
Automobilový magazín ZDARMA

04/2010

Yeti není k zastaveníYeti není k zastavení

KOMFORT NEJEN ZA JÍZDY

INFINITI G37



2 3

AUTOnews

nabídky horských kol je model Škoda Motorsport

ve stejném zabarvení jako závodní speciál Škoda

Fabia Super 2000. 

Crossový model Superb je určen převážně pro

rekreační jízdu. Další zástupce této třídy GreenLine

je vybaven speciálními plášti Crossway, které se

vyznačují nízkým valivým odporem. Silniční speciál

Mont Ventoux evokuje jednu z nejnáročnějších

etap Tour de France. Součástí letošní kolekce je 

i jízdní kolo pro nejmenší Race 1 s označením 

My First Škoda.

Jízdní kola z nabídky Škoda originálního příslušen-

ství je možné zakoupit u všech autorizovaných 

prodejců značky Škoda. 

CHVÁLÍME
Škoda Auto Handy

Škoda Auto ve spolupráci se společností Car Club

představila nový program řešení a rozvoje dopravní

mobility osob se zdravotním postižením Škoda

Auto Handy s mottem Mobilita bez limitu.

V rámci tohoto programu mohou zdravotně postižení

prostřednictvím osmi obchodních center získat 

veškeré potřebné informace a asistenci při koupi

vozu. Bude jim zde nabídnuto rovněž zprostředko-

vání úprav vozů podle jejich individuálních potřeb 

a k tomu i další kompenzační pomůcky, tj. vozíky

všech druhů. Současně jim bude umožněna pomoc

při financování prostřednictvím speciálního progra-

mu Classic Handy ŠkoFin. Obchodní centra fungují

v rámci dealerské sítě Škoda Auto a zaměstnávají

vždy dva až tři zdravotně postižené spoluobčany.

Bude Milano z Bratislavy?

Volkswagen na výstavě představil v Hannoveru

studii plně elektricky poháněného vozu taxi 

s názvem Milano Taxi.

Studie vychází z bohatých zkušeností vývojářů 

se stavbou vozidel taxislužby. Vzhled konceptu

evokuje studii Space Up! Blue, představenou v

roce 2007 na autosalonu v Los Angeles. Zásadní

změnou proti této verzi z rodiny malých vozů,

jejichž výroba už se připravuje v Bratislavě, 

je odstranění dveří vpravo od řidiče, takže cestující

mohou nastupovat jen posuvnými dveřmi na zadní

sedadla. Zavazadla si ukládají do volného prostoru

vedle sedadla řidiče. Interiér je vpředu i vzadu

vybaven dotykovými obrazovkami informujícími

cestující i řidiče o průběhu jízdy.

Koncept Milano Taxi pohání elektromotor s výkonem

85 kW. Lithio-ionové akumulátory jsou uložené 

pod podlahou vozu. Maximální dojezd je 300 km.

Na studii je pozoruhodné její jméno. Taxikáři 

v Miláně totiž mají ve světě snad ještě horší pověst

než jejich pražští kolegové.

Volkswagen už ohlásil zahájení výroby osobních

automobilů s elektrickým pohonem na rok 2013.

REKORDMAN SMART
Minivozítko smart fortwo cdi zůstává rekordmanem 

co se týče nejnižšího množství oxidu uhličitého ve

výfukových plynech a udržel si postavení na špici

automobilů poháněných spalovacím motorem,

které jsou k životnímu prostředí nejohleduplnější.

Vozítko poháněné zážehovým tříválcem se dosud

chlubilo hodnotou 88 g CO
2
/km, což odpovídá 

spotřebě 3,4 l nafty na 100 km. Technici úpravami

manuálního módu řazení a zlepšením aerodynamiky

(mj. snížením světlé výšky o 7 mm) dosáhli snížení

na 86 g CO
2
/km, což reprezentuje 3,3 l/100 km. 

1. Škoda Octavia

2. Škoda Fabia

3. Ford Fusion

4. Volkswagen Golf

5. Škoda Superb

6. Škoda Yeti

7. Ford Fiesta

8. Kia cee d́

9. Škoda Roomster

10. Renault Mégane

7 276

3 708

1 023

981

962

961

935

883

748

728

České top 10 za měsíc březen

Jízdní kola Škoda Auto

Škoda Auto přichází s novou nabídkou jízdních kol

s originálním designem Škoda. Do jisté míry tím

navazuje na tradici položenou zakladateli firmy

Václavem Laurinem a Václavem Klementem, 

kteří s výrobou jízdních kol začínali. 

Horské kolo Yeti´s bike bylo vyvinuto v návaznosti

na první české SUV model Yeti a stejně jako ten 

je uzpůsobeno pro jízdu náročném terénu. 

