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Další velký skok Seatu
Seat se řadí mezi nejrychleji rostoucí značky na
evropských trzích. Už za pár dní na autosalonu ve
Frankfurtu představí několik významných novinek.
Půjde nejen o nové modely Arona a Leon Cupra
R, ale i o rozšíření aktivit v oblasti využití CNG a
o revoluční systém umělé inteligence s hlasovým
servisem Alexa vyvíjený ve spolupráci se společností
Amazon.
Světovou premiéru bude mít ve Frankfurtu vrcholný
model sportovní řady Cupra - Leon Cupra R,
extrémní sportovní verze, která bude vyrobena v
limitované sérii 799 kusů. Automobil s atraktivními
designovými a aerodynamickými doplňky a
nádhernými sportovními sedadly bude pohánět

motor o výkonu 228 kW (310 k). Vůz s pohonem
předních kol bude mít adaptivní podvozek DCC
(Dynamic Chassis Control) a brzdy Brembo.
Klíčovou novinkou pro Seat bude městský crossover
Arona - mladší bratr veleúspěšného prvního SUV
značky Ateca, držitele ocenění AutoBest 2017. První
vozy budou dodány do konce listopadu. Více o
tomto voze najdete na str. 10.
Po modelech Leon a Mii Seat představí i model
Ibiza ve verzi s motorem 1,0 TGI/66 kW (90 k). V
brzké době bude Seat mít jednu z nejširších nabídek
aut na zemní plyn v Evropě, protože motor 1,0 TGI
bude k dispozici i pro model Arona a Leon dostane
výkonnější 1,4 TGI.
Seat ve spolupráci se společností Amazon
pracuje na aplikaci revolučního systému
umělé inteligence. Ve Frankfurtu Seat
představí novou integraci hlasového ovládání
systému Amazon Alexa. To řidiči umožní
chytrá řešení a lepší využití času tráveného
ve voze. Díky dokonalé integraci hlasové
služby Alexa do vozů Seat stačí, aby řidič jen
vyslovil svůj požadavek, který se může týkat
například vyhledání cíle, nejbližšího prodejce
automobilů nebo místa pro večeři.

více na
www.autoweek.cz

Octavia čtvrtá nejprodávanější
v Evropě!
Škoda
Octavia
se
dlouhodobě řadí do desítky
nejprodávanějších
modelů
v Evropě. Pouze letos na
jaře z první desítky vypadla
kvůli nedostatku vozů po
modernizaci.
S
úplným
náběhem výroby se ale vše
vrátilo k normálu a Octavia
se vrátila do první desítky
nejprodávanějších aut od
začátku roku. V červenci
se dokonce podle statistiky
společnosti JATO Dynamics dostala na čtvrté místo za dvojicí dlouhodobě kralujících
Volkswagenů Golf a Polo a Renaultem Clio. O posunu zájmu kupujících směrem k
SUV svědčí páté místo Nissanu Qashqai, který toto pořadí získal jak v červenci, tak i
v pořadí od začátku roku. V celoročním pořadí je na čtvrtém místě Ford Fiesta, který
dokonce v březnu krátce předstihl Volkswagen Golf na nejvyšší příčce díky doprodeji
vozů odcházející generace. V červencovém pořadí je pozoruhodný i úspěch vozu
Dacia Sandero.
více na www.autoweek.cz
Kia Picanto X-Line inspirovaná crossovery
Kia ještě před veřejnou premiérou na letošním autosalonu IAA ve Frankfurtu odhalila
podrobnosti k novému modelu Picanto X-Line, inspirovanému crossovery. Robustní
design je zvýrazněn kontrastními doplňky a vyšší světlou výškou oproti standardnímu
Picantu o 15 mm na 156 mm. Picanto X-Line podobně jako varianta GT Line standardně
nabízí sportovní zploštělý volant. Picanto
X-Line pohání nový přeplňovaný tříválec Kia
1,0 T-GDI s přímým vstřikováním benzinu a
výkonem 74 kW (100 k), dosud nabízený jen
pro modely cee’d a Rio. Tento motor bude
určen také pro variantu Picanto GT-Line.
Picanto X-Line se v Evropě začne prodávat
během posledního čtvrtletí roku 2017.
více na www.autoweek.cz
Další aktuality 36. týdne na www.autoweek.cz:
Autopojištěním od Allianz při záměně paliva
Benzina instaluje AdBlue terminály pro osobní automobily
Shell pomohl zvýšit účinnost monopostů F1
Spolupráce ČLFA a Cebia

