Aplikace je kompatibilní se všemi vozy značky Škoda vyrobenými od
června 2016 a vybavenými systémem SmartLink resp. systémem SmartLink+.
více na www.autoweek.cz

Tesla Model 3 vyjíždí
Mediálně
nejočekávanější
automobilová
novinka posledních let je konečně tady. Jako
cirkusový impresário představil generální
ředitel Tesla Motors Elon Musk ve Fremontu v
Kalifornii prvních 30 vyrobených vozů Model
3. Klíčky od prvních 30 vyrobených vozů si
ale převzali zaměstnanci Tesly.
Model 3 by měl Teslu zařadit mezi výrobce
prémiových vozů se skutečně velkosériovou
produkcí. Musk slíbil dvě verze - základní
Standard s cenou 35 000 USD (780 000 Kč) a
dojezdem 355 km a Long Range s akumulátory
umožňujícími dojezd 310 mil (500 km) za 44
000 USD (980 000 Kč). Už volba z pěti barev
místo standardní černé ovšem přijde 1000
dolarů. S cenou je to složitější - zatím je v
ní zahrnuta státní dotace ve výši 7500 USD
(170 000 Kč) vyjednaná ještě s Obamovou
administrativou.
Řidič před sebou nemá žádné přístroje,
veškeré informace se zobrazují na obřím 15“
centrálním displeji. Elon Musk k tomu řekl:
„Vůz je vybaven tolika autonomními funkcemi,
že řidič už nepotřebuje informace z přístrojové
desky. Místo toho se může zabývat čím chce
- dívat se na film, bavit se s přáteli nebo spát.
Každá Tesla je vybavena hardwarem pro plně
autonomní jízdu.“
K bezklíčkovému otevírání vozu nepotřebujete
kartu, jen si nahrajete aplikaci do telefonu.
Veškeré softwarové vybavení se bude

pravidelně aktualizovat na dálku. Pětimístný
vůz je dlouhý 4694 mm a má rozvor náprav
2875 mm. Zavazadlový prostor má objem 425
l. Li-Ion akumulátory už se nedovážejí z Číny,
ale vyrábí je Gigafactory Tesla v Nevadě.
Dobití je ve stanici Tesla Supercharger za 30
minut na dojetí 200 km nebo za hodinu na 48
km ze sítě 240 V/32 A.
Tesla chce ještě letos ve Fremontu dosáhnout
produkci 20 000 vozů Model 3 a během roku
2018 Musk slibuje zvýšení na 10 000 vozů
týdně. Cílová produkce je půl milionu vozů
Model 3 ročně a k tomu dalších 100 000
luxusních vozů Model S a Model X. V roce
2016 Tesla vyrobila 84 000 vozidel.
Dramatický růst produkce bude vyžadovat i
patřičné rozšíření servisní sítě. Zvláště když
Tesla slibuje, že její servisy jsou mnohem
rychlejší než servisy běžných automobilek:
„Jsme hotovi dřív, než stačíte vypít kávu.“
Tesla má v současné době po celém světě 150
servisních míst. Rychle by se k nim mělo přidat
dalších sto a k tomu 350 mobilních dílen. K
tomu bude potřeba získat nejméně 1400
specializovaných techniků. Tesla ale tvrdí, že
90 % problémů se vyřeší online.
Model 3 má záruku 4 roky/80 000 km na auto
a 8 let/160 000 km na akumulátory (190 000
km na Long Range). Na rozdíl od Modelu S zde
není doživotní záruka na pohonnou jednotku.

