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Porota AutoBest testovala ﬁnalisty
Členové mezinárodní poroty AutoBest,
zastupující 31 evropských zemí, se sešli
k prezentacím a testovacím jízdám finalistů
ankety Best Buy Car of Europe 2020. Testy pro
19. ročník ankety poprvé probíhaly v unikátním
areálu závodního okruhu Intersity Istanbul Park,
kde ještě nedávno jezdily i monoposty formule
1 a motocykly MotoGP. Jedná se o jednu
z nejkrásnějších moderních závodních tratí na
světě s poměrně velkým výškovým převýšením
a jednou z nejslavnějších zatáček současnosti.
První částí testu byla jízda po obslužných
komunikacích simulující běžný provoz s ne vždy
kvalitním povrchem a přejezdy zpomalovacích
prahů. V areálu je i velmi dobře vybavený areál
pro školení řidičů. Zde měli porotci možnost
vyzkoušet si vozy v extrémních situacích –
slalomu, rychlém oblouku na mokru, prudkém
brzdění na mokru a při testu, kdy je záď vozu na
mokru uvedena do smyku.

Součástí akce jsou i prezentace, kde mají
zástupci jednotlivých firem přiblížit své vozy
s ohledem na kritéria AutoBest. Unikátní na
těchto prezentacích je přítomnost zástupců
konkurenčních finalistů, kteří se v následujících
dotazech mohou připojit k členům poroty.
Nyní mají porotci čas ke svému rozhodování,
kdy posoudí své dojmy z testovacích jízd
a prezentací a posoudí postavení jednotlivých
finalistů z hlediska jejich domácího trhu. K tomu
jim slouží matice se 13 kritérii s různou váhou. Ty
nyní přidělí pětici finalistů, kterými jsou Nissan
Juke, Opel Corsa, Peugeot 208, Renault Clio
a Škoda Kamiq. Po sečtení hlasů od všech 31
porotců budou výsledky oznámeny v nejbližších
dnech společně s držiteli dalších cen. Slavnostní
vyhlášení výsledků proběhne při tradičním
AutoBest Gala 13. února v německé Mohuči.
Fotoreportáž na str. 10 (jen v pdf verzi)

Jízda na okruhu prověřila schopnosti vozů
zvládat různé typy zatáček v kombinaci se
stoupáním a klesáním, zvládání nerovného
povrchu při jízdě mimo asfalt a chování vozu
při vyhýbacím manévru. Proto byly podél okruhu
pryžovanými pylony vyznačené testovací úseky.
Testovací jízdy nejsou srovnávacím testem, ale
umožňují porotcům detailně se s vozy seznámit
v provozu a s jejich chováním v mimořádných
situacích, do nichž se mohou skutečně dostat.
více na
www.autoweek.cz

Jaguar F-Type pro druhou polovinu životního cyklu
Sportovní F-Type proto představuje
návrat ke sportovním kořenům značky
Jaguar. Dvoumístný vůz nyní prošel
modernizací. Do nabídky přichází digitální
přístrojový panel s 12,3“ HD displejem,
multimediální systém Touch Pro, vylepšený
audiosystém Meridian a systémy Apple

CarPlay a AndroidAuto. Jaguar zároveň
zavádí aktualizaci softwaru na dálku.
Nabídka pohonných jednotek zahrnuje
přeplňovaný čtyřválec o výkonu 221
kW (300 k) a přeplňované osmiválce
naladěné na 331 kW (450 k) a 423 kW (575
k), které jsou vždy spojené s osmistupňovou
automatickou převodovkou Quickshift
umožňující řazení pomocí voliče SportShift
nebo páčkami pod volantem. Kromě
pohonu zadních kol lze volit i inteligentní
pohon všech kol. Vrcholný Jaguar F-Type
R nabízí vylepšený podvozek. Zákazníci
mohou zvolit i exkluzivní provedení
F-Type First Edition, vycházející z varianty
R-Dynamic. Objednat jej lze již nyní –
základní cena kupé začíná od 1 706 826
Kč a kabrioletu od 1 893 408 Kč. F-Type se
vyrábí v Castle Bromwichi v Anglii.

