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Nejprodávanější auta světa
Agentura
JATO
Dynamics na základě
dat
od
automobilek
sestavila
žebříček
nejprodávanějších
modelů na světě za první
pololetí 2017. Potvrzuje
příklon
zákazníků
k
velkým
autům.
Nejprodávanějšími vozy
planety jsou totiž velké
pick-upy Ford F-Series.
Ford pro své pick-upy
F-Series hlásí za první
pololetí nárůst prodeje
téměř o 9 % na 519 000
dodaných vozů. Tím o 47
000 kusů předstihl dosud
vedoucí Toyotu Corollu.
Tradiční
bestsellery
Corolla a Golf vykázaly
pokles prodeje, zatímco
po celém světě roste
zájem zákazníků o SUV, jako jsou Nissan X-Trail,
Toyota RAV4, Honda HR-V, Volkswagen Tiguan
nebo Ford Kuga.

V celosvětové Top 20 jsou tři velké pick-upy z
americké produkce, přičemž dva z nich (Ford F-Series
a RAM) vykazují meziroční růst prodeje, a osm SUV
resp.
crossoverů,
mezi nimiž jen jediný
(Hyundai
Tucson)
nezaznamenal
rostoucí prodej a
naopak Volkswagen
Tiguan
dosáhl
rekordní
navýšení
zájmu
kupujících.
Mezi kompaktními
vozy naopak jen
Honda Civic vykazuje
růst, všechny ostatní
pokles.

více na
www.autoweek.cz

Nový Volkswagen Polo už lze objednávat
Nový Volkswagen Polo, výhradně v podobě
pětidveřového hatchbacku s délkou 4053 mm
při rozvoru 2564 mm a zavazadlovým prostorem
o objemu 351 l, se už dá objednávat s dvěma
zážehovými motory - nepřeplňovaným 1,0 l/55 kW
a přeplňovaným 1,0 TSI/70 kW. Základní výbavová
verze Trendline s cenou od 292 900 Kč má sériově
světlomety LED pro denní svícení, systém sledování
překážek před vozem Front Assist s funkcí nouzového
brzdění City a rozpoznáváním chodců, audiosystém, klimatizaci, elektrické ovládáním
oken vpředu, palubní počítač a další prvky. Díky modulární platformě MQB A0 je pro
nové Polo k dispozici velký počet asistenčních systémů nejnovější generace, stejně jako
informačních a zábavních systémů. Nové Polo bude na český trh oficiálně uvedeno
začátkem listopadu 2017.
více na www.autoweek.cz
Honda Civic Type R 2017
Nová generace Hondy Civic Type R byla vyvíjena souběžně s novou generací
standardního hatchbacku Civic. Type R je vybaven přepracovaným systémem
adaptivních tlumičů a nabízí nový výběr jízdních režimů - výchozí Sport a závodní
+R nově doplňuje Comfort. Všechny přizpůsobují odezvu pérování a charakteristiku
řízení. Novinkou je elektrický posilovač řízení EPS s proměnlivým účinkem a elektronický
stabilizační systém se systém AHA (Agile Handling Assist) speciálně přizpůsobený pro
Type R. Celková délka je 4557 mm a rozvor náprav 2699 mm. Zavazadlový prostor má
objem 420 l, se sklopenými sedadly 1209 l. Maximální výkon motoru 2,0 VTEC DualVTC Turbo je 235 kW (320 k) a maximální točivý
moment 400 N.m. Civic Type R zrychluje z 0 na 100
km/h za 5,7 s a dosahuje maximální rychlost 272
km/h.
Výroba bude zahájena v létě 2017 v britském
Swindonu. Základní cena pro Civic Type R 2,0
VTEC Turbo je 929 900 Kč vč. DPH.
více na www.autoweek.cz
Krátce
- Volkswagen a Fiat Chrysler Automobile připravují společný podnik na vývoj a výrobu
užitkových vozidel.
- Připravovaný německý zákon o autonomní jízdě uvádí jako nejdůležitější ochranu lidí
nad ochranou zvířat a majetku.
- Nový šéf Ford Motor Jim Hackett prohlásil, že nevěří v brzkou náhradu řidičů robotickými
auty.
- V Německu se nediskutuje jen o budoucnosti vznětových motorů, ale i o zavedení
rychlostního limitu v obcích 30 km/h.
- Daimler připravuje reorganizaci, která by vytvořila tři samostatné jednotky: osobní a
užitkové vozy Mercedes, nákladní auta a autobusy Mercedes a finanční služby.