více na
www.autoweek.cz

Audi uvedlo na český trh dva nové modely RS
Audi Sport uvedlo na český trh dva nové kompaktní
modely RS, poháněné přeplňovaným pětiválcem
- kompaktní TT RS a RS 3. Nový model RS 3 nabízí
nově volbu karoserie sedan nebo Sportback. Motor
2.5 TFSI poskytuje nejvyšší výkon 294 kW (400 k) a
maximální točivý moment 480 N.m. Nový RS 3 díky
tomu zrychlí z 0 na 100 km/h za 4,1 s, zatímco TT RS
Coupé díky nižší hmotnosti zrychlí z 0 na 100 km/h za
3,7 s. Navzdory tomu se podařilo snížit kombinovanou spotřebu paliva na 8,2 l/100 km
(TT RS), resp. 8,3 l/100 km (RS 3). Nové Audi RS 3 Sportback stojí 1 469 900 Kč, sedan RS
3 Limousine startuje od 1 511 900 Kč, zatímco TT RS Coupé je možné pořídit za 1 843
900 Kč. Audi TT RS Coupé má v sériové výbavě, kromě jiného, digitální panel přístrojů
Audi virtual cockpit.
více na www.autoweek.cz
Atraktivnější Ford Transit Custom
Modernizovaný Ford Transit Custom, který
patří do kategorie užitkových vozů s nosností
do1 t, má výraznější design exteriéru, zcela
přepracovaný interiér a nové funkce zvyšující
produktivitu. I nový Transit Custom nabízí výběr
ze dvou výšek střechy, dvou délek rozvoru a
několika variant karoserie. Užitečné zatížení činí
až 1450 kg. K novým možnostem konektivity patří
i komunikační systém Sync 3. Transit Custom jako
první užitkový vůz nabídne inteligentní asistent
rychlosti, který na základě údajů systému
rozpoznávání dopravních značek samočinně upravuje rychlost jízdy. Nový Transit
Custom je vybaven vznětovým motorem Ford 2,0 EcoBlue ve variantách o výkonu
77 kW, 96 kW nebo 125 kW. Novinkou je úsporná varianta ECOnetic s kombinovanou
spotřebou 5,7 l/100 km. Na vrcholu nabídky je varianta Sport s motorem o výkonu
125 kW. Nový Transit Custom bude možné objednávat ještě letos, první vozy budou
dodány začátkem roku 2018.
více na www.autoweek.cz
Další aktuality 31. týdne na www.autoweek.cz:
Celoroční pneumatiky Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
DKV zavádí další funkce pro zvýšení bezpečnosti karet
FlixBus: Olomouc a Ostrava mají přímá spojení do Krakova a Katovic
Skladové dodávky Mercedes-Benz online
Renault FALCON: předváděcí kamion s nižší spotřebou
Vozy BMW a Mercedesu mají skla z chudeřické AGC Automotive
KUKA ready2_spray - lakovací systém pro Průmysl 4.0

Personalia z
Oliver Stefani novým šéfdesignerem ve
Škoda Auto
Jozefa Kabaně na místě šéfdesignéra
společnosti
Škoda
Auto
vystřídá
dosavadní designér exteriéru značky
Volkswagen Oliver Stefani.
Oliver Stefani (53) přebírá od 1. září
odpovědnost
za
oblast
designu
ve společnosti Škoda Auto. Stefani
je absolventem studia designu v
Braunschweigu a kalifornské Pasadeně. Tři
roky pracoval v Design Center Europe ve
španělském Sitges. V roce 2002 nastoupil
do koncernu Volkswagen. Naposledy
působil jako vedoucí designu exteriéru
značky Volkswagen. Jeho rukopis
nese mnoho sériových vozů značky
Volkswagen uplynulých deseti let i mnoho
automobilových konceptů. Rozhodující
měrou se podílel na vývoji modelů up!,
Polo, Jetta, Tiguan, současné generace
modelu Golf a showcarů rodiny ID.
Stefani střídá tvůrce vysoce ceněného
nového stylu značky Škoda Jozefa
Kabaně, který se vydal za novým
dobrodružstvím, když přijal nabídku stát
se šéfdesignérem značky BMW pod
dohledem šéfdesignéra BMW Group
Adriana van Hooydonka.

Porsche ČR hledá nového šéfa divize
Porsche Česká republika nedávno
vybírala nového šéfa divize VW
Užitkové vozy. Nyní přišla další
personální změna, bude se hledat
také nový ředitel pro osobní
Volkswageny. Dosavadní vedoucí
divize Ing. Daniel Harant (na fotce)
se rozhodl přijmout nové výzvy mimo
koncern Volkswagen a k 31. srpnu
2017 ze společnosti odchází. Do
jmenování jeho nástupce byl pověřen
řízením divize její vedoucí prodeje Ing.
Jiří Jantač. „Za tři roky let, kdy Daniel
Harant vedl divizi Volkswagen osobní
vozy, značka výrazně posílila svoji
pozici největšího importéra do ČR.
Registrace nových vozidel vzrostly za
toto období z 18 281 v roce 2014 na
26 598 v roce 2016, což představuje
nárůst o 45 %. Tržní podíl značky
Volkswagen se zvýšil z 9,5 % v roce
2014 na současných 10,6 %,“ uvedli
jednatelé Porsche Česká republika
Vratislav Strašil a Franz Pommer.
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Novela Vyhlášky 302/2001 Sb. právě vyšla!
ASEM - Asociace emisních techniků a opravářů
informuje o vydání novely Vyhlášky 302/2001
Sb. i o tom, jak se projeví v praxi.
Novela obsahuje hlavní změny ve výpočtu
kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly a
počtu skutečně provedených technických prohlídek (příloha 19), dále pak napojení na CIS
pro Stanice měření emisí s povinností fotografování. Ten, kdo chce i nadále emise měřit, musí
absolvovat povinně školení exklusivně u DEKRA
nebo CSPSD. Není nezajímavé, že ve vyhlášce
přežila i ochranná známka, která sice zcela pozbývá svého významu, ale nakupovat evidovat a
vylepovat se prostě dle novely bude nadále.
Desítky žadatelů o zřízení nové STK v regionu
ostrouhají. Rozhodování bude ze zákona
neveřejné, aby prý byl uspokojen hlavně veřejný zájem… Podle jakých kritérií bude z mas
vybrán jediný šťastlivec do „zlatých služeb“
chráněných v regionu před konkurencí regulací
nelze ani odhadnout.
Zatímco Emisní stanici si může zřídit kdo chce a
kde chce pokud splní předepsané vybavení, STK
ne, protože ji stát bude i nadále podle nových