Alfa Romeo chce s Giulií a Stelviem oslovit více žen
Alfa Romeo předvedla modely Giulia
a Stelvio pro modelový rok 2020. Až na
několik detailů jsou vizuálně podobné
jako dosud. Těžištěm modernizace jsou
interiér, informační systém a asistenční
systémy
ADAS
(Advanced
Driver
Assistance Systems) pro autonomní řízení
úrovně 2 podle hesla: „Co mohou udělat
ostatní, to můžeme také.“ Abychom
pochopili tento krok, uskutečněný ve
spolupráci s vývojovým partnerem Bosch,
musíme připomenout, že loajální alfisté
jsou převážně puristé. Skutečnost, že se jej
Alfa odvážila, má dva důvody: nechce
ztratit kontakt s konkurencí a chce získat
nové skupiny zákazníků, například více
žen. Aby se neodradili stoprocentní alfisté,
marketing spěchá s připomenutím, že
všechny systémy jsou vypínatelné. A co
motory? Nyní se dostáváme k bodu,

který mnohé alfisty zklamal: nic nového.
Ale nemusíte být smutní pokud toho
hodně zůstává stejného, protože Giulia
a Stelvio jsou fantastická auta, tak proč
tedy něco změnit? Stačí jen posílit jejich
vnitřní hodnoty. To se stane od počátku
roku 2020, kdy se toto nové duo objeví
u prodejců.
více na
www.autoweek.cz

Škoda Citigoe iV – chytrý městský vůz bez emisí
Škoda se od počátku roku 2020 s modelem
Citigo iV zařadí mezi dodavatele automobilů
s plně elektrickým pohonem. Jméno vůz
předurčuje pro městský provoz, ale neztratí se
ani na předměstských silnicích. Akumulátor
s kapacitou 36,8 kWh (využitelná kapacita
32,3 kWh) tomuto chytrému městskému
miniautomobilu umožňuje dojezd podle nové
metody měření WLTP 258 km, takže běžné
každodenní jízdy s ním pro uživatele nebudou
znamenat nervozitu zda dojedou do cíle.
Doporučená prodejní cena pro Citigo iV je
479 900 Kč vč. DPH. Jako ekobonus je v ceně
zahrnut wallbox včetně jeho instalace zdarma
nebo finanční zvýhodnění až 30 000 Kč. S touto
cenovou politikou Škoda nabízí městské miniauto
plně konkurenceschopné s vozy se spalovacími
motory i bez státních dotací, přičemž provozní
náklady jsou podstatně nižší a elektrický pohon
přináší i další výhody, například snadnější
parkování v městských centrech.
V hustém provozu nizozemského Haagu, kde
nám Škoda poprvé umožnila vyzkoušet si její
elektromobil v praxi, se plně potvrdily silné
stránky modelu Citigo iV. V úzkých uličkách

plných zaparkovaných aut se eklektromobil
s délkou 360 cm snadno protáhne a také hledání
místa pro zaparkování je snazší (průměr otáčení
je jen 9,8 m). Při předvídavé jízdě a využití
nejvyšší míry rekuperace není problémem
jezdit s podstatně delším dojezdem, než uvádí
výrobce. Pokud se ovšem řidič nechá okouzlit
dynamikou elektrického pohonu, pak dojezd
rychle klesá.
Elektrická verze Citigo iV je vždy pětidveřová
s dostatkem prostoru pro čtyři dospělé.
Akumulátor je v podlaze, takže zavazadlový
prostor si zachoval objem 250 l, při sklopení
zadních sedadel až 923 l.
Škoda poskytuje na akumulátor osmiletou záruku
resp. na 160 000 km pro nejméně 80 % kapacity.
Pro zákazníky je důležité, že Škoda mnohem
lépe než jiné značky na příchod elektromobilů
příkladně připravila i veškeré své prodejce
a servisy po stránce technického vybavení
i proškoleného personálu. Škoda Citigo iV
se vyrábí v Bratislavě v závodě Volkswagen
Slovakia.
Více o technice a výbavě na str. 11 (jen v pdf
verzi)
více na
www.autoweek.cz

Autíčka na slanou vodu
Dlouholeté technologické partnerství
mezi značkami Shell a BMW nachází
uplatnění v kolekci modelů BMW M – dva
jsou civilní (červené kupé M2 a černý
kabriolet M4) a dva závodní speciály (M4
Motorsport a M8 GTE). Zákazník, který do
9. února 2020 natankuje na čerpacích
stanicích Shell alespoň 30 litrů paliv Shell
V-Power, může získat jeden ze čtyř modelů
poháněných slanou vodou za 59 Kč.
V případě natankování stejného množství
paliva Shell
Fuel
Save
činí doplatek
79 Kč.

