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České bestsellery - I.-IV./2011

Škoda Octavia
Škoda Fabia
Škoda Superb
Ford Focus
Renault Thalia
Škoda Yeti
Volkswagen Golf
Renault Mégane
Kia cee´d
Hyundai i30
Ford Fusion
Hyundai i20
Dacia Duster
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Reference překladů:
-  Knihy - historické práce pro vydavatelství ELKA PRESS (Žije Elvis?, Ponorkové eso), pro vydavatelství REBO

knihy pro děti (Nákla�áky a traktory, Rychlá auta, Závodní motorka, Letadla, Pirátská lo�, Atlas světa) 
i dospělé (Stromy, Reflexní terapie, Krajinomalba), pro vydavatelství Mladá fronta encyklopedická kniha 
Adama Hay-Nichollse Formule 1.

- Scénáře dokumentů České televize věnovaných motoristickému sportu (Zákulisí formule 1, Super racers, 
Monako - Závod králů, Ayrton Senna - Poslední dny idolu, Jak se jezdí Dakar, Jak funguje tým formule 1, 
Jak pracuje tým v Le Mans) a automobilové technice (Automobil budoucnosti).

- Překlad knihy The Evolution Theory pro dovozce vozů Mitsubishi M Motors.
- Překlady textů pro www.autoweek.cz, ekonomicky zaměřené články z Automotive News pro časopis Auto Data

& News, články zaměřené na technická témata a problematiku bezpečnosti silničního provozu pro časopis
ÚAMK Autostyl, technicky a ekonomicky zaměřené články pro časopis FORMULE, v letech 2000 - 2002 
pro českou verzi anglického časopisu F1 RACING.

PØEKLADY Z ANGLIÈTINY 
A DO ANGLIÈTINYse zamìøením 
na technická témata pøedevším z oblasti 
automobilového prùmyslu.

Za mnoho let překládání textů s odbornou automobilovou tematikou máme vlastní rozsáhlou

databázi technických výrazů.

Texty s automobilovou tématikou spojujeme s odborným lektorováním.

Nabízíme i rešerše internetových stránek na zadaná témata.

vrybecky@autoweek.cz
rybecka@volny.cz

tel. 737846184

AMPER PŘEDVEDL 
ELEKTROMOBILITU

Veletrh Amper na výstavišti BVV v Brně poprvé v České
republice nabídl přehlídku elektromobilů. Tuto příležitost
využily především Peugeot s vozem i0n a společnost EVC
group s různými modely vozů Škoda upravenými na elektrický
pohon. Pro návštěvníky byla zajímavá především možnost
řídit elektromobil Peugeot i0n při zkušební jízdě v okolí
výstaviště. 



Peugeot 508 střídá nejen model 407, ale z velké míry přebírá
i roli většího 607. Jeho základem je platforma PSA PF3 jako
u modelů 407 a 607, oproti 407 ale má prodloužený rozvor.
V nabídce jsou dvě karosářské verze - sedan a kombi SW.
Zavazadlový prostor má objem 467 l u sedanu a 512/1333 l 
u SW.

Zajímavostí jsou dva typy přední nápravy - základní typu
McPherson nebo pro nejvýkonnější verzi GT víceprvková.
Zadní náprava je vždy víceprvková.

Peugeot 508 se nabízí i s mikrohybridní technologií e-HDi 
se systémem Stop & Start a robotizovanou šestirychlostní
převodovkou 2-Tronic. V této podobě dosahuje má spotřebu
v kombinovaném cyklu 4,4 l/100 km.

Pro Peugeot 508 jsou připraveny technické novinky jako
např. barevný Head-up display s údaji ze satelitní navigace,
čtyřzónová klimatizace, adaptivní dálkové světlomety, auto-
matická elektrická parkovací brzda, sedadlo řidiče s elektricky
ovládanou masážní funkcí v bederní oblasti atd. U SW 
je k dispozici panoramatická střecha s prosklenou plochou
1,62 m2. V nabídce je i nová generace navigačního systému
WIP Nav Plus s připojením funkce Peugeot Connect, která
umožňuje přístup ke službám Peugeot Connect SOS a Peugeot
Connect Assistance.
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Šanghajský autosalon vyrostl v největší automobilovou přehlídkou světa. V zemi s největším automobilovým
trhem se představily nové globální modely Audi Q3, BMW 5 Plug in, Buick Envision, Citroen DS5, Chevrolet
Malibu, Kia K2 (tj. Rio sedan), Nissan Tiida a Volkswagen Beetle. K tomu se přidaly koncepty Audi A3 e-tron,
BMW M5, Lexus LF-Gh, tchajwanský Luxgen Neora, Mercedes-Benz A, Nissan Nismo Compact Sport,
Peugeot SXC, Subaru XV a Volvo Concept Universe. Vstup na čínský ohlásil Seat.

Brouk 
na třech kontinentech
Volkswagen představil novou generaci modelu Beettle
současně na třech kontinentech - v Šanghaji, Berlíně 
a New Yorku. Nový Beetle chce být mužnější a k origi-
nálnímu stylu přidává sportovnější charakter a moderní
techniku. 

Dvojitá premiéra
Také první globální sedan střední třídy značky 
Chevrolet Malibu se simultánně představil v Šanghaji
a New Yorku. Jeho příchod na český trh lze očekávat
na přelomu let 2011 a 2012.

Škoda v útoku
Kromě všech tří modelových řad, které zde Škoda nabízí, tedy
Fabia (Jing Rui), Octavia (Ming Rui) a Superb (Hao Rui), byly 
v čínské premiéře vystaveny koncepty VisionD a Octavia
Green E Line.