pravidel regulovat. Těm, kteří nedávno podali
žádost o zřízení nové STK, byla jejich žádost
pozastavena. Tyto žádosti se znovu začnou vyřizovat, avšak ne hned, protože se krajští úředníci teprve s novelou seznamují.
Situace okolo „přiklepnutí“ jedinému novému z
více žadatelů na okres bude dost vypjatá. Oč
jednodušší to mají žadatelé o Stanice Měření
emisí, kde panuje zde volná soutěž. Ale jsou
jich spousty, co chtějí skončit z nechutenství z
přebyrokratizování a stále větších legislativních
nesmyslů.
ASEM nevzdává boj za tzv. Malé STK, které
sliboval ministr dopravy Dan Ťok. Ty by mohly vznikat u každé autoopravny nebo emisní
stanice bez nadbytečné regulace, která kontroly prodražuje a je zdrojem skryté, ale velmi
rozsáhlé korupce. Přiostřující se situace se šidítky
na Stanice Měření emisí, atrapami filtrů částic a
tím, že u kontrol procházejí i vozidla na zakázku „důležitých klientů“ koncepci Malých STK
jen nahrává, i když to bude ještě trvat, než se
tento nefunkční a pro zákazníky čím dál dražší
systém položí, jako se tak stalo i v Německu,
kde je monopol DEKRA a TÜV dávno ten tam.
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Opel a Vauxhall se stávají součástí skupiny PSA
Skupina PSA oznámila dokončení (closing)
koupě společností Opel/Vauxhall, které dosud
patřily pod General Motors. Dohoda o prodeji
byla podepsána 6. března 2017. Skupina PSA
se díky značkám Opel/Vauxhall stává druhým
největším evropským výrobcem automobilů.
Za první pololetí činí její podíl na trhu 17 %.
Skupina PSA, která po této akvizici zahrnuje
pět značek, tak posílila svou přítomnost na největších evropských trzích. To současně vytváří
základ pro další růst.
Týmy Opel a Vauxhall s podporou PSA zahájily práci na vypracování strategického plánu,
jehož cílem bude obnovit ekonomické základy
obou značek zeštíhlením struktury řízení. Tento plán do 100 dnů představí výkonný ředitel
Opel/Vauxhall Michael Lohscheller a zajistí
jeho realizaci. Přitom podpoří synergie vzešlé z
toho nového spojení, jež se odhadují na téměř
1,7 miliard eur ročně.
„Pomůžeme Opelu a Vauxhallu vrátit se k ziskovosti s cílem ustanovit v rámci automobilového
průmyslu nové měřítka,“ říká předseda představenstva skupiny PSA Carlos Tavares. Cílem
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pro Opel/Vauxhall je do roku 2020 dosáhnout
pozitivní bilanci finančních toků s operativním
ziskem 2 % a do roku 2026 zvýšit operativní
zisk na 6 %.
„Změna vlastníka po 88 letech s GM znamená
novou kapitolu v historii značky Opel. Opel
bude i nadále nabízet techniku Made in Germany dostupnou pro všechny,“ říká generální
ředitel Opelu Michael Lohscheller.
Jednání mezi PSA a GM o koupi Opelu začala
v únoru a už v březnu byla uzavřena dohoda s
kupní cenou 2,2 miliardy eur. Generální ředitelka GM Mary Barraová rozhodla po stažení
značky Chevrolet z Evropy opustit ztrátové trhy
v Rusku, Indonésii a nyní i Evropě. Spolu s tím
ukončila ztrátovou výrobu v Indii a Austrálii.
PSA a Opel mohou okamžitě navázat na spolupráci mezi PSA a GM, zahájenou v roce 2012.
PSA a Opel budou nadále s GM spolupracovat
na využívání vývoje vozidel s elektrickým pohonem u GM a Opel bude pro GM vyrábět vozy
značek Buick a Holden.