StreetScooter na český trh
Společnost CV Tech uvedla na český trh unikátní
dodávkový automobil s elektrickým pohonem StreetScooter. Společnost CV Tech se specializuje na dodávky
speciální komunální techniky. Působí především na
německém trhu a ve Skandinávii. Díky tomu byla v
roce 2016 oslovena, aby navrhla komunální nástavby
pro vozidlo StreetScooter. Na základě
této spolupráce se
od letošního roku
společnost CV Tech
stala
zástupcem
společnosti Streetscooter na českém
trhu.
Dodávkové vozidlo
s elektrickým pohonem bylo vyvinuto
ve spolupráci technické university RWTH v Cáchách
s několika partnery. V roce 2010 pracovníci university
založili společnost Streetscooter GmbH a v roce 2014
se DHL Deutsche Post stala jejím stoprocentním vlastníkem. StreetScootery se vyrábějí ve dvou provozech
v Cáchách. V roce 2016 vyjelo 6500 vozidel, letos se
předpokládá výroba 20 000 vozů a v roce 2018 by to
mělo být až 30 000 vozidel.

Vozidlo StreetScooter Work je jediným užitkovým
automobilem vyvinutým cíleně jako elektromobil s
důrazem na ergonomii a hospodárnost ve službách
pošty při rozvážce ve městech. StreetScooter byl vyvinut s plánovanou životností 16 let při šestidenním
pracovním týdnu s provozem
10 hodin denně. Životnost LiIon akumulátorů
s kapacitou 20
kWh by měla
zaručit 80 %
kapacity po pěti
letech provozu.
To postačuje na
dojezd 80 km, což
přesahuje potřeby
poštovních
vozidel.
StreetScooter Work pohání synchronní elektromotor
o stálém výkonu 38 kW a špičkovém výkonu 48 kW.
Pohonné ústrojí dodává společnost Bosch. Pohotovostní hmotnost vozidla s nákladovým prostorem o
objemu 4,1 m3 je 1440 kg a užitečná 740 kg. Ve verzi
s prodlouženou skříní Work L s objemem 7,55 m3 je
pohotovostní hmotnost 1640 kg a užitková 960 kg.
Společnost CV Tech nabízí StreetScooter za základní cenu 820 000 km bez
DPH. Cílem je nabídnout
tato vozidla České poště,
která plánuje do dvou let
pořízení až 2000 vozidel
s elektrickým pohonem. CV Tech pracuje i
na návrhu nástavby pro
svoz komunálního odpadu.