PPEEUUGGEEOOTT  550088:: pro nároènéPPEEUUGGEEOOTT  550088:: pro nároèné

Zákl. cena vč. DPH
1,6 16V VTi
1,6 16V THP
1,6 16V THP
1,6 HDi
1,6 e-HDi
2,0 HDi 140 k
2,0 HDi 163 k
2,0 HDi 204 k
x) zaváděcí cena 508 000 Kč
508SW

výkon/převodovka
88 kW/6A 2Tronic

115 kW/6M
115 kW/6A
82 kW/5M

82 kW/6A 2Tronic
103 kW/6M
120 kW/6A
150 kW/6A

Access
539 900 x)

-
-

554 900
579 900

-
-
-

+25 000

Active
-

599 900
639 900
584 900
609 900
614 900
674 900

-

+40 000

Allure
-

679 900
719 900

-
-

694 900
754 900

-

+40 000

GT
-
-
-
-
-
-
-

904 900

+40 000
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VOLKSWAGEN JETTA:
radikální krok

Kompaktní sedan Jetta je dlouhodobě nejúspěšnějším
modelem Volkswagenu v Severní Americe. V Evropě se mu
ale tak nedaří. Jetta VI. generace se s prodlouženým rozvorem
2,65 m a délkou 4,64 m se řadí mezi Golf a Passat. Zavaza-
dlový prostor má objem 510 l.

Jetta se nabízí s motory TSI s přímým vstřikováním benzinu a
přeplňováním turbodmychadlem. U verze 1,4 TSI Twincharger
(bude se dodávat od léta) je přeplňování turbodmychadlem
a mechanicky poháněným dmychadlem. Turbodiesely TDI 
s přímým vstřikováním Common Rail jsou i v úsporné verzi

BlueMotion Technology se systémem Start-Stop, rekuperací
energie při brzdění a pneumatikami se sníženým valivým
odporem. 

Příchod nové generace doprovází radikální snížení základní
ceny při zachování vysoké úrovně výbavy. Základní úroveň
Trendline zahrnuje mj. šest airbagů, ESP, přední opěrky hlavy
s ochranou proti hyperflexi krční páteře, asistent pro rozjezd
do kopce, klimatizace Climatic, rádio, elektrické ovládání
oken a palubní počítač.

Renault Latitude: 
komfortní a výkonný

Nový luxusně řešený sedan Latitude přichází s bohatou výba-
vou, odstupňovanou označeními Expression, Privilege a Initiale,
a třemi výkonnými motory - zážehovým čtyřválcem 2,0 16V/140 k,
turbodieselem 2,0 dCi /150 nebo 175 k a přeplňovaným vzně-
tovým vidlicovým šestiválcem 3,0 V6 dCi, který disponuje
dokonce 240 k a točivým momentem 450 N.m již při 1500/min.
Nejvýkonnější model ve spojení se šestistupňovou samočinnou
převodovkou zrychluje z 0 na 100 km za 7,6 s a dosahuje 
největší rychlost 235 km/h. Interiér je řešen s maximálním

důrazem na pohodlí cestujících na předních a zadních sedad-
lech. Vysoký cestovní komfort je zajištěn nejen velkorysým
prostorovým řešením, ale i vyspělými klimatizačními, navi-
gačními a zábavními systémy. Ve špičkové výbavě Initiale 
je k dispozici třízónová klimatizace, systém řízení kvality
vzduchu pomocí ionizátoru se dvěma režimy Clean a Relax, 
a navigační a komunikační systém Carminat DVD, jehož sou-
částí je i audiosystém Premium Bose.  Sedadlo řidiče je zde
vybaveno integrovaným masážním systémem se 4 programy. 

Zákl. cena vč. DPH
1,2 TSI
1,2 TSI BMT
1,4 TSI
1,4 TSI
2,0 TSI
2,0 TSI
1,6 TDI
1,6 TDI
1,6 TDI BMT
1,6 TDI BMT
2,0 TDI
2,0 TDI

výkon/převodovka
77 kW/6M
77 kW/6M
118 kW/6M

118 kW/7DSG
147 kW/6M

147 kW/7DSG
77 kW/5M

77 kW/7DSG
77 kW/5M

77 kW/7DSG
103 kW/6M

103 kW/6DSG

Trendline
399 900
413 700
495 700
550 800

-
-

455 300
510 400
467 100
522 100
514 200
569 300

Highline
-
-

547 800
602 900
612 200
667 300
507 400
562 500
519 200
574 200
566 300
621 400

Zákl. cena vč. DPH
2,0 16V 
3,0 V6
2,0 dCi
2,0 dCi

výkon/převodovka
103 kW/6M
177 kW/6A
110 kW/6M
127 kW/6A

Expression
499 900

-
-
-

Privilege
-
-

609 900
669 900

Initiale
-

889 900
-

749 900
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Ford FocusFord Focus

TŘETÍ GENERACE FORDU FOCUS POSOUVÁ MOŽNOSTI
TOHO, CO LZE ZÍSKAT U VELKOSÉRIOVĚ VYRÁBĚNÉHO
KOMPAKTNÍHO AUTOMOBILU. KROMĚ NADPRŮMĚRNÉHO
TECHNICKÉHO ZÁKLADU PŘIDÁVÁ NA VÝBĚR ŘADU
NOVÝCH VYSPĚLÝCH TECHNICKÝCH SYSTÉMŮ.