Jak velké jsou opravdu emise elektromobilu?
Společnost ABB zveřejnila analýzu jak velké emise CO2
jsou ve skutečnosti spojeny s provozem elektromobilů.
Ty závisí na způsobu výroby elektrické energie.
Přitom nelze zapomínat ani na ztráty v rozvodné síti a
ztrátu při dobíjení akumulátoru. Analýza společnosti
ABB si zvolila jako modelové tři země Evropské unie
Německo, Polsko a Španělsko.
V Německu je hlavním zdrojem výroby elektrické
energie spalování uhlí - představuje 37 %.
Obnovitelné zdroje se na mixu podílejí 31 %, jaderná
energie přidává 14 % a plynové elektrárny dalších 10
%. Zbytek připadá na vodní elektrárny a spalování
odpadu. V Polsku je se 76 % zdaleka nejdůležitějším
zdrojem elektrické energie uhlí. Obnovitelné zdroje
přidávají 11 % a zemní plyn 4 %. Ve Španělsku 29 %
elektrické energie pochází z obnovitelných zdrojů, 24
% z jaderných elektráren a 12 % z vodních. Spalování
uhlí se podílí jen 17 % a zemní plyn 4 %. Stav odpovídá
situaci v roce 2017.
Pro porovnání si analýza ABB zvolila elektromobil
Volkswagen e-Golf s výkonem 85 kW (115 k) a
Volkswagen Golf se zážehovým motorem 1,4 TSI/90
kW (122 k) Euro 5. Pro výpočet emisí CO2 na jednotku