Jedinečnou kolekci modelů BMW M
pohání slanovodní akumulátor. Princip
pohonu je založen na chemické reakci.
Slanovodní akumulátor obsahuje malou
kovovou destičku. Jakmile dojde k jejímu
kontaktu se slanou vodou, elektrony se dají
do pohybu, vzniká elektřina a model je
připraven vyrazit. Slanovodní akumulátor
lze použít dvakrát či třikrát, dohromady
po dobu zhruba 30 minut. Po rozložení
lze části akumulátoru recyklovat. Jakmile
dojde k vyčerpání energie, lze do autíčka
dokoupit na čerpací stanici dobíjecí
akumulátor s USB kabelem s efektem
podsvícení modelu.

Nové pojištění s přátelským přístupem ke klientům
Pillow pojišťovna je nová značka
pojištění, která vznikla přejmenováním
První klubové pojišťovny. Jako první na
světě nabízí klientům spravedlivý systém
hospodaření s omezením nákladů
pojišťovny a s podílem na zisku pro
všechny klienty. Nové autopojištění je
určeno především pro ty, kteří jezdí málo
a zbytečně u své současné pojišťovny
doplácí na ty, kteří jsou na silnicích od
rána do večera a pravděpodobnost
nehody je u nich vyšší, a pro ty, kteří se
nechtějí bát nesmyslných a nečekaných
výluk skrytých ve složitých podmínkách.
Pojištění se skládá z 11 samostatných
částí, tzv. polštářů. Klient je může libovolně
kombinovat a vybírat. Není nucen volit jen

z pevně definovaných
balíčků. Pillow pojišťovna
standardně zohledňuje
bezeškodní
průběh
svých klientů, ale zároveň
bere v úvahu i počet
najetých
kilometrů.
Zjednodušila podmínky pojištění tak, že
pojistná smlouva s přehledem všech
důležitých parametrů je na jediné straně
A4 a společně s podmínkami je celkový
rozsah smlouvy 10 stran. Standardní
vstupní prohlídka pojišťovaného vozidla
je nahrazena jeho nafocením v mobilní
aplikaci. Stejně snadno pomocí aplikace
zašle klient jednou ročně stav ujetých
kilometrů.

Krátce

Porsche vyvíjí elektromobil se čtyřmi trakčními elektromotory.
Automobilka Great Wall Motor bude pro BMW v Číně vyrábět elektrické verze Mini.
Tesco ve Velké Británii nabízí řidičům elektromobilů u svých hypermarketů dobíjení zdarma.
Malý crossover s elektrickým pohonem Renault City K-ZE, prodávaný jen v Číně, přijde
do Evropy jako Dacia.
Slovensko vydá na podporu prodeje elektrifikovaných vozidel 5 milionů eur
– 8000 eur na každý elektromobil a 5000 eur na plug-in hybrid.

více na
www.autoweek.cz

Cadillac Europe představuje SUV XT4 pro evropský trh
Společnost United Cars & Services, jediný
autorizovaný distributor a autorizovaný servis
vozů koncernu General Motors pro ČR, uvádí na
český trh střední luxusní SUV Cadillac XT4. Vozy
Launch Edice už lze objednávat.
XT4 je první globální model značky Cadillac,
s nímž přichází i nový start koncernu GM na
evropských trzích. Jde o první model nové
generace vozů Cadillac a současně první, který
byl od počátku navrhován s tím, že z něho bude
odvozena i evropská verze. Jde o automobil
pro ty, kteří chtějí luxusní středně velké SUV,
které se svým charakterem výrazně odlišuje od
ostatní dostupné produkce. V rámci odlišnosti
legislativy není možné u evropské verze získat
všechny specifikace dostupné v USA, takže
nejsou srovnatelné ani ceny.
Cadillac XT4 je na střední třídu velmi prostorný
vůz s délkou 4599 mm a rozvorem náprav 2779
mm. Světlá výška je 171 mm. Zavazadlový prostor
má objem 637 l, po sklopení zadních sedadel
1385 l.
XT4 přichází do Evropy s turbodieselem 2,0 T
o výkonu 128 kW (174 k), s točivým momentem
381 N.m, start-stop systémem a deaktivací válců.