SVĚTOVÉ AUTO PRO VŠECHNY
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Třetí generace Fordu Focus je současně první, která se bude
vyrábět a prodávat jako skutečně globální model v rámci
nového programu One Ford. Základem se stala nová globální
platforma pro vozy kompaktní kategorie (oficiálně se jí 
u Fordu říká Global C). Byla vyvinuta ve vývojovém středisku
v Kolíně nad Rýnem a poprvé se objevila u modelové řady 
C-Max/Grand C-Max. 

Velmi tuhá nosná struktura využívá největší podíl vysoko-
pevnostních ocelí ze všech vozů Ford. Výrazně se tak zlepšila
především odolnost proti nárazu do boku. Na rozdíl od běž-
ného trendu konstruktéři Fordu zachovali vnější rozměry 
a hmotnost vozu, takže nový Focus s pětidveřovou karoserií
je o 16 mm nižší, jen o 21 mm delší a o 16 mm užší než dosud,
přičemž rozvor náprav vzrostl o 8 mm.

Vzhled vozu vychází ze stylu svého předchůdce při aplikaci
Fordova tzv. kinetického designu. Tak jako dříve přichází na trh
se třemi podobami karoserie - jako pětidveřový hatchback,
čtyřdveřový sedan a kombi. 

Nový Focus zůstává věrný tomu, v čem spočívala síla jeho
předchůdců - je to auto, které přináší radost z jízdy a mění
potřebu cestovat v příjemný zážitek z řízení. Řízení usnad-
ňuje soustředění důležitých ovládacích prvků na volantu.
Nejnovější generace intuitivního ovládacího rozhraní HMI
využívá páru pětisměrných tlačítek na volantu sloužících 
k ovládání dvou hlavních informačních displejů. Zvládnutí
všech funkcí samozřejmě vyžaduje prostudovat si návod, ale
jak rozmístění, tak funkce ovladačů jsou logické a snadno
zapamatovatelné. Také použití materiálů obklopujících 
cestující posouvá Focus směrem k vyšší kategorii.

Motory jsou hospodárné a vynikají skvělou dynamikou.
Novinkou jsou vynikající zážehové motory Ford EcoBoost 1,6 l
s přímým vstřikováním benzinu a přeplňováním turbodmy-
chadlem. Focus je rovněž prvním modelem značky Ford 
standardně dodávaným se systémem Auto-Start-Stop, a to
pro motory EcoBoost a TDCi 1,6 l.

Nový Focus je sériově vybaven systémem stranového přesmě-
rovávání točivého momentu, který zlepšuje chování vozu 
v zatáčkách. Systém TVC (Torque Vectoring Control) vůz
vyvažuje při průjezdu zatáčkami, zejména na kluzkém povrchu
zlepšuje přilnavost hnacích kol a omezuje nedotáčivost aniž
by došlo k omezení výkonu motoru jako při zásahu ESP.
Navíc zabezpečuje mnohem rychlejší reakci řízení.

Nový Focus přichází ve dvou stupních výbavy. Základní 
Trend má mj. šest airbagů, ESP, klimatizaci, rádia s CD a USB.
Vrcholný stupeň výbavy Titanium přidává např. dvouzónovou
klimatizaci, 16" kola z lehkých slitin, tempomat, spouštění
tlačítkem Ford Power či zadní světla s LED diodami.



AUTOsalon

www.autoweek.cz   11

Český Ford na všechny varianty nového Fordu Focus nabízí
zaváděcí bonus ve výši 65 000 Kč. Od začátku prodeje jsou k
dispozici speciální finanční produkty společnosti Ford Credit.

V nadstandardní nabídce je více pokrokových bezpečnostních
a komfortních systémů než nabízí jakýkoli konkurent. Focus
může být vybaven řadou snímačů - radarem, ultrazvukovými
čidly, kamerou na přídi a lidarem sledujícím dění před vozem
pro měření vzdáleností pro nový systém bezpečnosti v nízké
rychlosti. Nové asistenční systémy pro zvýšení aktivní 
bezpečnosti jsou mj. systém sledování mrtvého úhlu BLIS se
signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách, aktivní parkovací
asistent s ultrazvukovými snímači, umožňující samočinné

podélné zaparkování, asistent pro jízdu v pruzích varující 
při vybočení z jízdního pruhu řidiče lehkým rozvibrováním
volantu, systém prevence nárazu při nízké rychlosti 
(Low Speed Safety System), který dokáže vůz až zastavit 
před překážkou při rychlosti do 15 km/h pomocí systému
Active City Stop, identifikace výstražných dopravních značek,
informující o omezení rychlosti a zákazech předjíždění, 
asistent automatického přepínání dálkových světel, adaptivní
tempomat ACC s detektorem bezpečné vzdálenosti, systém
sledování bdělosti řidiče a stabilizace jízdy s přívěsem.

10 www.autoweek.cz

HLAVNÍ ROZMĚRY

délka (mm)

šířka (mm)

výška (mm)

rozvor (mm)

rozchod (mm)

prům. zatáčení (m)

zavazadlový prostor (l)

nádrž paliva (l)

pohotovostní hmotnost (kg)

užitečná hmotnost (kg)

5dv.

4358

2010

1484

2648

1544/1534

neuv.

316/1101

53-60

1270-1461

433-591

Sedan

4534

2010

1484

2648

1544/1534

neuv.

421

53-60

1290-1468

529-650

Kombi

4556

2010

1505

2648

1544/1534

neuv.