elektrické energie byl využit vlastní modelovací
software ABB Promod HD. Do kalkulace byla zahrnuta
i ztráta při dobíjení akumulátoru, která činí 10 %, a
ztráty v distribuční síti, které se liší pro jednotlivé země
- v Německu jsou 4 %, v Polsku 6 % a ve Španělsku
9 %.
Z analýzy vyplývá výhodnost elektromobility z hlediska
emisí CO2 i v zemích s velkým podílem tepelných
elektráren, jako je Polsko. Zatímco Volkswagen
Golf se zážehovým motorem vykazuje emise CO2
144 g/km (ve verzi Euro 6 to ale je jen 120 g/km),
elektřinou poháněný Golf se srovnatelným výkonem
má spotřebu elektrické energie 12,7 kWh/100 km,
takže vykazuje při provozu v Polsku ekvivalent emisí
CO2 123 g/km, v Německu 67 g/km a ve Španělsku
pouze 35 g/km. Přitom elektromobily snižují emise
zdraví skutečně škodlivých látek (NOx, SOx, prachové
částice) v ovzduší v centrech měst, kde mají nejhorší
vliv na zdraví obyvatel.
ABB ovšem do své analýzy nezařadilo srovnání se
vznětovým motorem, například 2,0 TDI Euro 5 o
výkonu 81 kW (110 k), který vykazuje emise CO2 119
g/km, nebo 1,6 TDI/85 kW (115 k) Euro 6 se 106 g
CO2/km. Stejně tak
neuvažuje o verzi na
zemní plyn 1,4 TGI/81
kW (110 k) s emisemi
CO2 92 g/km.
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Nové motory Ingenium pro Range Rover Evoque
Kompaktní prémiové SUV Range Rover Evoque
už překonalo hranici 600 000 vyrobených vozů.
Je k dostání ve třech podobách karoserie třídveřové kupé, pětidveřový vůz a kabriolet.
Nová řada čtyřválců Ingenium 2,0 l pro modelový
rok 2018 poskytne vyšší výkon. Nabídku rozšiřují
nové dvoulitrové zážehové čtyřválce Ingenium
Si4 s výkonem 176 kW (240 k) a 213 kW (290 k). Ty mají integrované výfukové potrubí,
systém přímého vstřikování paliva, turbodmychadlo twin-scroll a elektrohydraulické
řízení zdvihu sacích ventilů. Tím se zvyšuje výkon i točivý moment při současném snížení
spotřeba benzinu a emisí. Zážehový motor Ingenium Si4 s výkonem 213 kW (290 k) je
nejvýkonnější pohonnou jednotkou, která se pro Evoque nabízí.
Čtyřválcové vznětové motory Ingenium poskytují velký točivý moment již od nízkých
otáček motoru. Mají systém recirkulace výfukových plynů EGR, využívající kromě
vysokotlakého okruhu také chlazený nízkotlaký okruh. Emise NOx snižuje systém
selektivní katalytické redukce SCR. Zákazníci, kteří touží po vyšším výkonu nikoliv na
úkor hospodárnosti, mohou nyní zvolit výkonnější motor Ingenium Sd4 se dvěma
turbodmychadly. Ten poskytuje výkon 176 kW (240 k). K dispozici je i původní verze
Sd4 s výkonem 132 kW (180 k) a k dostání je i Evoque eCapability s motorem Ingenium
Td4 o výkonu 110 kW (150 k), jehož spotřeba paliva v kombinovaném cyklu je 4,2 l/100
km (emise CO2 109 g/km).
více na www.autoweek.cz
Land Rover Discovery Sport pro modelový rok 2018
Kompaktního všestranného pěti- nebo sedmimístného SUV Discovery Sport s
bezkonkurenčními terénními schopnostmi se od uvedení v roce 2014 po světě prodalo
přes 200 000 kusů. Nyní se nabídka jeho pohonných jednotek rozšiřuje stejně, jako u
Range Roveru Evoque. Zážehový motor Ingenium Si4 má varianty s výkonem 176 kW
(240 k) i 213 kW (290 k). Vznětový Ingenium Sd4 s turbodmychadlem twin-scroll nabízí
kombinaci výkonu 176 kW (240 k) a spotřeby paliva v kombinovaném cyklu EU 6,4
l/100 km. Zákazníci, kteří chtějí ještě víc šetřit,
si mohou zvolit verzi se vznětovým motorem
Ingenium Td4 o výkonu 110 kW (150 k) a přímo
řazenou převodovkou ve verzi 2WD, známou
pod označením eCapability a na výběr je i
verze Sd4 s výkonem 132 kW (180 k).
více na www.autoweek.cz
Další aktuality 34. týdne na www.autoweek.cz:
Bonett otevřel plnicí stanice CNG v Náchodě a Pardubicích
Jaguar XE SV Project 8 se představil v Laguna Seca
Služba Chytré auto společnosti T-Mobile už umí odesílat SOS zprávy
Meyle rozšiřuje sortiment vysokoteplotních čidel Meyle-Original
Mototechna - Flexibilní varianta operativního leasingu na zánovní vozy
Dokončení akvizice Defend Insurance Group
Tractor Show společnosti Zetor Tractors projíždí Keňou

