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Nejvýkonnější sériová Octavia
Několik týdnů po představení modernizované
podoby modelu Octavia Škoda odhalila i novou
špičkovou verzi této modelové řady. Modernizovaná
Octavia RS s karoserií liftback i kombi je nejvýkonnější
a nejrychlejší sériovou verzí v této modelové řadě.
Sportovní vzhled modernizované Octavie RS
vychází z přepracovaného designu této modelové
řady. Příď má širší masku chladiče. Novou podobu
přídě dotvářejí Full-LED adaptivní světlomety AFS
a do nárazníku integrované mlhové světlomety
LED. Zádi, na níž je opět přítlačné křídlo na hraně
výklopné zádi (u liftbacku) resp. střešní spoiler (u
kombi), dominuje výrazný černý difuzor.
V černě potaženém interiéru jsou sportovní sedadla
se zvýšenými boky a integrovanými hlavovými
opěrkami. Multifunkční sportovní volant je u vozů s
převodovkou DSG doplněn páčkami pro řazení.
Jako všechny varianty modelové řady Octavia také
nová Octavia RS disponuje systémy infotainmentu
nové generace s kapacitními dotykovými displeji
ve skleněném designu (kromě sériového systému
Swing). Špičkovou verzí je navigační systém
Columbus s 9,2“ displejem, WLAN-hotspotem a
volitelným modulem LTE. K dispozici jsou i služby
Škoda Connect.

zvýrazňují dynamický charakter vozu. Sériově se
montují 17“ kola, volitelně jsou v nabídce kola 18“
a 19“.
Octavia RS je vybavena elektromechanickým řízením
s variabilním převodem, voliči jízdního profilu
Performance Mode Select a Performance Sound
Generator (za příplatek), stabilizačním programem
ESC s funkcí XDS+ a adaptivním podvozkem DCC
(Dynamic Chassis Control).
Nový motor 2,0 TSI má největší výkon 169 kW
(230 k) a sériově je kombinován přímo řazenou
šestirychlostní převodovkou, na přání lze získat
šestirychlostní dvouspojkovou DSG. Vůz s pohonem
předních kol dosahuje zrychlení z 0 na 100 km/h za
6,7 s a největší rychlost činí 250 km/h.
Octavia RS se vznětovým motorem 2,0 TDI o výkonu
135 kW (184 k) je k dispozici s pohonem předních
kol a přímo řazenou šestirychlostní převodovkou
resp. šestirychlostní dvouspojkovou DSG nebo s
pohonem 4×4 a se šestirychlostní převodovkou
DSG.
Dosud bylo na celém světě prodáno více než 200
000 vozů Škoda Octavia RS, z toho téměř 100 000
vozů 3. generace, uvedené na trh v roce 2013.

O 15 mm snížený podvozek a ve srovnání s
předchůdcem o 30 mm širší rozchod kol vzadu
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Volkswagen
v
Detroitu
představí dvojníka Kodiaqu
Z Volkswagenu Tiguan 2.
generace byla odvozena
prodloužená varianta s názvem
Allspace s pěti nebo sedmi
sedadly. Tiguan Allspace je
o 210 mm delší (4696 mm) a
má o 110 mm prodloužený
rozvor na 2791 mm. Je tedy
přesně stejně velký jako Škoda
Kodiaq. Samozřejmě vychází
z modulární platformy MQB,
která umožňuje použít různé délky rozvoru a kombinovat je s pohonem všech kol.
Allspace bude druhou verzí Tiguanu, která bude sice větší, ale cenově dostupnější
než Touareg. Prodávat se bude jen v USA, Číně a Evropě. Třetí variantou Tiguanu má
být Tiguan CC s karoserií ve stylu kupé (podobnou verzi by ale měl mít i Kodiaq).
více na www.autoweek.cz