Rok vězení za chování v koloně
ÚAMK informoval o aktuální změně trestního
zákoníku v Německu, která zásadně zpřísňuje
postih za nesprávné chování řidičů v kolonách,
když dostatečně rychle a správně nevytvářejí
záchrannou uličku pro záchrannou službu,
hasiče a další složky. Nově za to budou hrozit
nejen pokuty, ale dokonce i vězení! Spolková
rada schválila zákon (ještě podléhá dalšímu
schvalování), který zavádí v případě takových
motoristů trestní ustanovení nazvané „obstrukce
při pomoci jiným osobám“.
V příslušném zákonu se uvádí: „Zavedením
nového § 115 trestního zákona, bude potrestán
odnětím svobody až na jeden rok nebo pokutou
ten, kdo brání záchranářům z hasičského sboru,
civilní obrany nebo záchranné služby při zásahu
u nehody nebo situace obecného ohrožení či
stavu nouze.“ „Přeloženo“ do běžné mluvy
to pro řidiče znamená, že ten, kdo netvoří
záchrannou uličku a tím brání záchranářům při
jejich zásahu, může v nejhorším případě skončit
i ve vězení.
Pravidlo, jak se chovat, je jasně definováno.
Pokud jde o tříproudé dálnice, auta v levém
jízdním pruhu se mají řadit na levou stranu, v
ostatních na pravou stranu. Jak se chovat na
těch, které mají čtyři pruhy? Pravidlo je totožné
a principem je, vytvořit uličku ve středu.

Důležité také je, že záchrannou uličku musíme
vytvořit nejen za jízdy, když za sebou slyšíme
zvukový signál záchranářských vozidel.
Připraveni na tuto situaci musíme být i při
pomalém provozu nebo dokonce v koloně na
dálnici.
Zároveň musíme myslet na to, že ani stojící
kolona není parkoviště. V Německu za opuštění
vozu hrozí základní pokuta 15 eur.
Výzkumy ÚAMK potvrzují, že až 20 % kolon
zaviní řidiči sami svým chováním. Jedná se
například o pozdní řazení se do odbočovacích
pruhů, kdy odbočující auta musí přibrzdit. Další
příčinou vytváření kolon je zúžení do nižšího
počtu pruhů a nezbytnost použití systému zipu.
Není nutné se předčasně řadit do průběžného
pruhu, a tím jej zahustit. Z druhé strany je řidič
v průběžném pruhu povinen, poté co řidič z
připojovacího pruhu nechal projet vozidlo v
průběžném, umožnit vozidlu z končícího pruhu
zařadit se do průběžného - jestliže bude řidič v
průběžném pruhu bránit zařazení se vozidla z
připojovaného a dojde k nehodě, je viníkem on.
Další zásada, kterou odborníci ÚAMK
zdůrazňují, zní: Jakmile dojíždíme nebo stojíme
jako poslední v koloně, necháme zapnutá
výstražná světla.
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Historie obytných Volkswagenů
Historie modelové řady T sahá až do roku
1950. Transporter patří stejně jako Brouk
k automobilovým legendám a jeho první
generace se zařadila mezi symboly německého
hospodářského zázraku, který umožnil rozvoj
hromadného cestovního ruchu.
Transporter se stal díky své všestranné
koncepci a velkorysému vnitřnímu prostoru
objektem zájmu cestovatelů, jejichž poptávce
vycházeli vstříc také výrobci kempinkového
vybavení. Mezi nejznámější z nich patří
společnost Westfalia, která kromě přenosného
kempinkového vybavení realizovala od 60.
let pevné kempinkové přestavby modelu T1 ve
spolupráci se společností Volkswagen.
Volkswagen T1 a T2 tak mohl nabídnout dvě
lůžka pro dospělé osoby po sklopení zadních
sedadel a dvě lůžka pro děti. Potřebné zázemí
poskytovala praktická výbava s nádrží na
vodu a několika skříněmi, kuchyňka s plynovým
vařičem a chladničkou, jakož i přenosná
chemická toaleta. Vzpřímený pohyb v interiéru
umožňovala výklopná střecha.
Pohon modelu T1, vyráběného v letech 1950
až 1967, obstarával plochý zážehový čtyřválec