Podíl vznětových motorů nejnižší od roku 2009
Společnost JATO Dynamics analyzovala typy pohonných jednotek u nových
vozů prodávaných v Evropě. Odklon od
vznětových motorů je zcela jednoznačný.
V nejúspěšnějších segmentech je ale jejich postavení jasně dominantní.
Během prvního pololetí poklesl podíl
vznětových motorů u nově dodaných aut
v Evropě o 4,3 % na 3,8 milionu kusů. S
podílem 45,3 % tak dosáhly nejnižší hodnotu od prvního pololetí roku 2009, kdy
to bylo 44,4 %. Bylo to také o 4,1 % méně
než v prvním pololetí loňského roku
a o 9,2 % méně než v prvním pololetí
roku 2011, kdy podíl vznětových motorů
dosáhl historického vrcholu 54,5 %.
I když se současný pokles podílu
vznětových motorů obvykle spojuje s
důsledky aféry Dieselgate, která vypukla
v září 2015, ve skutečnosti se tak děje už
od roku 2012. Vznětové motory od té doby ztratily
svou přednost v nižší spotřebě, a tedy i v emisích, což
znamenalo, že skončily různé formy podpory jejich
prodeje, byť daňové zvýhodnění nafty nad benzinem
přetrvává.
Během prvního pololetí 2017 se poprvé od roku 2010
prodalo víc vozidel se zážehovými motory. Přitom zájem kupujících o zážehové motory roste rychleji, než
poptávka po alternativních způsobech pohonu. Má

na to vliv přesun zájmu kupujících v nejrozšířenějších evropských segmentech, tedy kompaktních a
malých autech, představujících takřka polovinu evropského trhu.
Jenže jediný segment, který vykazuje dlouhodobě
významný růst, jsou SUV a v tom vznětové motory
jednoznačně dominují. Právě SUV přinášejí 58 % ze
všech nových aut se vznětovými motory. Vznětové
motory hrají dominantní roli i v reprezentativních
segmentech a tím i u prémiových značek.
Pokles podílu vznětových motorů vykazují všechny automobilky s výjimkou Fiat
Chrysler Automobil, Daimleru a Volva.
Nejvíc turbodieselů v Evropě prodává
koncern Volkswagen - pochází jich od
něj okolo 25 %, a to navzdory poklesu o
6,4 %. Mezi 20 nejprodávanějšími modely největší podíl turbodieselů vykazují
Volkswagen Tiguan (73 %), Škoda Octavia (66 %), Nissan Qashqai a Mercedes
třídy C (oba 59 %).
Zájem o alternativní pohony je malý, nicméně díky dotačním programům roste.
Během 10 let se jejich podíl zvýšil z 0,4 %
na 4,2 %. Více než polovina tohoto růstu
připadá na hybridní vozidla Toyota.