více na
www.autoweek.cz

Honda pro Civic nevynechá ani
turbodiesel
Od března 2018 se k modelové
řadě
Honda
Civic
připojí
kompletně
zmodernizovaný
vznětový motor 1,6 l i-DTEC
o výkonu 88 kW (120 k) a s
maximálním točivým momentem
300 N.m. Motor je vybaven novým
systémem přeměny oxidů dusíku
NSC (NOx Storage Converter)
s většími katalyzátory a vyšším
obsahem vzácných kovů, které uchovávají oxidy dusíku až do regeneračního cyklu.
Zlepšením hospodárnosti provozu se dosáhla spotřeba 3,7 l/100 km (emise CO2 99 g/
km v cyklu WLTP).
Modernizovaný motor se montuje ve výrobním závodě Honda v britském Swindonu.
Bude k dispozici pro čtyřdveřové i pětidveřové varianty nového modelu Civic 10.
generace. V polovině roku 2018 bude nabídka Civicu dále rozšířena o devítistupňovou
samočinnou převodovku, která tak bude poprvé použita u vozu s pohonem předních
kol.
více na www.autoweek.cz
Škoda Karoq se představí ve Frankfurtu
Česká automobilka Škoda na autosalonu IAA ve Frankfurtu představí své nové
kompaktní SUV Karoq. Poprvé bude mít veřejnost šanci vidět ve voze Škoda i nový
digitální přístrojový panel. Vstupuje do segmentu, který v prvním pololetí v Evropě vykázal
růst o 36,8 %. Škoda Karoq je kompaktní SUV s délkou 4382 mm, rozvorem náprav 2638
mm a výškou 1605 mm. Zavazadlový prostor má objem 521 l, při sklopených zadních
sedadlech 1630 l. Na přání dodávaný systém VarioFlex se skládá ze tří samostatných,
individuálně nastavitelných zadních sedadel, která lze i vyjmout z vozu. Vytvářejí
variabilní prostor pro zavazadla, jehož
velikost se pohybuje od 479 do 588 l a
při jejich vyjmutí 1810 l.
Na výběr bude pět motorů se zdvihovými
objemy 1,0 l/1,5 l/1,6 l a 2,0 l a výkony
od 85 kW (115 k) do 140 kW (190 k).
Nový zážehový motor 1,5 TSI je vybaven
systémem deaktivace válců. Motor 2,0
TDI/140 kW (190 k) bude s pohonem
všech kol. Na přání bude k dispozici
volba jízdního profilu v režimech Normal,
Sport, Eco, Individual a ve verzi 4×4
Snow.
více na www.autoweek.cz

Rodina Audi g-tron se rozrůstá
Vedle modelu A3 Sportback
g-tron nyní lze ve verzi g-tron na
zemní plyn (CNG) objednávat
také Audi A4 a A5 - A4 Avant
g-tron s cenou od 1 113 900 Kč
a A5 Sportback g-tron od 1 118
900 Kč. Oba jsou poháněny
bivalentním
motorem
2,0
TFSI/125 kW (170 k), který
poskytuje nejvyšší výkon 125
kW (170 k) a maximální točivý
moment 270 N.m.
Nádrže na zemní plyn vyrobené z kompozitů vyztužených uhlíkovými a skelnými vlákny
jsou uloženy pod podlahou v zadní části vozu a pojmou 19 kg zemního plynu. Oba
modely nabízejí plnohodnotný zavazadlový prostor, který má v modelu A4 Avant g-tron
objem 415 l, v modelu A5 Sportback g-tron 390 l. Pohon na zemní plyn umožňuje
dosahovat celkový dojezd 950 km - v kombinovaném režimu EU ujedou na zemní plyn
až 500 km a na benzin více než 450 km.
Modely g-tron mají v České republice, stejně jako všechny vozy Audi, standardně
prodlouženou záruku na 4 roky s nájezdem 120 000 km.
více na www.autoweek.cz
Volant budoucnosti Sayer
Inteligentní volant Sayer je součástí nového futuristického konceptu společnosti Jaguar
Land Rover Jaguar Future-Type, který se zaměřuje na dopravu po roce 2040. Volant se
může stát jedinou komponentou auta, kterou budete vlastnit a budete nosit s sebou
domů. Sayer je první volant s hlasově ovládaným systémem umělé inteligence (AI), který
bude schopen provádět stovky úkonů. V budoucnosti samořiditelných elektrických
aut propojitelných s jinými elektronickými zařízeními nebudete vlastnit jen jedno auto,
ale zvolíte si vhodný vůz podle
toho, kde nebo kdy ho budete
potřebovat. To je vize, kterou má
společnost Jaguar Land Rover.
Prostřednictvím Sayeru z pohodlí
obývacího pokoje naplánujete,
kdy vstanete, kdy k vám dorazí
autonomně ovládané auto a
Sayer vám doporučí úseky cesty,
během nichž byste převzali řízení a
užili si jízdu krajinou.
více na www.autoweek.cz