Motor byl vyvinut speciálně pro evropské trhy
divizí Diesel Powertrain GM v Turíně. Vyhovuje
budoucímu emisnímu standardu Euro 6d,
samozřejmě s doplňováním AdBlue. Převodovka
je automatická devítistupňová Electronic
Precision Shift vlastní produkce GM. XT4 nabídne
výběr z pohonu předních (FWD) nebo všech kol
(AWD).
Nastavení podvozku i charakteristiky
řazení a motoru jsou uzpůsobené evropským
podmínkám, takže se vůz zásadně liší od
specifikace pro severoamerický trh. Evropská
verze byla dolaďována na Severní smyčce
Nürburgringu. Největší rozdíl je v brzdové
soustavě, odlišná je i charakteristika tlumičů.
Standardní výbavou je infosystém Cadillac
s 3D navigací. Veškeré ovládání a manuály jsou
v češtině. Od jiných prémiových vozů se XT4 liší
jednoduchostí všech ovládacích prvků.
Evropské verze se vyrábějí na stejné lince jako
americké – nejde tedy o dodatečné úpravy.
Základní cena Launch Edice FWD je 1 125 000
Kč vč. DPH
Více na str. 12 (jen v pdf verzi)
více na
www.autoweek.cz

Nový Land Rover Defender už v prodeji
Legendární oﬀroad Land Rover Defender
přichází v nové podobě pro 21. století – v duchu
doby víc jako lifestylové SUV než jako ortodoxní
terénní automobil. Ceny začínají na 1 479 104
Kč včetně DPH.
Originální Land Rover, který později dostal
jméno Defender, si za více než 70 let získal
postavení nepřekonatelného terénní ho
automobilu schopného vyrovnat se i s nejtěžšími
překážkami. Nová doba si ale vyžádala zcela
nový Defender pro 21. století.
Pro zdůraznění kontinuity zůstala zachovaná
jasně rozpoznatelná silueta s krátkými převisy
vpředu i vzadu. Defender 110 má v nastavení
Oﬀ Road přední nájezdový úhel 38°, přechodový
úhel 28° a zadní nájezdový 40°. Světlá výška je
291 mm a zcela unikátní je brodivost až 900 mm.
Nový Defender si uchoval bezkonkurenční
schopnosti zdolávat jakýkoliv terén, ale na rozdíl
od svých předchůdců je také pohodlný a má

vynikající parametry pro jízdu na silnicích. Místo
rámu přichází s celohliníkovou samonosnou
strukturou s pomocným ocelovým rámem. Nová
platforma D7x byla navržena tak, aby zvládla
nejextrémnějšími nároky na jízdu v terénu. Zadní
náprava je víceprvková.
Jízdu terénem usnadňuje stálý pohon všech
kol s redukční převodovkou a mezinápravovým
diferenciálem, za příplatek doplněným o zadní
diferenciál s elektronicky řízenou uzávěrkou
zajišťující perfektní průjezd i v měkkém písku
a hlubokém sněhu.
Při uvedení na trh jsou v nabídce zážehový
čtyřválec 2,0 Si4/221 kW (300 k) a šestiválec 3,0
I6/294 kW (400 k) s mild-hybridní technologií
(MHEV). Vybírat se dá i z dvojice čtyřválcových
turbodieselů 2,0 SD4/147 kW (200 k) resp.
177 kW (240 k). Převodovka je automatická
osmistupňová.
Prostor pro zavazadla má objem 1075 l, po
sklopení druhé řady sedadel 2380 l.
Základní cena modelu Land Rover Defender
110 je 1 479 104 Kč včetně DPH. Záruka výrobce
Land Rover je dobu 3 let nebo do najetí 100
000 km. Nový Defender se vyrábí na Slovensku
v novém závodě u Nitry. První dodávky se
očekávají v dubnu 2020.
Více na str. 13 (jen v pdf verzi)
více na
www.autoweek.cz