více na
www.autoweek.cz

Lifestylový pick-up Mercedes-Benz třídy X
Mercedes-Benz reaguje na rostoucí
oblibu velkých terénních pick-upů, které
se používají nejen jako užitková vozidla,
ale také jako víceúčelová lifestylová
schopná jízdy v těžkém terénu. Pick-up
třídy X vychází z Nissanu Navara a bude
se v rámci sedm let trvající spolupráce
Daimleru s aliancí Renault-Nissan vyrábět
v závodě Nissan v Barceloně. Uvedení na
trh je plánováno na listopad 2017.
Konstrukci podvozku tvoří žebřinový rám,
tuhá zadní náprava s víceprvkovým
zavěšením, nezávislé zavěšení předních
kol a vinuté pružiny na obou nápravách. Základní varianta Pure je určena pro robustní
provoz, Progressive pro vyšší nároky na výbavu a komfort a Power jako luxusní varianta.
Díky dlouhému rozvoru 3150 mm při délce 5340 mm je délka ložné plochy 1587 mm a
šířka 1560 mm. Třída X má užitečnou hmotnost až 1042 kg a nejvyšší hmotnost přívěsu
1650–3500 kg.
Od počátku prodeje bude v nabídce pohon zadních kol i přiřaditelný pohon všech
kol 4Matic s přídavným převodem. Na výběr budou dva vznětové čtyřválce 2,3 l - X
220 d/120 kW (163 k) s jednoduchým přeplňováním a X 250 d/140 kW (190 k) se dvěma
turbodmychadly. Verze X 200 se zážehovým motorem 122 kW (165 k) bude k dispozici
pouze s pohonem zadních kol. V polovině roku 2018 přijde X 350 d s turbodieselem
V6/190 kW (258 k) a stálým pohonem všech kol 4Matic.
více na www.autoweek.cz
Siemens vybuduje elektrickou dálnici pro kamiony
Siemens pokračuje v přípravách přechodu části nákladní dopravy k elektromobilitě.
Koncept eHighway umožňuje hybridním kamionům, kombinujícím pohon vznětovým
motorem s elektromotorem, jízdu na elektrický pohon, ale nikoliv s napájením z
akumulátorů, ale z trolejí. Kamiony proto musejí být vybaveny speciálními pantografy.
Projekt eHighway už se testoval na 2 km dlouhém úseku silnice na předměstí Stockholmu.
Nyní Siemens připravuje vybudování 10 km dlouhého úseku na dálnici A5 mezi
překladištěm Zeppelinheim/Cargo
City Süd na letišti ve Frankfurtu
a zónou Darmstadt/Weiterstadt.
Úsek bude využíván ke skutečné
dopravě. Pokud se budou kamiony
pohybovat pod trolejovým vedením,
pojedou na čistě elektrický pohon,
po opuštění úseku eHighway naskočí
vznětový motor.
více na www.autoweek.cz
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Výměna manažerů v českém Fiatu
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) najal
letos na jaře nového ředitele pro
osobní auta v Česku a na Slovensku.
Bývalý manažer značek Daewoo a
Chevrolet Pavel Drábik ale dlouho u
italské značky nevydržel a v červenci
import opustil. Sám manažer informaci
zveřejnil na sociální síti Linked-In, ale
svoji novou pozici zatím neupřesnil.
„Pavel Drábik již nepracuje pro
společnost Fiat Chrysler Automobiles,“
potvrdila nová mluvčí značky Sylva
Marounková. Nyní zkouší štěstí další
kandidát. „Od srpna 2017 převzal
pozici Sales Operation Manager
osobních vozů pro Českou a
Slovenskou republiku Martin Půrok,”
napsala našemu portálu. Martin
Půrok zároveň dočasně zastává i
pozici Sales Operation Manager Fiat
Professional pro Českou a Slovenskou
republiku.

Jiří Krátký ředitelem ve Foxconn 4Tech
Komerčním
ředitelem
společnosti
Foxconn 4Tech se stal Jiří Krátký. Jde o
zkušeného manažera s dlouholetou praxí
ze strategického i operativního řízení firem
a týmů na lokální i mezinárodní úrovni.
Ve funkci je odpovědný za veškeré
obchodní a marketingové aktivity firmy.
Jiří Krátký se pohybuje v oblasti ICT přes
dvacet let a během své kariéry pracoval
v nejvyšším vedení mezinárodních i
českých technologických společností,
jako je Altron Group, Gartner, EMC,
Sun Microsystems a Bentley Systems.
Studoval na Českém vysokém učení
technickém v Praze a v International
Institute for Management Development
v Lausanne.
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Podvádění s vědomím
Ministerstva dopravy

Podvody při měření emisí (3.
díl)

Jak široké máte auto?

Pohon 4x4 u užitkových vozů
Renault Master

Jakou zvolit navigaci do auta a
kam ji umístit?