Škoda Kodiaq Sportline a Kodiaq Scout
Dvě nové varianty rozšíří modelovou
nabídku velkého SUV Škoda Kodiaq:
sportovně laděná varianta Sportline a
robustní vůz pro nezpevněné cesty Scout
s pohonem všech kol v základní výbavě.
Obě budou k vidění na autosalonu ve
Frankfurtu.
Příznivce sportovního stylu chce značka Škoda oslovit modelem Kodiaq Sportline.
Kromě designových doplňků nabízí specifickou sadu ukazatelů na centrálním displeji
systému infotainmentu. K dispozici jsou dva zážehové a dva vznětové motory s výkony
od 110 kW (150 k) do 140 kW (190 k).
Kodiaq Scout s offroadovým vzhledem je standardně vybaven pohonem všech čtyř
kol. Motor a podvozek mají ochranu před poškozením. V nabídce jsou dva zážehové
motory o výkonu 110 kW (150 k) a 132 kW (180 k) a dva vznětové s výkonem 110 kW
(150 k) a 140 kW (190 k).
více na www.autoweek.cz
Větší dojezd s elektrickou hnací nápravou Bosch
Bosch spojil tři komponenty elektrického pohonu do jedné podle principu all-in-one.
Motor, výkonová elektronika a převodovka tvoří jeden kompaktní celek, který přímo
pohání nápravu. To jej činí efektivnějším a cenově dostupnějším. Výkon pohonu se
může pohybovat v rozmezí 50 až 300 kW. Elektrická hnací náprava o výkonu 150 kW
má hmotnost 90 kg, tedy podstatně méně než jednotlivé díly dohromady, protože mj.
vystačí bez kabelů mezi komponentami a lze zjednodušit chlazení.
Elektrickou hnací nápravu (e-nápravu) lze namontovat do hybridů a elektromobilů,
malých osobních automobilů, SUV i lehkých užitkových
vozidel. Jelikož Bosch přizpůsobuje pohon požadavkům
každého výrobce aut, těm odpadá potřeba nového
vývoje. V současnosti se testují vzorky e-nápravy společně
se zákazníky. Velkosériové uvedení na trh se plánuje na rok
2019. Koncept garantuje, že zákazník získá řešení přesně
podle požadavků, které může být rychle integrováno do
výroby.
více na www.autoweek.cz
Krátce
- Německý soud odmítl nárok na odškodnění pro majitele vozů Volkswagen s
turbodiesely s ilegálním softwarem.
- V Nižném Novgorodu GAZ Group od roku 2011 vyrobila 200 000 aut pro VW Group
Rus, jubilejním byla Škoda Octavia.
- Sergio Marchionne popřel, že by mu byla předložena nabídka na odkoupení některé
ze značek společnosti Fiat Chrysler.
- Eurokomisařka Margrethe Vestagerová hrozí německým automobilkám VW, BMW a
Daimler vysokými pokutami za kartelové dohody.
- Ruská vláda dá 65 miliard rublů (25 miliard Kč) ročně do roku 2025 automobilovému
průmyslu na vývoj nejmodernějších technologií.
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Ford of Europe má ředitelku pro Smart
Mobility
Ford oznámil, že historicky první
ředitelkou pro oblast Smart Mobility
(tzv. chytré mobility) se v Evropě
stane
Sarah-Jayne
Williamsová.
Do své funkce nastoupí již v září.
Jejími nadřízenými budou prezident
a generální ředitel Ford of Europe
Steven Armstrong a viceprezident
Ford Motor Company pro celosvětové
operace a Smart Mobility John
Larsen. Williamsová bude nově
odpovídat za pokračující expanzi
Fordu v sektoru osobní mobility. Cílem
jejího oddělení je přicházet s novými
řešeními dopravních potřeb zejména
ve velkých aglomeracích. Čeká ji tak
spolupráce s městskými architekty,
organizacemi zajišťujícími hromadnou
dopravu i místními úřady. Williamsová,
absolventka univerzity v britském
Bathu, dříve pracovala ve společnosti
Motorola. V uplynulých 14 letech
působila jako manažerka globální
konzultační
firmy
BearingPoint,
kde spolupracovala s dodavateli
automobilových dílů a poskytovateli
automobilového leasingu na vývoji
nových obchodních modelů a
digitálních strategií.