476/1502

53-60

1307-1471

513-590
palivo
výkon (kW/k)
točivý moment (N.m)
převodovka
karoserie
rychlost (km/h)
zrychl. 0-100 km/h (s)
spotřeba (l/100 km)

1,6 Ti-VCT
Duratec 

B
77 (105)

150
5M

5dv./Sdn/Kombi
187/189/187

12,3/12,4/12,5
5,9/6,0/6,0

1,6 Ti-VCT
Duratec 

B
92 (125)

159
5M

5dv./Sdn/Kombi
196/198/196

10,9/11,0/11,1
5,9/6,0/6,0

1,6
EcoBoost

B
110 (150)
240 (270)

6M
5dv./Sdn/Kombi

210/212/210
8,6/8,7/8,8

6,0

1,6
EcoBoost

B
134 (182)
240 (270)

6M
5dv./Sdn/Kombi

222/224/222
7,9/8,0/8,1

6,0

1,6 TDCi
Duratorq

N
70 (95)

230
6M

5dv./Sdn/Kombi
180/182/180

12,5/12,6/12,7
4,2

1,6 TDCi
Duratorq

N
85 (115)
270 (285)

6M
5dv./Sdn/Kombi

193/195/193
10,9/10,9/11,1

4,2

2,0 TDCi
Duratorq

N
120 (163)

340
6A PowerShift

5dv./Sdn/Kombi
218/220/218
8,6/8,7/8,8

5,0

1,6 Ti-VCT Duratec 
1,6 Ti-VCT Duratec 
1,6 EcoBoost
1,6 EcoBoost
1,6 TDCi Duratorq
1,6 TDCi Duratorq
2,0 TDCi Duratorq
sedan +25 000
kombi +34 000

výkon/převodovka
77 kW/5M
92 kW/5M
110 kW/6M
134 kW/6M
70 kW/6M
85 kW/6M

120 kW/6A PowerShift

Trend
359 990
387 990
438 990

-
414 990
442 990

-

Titanium
-

452 990
503 990
545 990

-
507 990
625 190

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

FORD FOCUS 5DV. ZAVÁDĚCÍ CENY
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Nebezpečný náklad
Jízda s velkým nákupem může znamenat smrtelné

nebezpečí. Dokazuje to nejnovější crash-test 
uskutečněný německým autoklubem ADAC.

Zvláště na jaře spolu se začátkem chalupářské sezony 
kdekdo podniká velké nákupy zahradnických potřeb. 
Jen málokdo má pro jejich odvoz k dispozici vhodné 
užitkové auto. Parkoviště specializovaných obchodů 
většinou zaplňují osobní auta, mnohdy velmi malá.

Umístění velkých předmětů bez jejich patřičného zajištění
ale může v případě i zdánlivě malé kolize znamenat 
smrtelné nebezpečí pro cestující. Špatně zabezpečený
náklad setrvačností totiž pronikne do vozu. Pouhé zajištění
opěradel zadních sedadel v takovém případě většinou
nestačí a před předměty s velkou hmotností neochrání.

Při přepravě většího nákladu v zavazadlovém prostoru je
potřeba pro jeho zajištění využít maximum záchytných
bodů - pokud ovšem jsou k dispozici. Ne všichni výrobci aut
totiž na ně pamatují i u malých a levných modelů a verzí.
Pokud vzadu nikdo nesedí, pak je alespoň částečnou pomocí
zapnutí a utažení zadních bezpečnostních pásů.
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JJJJaaaagggguuuuaaaarrrr     XXXXFFFF////XXXXFFFFRRRR

S novými majiteli Jaguar připravuje řadu kroků pro zlepšení
svého postavení mezi výrobci exkluzivních aut. Tím prvním je
lepší využití potenciálu stávajících modelů.

S novými majiteli Jaguar připravuje řadu kroků pro zlepšení
svého postavení mezi výrobci exkluzivních aut. Tím prvním je
lepší využití potenciálu stávajících modelů.

První krok novým smìrem
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První ukázkou nového přístupu se stal sportovní sedan XF.
Pro modelový rok 2012 přichází v radikálně pozměněné
podobě s řadou technických novinek.

Nový design se zcela novým tvarem přídě i zádě vozu 
doplňuje větší chladič a adaptivní bixenonové světlomety s
technologií LED pro denní svícení, které jsou mnohem nižší.
Vůz díky tomu dostal zcela novou podobu v míře zdaleka
přesahující zvyklosti pouhé modernizace. 

Ta největší novinka se ale ukrývá pod kapotou. V nabídce
modelu XF dosud chyběl čtyřválcový turbodiesel, ač se 
v Evropě v tomto segmentu nejvíce vozů prodává právě 
s touto pohonnou jednotkou. Jeho uvedení proto otevírá
obrovský prostor pro zvýšení podílu na trhu. 

Zcela nový čtyřválcový turbodiesel 2,2 l AJ-i4D byl proti
původnímu motoru DW12C (objevil se v S-Type, jehož výroba
už skončila) zcela zásadním způsobem přepracován počínaje
změnou uložení z příčného na podélné až po naplnění snahy
dosáhnout výkonových parametrů odpovídajících tomu, co
se očekává od pohonné jednotky vozu Jaguar. Jeho výkon je
140 kW (190 k) při otáčkách 3500/min a největší točivý
moment 450 N.m při 2000/min. Nový turbodiesel přichází ve
spojení s osmirychlostní samočinnou převodovkou dodávanou
německou firmou ZF. Převodovka pracuje s novým hydraulic-
kým měničem umožňujícím samočinné přeřazení na neutrál
při zastavení vozu. Změna rychlostních stupňů je pouhých
200 milisekund. Alternativní řazení páčkami pod volantem
JaguarDrive Selector umožňuje vícenásobné podřazení
najednou, v extrémním případě až rovnou z osmého na
druhý rychlostní stupeň.