Podvádění s vědomím Ministerstva dopravy
Je skandální, že Ministerstvo dopravy už rok a půl ví o
děravých filtrech částic (DPF) na trhu s náhradními díly.
V době, kdy se celý svět snaží snižovat emise poškozující zdraví, MD ČR toleruje očividné podvody - už rok
a půl se s jeho vědomím prodávají nefunkční polské
filtry JMJ.
V únoru 2016 jsme na ČOI zaslali dokumentaci o
děravých filtrech částic, které se dostávají přes distributory do autoservisů. České obchodní inspekci prý
věc nenáleží, a tak celou záležitost postoupila Ministerstvu dopravy. Od té doby se prodaly další tisíce
kusů a MD ČR už rok a půl neplní svou povinnost ze
zákona. Výrobci nebo distributorům mělo udělit sankci až do výše 50 000 000 Kč za hromadné uvádění neschváleného výrobku na trh.
Ani autoservisy netušily, co montovaly, protože náhradní díly přece podléhají schvalování! Na českém trhu se
prodalo tisíce filtrů pevných částic, které vůbec nefiltrují. Naopak mohou fatálně poškodit motor. Zarážející ovšem je, že emisní stanice tyto masově konané
podvody nezaznamenaly a nefunkční filtry pevných
částic procházejí emisními kontrolami s vyhovujícími
protokoly!
Ten, komu je takový díl prodáván, byl oklamán. Nejedná se totiž o filtr pevných částic, nýbrž o atrapu, která
přítomnost filtru ve výfuku jen simuluje. Zakoupený díl

má navíc nefunkční katalyzátor, v němž by se měly
nacházet drahé kovy (platina, rhodium a palladium).
Taková atrapa těsně po montáži propouští většinu
sazí. Po chvilce provozu zvětší protitlak a
díky nefunkčnímu oxidačnímu katalyzátoru
asi po 800 km neregeneruje saze a začínají problémy. Filtr se neucpává, protože je od
výroby děravý, a řídicí jednotka se začne
přizpůsobovat. U každé značky a typu vozidla je tomu trošku jinak. Některá auta padají
do nouzového režimu, jiná bez varování zvýší
počet a intenzitu regenerací a jejich motor
může skončit poškozením.
Každé auto s černým výfukem by měla zachytit emisní stanice. Majitelé těchto aut se však
nehlásí, že by neprošli kontrolou emisí, ale s
tím, že se jim chování auta nelíbí nebo že se
jim rozsvěcí kontrolka motoru. Český systém
kontroly emisí tak pokračuje v tendenci 15
temných let podvodů s podporou Ministerstva dopravy.
Text podle podkladů ASEM
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Podvody při měření emisí (3. díl)
ÚAMK přinesl zatím poslední díl ze seriálu nejčastějších
podvodů při měření emisí v ČR. Celou situaci popisuje
expert na měření emisí a školitel emisních techniků,
ředitel ASEM Libor Fleischhans.
Vaše výtky nejsou ojedinělé. Reflektuje je někdo
- ministerstvo, dozor?
„Není vůle je reflektovat, protože největší a nejlepší
obchod je prakticky s kontrolami vozidel. Ten několika
subjektům tady v republice, které si dnes sami píší
zákony, vynáší největší možné peníze. To znamená,
že ti lidé, kteří tím vydělávají peníze, se podílejí na
tvorbě zákona i vyhlášky. Ti tam v té skupině
sedí.“
Apeloval jste na ministerstvo dopravy
nebo na někoho dalšího?
„Apeloval, samozřejmě. Moje jméno
je „profláklé“ na všech úřadech nebo
ministerstvech a oni mě zvou už více méně
ze strachu, že se budu bouřit, že nejsem
zván. V podstatě ti lidé, co tam sedí, tak mají
motivaci k tomu, aby velkokapacitní linky
skutečně jely bez problémů. Oni nepotřebují
problémová vozidla.“