Milan Smutný opět ombudsmanem AAA
Auto
Na tiskové konferenci AAA Auto jsme
potkali bývalého mluvčího Škody Milana
Smutného. Po několika letech angažmá
ve státní správě a automobilovém
průmyslu se vrátil k práci ombudsmana
pro komunikaci se zákazníky v největším
českém autobazaru, kterou zahájil v
roce 2007. Jeho úkolem je přezkoumávat
případné sporné reklamace či hledat
smírná řešení pro ty zákazníky, kteří
nebudou
spokojeni
s
výsledkem
reklamačního řízení, či s průběhem
obchodu.
Milan Smutný, na začátku kariéry
zpravodaj ČTK, byl mimo jiné v letech
1992-2002 mluvčím mladoboleslavské
Škodovky, pak pracoval pro Český
Telecom a v roce 2014 působil na
Ministerstvu průmyslu a obchodu. V roce
2015 prošel zkušeností s prací v ruské
automobilce. Loni se zase ucházel o post
tajemníka Svazu dovozců automobilů.
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Naděje jménem Arona

Uber: tři roky jízdy v Praze

Festival Future Port Prague: pohled
do budoucnosti v Pražské tržnici

Avia představila nový vůz i
prostory pro výrobu

Automobilové unikáty na Escape6
Prague Car Festivalu

Naděje jménem Arona
Seat Arona je prvním koncernovým modelem s platformou MQB A0 vstupujícím do rychle rostoucího
segmentu malých SUV a crossoverů. Malý robustní automobil nese
všechny
typické
znaky značky Seat.
Moderní dynamický výraz podtrhuje použití LED
hlavních
světlometů. Zavazadlový prostor vozu s
délkou 4138 mm a
s rozvorem náprav
2566 mm je 400 l
(pro porovnání - do
segmentu kompaktních SUV řazená
Prodej malých SUV a crossoverů v Evropě v 1. pololetí 2017 a porovnání s rokem 2016

Škoda Yeti má délku 4222 mm, rozvor 2578 mm a
zavazadlový prostor o objemu 405 l).
Díky koncernové platformě MQB-A0 může Arona
nabídnout špičkové
systémy
infotainmentu i asistenční
systémy. Na vrcholu nabídky je audiosystém BeatsAudio a
systém Full Link s 8“
displejem.
Ze systémů aktivní
pomoci řidiči zde
jsou adaptivní tempomat ACC (Adaptive Cruise Control)
se systémem Front
Assist,
pomáhající
zabránit střetům s chodci a jinými vozidly, kontrola mrtvého úhlu, asistent pro rozjezd do stoupání,
multikolizní brzda, snímač únavy řidiče a zvolit lze i
parkovací asistent, zde doplněný i o asistent
pro vyparkování. K dispozici může být i volba
jízdních režimů Seat Drive Profile mezi Eco,
Normal, Sport a Individual, u verze FR navíc i
ryze sportovní Dual Ride.

více na
www.autoweek.cz

Uber: tři roky jízdy v Praze
V České republice je firma Uber zisková a má jedny z
nejlepších hodnocení chování řidičů z celého světa.
V aplikaci Uber má České republice v současnosti
registrováno 400 000 uživatelů, z tohoto počtu
177 000 službu využívá pravidelně, tedy nejméně
jednou měsíčně. Uber neuvádí kolik jízd ročně u nás
absolvuje. Průměrný dojezdový čas se pohybuje pod
čtyřmi minutami.
Počet řidičů překračuje 2000, přičemž 90 % z nich
má i jiný příjem. To znamená, že 200 řidičů se živí
výhradně jízdami pro Uber. U ostatních není jasný
podíl příjmů z jiných činností. Uber jako jednu z
priorit zdůrazňuje zlepšení kvality ovzduší ve městech,
nicméně u nás zatím není žádné omezení týkající se
emisí nebo stáří provozovaných vozidel.
Uber v rámci Prahy doplňuje městskou hromadnou
dopravu. Služba nejlépe funguje právě tam, kde je
městská doprava méně frekventovaná nebo zcela
chybí. Jednoznačně se to týká tunelu Blanka, kde
nejezdí MHD. Blankou projíždí přes 500 jízd denně
přes aplikaci Uber, přičemž jen čtvrtina jich projíždí
celou délkou tunelu. Nejfrekventovanějšími vjezdy
jsou Brusnický a Bubenečský tunel.
Neméně úspěšný je Uber jako dopravní propojení