Audi v Detroitu představí vrcholný model Q8
Audi v lednu na autosalonu NAIAS v Detroitu předvede impozantní koncept velmi
blízký produkční verzi nového vrcholného modelu značky, velkého SUV Q8. Vystavený
Q8 concept bude vybaven plug-in hybridním pohonem. Produkční Audi Q8 bude
vycházet z nejnovější platformy MLB koncernu Volkswagen, která je rovněž používána
v Audi Q7 a ve voze
Bentley
Bentayga.
Koncept má prostorný
interiér
s
možností
komfortního sezení pro
čtyři dospělé osoby
navzdory svažující se linii
střechy. Mnoho prvků
designu vozu připomíná
původní quattro z roku 1980. Audi Q8 bude v nejvyšším segmentu vozů SUV soupeřit s
připravovaným BMW X7 a pravděpodobně i připravovaným vozem v podobném stylu
značky Range Rover. Předpokládá se, že výroba Audi Q8 začne v roce 2018.
více na www.autoweek.cz
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Valeo Siemens eAutomotive vstupuje na trh automobilové elektrifikace
Kia Niro vytvořila rekord v cestě napříč USA
Důsledek EET: na odbyt jdou ojeté vozy s odpočtem DPH
Vláda ČR: přísněji na taxikáře a tolerovat Uber…

Přepracovaná Škoda Octavia Scout s řadou novinek
Modernizace modelové řady Škoda Octavia pokračuje.
Po liftbacku, kombi a sportovní verzi Octavia RS
přišla na řadu i crossoverová verze Octavia Scout.
Škodu Octavia Scout charakterizuje robustnější offroadový vzhled karoserie kombi a pohon všech kol.
Se zavazadlovým prostorem o objemu 610 l resp.
až 1740 l po sklopení zadních sedadel a mnoha
odkládacími prostory se jedná nejen o atraktivní, ale
i o velmi praktické auto.
Se světlou výškou, která je v porovnání s Octavií
Combi zvýšená o 30 mm, a větším nájezdovým úhlům
(16,6° vzadu a 14,5° vpředu) Octavia Scout zvládá
i jízdu po nezpevněném terénu. K tomu se přidává
standardně dodávaný pohon všech kol s elektronicky
řízenou lamelovou spojkou Haldex. Součástí sériové
výbavy je i elektronická uzávěrka diferenciálu EDS,
která je aktivní na přední i zadní nápravě a zaručuje
stabilní rozjezd na nezpevněném povrchu. Pro
bezpečné a snadné sjíždění svahů na nezpevněném
povrchu je k dispozici funkce Offroad. Řidiči v tomto
režimu usnadňuje jízdu management motoru, který
s asistencí samočinných zásahů brzdového systému
zaručuje bezpečné sjíždění svahů konstantní rychlostí
jízdy bez zásahu řidiče.
Modernizovaná Octavia Scout dostala stejnou příď
jako ostatní verze modelu Octavia se širší maskou

chladiče doplněnou po stranách o světlomety s
krystalickým vzhledem s novou technologií full-LED
a systémem adaptivního osvětlení AFS. Součástí
základní výbavy jsou zde navíc doplňky pro špatné
cesty s plastovým zakrytováním částí podlahy včetně,
brzdového a palivového vedení pod vozem.
Škoda Octavia Scout vychází z modelu Škoda
Octavia Combi. Při uvedení na trh bude k dispozici
se třemi čtyřválcovými motory. Novinkou v nabídce
je turbodiesel 2,0 TDI/110 kW (150 k) v kombinaci s
pohonem všech kol a sedmistupňovou převodovkou
DSG. Dalšími motory jsou už osvědčené 1,8 TSI/132
kW (180 k) a 2,0 TDI/135 kW (184 k).
V nabídce výbavy Octavie Scout jsou všechny moderní
systémy infotainmentu nové generace vozů Škoda.
Mezi novinky nabídky asistenčních systémů patří
asistent pro jízdu s přívěsem, výstraha před vozidly
v mrtvém úhlu Blind Spot Detect a Rear Traffic Alert,
sledující při couvání provoz za vozem. Crew Protect
Assist při hrozící nehodě zavře okna, střešní okno a
přitáhne bezpečnostní pásy na předních sedadlech. Je
propojen s vylepšeným systémem Front Assist včetně
funkce nouzové brzdy City a prediktivní ochranou
chodců. Zdokonaleny byly také funkce parkovacího
asistentu.
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Kia naznačuje podobu 3. generace
miniauta Picanto
Kia na ženevském autosalonu v březnu
uvede třetí generaci městského miniauta
Picanto. V předstihu zveřejněné kresby
ukazují dynamičtější design než dosud. Kia
sice nezveřejnila žádné detaily, nicméně
naznačuje, že v interiéru budou k dispozici
moderní komunikační technologie a větší
možnosti individualizace vzhledu. Široká
nabídka moderních prvků výbavy, zaměřených na uživatelské pohodlí, funkčnost
a bezpečnost, bude podtržena moderním designem kabiny s ještě praktičtějším
obestavěním prostoru. Prodávat se bude jen pětidveřová verze, protože o třídveřovou
karoserie není mezi kupujícími zájem.
více na www.autoweek.cz