Skutečně je to velký problém, protože tohle je jen
jedná část. V podstatě filtry pevných částic jsou
oblastí, kde tento technický stav nevyhovuje.
Těch věcí je asi řada.
„Těch věcí je řada. Bohužel metodika je narychlo ušitá,
nevyzkoušená, pověřené zkušebny ani ministerstvo ji
nezkoušely ani dva roky předem v nějakých pilotních
programech. To znamená, že tady se střihlo něco, co
jede naostro hned. No a samozřejmě, když českému
národu dáte naostro něco, tak prakticky během 14
dnů mají pět výhybek jak se tomu vyhnout, jak to
ošálit, jak to udělat nějak jinak, aby to vyšlo.“
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Pohon 4x4 u užitkových vozů Renault Master
Renault Pro+ jako značka lehkých užitkových vozidel
rozšířila nabídku užitkových vozů řady Master o verzi
4x4 určenou pro intenzivní používání mimo asfaltové
cesty a v mimořádně náročném terénu.
Přestavba se nabízí u verzí s pohonem zadních kol,
a to furgonu nebo
podvozku s kabinou
a
dvoukabinou.
Přestavba se realizuje
ve
spolupráci
s
německou
firmou
Oberaigner Automotive
specializující se na verze
s pohonem 4x4. Pro
přestavbu lze použít
vozy s rozvorem náprav
3682 mm nebo 4332
mm, vznětovými motory 96 kW (130 k), 107 kW (145
k) nebo 122 kW (165 k), přímo řazenou šestirychlostní
převodovkou a celkovou hmotností 3,5 t nebo 4,5 t.
Přestavba se týká pěti skupin součástí, aby vyhovovala
potřebám tohoto použití vozu. Na přední nápravě je
umístěn most a na výstupu z převodovky je přídavná
převodová skříň.
V režimu 4x2 se veškerý točivý moment na výstupu z
převodovky přenese přídavnou převodovkou na zadní

nápravu. V režimu 4x4 je 50 % točivého momentu
přeneseno na přední kola a 50 % na zadní. Pokud
jedno nebo dvě kola nápravy ztrácejí přilnavost,
pak je jejich 50 % točivého momentu přeneseno na
nápravu s lepší přilnavostí. Při aktivované redukční
převodovce se přiřadí
soukolí s převodovým
poměrem 1:1,42.
Režim 4x4 a redukční
převodovka
se
ovládají přepínači na
přístrojové desce. Pro
přechod do režimu 4x4
nesmí rychlost vozu
překračovat 25 km/h
a natočení volantu
nesmí být větší než
240°. Systémy ABS a ESC se deaktivují. Deaktivování
režimu 4x4 se doporučuje do rychlosti 20 km/h, aby
se rychle znovu aktivoval systém ESC. Pro přiřazení i
deaktivaci redukce musí být vozidlo zastaveno.
Vyšší světlá výška vozu zlepšuje překonávání překážek.
Plechy pod motorem a na podvozku chrání skříň
motoru a potrubí pod podlahou. Pneumatiky Mud
& Snow umožňují vozu jízdu v náročném terénu na
povrchu s nižší přilnavostí než je na standardní silnici.
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Jak široké máte auto?
ÚAMK už nejednou přinesl upozornění na to, která
auta mohou a která ne, do zúženého pruhu při
modernizaci dálnice D1 a dalších úsecích. Nemá tam
co dělat značná část užitkových vozidel kategorie N1
ale i mnohá MPV nebo SUV. Je to nebezpečné pro
řidiče i všechny ostatní.
Značku, upozorňující na to, že ve zúženém pruhu
mohou jet pouze vozidla se šířkou maximálně 2,20
m, mnozí řidiči neberou příliš vážně. Proč? Jedním z
důvodů může být i fakt, že prostě nevědí, jak široké
je jejich auto. Rakouský automotoklub ÖAMTC udělal
podrobný průzkum a ukázalo se, že 86 % řidičů nezná
šíři svého vozu. Podle ÖAMTC má 77 % nových vozidel
na trhu šíři přes 2 m (samozřejmě se zrcátky) a 29 %
přes 2,1 m. Navíc 90 % motoristů neví, zda dopravní
značky hovoří o rozměru bez nebo se zpětnými
zrcátky - to druhé je správně.
Běžný jízdní pruh má na dálnici šíři 3,75 m. Zúžené
pruhy mohou mít 2,5 m, ale také 2,2 m a v některých
případech 2 m. A co rozměry vozidel? Pokud máte
za to, že je najdete ve velkém technickém průkazu
automobilu, jste na omylu. Překvapivě je zde údaj bez
zrcátek.
Ono, zda se „vejdete“, má ještě jeden háček. Striktně
podle předpisů sice můžeme například se Škodou
Octavia (šířka 2,017 m se zpětnými zrcátky) jet v