Součástí převodovky je hydraulický akumulátor HIS (Hydraulic
Impulse Storage) umožňující aby Jaguar u XF použil zcela
nový tzv. inteligentní systém Stop/Start. Ten se zde poprvé
objevuje u sportovního sedanu vybaveného vznětovým
motorem a samočinnou převodovkou. Díky kombinaci HIS s
tandemovým solenoidním spouštěčem TSS umožňuje znovu
nastartovat motor v intervalu 350 milisekund od jeho vypnutí.
To zvyšuje efektivitu celého systému, protože je o 40 % rych-
lejší než jiné dosud používané systémy. Vůz je navíc vybaven
pomocným akumulátorem, který po dobu vypnutí motoru
zásobuje elektrickou energií všechny systémy vozu, přede-
vším klimatizaci. S kombinovanou spotřebou 5,4 l/100 km
(tzn. s emisemi CO2 149 g/km) se jedná o nejhospodárnější
vůz značky v celé její historii.

Zlepšením aerodynamiky a použitím osmirychlostní samočinné
převodovky se podařilo snížit spotřebu i u vozu s vylepšeným
turbodieselem 3,0 l AJ-V6D (dodává se ve výkonových verzích
176 a 202 kW) na 6,3 l/100 km. 

Zážehové motory reprezentuje pětilitrový V8 kombinovaný
se šestirychlostní samočinnou převodovkou.

16 www.autoweek.cz
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Další technickou inovací Jaguaru XF je adaptivní tempomat
(Adaptive Cruise Control) kombinovaný s inteligentním systé-
mem brzdění v kritických situacích. Systém při zjištění jízdy v
nebezpečné blízkosti za jiným vozidlem nejprve řidiče opticky
varuje a posléze i při sešlápnutém pedálu plynu začne brzdit,
v extrémním případě až do úplného zastavení.

V interiéru se objevují zcela nová sedadla. Zlepšená je i nabíd-
ka zábavných a informačních systémů. Nový audio modul má
kapacitu 30 GB a jeho rozhraní umožňuje komunikaci přes
USB, Bluetooth a iPod. Standardně dodávaný Jaguar sound
system má výkon 400 W a deset reproduktorů. Na přání je 
k dispozici verze Jaguar Premium 600 W se 12 reproduktory.
Pro nejnáročnější je připravena aparatura Bowers&Wilkins
1200 W se 17 reproduktory a Dolby ProLogic II Surround
Soundem. 

Pro nový Jaguar XF jsou připraveny tři sady pro personifikaci
- aerodynamická (Aerodynamic park), černá (Black pack) 
a rychlostní (Speed Pack).

Současně s XF se představuje i nová podoba nejvýkonnější
varianty XF-R s řadou dalších úprav pro zatraktivnění vzhledu.
Spoiler na zádi zde není jen na ozdobu, ale o jeho tvaru 
rozhodly studie v aerodynamickém tunelu, stejně jako 
u difuzoru pod zádí. Pohonnou jednotkou je V8 5,0 l přepl-
ňovaný mechanicky poháněným dmychadlem. Výkon tohoto
motoru je 375 kW (510 k).

Zákl. cena vč. DPH
5,0 V8
5,0 V8 Supercharged
2,2D i4
3,0D V6
3,0D V6 S

výkon/převodovka
283 kW/6A
375 kW/6A
140 kW/8A
176 kW/8A
202 kW/8A

XF
1 624 440

-
1 111 680
1 249 080
1 349 400

XFR
-

2 321 880
-
-
-

ZÁKLADNÍ CENY VČ. DPH

HLAVNÍ ROZMĚRY

délka (mm)

šířka (mm)

výška (mm)

rozvor (mm)

rozchod (mm)

průměr zatáčení (m)

zavazadlový prostor (l)

nádrž paliva (l)

pohotovostní hmotnost (kg)

užitečná hmotnost (kg)

4961

1920

1460

2909

1559/1605

11,48

500/963

69,5

1690-1820

520-625

palivo
výkon (kW/k)
točivý moment (N.m)
převodovka
rychlost (km/h)
zrychlení 0-100 km/h (s)
spotřeba (l/100 km)

XF
5,0 V8

B
283/385

515
6A
250
5,7
11,1

XF
2,2D i4

N
140/225

450
8A
225
8,5
5,4

XF
3,0D V6

N
176/240

500
8A
240
7,1
6,3

XF
3,0D V6 S

N
202/275

600
8A
250
6,4
6,3

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA
XFR

5,0 V8 Supercharged
B

375/510
625
6A
250
4,9
12,5

Jaguar XF-R



S tímto automobilem, který zatím existuje v několika desítkách
exemplářů, se na evropských silnicích jen tak nepotkáte. 
Už jenom proto, že se do něj netankuje běžné palivo ale vodík.