(boxer), uložený vzadu podélně. Původní výkon
25 k se v závěru životního cyklu vyšplhal až na
44 k.
Verze pro volný čas nabízela také druhá generace
T2 v letech 1967 až 1979. Ve spolupráci se
společností Westfalia byly nabízeny rozmanité
kempinkové varianty včetně verzí s výklopnou
střechou a prostorem pro dvě lůžka v úrovni
střechy vozidla, kuchyňkou a praktickým
nábytkem.
Volkswagen T3, vyráběný v Evropě v letech
1979 až 1992, byl poslední generací modelu
Transporter s motory boxer uloženými vzadu
(zpočátku vzduchem chlazenými, později
chlazenými
kapalinou).
Optimalizovaná
konstrukce poháněcího ústrojí umožnila snížení
podlahy vnitřního prostoru.
Od roku 1985 byla v nabídce řady T3 verze
Multivan jako mezistupeň mezi osobním a
kempinkovým vozem. Kempinkovými variantami
řady T3 byly například Westfalia, Joker nebo
Atlantic se zvýšenou či výklopnou střechou. V
roce 1988 debutovala varianta pro volný čas
California.
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Titul mistra ve Formuli E pro Audi
Lucas di Grassi, jezdec ve službách značky
Audi, se stal novým mistrem v šampionátu FIA
Formule E pro elektricky poháněné monoposty.
Titul mezi týmy už potřetí získal Renault e.Dams.
Brazilec Lucas di Grassi z týmu ABT Schaeffler
Audi Sport vstupoval do finálového závodního
víkendu v Kanadě s desetibodovou ztrátou na
jezdce Renaultu e.Dams Sébastiana Buemiho,
který vyhrál šest z deseti závodů, ale dva
vynechal kvůli startu pro Toyotu ve vytrvalostním
mistrovství světa FIA WEC. Jenže Švýcar měl v
sobotu ve volném tréninku nehodu. Di Grassi
neudělal žádnou chybu a první závod vyhrál
ve stylu start-cíl. Buemi se ze zadních pozic
probojoval až na čtvrté místo, jenže po závodě
byl diskvalifikován, protože jeho monopost byl
po velké opravě lehčí, než dovolují předpisy.
V neděli startoval Di Grassi ze třetí řady, zatímco
Buemi se v kvalifikaci umístil až na 14. místě.
Di Grassi se dokázal se probojovat na 7. místo
v cíli. To mu stačilo k zisku titulu, když ze 12
závodů zvítězil ve dvou a získal sedm umístění
na stupních vítězů.
Třetí ročník FIA Formule E se jel v ulicích
Hongkongu, na předměstí Marrákeše, v ulicích
Buenos Aires, na části okruhu v Mexico City,
části městské trati v Monaku, v centru Paříže a
po dvou závodech se konalo na starém letišti
Tempelhof v Berlíně, v Brooklynu v New Yorku
a v centru Montrealu.

Jezdí se s monoposty Spark s identickými
akumulátory Williams Advanced Engineering.
Elektrické pohonné jednotky jsou volné s
omezením největšího výkonu na 200 kW. V
průběhu závodu jezdci přesedají do druhého
monopostu, protože kapacita akumulátorů
nestačí na ujetí celé vzdálenosti.
Mistrovství FIA Formule E 2016-2017 - konečný
stav po 12 závodech
Jezdci
1. Lucas Di Grassi (BR) Abt Schaeffler Audi Sport
Spark-Abt Sportsline 181 bodů (2 vítězství), 2.
Sébastien Buemi (CH) Renault e.Dams SparkRenault 157 (6 vítězství), 3. Felix Rosenqvist
(S) Mahindra Racing Spark-Mahindra 127 (1
vítězství), 4. Sam Bird (GB) DS Virgin Racing
Spark-Citroën 122 (2 vítězství), 5. Jean-Éric
Vergne (F) Techeetah Spark-Renault 117 (1
vítězství), 6. Nico Prost (F) Renault e.Dams
Spark-Renault 93.
Týmy (poř., tým, pohonná jednotka)
1. Renault e.Dams (Renault Z.E. 16) 268, 2. Abt
Schaeffler Audi Sport (Abt Schaeffler) 248, 3.
Mahindra Racing (Mahindra M3Electro) 215,
4. DS Virgin Racing (Virgin DSV-02) 190, 5.
Techeetah (Renault Z.E. 16) 156, 6. NextEV
NIO (NextEV TCR Formula 002) 59.
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