Renault Kangoo Z.E. prodlužuje dojezd
Renault Pro+ pro užitkový elektromobil Kangoo Z.E. připravil novou sestavu trakčního
elektromotoru a sady akumulátorů, které prodlouží dojezd o polovinu, tedy ze 170
na 270 km podle evropského standardu NEDC. Tomu odpovídá dojezd asi 200 km
v reálných podmínkách provozu, tedy nejdelší mezi kompaktními dodávkami s
elektrickým pohonem. Renault
Kangoo Z.E. se v nové podobě
představí na lednovém autosalonu
v Bruselu. Inovace Kangoo Z.E.
navazuje na podobná vylepšení u
nejprodávanějšího elektromobilu
v Evropě Zoe, u něhož Renault
ve spolupráci s dodavatelem
akumulátorů LG Chem prodloužil
dojezd na 400 km podle NEDC a
300 km v reálném provozu.
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 51. týdne na www.autoweek.cz:
Škoda Auto již po 22. exportérem roku
Ocenění přínosu firmy Bosch pro český průmysl
AGC Automotive je nejrychleji rostoucím exportérem
Bonett otevřel novou plnicí stanici CNG v Havlíčkově Brodě

Nejde jen o stáčení, ale i o zdraví a životy
Obchod s ojetými automobily prošel v posledních
letech velkou proměnou. Kupující mnohem častěji
hledají kvalitu a dávají si větší pozor na stáčení
tachometrů. Přitom ale i nadále podceňují další
rizika, především možnost koupě vozu nekvalitně
opraveného po havárii. Jenže právě to může mít
mnohem závažnější důsledky než stočený tachometr.
Stačí postát pár desítek minut u některého z hraničních
přejezdů z Německa, a nepochybně uvidíte, jak k nám
někdo přiváží starší nabourané auto. Tato vozidla
samozřejmě mohou sloužit jako vítaný zdroj levných
náhradních dílů. Jenže pokud mají stále registrační
značku, mohou také být použita jako základ nebo
jako jeden z dílů pro „výrobu“ nablýskané ojetiny.
Nekvalitně provedená oprava, nemluvě o spojení
dvou vozidel v jedno, znamená zásadní zásah do
nosné struktury vozidla. Její důležitou součástí jsou
deformační zóny, které mají za úkol v případě nehody
mírnit její důsledky na posádku rozložením energie
nárazu.
Pokud si někdo koupí ojeté auto, které má stočený
tachometr, pak je prodávajícím okraden a riskuje, že
se mu zdánlivě výhodná koupě prodraží v důsledku
oprav skrytých problémů. V některých případech
může jít i o částku blížící se hodnotě celého vozidla.
Je to nepříjemné, ale jde jen o peníze.
Pokud si ale někdo koupí auto, o němž netuší, že
jeho nosná struktura prošla nekvalitní opravou,
pak ohrožuje zdraví i životy své i svých blízkých. O
závažnosti tohoto problému svědčí i skutečnost, že
99 % nabízených ojetých automobilů se inzeruje
jako nehavarované, což naprosto nemůže odpovídat
realitě. V případě vyměněných nárazníků nebo
blatníků určitě není žádný důvod nehodu skrývat.
Je mnoho doporučení, jak je možné odhalit, že
nabízená ojetina byla opravována po havárii. Ale bez