Personalia z
Designér Kabaň zpátky
v koncernu Volkswagen

Vaníček opět viceprezidentem
aliance AIT

Klaus Bischoﬀ, šéf designu osobních
volkswagenů, od dubna 2020 povýší na
pozici šéfdesignéra celého koncernu, kde
nahradí Michaela Mauera. Ten se soustředí
na post šéfdesignéra Porsche. Bischoﬀovu
pozici v červenci obsadí Slovák Jozef
Kabaň, který se po dvouleté pauze, ve
které působil u BMW a Rolls-Royce, ujme
značky Volkswagen.
Tvůrce Bugatti Veyron
nebo Audi Q5
první generace byl
v letech 2007 až 2017
šéfdesignérem Škody.
V roce 2017 Kabaň
náhle oznámil odchod
do Mnichova, kde
dnes žije, na pozici šéfdesignéra značky
BMW. Prostředí prémiového německého
koncernu mu ovšem nesedlo.Letos
nejprve přešel na post šéfdesignéra
značky Rolls-Royce, která BMW patří,
v říjnu pak oznámil definitivní odchod.

V Paříži se v prvním prosincovém týdnu
konalo za účasti 464 delegátů ze 130
zemí zasedání mezinárodní Automobilové
federace FIA, známé v souvislosti se
závody Formule 1. Po závěrečném
pátečním Generálním shromáždění se
na večeru v pařížském Louvru uskutečnilo
g ra n d i ó z n í v y h l á š e n í n e j l e p š í c h
automobilových sportovců roku 2019.
V rámci týdenního maratonu se konalo
i Generální shromáždění Mezinárodní
turistické aliance AIT, sdružující 129
národních motoristických klubů z téměř
stovky zemí. Prezident
české motoristické
o rg a n i z a c e ÚA M K
O l d ř i c h Va n í č e k ,
zároveň viceprezident
Regionu I FIA, byl při
volbách na Generálním
shromáždění AIT
opětovně zvolen jejím
viceprezidentem na období následujících
tří let.

Dušan Fornůsek začal přednášet na VŠE
Český Ford letos personálně přeskupil
pražský import, z firmy odešlo několik
manažerů. Jedním z nich byl
i Dušan Fornůsek, který pro FMC
pracoval s přestávkami od roku
2005. V roce 2012 se po angažmá
ve ŠkoFINu ke značce vrátil aby
zastával pozici marketingového
ředitele. Později se přesunul na
pozici FCSD manažera, která ale
byla na začátku letošního roku v rámci
evropské
restrukturalizace
zrušena
a Dušan Fornůsek z firmy odešel.
„Po desítkách let mám konečně čas
na sebe, a tak sportuji a shazuji
nadbytečná nezdravá kila v posilovně.

Jinak se snažím zůstat velmi aktivní
v rámci business networkingu a najít si
konečně čas na lidi z businessu,
koho jsem dlouhá léta neměl čas
potkat. Snažím se i předávat své
marketingové znalosti studentům
VŠE formou přednášek. Nemalou
porci času mi zabírá i aktivní
hledaní new jobu a samostudium
článků z oboru sales & Marketingu,
na které není v normálním pracovním
zápřahu čas. Dokutil jsem taky dlouhý
seznam okolo našeho rodinného domu,
tak mám kladné body u manželky,“
napsal nám Dušan Fornůsek.

více na
www.automakers.cz
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Speciﬁka elektrického pohonu Škody Citigoe� iV
Trakční synchronní elektromotor pracuje
s maximálními otáčkami 11 000/min a přes
jednostupňovou převodovku, která je integrovaná
v elektromotoru, pohání přední kola. Řidič může
volit ze tří jízdních režimů. Kromě standardního
Normal s plným výkonem může přepnout na
Eco nebo Eco +, v nichž se snižuje výkon motoru
a omezují komfortní funkce, především klimatizace,
s cílem maximálně prodloužit dojezd vozidla.
Posunutím volicí páky do polohy B lze zvýšit
intenzitu rekuperace energie při zpomalování.
K dispozici jsou čtyři stupně, přičemž při nejvyšším
je zpomalení pomocí rekuperace opravdu velmi
intenzivní, takže se rozsvěcí i brzdová světla.
Tam, kde jsou již k dispozici rychlodobíjecí
stanice na stejnosměrný proud, se Citigo iV může
dobíjet výkonem 40 kW a nabití akumulátoru na
80 % kapacity trvá přibližně hodinu. Pro dobíjení
v garáži se nabízí nástěnná dobíječka wallbox
na střídavý proud se 7,2 kW, umožňující dobití
na 80 % za čtyři a čtvrt hodiny. Pokud se využívá
klasická 230 V zásuvka, pak úplné nabití trvá
12,5 hodiny.