mezi okrajovými částmi Prahy a centrem: 44 % všech
jízd se uskuteční do okrajových oblastí města, a to
zejména v ranních hodinách mezi šestou a desátou
a po půlnoci. Uber denně vozí lidi do práce nebo
k nejbližší zastávce MHD z míst s nedostatečnou
dopravní obslužností. Nejhůře jsou na tom okrajové
části Prahy, např. z oblasti Chodova se denně uskuteční
více než 500 jízd, nejvíc mezi 7. a 10. hodinou ranní.
Významný je i podíl zahraničních uživatelů. Je to
samozřejmě i díky tomu, že Uber je v zahraničí
známou službou, takže je nejpohodlnější, protože
nemusejí nic hledat.
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Avia představila nový vůz i prostory pro výrobu
Tradiční česká značka Avia se vrací na trh. Na podzim
opět zahájí výrobu lehkých nákladních vozidel řady D
v novém provozu v Přelouči. Už také představila nový
vůz Avia řady D ve verzi Euro 6 s obchodním názvem
Initia.
Společnost Avia byla neodmyslitelně spjata s továrnou
v Letňanech. Její novodobá historie se ovšem začíná
psát v Přelouči, kam se výroba přestěhovala do
provozu, kde se vyráběly Avie s pohonem 4x4.
Po slavnostním aktu odhalení nových vozů
automobilka představila prostor motorárny, kde se
kompletují pohonná ústrojí, prostory pro kompletaci
kabin, kde se montují jejich interiéry i exteriéry,
svařovací linku, kde se bodově svařují podsestavy, a
kompletaci skeletu kabiny.
„Automobilka v České republice čtyři roky nevyráběla.

Proto bylo potřeba ji od základů kompletně znovu
vybudovat. Sice už máme zkušenosti s kopřivnickou
Tatrou, kterou jsme převzali rovněž v těžké situaci a
dokázali jsme ji postavit na nohy, podstatný rozdíl
ale spočívá v tom, že Tatra nikdy, na rozdíl od Avie,
nepřestala vyrábět. Produkci Tatra Trucks bude Avia
Motors s vozy do hmotnosti 12 t skvěle doplňovat,“
řekl Jaroslav Strnad, majitel holdingu Czechoslovak
Group.
„V současnosti ve firmě pracuje více než 80 lidí a s
rozšiřováním výroby budeme postupně přijímat další.
Paralelně s tím jsme pracovali na novém vozidle s
motorem Euro 6, které má oproti původnímu řadu
zásadních vylepšení a dostalo i facelift kabiny. V
počáteční fázi se výroba soustředí na model D 120,
který bude v prvních měsících roku 2018 rozšířen
o hmotnostní třídy D 90 a D75. V těchto dnech se
finalizuje homologace vozidel a výroby.
Zahájení sériové výroby se plánuje
na listopad. První nákladní vůz z linky
vyjede ale již v září. O nové vozy je mezi
potenciálními zákazníky velký zájem.
První Avie vyrobená v Přelouči již má
svého majitele, získala ji společnost
Recycling – kovové odpady z Chotěboře,“
doplnil generální ředitel společnosti
Avia Motors Ivan Fišák.
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Pohled do budoucnosti v Pražské tržnici
Festival Future Port Prague v
prostorách Pražské tržnice přiblížil
nové technologie. Významnou část
představovaly ukázky nových způsobů
mobility. Festival Future Port Prague
měl široký záběr: závody dronů,
virtuální realita, nanotechnologie,
mnoho příkladů 3D tisku i ukázky
umělé inteligence (AI). Expozice
doplňovala vystoupení vizionářů a
odborníků z různých oblastí. To vše
přitahovalo velkou pozornost mnoha
mladých lidí, kteří vyhrazený prostor
tržnice zaplnili v hojném počtu a
svým zájmem prokazovali, že by i v
tomto ohledu mohla být budoucnost
nadějná.
Největší prostor na festivalu zaujímaly inovace v
mobilitě. Šlo o zřejmě největší přehlídku alternativních
způsobů pohonu a nových systémů mobility, jaká
u nás dosud byla k vidění. Z mnoha elektromobilů
stojí za vyzdvižení zejména dodávkové vozidlo
StreetScooter Work, čínský BYD e6, slibující dojezd
400 km, Fiaty 500e či rozšíření nabídky internetového
obchodu Alza o elektromobily Tesla Model X a BMW
i3. K elektromobilitě patřila i nabídka dobíjecích stanic
společnosti Ensto.
Toyota předvedla ukázku vozidel s hybridním