vysoce profesionální kontroly vozidla, uskutečněné s
využitím moderní techniky, je takováto oprava těžko
odhalitelná. Je proto paradoxní, že v poslední době se
už zájemci o ojetá auta většinou starají jen o případné
stáčení tachometru. To, zda vůz v minulosti neprošel
nehodou a následnou nekvalitní opravou, se v poslední
době pomíjí. Například v Belgii se podařilo do značné
míry eliminovat stáčení tachometrů pomocí systému
Car-Pass, s povinným záznamem všech průběžných
stavů tachometru. Jenže tento systém neregistruje
technický stav vozidla v době zápisu.
Situaci komentuje Martin Pajer, ředitel společnosti
Cebia, která se zabývá prověřováním vozidel: „I naše
společnost resp. náš systém AUTOTRACER je často
srovnáván s Car-Passem a je nám dáván za příklad.
Belgický Car-Pass má proti nám přitom zásadní
výhodu, že jako nezisková společnost je dotován
státem a má ze zákona zajištěn přísun informací o
stavech tachometru z celého belgického trhu. CarPass získává data od necelých 1200 firem, což jsou
převážně autoservisy a stanice technické kontroly.
Pro srovnání Cebia má smluvně zajištěn přenos dat
od 2358 firem z ČR, SR a dalších evropských zemí,
které jsme si museli v průběhu řady let smluvně
zajistit pomocí obchodních nástrojů. Car-Pass má
datové zdroje výhradě od belgických firem, nemá
žádná data ze zahraničí a belgické zákazníky před
koupí dovážených aut bez známé historie výslovně
varuje.“
Zájemcům o ojetá auta nezbývá než zajímat se o
správně zdokumentovanou historii vozidla a nechat
si auto prověřit od specialistů, kteří jsou velmi
dobře obeznámeni s triky, používanými při prodeji
nekvalitních ojetin, a kteří jsou pro tyto kontroly
i technicky vybaveni. Cena za takovouto kontrolu
dosahuje jen zlomku toho, kolik stojí kupovaná
ojetina.
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Hyundai podporuje rozšiřování vodíkové
dopravy
Automobilka Hyundai Motor předala další
z vozů ix35 Fuel Cell s pohonem pomocí
palivových článků společnosti FCH JU.
Tato organizace, podporovaná Evropskou
komisí, se zabývá výzkumem a zaváděním
vodíkových technologií do běžné praxe.
Během následujících čtyř let bude FCH JU
dodaný Hyundai ix35 Fuel Cell představovat
při nejrůznějších příležitostech zástupcům společností i veřejnosti v celé Evropě.
Spolupráce mezi oběma společnostmi trvá již od roku 2011.
Hyundai v posledních letech v Evropě pronajal vozy ix35 Fuel Cell do veřejných a
soukromých flotil. Koncem roku bude v Evropě v provozu 400 bezemisních vozů Hyundai
ix35 Fuel Cell.

Uber byl donucen zastavit testy
Firma Uber pod tlakem kalifornského ministerstva pro motorová vozidla DMV zastavila
testovací program autonomních vozidel v San Franciscu. Uber tvrdí, že nemusel žádat
DMV o povolení, protože testované vozy byly neustále pod kontrolou firemních techniků.
Na svém názoru vedení firmy trvalo i po důrazných
výzvách ze strany DMV. DMV proto zrušilo registraci
pro všech 16 vozidel Volvo VX90, zapojených do
projektu ověřování autonomní jízdy, a tím donutilo
firmu Uber k zastavení programu. Ředitelka DMV
Jean Shiomotová Uber k tomu uvedla: „Zjistili
jsme, že registrace pro tato vozidla byla vydána
nesprávně, protože nebyly řádně označeny jako
zkušební vozidla."
více na www.autoweek.cz

Krátce
- Volkswagen dospěl v Kanadě k dohodě o odškodnění za Dieselgate ve výši 1,6 miliardy
dolarů- Škoda vyrobila jubilejní devatenáctimiliontý vůz - byla to bílá Fabia.
- Mitsubishi bude používat pro elektromobily společnou platformu s Renaultem a
Nissanem.
- Jen Ferrari a Aston Martin nesplnily požadavky EU na emise CO2 v roce 2015 a budou
čelit penalizaci.