Po stránce standardně dodávané komfortní
výbavy je vůz velmi dobře vybaven včetně
automatické klimatizace Climatronic, rádia
Swing druhé generace s držákem smartphonu
a vhodným rozhraním, centrálního zamykání
a elektricky ovládaných oken. Standardní
výbavou jsou i LED světlomety pro denní svícení
a do mlhy, stejně jako asistent pro udržování
jízdního pruhu.
Díky standardně dodávaným
mobilním online službám Škoda
Connect může mít uživatel vůz
pod kontrolou na dálku. Aplikace
Move&Fun nabízí novou funkci
e-Manager, která zobrazuje
zbývající dojezd, tok energie
a rekuperaci brzdné energie.
Umí také nastavit zahájení
a ukončení nabíjení akumulátoru
a na dálku vyhřát nebo ochladit
interiér i zkontrolovat, zda jsou
zavřené dveře a okna. Aplikace
také zobrazuje stav vozu po
poslední jízdě a plánované
servisní prohlídky a jízdní data.
více na
www.autoweek.cz

Cadillac XT4 Launch Edition
a Launch Edition Sport
Protože se jedná o úplnou
novinku, byly pro první zákazníky
př ipraveny z v ýhodněné
zaváděcí edice Launch Edition,
přinášející zákazníkům ukázku
severoamerického prémiového
luxusu, a Launch Edition Sport se
sportovním podvozkem. Ty mají už
v základní výbavě mnoho prvků,
které budou v USA uvedeny až
na jaře s modelovým rokem
2021. Cadillac vychází z filosofie
nabízet v základní výbavě rovnou
maximum a nikoliv k základní
ceně posléze připočítávat další doplňky. Launch
Edition bude k dispozici jen s pohonem předních
kol (FWD), Launch Edition Sport nabídne výběr
z pohonu předních (FWD) nebo všech kol (AWD).
Obě edice jsou standardně vybaveny navigací,
zadní kamerou s prostorovým viděním,
automatickým parkovacím asistentem,
audiosystémem Bose a detekcí chodců vzadu.
Launch Edice Sport má aktivní sportovní pérování
s plynulou regulací tlumení, 20“ hliníková kola,
adaptivní tempomat a plně barevný head-up
displej. Zvýhodnění Launch Edice MY2020 proti
následné standardní produkci od MY2021 je

30 % v rámci standardně obsažených
výbavových prvků.
Společnost United Cars & Services má jako
jediná distribuční smlouvu s GM Europe se sídlem
v Curychu platnou pro vozy značek Cadillac
a Chevrolet. Zajišťuje i autorizovaný servis
s perfektně fungujícím zásobováním náhradními
díly z centrálního skladu v Německu.
Výroba probíhá po dávkách na základě
objednávek. Vozy objednané do 20. prosince
se dostanou do dubnové produkce, objednávky
do konce února 2020 přijdou na řadu v květnu.
Od června se rozeběhne standardní produkce
včetně verzí se zážehovým motorem a bude
možné objednávat doplňky podle běžné
specifikace. Dodávky pak budou následovat
do dvou měsíců po objednání vozu a nebudou
nikterak objemově limitované. Na vozy se
poskytuje tříletá záruka resp. na 100 000 km.
K dispozici je i asistenční služba Cadillac Europe
Assistance. Minimálně do konce roku 2020 bude
v Evropě plně funkční i komunikační systém
OnStar. Do té doby
bude rozhodnuto jak
bude nahrazen.
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Nový Land Rover Defender už v prodeji
Nový Defender má moderně řešený interiér.
Premiéru zde má multimediální systém Pivi Pro
s přehlednějším rozhraním a díky Software-OverThe-Air i s možností aktualizace softwaru na dálku.
Základní podoba Defender 110 je dostupná
v pěti-, šesti – nebo až sedmimístném uspořádání
5+2. Základní verze bude brzy doplněna kratším
až šestimístným Defenderem 90 a v roce 2020
nabídku doplní dvojice praktických užitkových
modelů.
Unikátní systém Terrain Response 2 značky
Land Rover byl pro nový Defender vylepšen
o režim pro hluboké brodění Wade. Řidič si může
v rámci systému Terrain Response 2 zvolit podle
typu terénu a povrchu vhodný režim nebo si
připravit i vlastní nastavení vozu, případně díky
inteligentní funkci Auto ponechat rozpoznání
terénu a volbu režimu na automobilu.