pohonem: nejnovější generaci modelu Prius, crossover
CH-R a sportovní Lexus 500h. Mezi nejzajímavější
exponáty se řadil vůz Toyota Mirai, elektromobil,
u něhož elektrickou energii pro pohon dodávají
palivové články, v nichž reaguje vodík s kyslíkem ze
vzduchu. Vozítko s palivovými články bylo k vidění
i na stánku pozoruhodného vzdělávacího projektu
nvias, vytvářejícího prostor pro experimentování pro
děti a mladé lidi.
Rozsáhlou expozici připravila Škoda Auto. K vidění zde
kromě virtuální podoby studie elektromobilu Vision E
byla studie Vision S, výjimečně umožňující i pohled
do interiéru na ovládací
a informační prvky. Velký
zájem budila i její expozice
DigiLab.
Jedním z nejzajímavějších
vozidel byl minibus Navya
Arma, pozoruhodný nejen
elektrickým pohonem, ale
především plně autonomním
provozem. Tento autobus už
jezdí bez řidičů na pravidelné
lince v Lyonu a je využíván
k předváděcím jízdám jako
shuttle po celém světě.
Pozadí tohoto projektu
přiblížil Fréderic Sardou.
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Automobilové unikáty na Escape6 Prague Car Festivalu
Téměř 700 automobilů z celé Evropy se sjelo do
Prahy na akci Escape6 Prague Car Festival. Tradiční
výstava zaměřená na tuning, sportovní i sériové
vozy a bohatý program přilákala téměř 25 000
návštěvníků. Hlavním magnetem byla evropská
špička mezi tuningovými vozy. Vrchol z 50 špičkových
automobilů představovaly dva vozy Porsche v úpravě
RWB, Lamborghini Hurracán a Dodge Challenger od
japonského úpravce Liberty Walk nebo Nissan GTR
Carbonnere Project.
Davy návštěvníků zvědavě pozorovaly i Lamborghini
Aventador Super Veloce nebo Nissan GTR Frankenstein
s úctyhodnými parametry 970 k a 1139 N.m. Firemní
expozice nabídly pohled do světa profesionální
úpravy vozů a zvyšování výkonu. Prezentovaly se

např. značky Eibach, Recaro, Meguiar´s, Pirelli nebo
Sonax. Celkový počet firemních vystavovatelů dosáhl
59.
Více než dvojnásobný počet automobilů oproti
loňskému ročníku zaznamenala sekce Racing Cars
se závodními vozy, mezi nimi například Audi Quattro
S1 ve dvou specifikacích, soutěžní vůz Ford Fiesta R5
Václava Pecha nebo okruhový speciál Radical.
V zábavní zóně byly k dispozici desítky herních
konzolí a ukázky virtuální reality. Na své si přišel
také běžný motorista, který mohl vyzkoušet některý
z vystavených sériových vozů v jízdě na venkovní
ploše i mimo výstavní areál. Venkovní plocha s téměř
300 exponáty, jízdami s elektromobily i běžnými
automobily a atrakcemi pro děti, také velkou měrou
přispěla k rozšíření letošního
ročníku.
Escape6 Prague Car Festival 2017
jednoznačně naplnil očekávání
vystavovatelů i návštěvníků. Také
proto pořádající agentura M-S- P
již nyní zve na ročník příští, který
se uskuteční 1. a 2. září 2018,
stejně jako na další letošní dvojitou
výstavu Transport Expo a Racing
Expo, kterou uspořádá rovněž
na výstavišti PVA v Letňanech ve
dnech 9. až 11. listopadu 2017.
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