zúženém pruhu, který je označen maximálně 2,2
m, ovšem předpisy zároveň hovoří o doporučeném
bezpečnostním odstupu na každé straně čtvrt metru
od okolních překážek, svodidel a ostatních vozidel.
V tomto případě je pak otázkou, jak by se například
zachovala pojišťovna, která by mohla v případě
havárie argumentovat nedodržením bezpečnostního
doporučení. Například v Rakousku platí pravidlo, že
do užšího levého pruhu při práci na dálnici mohou
jen vozy maximálně široké 2,1 m. Při havárii, ale i
průjezdu, který kontrolují policisté na místě nebo
pomocí kamer, hrozí pokuta od 20 do 80 eur.
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Jakou zvolit navigaci do auta a kam ji umístit?
Tradiční GPS navigace je dnes téměř nutností. Jejich
výhodou oproti chytrému telefonu je především
nulová spotřeba vašich mobilních dat, výdrž baterie a
kvalitnější příjem údajů z navigačních družic.
GPS navigace se dělí do dvou základních kategorií automobilové a turistické. Nejdůležitějším faktorem
jsou samostatné mapové podklady a možnost jejich
aktualizace. Máloco dokáže cestu znepříjemnit tak,
jako když vás navigace svede z již rok dostavěné
dálnice, protože nemá o její existenci tušení. Některé
firmy nabízejí aktualizace zdarma, jiné zdarma na
určitou dobu od nákupu, u jiných si můžete za
příplatek dokoupit nebo již obsahují v ceně doživotní
aktualizace mapových podkladů. U dalších si musíte
vždy koupit nový balíček map zvlášť. Za neustálou
aktualizaci map nakonec dáte víc peněz než za
samotný přístroj.

V poslední době jsou stále populárnější navigační
aplikace pro chytré telefony. Jsou většinou levnější
a smíříte-li se s některými omezeními, může vám
stačit i některá ze zdarma dostupných. Ne všechny
ale fungují bez připojení k internetu, což je třeba
zohlednit zejména při cestách do zahraničí. Slabinou
je nutnost dobíjení, přehřívání mobilního telefonu (ten
není stavěn na dlouhodobé fungování s rozsvíceným
displejem) a horší příjem GPS signálu.
Pokud vám vyhovuje navigace ve vašem smartphonu,
je nutné řešit její praktické umístění. Pořiďte si proto
vhodný kvalitní držák na mobilní telefon, který vám
zajistí dobrý výhled. Také nezapomeňte na nabíječku,
která udrží váš telefon celou cestu při životě.
Většina řidičů má GPS navigaci přichycenou na
čelním skle. Navigace, stejně jako cokoliv jiného,
ale nesmí bránit ve výhledu z automobilu. Pokud si
ji tedy umístíte do zorného pole, porušujete zákon.
Nevhodné umístění přístroje může znamenat až dva
tisíce korun pokuty a při cestách do zahraničí počítejte
s tím, že ne všude jsou při posuzování policisté tak
benevolentní jako u nás.
Nemusíte se bát, že výběrem a nákupem navigace
nebo komponent pro držení a nabíjení mobilního
telefonu strávíte celý den. Vše nakoupíte pohodlně a
rychle v jakékoli z prodejen Auto Kelly.
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