Součástí standardní výbavy jsou mj. LED
světlomety, 18" ocelová kola Gloss White,
zábavní a informační systém 10“ Pivi Pro,
Connected Navigation Pro a audiosystém Land
Rover.
Vůz má elektronicky řízené vzduchové
pérování s adaptivním řízením podvozku
Adaptive Dynamics, pohon všech kol
s dvoustupňovou redukční převodovkou
a systém Terrain Response. V rámci asistenčních
systémů to jsou prostorový kamerový systém
3D s technologií ClearSight Ground View,
parkovací senzory s rozsahem 360°, senzor
sledování hloubky brodu (Wade Sensing),
tempomat s omezovačem rychlosti, asistent
pro udržování vozu v jízdním v pruhu, asistent
nouzového brzdění, rozpoznávání dopravních
značek s adaptivním omezovačem rychlosti
a asistent pozornosti
řidiče.
Verze 110 First Edition
s exkluzivními doplňky,
nadstandardní výbavou,
n á p i s y F i r s t Ed i t i o n
a pěti pa pr s kov ý m i
20" koly z lehké slitiny
budou dostupné jen
v prvním roce s cenou
od 1 990 087 Kč.
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Pilotní měření potvrzuje neúčinnost kontrol emisí
Během června, července a srpna se mobilní
expertní jednotka vybavená potřebným
technick ým v ybavením a v yškoleným
mechanikem měření emisí podílela na silničních
kontrolách prováděných ve spolupráci s Policií
ČR. Z celkem 444 kontrol motorových vozidel
podrobila mobilnímu měření 141 vozidel, z nichž
nevyhovělo podmínkám 33 vozidel. Vozidla
pro kontrolu měření limitů emisí byla cíleně
vytipována. Z nich 33, tedy 23,4 % z vytipovaných
a celkově 7,4 % ze všech vozidel nebylo
technicky způsobilých k provozu. Nejčastějšími
prohřešky byl špatný stav výfukového vedení
nebo kouřivost motoru, která ukazuje na
nedostatečnou údržbu vozidel se spalovacím
motorem.

vozidla, u kterých kontrola objevila závady,
musela do 30 dní projít novou technickou
prohlídkou a měřením emisí. Při ní pracovníci
STK a SME překontrolují, že zjištěné nedostatky
byly odstraněny.

Vedle mechanických poškození výfukové
soustavy a kouřivosti motorů odhalila kontrola
další závady spojené s řídicími jednotkami
emisních systémů (ze zásuvky OBD) a vozidla
se signalizovanou chybou motoru. Všechna

Specifickým problémem je provoz motorů
se špatně udržovaným nebo poškozeným
filtrem pevných částic. Od roku 2018 platí díky
spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí
a Ministerstvem dopravy přísnější pravidla
pro kontrolu aut se vznětovými
motory. Nově se na STK nebo SME
měří limitní hodnota kouřivosti,
která je nově přísnější – 0,25 m-1,
a spolehlivě tak odhalí vozidla
s nefunkčním fi ltrem pevných
částic. Pokud emisní prohlídka
chybu zjistí, musí ji majitel do
30 dní odstranit, jinak ztratí
technickou způsobilost k provozu.

„Téměř u všech aut platí, že emise částic
závisí na kvalitě konstrukce, seřízení a údržby
vozidla. Základní problém tedy není v samotném
stáří vozidel, ale v jejich špatném technickém
stavu. Pokud řidiči jezdí s nefunkčním ﬁ ltrem
pevných částic, pak poškozují zdraví obyvatel
měst, protože lidské tělo neumí ultra jemné
čá stice emitované moderními motor y
odﬁ ltrovat,“ dodává docent Michal Vojtíšek
z Centra udržitelné mobility J. Božka z Fakulty
strojní ČVUT v Praze.

Pilotní měření opět potvrdilo
naprostou nefunkčnost měření
e m i s í v Če s ké re pu b l i ce.
Nev yhovující auta se opět
vrátí na silnice aniž by došlo ke
skutečnému zlepšení, protože
Ministerstvo dopravy i nadále
brání systémovému řešení tohoto
problému. Pokud nebudou
přísně postihovány i ty SME,
které namísto kontroly prodávají
potvrzení, pak tyto kontroly jen
zvýší jejich zisk.
více na
www.autoweek.cz