AUTOeco
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Jezdili jsme s
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Model FCX Clarity používá k pohonu elektrickou energie 
získávanou v palivovém článku slučováním vodíku s atmo-
sférickým kyslíkem. Jelikož jedinou emitovanou látkou
během provozu je vodní pára, jedná se o automobil, který 
je v případě výroby vodíku ze slunečního, vodního, větrného
či jiného obnovitelného zdroje stoprocentně ekologický.
Systém pohonu se v podstatě skládá ze svazku palivových
článků (kompaktní modul o hmotnosti 67 kg a výkonu 100 kW),
nádrže na stlačený vodík o objemu 171 l, lithium-ionové
baterie a elektrické hnací jednotky využívající k pohonu
předních kol synchronní elektromotor, disponující výkonem
100 kW a točivým momentem 256 N.m. Jízda s vodíkovým
modelem FCX Clarity je skutečně nevšedním zážitkem, 
na testovací trase v okolí Mělníka jsme si mohli vychutnat
především neskutečně tichý provoz vozu a jeho velmi slušnou
dynamiku. Akcelerace z místa připomíná rozjezd pověstného
japonského rychlovlaku, je neuvěřitelně ladná a plynulá a
jediným zvukovým projevem je sotva slyšitelný aerodynamický
hluk. Při razantnějším rozjezdu je elektrická energie z pali-
vového článku doplněna energií z baterie, ta je následně 

při zpomalování opět dobíjena přímo z palivových článků
nebo z elektromotoru, který přebírá funkci generátoru 
přeměňujícího kinetickou energii v elektrickou. Celý systém
přitom zajišťuje optimální řízení odběru energie a vysoce
efektivní provoz. Toky energií ostatně můžete sledovat na
"kosmickém" displeji, který současně znázorňuje momentální
spotřebu vodíku (nejnižší odpovídá malé modré kuličce, 
nejvyšší pak oranžové kouli). Objem vodíkové nádrže umís-
těné nad zadní nápravou zabezpečuje dle údaje výrobce
automobilu akční rádius 460 km, v tomto případě se ovšem
jedná o údaj naprosto nepodstatný, alespoň co se týká České
republiky. Na našem území se totiž nachází pouze jediná,
veřejnosti nepřístupná vodíková čerpací stanice společnosti
Linde Gas. Je postavena v Neratovicích v rámci celoevropské-
ho projektu CUTE. V celé Evropě existuje podobných stanic
pouze 30, a tak je jasné, že jedním z limitujících faktorů pro
vozy s palivovými články je kromě jejich vysokých vývojových
a výrobních nákladů i pomalu se rozvíjející infrastruktura
míst, kde je možno vodík "tankovat". Samotné plnění vodíkové
nádrže, jak jsme se mohli sami přesvědčit v Neratovicích, je

poměrně jednoduché. Slouží k tomu speciální plnicí přípojka
a během několika minut je celá operace ukončena. My jsme
doplnili zhruba čtvrtinu nádrže, což odpovídalo 0,8 kg plyn-
ného vodíku. Hospodárnost provozu při vysoké energetické
účinnosti je dalším přínosem modelu FCX Clarity pro nejbliž-
ší budoucnost. Honda udává více než trojnásobnou energe-
tickou účinnost ve srovnání se svými konvenčními benzinový-
mi kompaktními vozy (dvojnásobnou v porovnání s hybridní-
mi vozy) a vynikající spotřebu vodíku, která odpovídá ekvi-
valentní spotřebě 2,8 l/100 km u kompaktního automobilu se
vznětovým motorem. Honda FCX Clarity je bezesporu auto-
mobil, který otevírá v globálním měřítku jednu z cest k dosa-
žení trvale udržitelné mobility. Jeho současné technické kva-
lity, nabízený komfort interiéru s dostatečným zavazadlovým
prostorem 370 l a jízdní výkony (největší rychlost 160 km/h)
jsou velkým příslibem do budoucnosti.
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O generaci před soupeři

LAMBORGHINI AVENTADOR LP700-4

V době, kdy všichni mluví o snižování emisí 
a hrozí elektromobilitou, přijíždí s pekelným řevem 

toto dítko Boha rychlosti. Obrovské auto, 
které si v mnohém nezadá s monoposty formule 1.
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Je zbytečné meditovat nad smysluplností Aventadoru. Většina
z těch několika málo kusů, které vyjedou ze Sant`Agata
Bolognese, toho na silnicích moc nenajezdí a globální bilanci
CO2 nikterak nenaruší.

Poslední modely Lamborghini zlé jazyky označovaly jako 
poitalštělé Audi. Proto se nyní ze všech stran zdůrazňuje italský
původ tohoto vozu. Šéf vývoje Maurizio Reggiani říká, že se
jedná o zcela novou konstrukci vzniklou u Lamborghini 
s tím, že přes koncepční podobu jej s předchozím modelem
Murciélago spojují jen stejné šrouby a matice. 

Dramatické tvary Aventadoru navrhl Filippo Perni v 
Lamborghini Centro Stile pod dohledem šéfa designu značky
Manfreda Fitzgeralda. Jedná se o vítězný návrh z pěti 
připravených v různých studiích koncernu Volkswagen. 

Tenhle dravec, tradičně nesoucí jméno býka, který zaujal
mimořádnou bojovností v aréně, je dlouhý 4780 mm a vysoký
pouhých 1136 mm.

Nový krátkozdvihový motor V12 6,5 l těží ze 235 kg hmot-
nosti 515 kW (691 k) při otáčkách 8250/min a 690 N.m 
při 5500/min, což je dost na to, aby tomuto projektilu se sko-
řepinou i karoserií z uhlíkového kompozitu a hmotností 
1575 kg udělil zrychlení z klidu do rychlosti 100 km/h za 2,9 s.
Mimochodem - nosná skořepina se vyrábí z nové generace
uhlíkového kompozitu vyvinutého s pomocí Boeing Aerospace.
Její tři části, vytvářející dva oddělené kokpity pro řidiče 
a spolujezdce, vpředu a vzadu doplňují deformační struktury
z hliníku.