Víceúčelové kolo Roomster je určeno pro celou

rodinu a rozmanité aktivity. V nabídce horských kol

zůstává modernizovaná Fabia Sportline. Vrcholem 

Kolo

Yeti´s bike

Roomster 

Fabia Sportline 

Škoda Motorsport 

Superb 

GreenLine 

Mont Ventoux 

Race 1

Doporučená cena

22 999 Kč

8 999 Kč

13 999 Kč

39 999 Kč

13 999 Kč

8 499 Kč

79 999 Kč

3 490 Kč
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Porsche Cayenne - s nižší spotřebouHonda CR-Z - hybridní kupé
Honda od 1. června nabídne i na českém trhu kupé

CR-Z s hybridním pohonem IMA. Jeho pohonnou

jednotkou je čtyřválec 1,5 l o výkonu 84 kW kom-

binovaný s elektromotorem o 10 kW. Největší

kombinovaný výkon může být 91 kW. Převodovka

je šestirychlostní přímo řazená. Honda CR-Z dosa-

huje rychlost 200 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h

za 9,9 s. Spotřeba je 6,1 l/100 km ve městě, 

4,4 l/100 km mimo město a kombinovaná 5,0 l/100 km.

Čtyřmístné kupé je dlouhé 4080 mm při rozvoru

2425 mm a nabízí zavazadlový prostor o objemu

214 resp. 401 l.

Honda CR-Z se bude dodávat ve čtyřech úrovních

výbav. Všechny verze jsou vybaveny klimatizací,

přehrávačem CD/MP3 se vstupem AUX pro externí

zařízení či spouštěním motoru pomocí tlačítka. Už v

základní verzi S je šest airbagů, aktivní opěrky

hlavy, kromě ABS a EBD také stabilizační systém

VSA a asistent pro rozjezd do kopce. 

Výbavy Sport, GT a GT Top dále nabízejí světlomety

do mlhy, kola z lehké slitiny, kožený potah volantu a

řadicí páky, ovládání rádia na volantu, USB konektor

či hliníkové pedály. Výbavy GT a GT Top přidávají

tempomat, xenonové světlomety a audiosystém 

360 W vč. subwooferu v zavazadlovém prostoru.

Nejvyšší výbava GT Top má navíc ještě kožené

čalounění sedadel a panoramatickou skleněnou

střechu.

Nová generace Porsche Cayenne přináší ještě
sportovnější a dynamičtější charakter, nižší spo-
třebu pohonných hmot, prostornější interiér,
menší hmotnost a použití nové techniky při
zachování robustní konstrukce. S ohledem na
spotřebu a dynamiku mý výjimečné postavení
verze Cayenne S Hybrid, která je prvním Porsche s
hybridním pohonem. 

Nový Cayenne se na evropských trzích začne pro-
dávat 8. května 2010. Základní verzí je V6/3,6 l,
která může být vybavena osmirychlostní samočin-
nou převodovkou Tiptronic S. Cayenne Diesel se
třílitrovým šestiválcem má točivý moment 550 N.m
a spotřebu jen 7,4 l/100 km. Cayenne S má motor
V8/4,8 l a Cayenne Turbo V8/4,8 l přeplňovaný
dvojicí turbodmychadel. Cayenne S Hybrid kombi-
nuje přeplňovaný třílitrový V6 s výkonem 245 kW
se synchronním elektromotorem o 35 kW a nabízí
kombinovanou spotřebu jen 8,2 l/100 km.

Pro novou generaci Cayenne Porsche vyvinulo
nový systém aktivního pohonu všech kol s elektro-
nicky ovládanou lamelovou spojkou, který může
být na přání poprvé doplněn novým systémem
Porsche PTV Plus (Porsche Torque Vectoring Plus)

umožňujícím lepší rozdělení točivého momentu
mezi kola zadní nápravy a současně fungující jako
elektronicky řízený závěr diferenciálu. Cayenne
Diesel a Cayenne S Hybrid jsou vybaveny stálým
pohonem všech kol se samosvorným mezinápra-
vovým diferenciálem. 

Cayenne Turbo je standardně vybaven vzducho-
vým odpružením a aktivním podvozkem Porsche
Active Suspension Management (PASM).