Personalia z

Prezidentem AutoSAP zvolen Bohdan
Wojnar
Vrcholní
představitelé
českého
automobilového průmyslu zvolili do
svého čela nové vedení. V úterý 20.
prosince se stal nástupcem Martina
Jahna na pozici prezidenta sdružení
Bohdan Wojnar (Škoda Auto) a
viceprezidentem Jan Pešek (TPCA).
Nový prezident AutoSAP Bohdan
Wojnar v rozhovoru pro Zpravodaj
automobilového sdružení připomněl,
že český automobilový průmysl je
velmi úspěšný a že je oporou české
ekonomiky: “Firmy sdružené v AutoSAP
dávají napřímo práci cca 110 000
zaměstnanců, nepřímo má tak práci
díky širokým dodavatelským řetězcům
zhruba půl milionu lidí. To je velká
zodpovědnost,” řekl Wojnar.

Konstruktér Hrdlička má medaili Ch. J.
Willenberga
Česká automobilová společnost udělila
na Radě ředitelů AutoSAP Medaili
Christiana J. Willenberga Petrovi
Hrdličkovi za dlouhodobou činnost ve
prospěch komunity inženýrů a za jeho
přínos k rozvoji českého automobilového
průmyslu. lng. Petr Hrdlička, CSc. je
absolventem Strojní fakulty Českého
vysokého učení technického v Praze. V
témže roce nastoupil do AZNP Mladá
Boleslav jako konstruktér přípravků a
podílel se na vývoji vozu 1000 MB. Od
roku 1962 souběžně působil v Ústavu
pro výzkum motorových vozidel. V
roce 1983 by| jmenován ředitelem
Výzkumně vývojového závodu a
šéfkonstruktérem projektu připravujícího
vývoj nového vozu Škoda Favorit. Po
roce 1990 pracoval soukromě na získání
strategického zahraničního partnera
automobilky. lng. Petr Hrdlička, CSc.
stále zůstává aktivním členem České
automobilové společnosti.
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O tzv. „Malých STK“ MDČR vůbec
neuvažuje

Nošovický závod Hyundai
zahájil výrobu i30 3. generace

Lamborghini Miura slaví 50

Jakou technologii chcete ve
svém příštím autě nejvíce?

Dakar je stále v Africe

O tzv. „Malých STK“ MDČR vůbec neuvažuje
Ministerstvem dopravy jmenovaní členové pracovní skupiny, která se bude v příštím roce zabývat
zněním novely zákona 56/2001 Sb. a novely Vyhlášky
302/2001 Sb. v jejich platném znění, se seznámili s
prvními návrhy implementací do zákona a vyhlášky.
Ministerstvo dopravy ČR svolalo vybrané zástupce
zájmových skupin v oblasti STK a Měření emisí. Pozvanými byli zástupci krajských úřadů, sdružení STK
Brno, DEKRA, Bělohradský, Asociace STK, Profesní
sdružení STK, Centrum služeb pro silniční dopravu,
TÜV SÜD a nakonec i zástupce společnosti AutoCont,
protože se jedná o velmi brzké zavedení elektronického sběru dat i z emisních stanic. Za zájmy cca 1700
aktivních provozovatelů SME, z nichž někteří uvažují
rozšířit na tzv. Malou STK, byl do pracovní skupiny
jmenován jen jediný - Asociace emisních techniků a
opravářů (ASEM).
Ze schůzky, kde valná většina přítomných zastupovala
provozovatele STK, bylo patrné, že o tzv. Malých STK,
které byly zmiňované ještě na prvním semináři Ministerstva dopravy, úředníci Ministerstva dopravy do
budoucna vůbec neuvažují a znění novely vyhlášky
302/2001 Sb. uvádí jedinou možnou formu pracoviště Technické kontroly jako „velkokapacitní linku
dlouhou nejméně 26 m pro nejméně tři stání osobních vozidel“. Ministerstvo odhaduje, že po zavedení
elektronického sběru dat zůstane z původních 2700
SME aktivních pouze cca 1000.