Technici firmy Graziano Trasmissioni pro nejnovější Lambo
připravili další příspěvek v boji o nejrychleji řadicí převodovku
- novou sedmirychlostní skříň ISR (Independent Shifting
Rods). Údajně každou změnu zvládá za 50 milisekund a přitom
má poloviční hmotnost proti dvojspojkové Audi R-tronic.
Točivý moment je rozdělován mezi všechna kola pomocí
elektronicky řízené spojky Haldex IV. generace.

Řidič může stisknutím tlačítka pravou rukou podle chuti zvolit
tři režimy jízdy - Strada (pro jízdu na silnici), Sport a Corsa
(pro závodní okruhy). Touto volbou ovlivňuje odezvu motoru,
převodného ústrojí a řízení Servotronic, svornost zadního
diferenciálu i činnost systému ovládajícího jízdní dynamiku. 

Závěsy kol tvořené dvojité lichoběžníky s tlumiči a pružinami
ovládanými tlakem (Push rod) nesou inspiraci formulí 1.
Doplňují je brzdy s keramickými kotouči vyztuženými uhlíko-
vými vlákny. Pneumatiky Pirelli P-Zero jsou obuty na speciálních
kolech - vpředu 19" a vzadu 20".



AUTOsport

26 www.autoweek.cz www.autoweek.cz   27

Dosud se ve WTCC používaly dva typy dvoulitrových motorů
- nepřeplňované zážehové a turbodiesely. Letos se k nim
přidala nová kategorie, jíž má patřit budoucnost - zážehové
čtyřválce 1600 cm3 přeplňované turbodmychadlem.

Obhájce titulu Chevrolet, zastupovaný týmem Raye Mallocka
RML, používá osvědčený model Cruze s novým motorem
1,6 l turbo. Jeho jezdci jsou loňský šampion Yvan Muller,
Alain Menu a Rob Huff.

BMW ukončilo účast továrního týmu, ale v Mnichově 
připravili sadu na proměnu vozů 320si ve 320TC s novým
motorem 1,6 l turbo. Nejlepší z nich má italský ROAL
Motorsport Roberta Ravaglii pro Toma Coronela. 

Také Seat šampionát opustil, nicméně tým SUNRED 
Engineering Joána Oruse nadále nasazuje šest vozů León
2,0 TDI s turbodieselem. V jezdecké sestavě jsou i dva bývalí
piloti F1 - mistr WTCC z roku 2009 Gabriele Tarquini a Tiago
Monteiro.

Startovní pole doplňuje nový vůz Volvo C30 a velmi vyrov-
nané pole soukromníků s vozy BMW, Seat i Chevrolet.

V brazilské Curitibě v obou jízdách triumfovaly Chevrolety
a jejich vítězné tažení pokračovalo i v první jízdě v Zolderu.
V té druhé ale vyhrál Tarquini se Seatem.

Mistrovství světa cestovních vozů WTCC vstoupilo 
do sedmé sezony s novou technikou. Dramatické souboje 

těchto vozů uvidíme 19. června na Masarykově okruhu v Brně.

WWWW TTTT CCCC CCCC
ZAČALA ÉRA TURBO

Kalendář WTCC 2011
20. 3.  Brazílie, Curitiba
24. 4.  Belgie, Zolder
15. 5.  Itálie, Monza
(5. 6.  Maroko, Marákeš - odvoláno)
19. 6.  Česká republika, Brno

3. 7.  Portugalsko, Porto
17. 7.  Velká Británie, Donington Park
31. 7.  Německo, Oschersleben

4. 9.  Španělsko, Valencie
23. 10.  Japonsko, Suzuka

6. 11.  Čína, Guangdong
20. 11.  Makao, Guia

Kalendář WTCC 2011
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ØÁDÌNÍ V TERÉNU
S novým pickupem Volkswagenem Amarok jsme se vydali 
na "dobrodružnou expedici" v bývalém vojenském prostoru
Ralsko. Čekal nás opravdu těžký terén a spousta divokých
umělých překážek.

Na českém trhu se Volkswagen Amarok nabízí v pětimístné
verzi DoubleCab se dvěma přeplňovanými vznětovými čtyřválci
(2,0 TDI/90 kW a 2,0 BiTDI/120 kW), třemi stupni výbavy
(Basic, Trendline a Highline) a především se třemi variantami
pohonu - se stálým pohonem zadních kol, stálým pohonem
všech kol 4Motion a přiřaditelným pohonem všech kol
4Motion.

V nabídce je i verze s pohonem 4x2. 

Amarok s trvalým pohonem 4Motion využívá jako jediný
automobil této kategorie mezinápravový samosvorný 
diferenciál Torsen, který rozděluje točivý moment mezi přední
a zadní kola (základní nastavení je v poměru 40:60 % ve pro-
spěch zadní nápravy), a zajišťuje tak vozu velmi dobrou trakci
na silnici i v lehčím terénu.  Všechny tři varianty mají navíc

elektronickou uzávěrku diferenciálu 4x EDS prostřednictvím
automatických brzdových zásahů, která zabraňuje protáčení
kol na jedné straně. Kromě toho nabízí výrobce na přání pro
všechny varianty mechanickou uzávěrku zadního diferenciálu. 

Verzi s přiřaditelným pohonem 4x4 a mechanickou uzávěrou
zadního diferenciálu jsme si mohli sami vyzkoušet na speciál-
ním terénním polygonu. Obě nápravy se pevně spojí v poměru
50:50 % po aktivaci tlačítka na panelu umístěném poblíž
páky šestistupňové manuální převodovky (režimy 4x2 High,
4x4 High a 4x4 Low - první dva režimy lze přepínat i během
jízdy libovolnou rychlostí). V režimu 4x4 Low je schopen
automobil zdolávat opravdu náročný terén, včetně prudkých
výjezdů a hlubokých příkopů. V kritických situacích je pak 
k dispozici již zmíněná uzávěra diferenciálu aktivovaná rovněž
pomocí tlačítka, která vám například pomůže při stoupání
do svahu s pískovým povrchem. 
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Výborné terénní vlastnosti nového modelu VW Amarok ply-
nou mimo jiné i z těchto hodnot - nájezdový úhel 28° vpře-
du, 23,6° vzadu, přechodový úhel 23°. Podle technických
údajů je vůz schopen s plným zatížením zvládnout svah s
úhlem sklonu 45°. To jsme si samozřejmě nevyzkoušeli, ale i
v tomto případě věřme výrobci. 

Amarok je navíc schopen překovávat vodní toky hluboké až
půl metru. Řidič má k dispozici, podobně jako u některých
jiných koncernových vozů s pohonem 4x4, funkci Off-Road,
která zajišťuje bezpečnější a pohodlnější jízdu v terénu. Její
součástí je i asistent pro jízdu z kopce umožňující přizpůso-
bovat rychlost jízdy přidáváním plynu nebo brzděním při
zařazeném neutrálu. 

Volkswagen Amarok DoubleCab se může pochlubit ložnou
plochou "cargo boxu" 2,52 m2 a  je prvním pickupem střed-
ní třídy, do něhož lze naložit europalety také napříč. Z hle-
diska majitele vozu je zajímavá užitečná hmotnost 948 kg
(1160 kg v provedení Heavy Duty se zesíleným zadním
odpružením listovými pery) a hmotnost brzděného přívěsu
až 2,8 tuny. Oba nabízené motory se kromě úctyhodných
výkonových parametrů mohou pochlubit i příznivou spotře-
bou paliva. S osmdesátilitrovou nádrží je akční rádius všech
verzí Amaroku větší než 1000 kilometrů. 
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FEDERAL-MOGUL
nabízí produkty Wagner

Nabídku společnosti Ferodo rozšířily brzdové destičky
americké značky Wagner. Na rozdíl od jiných brzdových
destiček ve středním cenovém pásmu se produkty Wagner
vyznačují vysokou kvalitou, složením materiálu a kon-
strukčním řešením zaručujícími vysoký účinek.

Značka Wagner má za sebou více než stoletou historii a je
synonymem pro inovaci brzdových systémů. Federal-
Mogul dodává na trh balení brzdových destiček Wagner
společně s potřebnými fixačními doplňky a příslušenstvím,
aby opravu bylo možno provést rychleji a nová brzda zaji-
stila ještě bezpečnější jízdu.
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(pokud není uvedeno jinak)

Goodyear představuje pneumatiku Eagle F1 Asymmetric 2
s revoluční technologií ActiveBraking. Je určena nejnároč-
nějším uživatelům vysoce výkonných pneumatik (UHP). Díky
technologii ActiveBraking přináší výrazně kratší brzdnou
vzdálenost jak na suchém, tak na mokrém povrchu. Techno-
logie ActiveBraking zvětšuje během brzdění kontaktní plochu
pneumatiky s vozovkou. Zatímco běžné bloky pneumatik
vykazují během brzdění malou nebo nulovou transformaci,
bloky pneumatiky Eagle F1 Asymmetric 2 díky svému speciál-
ně navrženému tvaru naopak kontaktní plochu s vozovkou
při brzdné zátěži zvětšují, a tím zajišťují zvýšenou přilnavost,
což vede ke kratší brzdné dráze.
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GOODYEAR představuje
Eagle F1 Asymmetric 2

Rozšíøená nabídka
Bridgestone Ecopia
Společnost Bridgestone rozšiřuje počet nabízených 
rozměrů pneumatik Ecopia EP150 s nízkým valivým
odporem. V kombinaci s rozsáhlou řadou pneumatik
Turanza ER300 Ecopia, představenou v roce 2009, lze
nyní pneumatiky Bridgestone Ecopia pořídit pro většinu
modelů osobních vozů. V konstrukci pneumatiky se
uplatňuje patentovaná směs NanoPro-TechT snižující 

valivý odpor. Speciální
dezén s propojenými
bloky a tenkými žebry
zvyšuje tlak ve styčné
ploše a zkracuje brzd-
nou dráhu na mokré
vozovce. V porovnání
se současnými produkty
Bridgestone shodných
rozměrů mají pneuma-
tiky Ecopia EP 150 
o 15 % nižší valivý
odpor, což snižuje
spotřebu paliva a

emise CO2 v průměru 
o 3 %.

KØIŠTÁLOVÝ LESK OD FIRMY LASVIT
Poprvé v historii automobi-
lového průmyslu byly do
interiéru vozu aplikovány
skleněné křišťálové 
elementy. Myšlenka 
prolnutí tradičního českého
řemesla do konceptu Škoda
Vision D vzešla od šéfdesignéra automobilky Jozefa Kabaně.

Lasvit ve svém ate-
liéru zhotovil křišťá-
lová loga a broušené 
prismy v interiéru. 
Na míru vyrobené
ručně broušené křiš-
ťálové komponenty

byly použity v podobě dekoračních lišt a dekorace stře-
dové konzole.
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