Nejdůležitější informací pro provozovatele SME
byla povinnost vybavit SME dokumentační technologií obdobně jako je již dnes STK, a to velmi brzy,
odhadem do května až srpna roku 2017! Jedná se o
povinné focení vozidla, čtečku čárového kódu pro
započetí měření emisí a jeho ukončení, připojení na
internet za účelem zasílání emisních protokolů v elektronické podobě na server Ministerstva dopravy,
kde se tato data připojí k datovým souborům vozidel
z STK.
SME se sice zbaví části papírové práce a minimálně
poloviny tiskových úloh i ochranné známky, ale musí
se vybavit focením, čtečkou čárového kódu a připojením na internetový server Ministerstva dopravy
včetně softwaru.
Soutěž mezi jednotlivými „velkokapacitními linkami
STK“ (se zákazem ekonomické spjatosti s opravami
či prodejem náhradních dílů), aby právě k nim jezdili zákazníci, se bude vyostřovat, protože kdo bude
umět protáhnout auto s protokolem „vyhověl“, ten
vyhraje konkurenční bitvu o zákazníka v krájení
koláče 1 500 000 000 Kč ročně! Získá-li časem některá z STK pověst „přísná“, bude to znamenat její automatický zánik. Ale to nechce žádná z nich.
Zpráva Asociace emisních techniků a opravářů
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Nošovický závod Hyundai zahájil výrobu i30 3. generace
Z výrobní linky v Nošovicích sjel první nový Hyundai
i30 3. generace. Pětidveřový hatchback je první verzí
nové generace i30. V průběhu příštího roku přijdou
postupně ještě kombi, sportovní N-verze a v závěru
roku sportovně střižený fastback.
Model i30 představuje základ prodeje značky Hyundai
v Evropě společně s úspěšným nošovickým SUV
Tucson a menšími modely i10 a i20, které se vyrábějí
v Turecku. Počet objednávek nové generace i30 je
již nyní na hranici výrobní kapacity závodu HMMC.
Prodej bude ve všech evropských zemích zahájen v
průběhu prvního čtvrtletí příštího roku.
Slavnostní ceremoniál zahájení sériové výroby se
konal na konci výrobní linky v hale finální montáže, kde
nazdobený první sériový vůz uvítalo několik stovek
zaměstnanců HMMC. Viceprezident pro výrobu
Jong Hoon Lee poděkoval členům týmu HMMC za
mimořádné pracovní výkony při přípravě výroby
nového modelu a ve svém projevu pak zdůraznil, že
po světové premiéře nové i30 na autosalonu v Paříži
jsou očekávání evropského trhu extrémně vysoká.
První generace pětidveřového hatchbacku Hyundai
i30 se v automobilce HMMC vyráběla od listopadu

2008 do prosince 2011, druhá generace od ledna
2012 do konce listopadu 2016. Druhé generace se od
ledna 2012, kdy byla zahájena jeho sériová výroba,
vyrobilo více než 373 000 kusů.
Pětidveřový Hyundai i30 byl velmi úspěšný zejména
v Evropě, celkově se exportoval do 54 zemí světa.
Nejvíce, celkem 109 000 vozů, putovalo do Německa,
přes 68 000 do Velké Británie a na třetím místě
skončilo s téměř 48 000 vozy Španělsko. Zákazníkům
v České republice, která je v počtu odebraných
kusů na 4. místě, bylo celkem dodáno 31 600 vozů.
Největšími odběrateli pětidveřové verze Hyundai i30
mimo Evropskou unii jsou Rusko, Turecko, Austrálie,
Izrael a Maroko.
V HMMC v Nošovicích se nevyrábí jen základní
pětidveřová verze. V červnu 2012 přibylo kombi a
v listopadu téhož roku i třídveřová karoserie, jejíž
výroba byla ukončena v listopadu letošního roku.
Kombi 2. generace ve výrobě zatím zůstává, než bude
v průběhu roku 2017 nahrazeno 3. generací.
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Jakou technologii chcete ve svém příštím autě nejvíce?
Dnešní automobily jsou plné nejmodernější techniky.
Některé systémy jsou skvělé, jiné méně. Zatímco
část z nich se stává u nových vozidel standardem,
většina nikoli, což znamená, že si zákazníci za ně musí
připlatit. Za co ale zákazníci vlastně chtějí připlácet?
To je dilema kupujících nových aut. Jejich volbu
komplikuje skutečnost, že většina z těchto systémů
je natolik nová, že si nemohou být vůbec jistí, zda je
opravdu využijí.
Nedávná studie firmy J.D. Power odhalila, že
okolo 40 % řidičů v USA se nikdy neobtěžuje
používáním high-tech prvků ve svých autech.

pár měsíců později se začaly rozšiřovat, u zákazníků
roste chuť si je pořizovat a už o rok později 50 %
respondentů uvádí CarPlay nebo Android Auto na
nejvyšší příčce seznamu svých přání. Wards Auto
dokonce uvádí, že zákazníci mají o CarPlay a Android
Auto takový zájem, že nehodlají usednout do Toyoty,
dokud je automobilka nezačne také nabízet (ta zatím
tvrdí, že to neudělá).

Ve specializovaném magazínu Wards Auto se
proto zeptali svých čtenářů, co by nejraději
využívali ve svém novém autě. Zde jsou odpovědi:
50 % systém propojení s chytrým telefonem
CarPlay nebo Android Auto
29 % bezdrátové dobíjení telefonu
12 % schopnosti autonomní jízdy
9 % vyhřívaný volant.
Tyto výsledky jsou překvapující vzhledem k
původně smíšeným reakcím na CarPlay a Android
Auto. Ve studii ale také 20 % dotazovaných řeklo, že
nemají zájem o jakýkoli ze systémů infotainmentu.
Názor motoristů mění větší povědomí o těchto
produktech. Když J.D. Power před rokem uskutečnil
svou studii, CarPlay a Android Auto ještě nebyly tak
rozšířené a většina kupujících o nich ani neslyšela. O

Zájem o bezdrátové dobíjení rovněž nepřekvapí.
Z rostoucí poptávky po systémech poskytujících
informace a zábavu na bázi chytrých telefonů je jasné,
že věci, které držíme v ruce, jsou v současné době ty
nejdůležitější, a udržovat tato zařízení nabitá je proto
velmi podstatné.
Skutečnost, že 12 %
respondentů
požaduje
autonomní prvky řízení,
se pravděpodobně dala
očekávat. Zatímco většina
Američanů zůstává velmi
skeptickými, pokud jde o
vozidla, která se řídí sama,
určitá část z nich je z jejich
příchodu velmi nadšená.
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Miura slaví 50 let
Automobilka Automobili Lamborghini letos slaví
50. výročí představení legendárního modelu Miura.
Vrcholem oslav byla cesta na místo, které tomuto
vozu dalo jméno. Zářivě žlutá Miura SV z firemního
muzea v Sant`Agata Bolognese v doprovodu šesti
pestrobarevných vozů Lamborghini Huracán a
Aventador se vydala na cestu dlouhou přes 600 km z
Madridu do Lora del Rio v Andalusii.
Cílem cesty byla věhlasná chovná býčí farma
provozovaná rodinou Miura. Jde o jednu z nejstarších
a nejrenomovanějších „ganaderías“ ve Španělsku,
založenou před 175 lety. V současné době farmu
provozují Eduardo a Antonio Miurové, synové Dona
Eduarda, který se v roce 1966 setkal s Ferrucciem

Lamborghinim. Výsledkem setkání bylo, že italský
průmyslník, do té doby známý především jako
výrobce traktorů a klimajednotek, propadl vášni k
býčím zápasům. K jejich setkání došlo v době, kdy se
připravovalo představení sportovního automobilu,
který se posléze stal jedním z nejobdivovanějších
v automobilové historii. Původně byl nazván stroze
P400, ale do historie posléze vstoupil už jako Miura.
Originální tvary karoserie vozu s motorem V12
uloženým napříč před zadní nápravou, navrhl Marcelo
Gandini ve studiu Bertone.
Jednalo se o závěrečnou událost v roce oslav
významného výročí tohoto vozu. Mezi další
pozoruhodné akce, konané během celého roku,
patřily prezentace vozů Miura při nejvýznamnějších
mezinárodních setkáních historických vozidel, jako
byly různé Concours d'Elegance (například na Amelia
Island, ve Villa d'Este a v Goodwoodu) a červnové
italské jízdy za účasti 20 vozů Miura z celého světa.
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Dakar je stále v Africe
Už posedmé se tým Promet/Czechoslovak Group
Tomáše Tomečka zúčastní Africa Eco Race - The Race
To Dakar, dálkového závodu navazujícího na původní
Rallye Dakar. Posádka Tomeček - Lála, která po dvou
třetích místech v uplynulém ročníku obsadila druhé
místo, chce bojovat o nejvyšší příčky a navázat na
trojnásobné vítězství Tomáše Tomečka z let 2011,
2012 a 2014.
Africa Eco Race myšlenkově navazuje na odkaz
zakladatele soutěže Thierryho Sabineho, který tragicky
zahynul 14. ledna 1986. Autorem trasy 9. ročníku je
opět sportovní ředitel soutěže René Metge se svým
týmem. Dakarská legenda s více než čtyřicetiletou
africkou zkušeností připravila pro nadcházející ročník
náročnou trasu: „Čeká nás pravý africký závod, který
dokonale prověří techniku i lidi. Pokud si snad někdo
myslí, že to bude jednoduché, tak velmi brzy pozná,
že opak je pravdou. Zásadní roli bude i tentokrát hrát
navigace.“
Slavnostní start soutěže organizátoři již podruhé
naplánovali do Monaka. Soutěž zde odstartuje na
Silvestra v 11 hodin. Na pět etap v náročném horském
terénu Maroka naváže kamenitá poušť Západní
Sahary a písčité duny Mauritánie, kde se pojede
dalších šest etap. Vyhlášení vítězů proběhne tradičně
po dojezdu poslední 12. etapy 14. ledna u Růžového
jezera poblíž senegalského Dakaru.
Na rozdíl od jihoamerického „Dakaru“ je trasa shodná

pro všechny kategorie včetně motocyklů. Důležitou
roli při volbě trasy hraje i snaha minimalizovat vliv
soutěže na životní prostředí a maximálně dbát na
bezpečnost místních obyvatel. Je zde jen minimum
přejezdů mezi měřenými úseky a bivaky jsou daleko
od osad.
A jaké jsou ambice posádky Tatry se startovním číslem
401? „Na dobré umístění může pomýšlet jen ten, kdo
dojede až do cíle u Růžového jezera. Hlavně chceme
dojet s radostí," říká Tomáš Tomeček.
Do Dakaru se vydá vůz, kde je vše vyrobeno u Tatry
- podvozek, kabina, motor i převodovka. Vše navíc
pracuje mechanicky - jedinou elektroniku ve voze
představuje předepsaná navigace. Vzduchem chlazený
motor V12 má výkon okolo 700 k. Celé auto bylo
vyrobeno už v roce 2005. „Zapracovali jsme zejména
na podvozku, kde budeme opět spoléhat na tlumiče
od Reiger Racing. Podařilo se nám najít optimální
nastavení pro různé povrchy. Velkou pozornost jsme
věnovali zejména pneumatikám, které nás minulý
rok hodně trápily. Vezeme jich mnohem více,“ říká
příborský jezdec.
Spolu se závodní a asistenční Tatrou pojedou i dvě
pořadatelské Tatry „balai“ („koště“). Tomáš Tomeček
poskytuje pořadatelům logistickou podporu s vozy
Tatra 815 6x6 upravenými na terénní odtahovky, které
poskytují pomoc závodníkům v nouzi.
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