Základní ceny vč. DPH

V6

V6 Tiptronic

S Tiptronic

Turbo

S Hybrid

Diesel

3,6 l/213 kW

3,6 l/213 kW

4,8 l283 kW

4,8 l t/368 kW

3,0 l t/245 kW

3,0 l/176 kW

Cayenne

1 524 000 Kč

1 598 000 Kč

1 985 000 Kč

3 129 000 Kč

2 143 000 Kč

1 598 000 Kč

Základní ceny vč. DPH

1.5 IMA

S

569 000

Sport

599 000

GT

629 000

GT Top

659 000
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Pátá generace Volkswagenu Polo přinesla nový styl, vyšší úroveň
uživatelské hodnoty a špičkovou kvalitu převyšující standardy
segmentu malých vozů. Nové Polo je rovněž jedním z nejbezpeč-
nějších malých aut na trhu.
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Volkswagen Polo

Polo s novou tváří, kterou značce Volkswagen
naordinoval Walter de Silva, je nejen perfektně
technicky zpracovaným a vysoce praktickým
autem. Nyní už je i velmi hezké.

V současném trendu zvětšování rozměrů zůstalo
Polo těsně pod hranicí čtyř metrů délky. To je příz-
nivé především pro hustý městský provoz. Na dru-
hou stranu ale nabízí dostatečný prostor až pro
pět cestujících i jejich zavazadla. V tomto ohledu
Polo předčí většinu svých konkurentů - tohle je
auto, se kterým se dá bez problémů vydat i na
dlouhou cestu.

Polo vzniklo na nové platformě a jeho nosná
struktura má mnohem větší statickou i dynamic-
kou tuhost. To se projevuje jak zlepšením bezpeč-
nosti a jízdních vlastností, tak i větším jízdním
komfortem díky potlačení přenosu vibrací a zlep-
šení akustických parametrů. Díky promyšlené
konstrukci a použití kvalitních materiálů je Polo
rovněž ukázkou moderní lehké konstrukce. Karo-
serie je o 7,5 % lehčí než u předchůdce při vyšší
úrovni bezpečnosti.

Nové Polo dostalo nové resp. vylepšené pohonné
jednotky. Vedle základních zážehových tříválců
1,2 l a čtyřválců 1,4 l je novinkou čtyřválec 1,2 TSI,
kombinující přímé vstřikování benzinu s přeplňo-
váním turbodmychadlem. U zážehových motorů
bylo poprvé u Pola použito vysokotlaké vstřiko-
vání systémem Common Rail. Najdeme jej u tří
výkonnostních verzí čtyřválce 1,6 TDI, přičemž
varianta s 66 kW v kombinaci se sadou úprav 
BlueMotion nabízí kombinovanou spotřebu 
pouhých 3,6 l/100 km. 

Ale to není vše. Se zcela novým tříválcem 1,2 TDI
je Polo ve verzi BlueMotion II díky vstřikování
Common Rail, systému Start-Stop, rekuperaci
kinetické energie vzniklé při brzdění, ale také
hmotnosti jen 1080 kg, aerodynamicky optimali-
zované podlaze a pneumatikám s extrémně 

nízkým valivým odporem nejúspornějším pěti-
místným vozem se spalovacím motorem na trhu
se spotřebou 3,3 l/100 km.
Nové Polo lze získat i se sedmirychlostní 
dvouspojkovou převodovkou DSG. Standardně je
vybaveno elektrohydraulickým posilovačem řízení,
elektronickým stabilizačním systémem ESP s 
asistentem pro rozjezd do kopce. Ve výbavě jsou
i čelní a kombinované boční airbagy, chránící bok
a hlavu cestujících vpředu. Přední opěrky hlavy
mají speciální konstrukci, která snižuje riziko
poranění krční páteře při nárazu zezadu.

Volkswagen Polo
Pátá generace Volkswagenu Polo přinesla nový styl, vyšší úroveň
uživatelské hodnoty a špičkovou kvalitu převyšující standardy
segmentu malých vozů. Nové Polo je rovněž jedním z nejbezpeč-
nějších malých aut na trhu.
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Interiér přináší tradičně vysokou kvalitu zpracování,
očekávanou u značky Volkswagen. K příkladné
ergonomii ovládacích a informačních prvků se u
Pola už přidává i praktičnost odkládacích prostor.
Novou konstrukcí sedadel se zlepšilo pohodlí, 
k čemuž se přidalo i více místa pro ramena vpředu
a pro kolena vzadu.

Na hlavním ovládacím panelu se objevily i ovla-
dače radionavigačních systémů, jejichž vrcholem
může být rádio RNS 310 s navigací, dotykovým
displejem, multimediálním rozhraním (AUX-IN) 
a přehrávačem MP3. V nabídce na přání je rovněž
multifunkční kožený volant s ovládacími prvky
v levém rameni. 

Základní verze Polo Trendline má interiér s řadou
ozdobných prvků v leskle černém odstínu. 

Sériová výbava zahrnuje mj. rádio s CD/MP3 
přehrávačem, elektricky ovládaná okna vpředu,
centrální zamykání, úchyty pro zajištění zavazadel
nebo výškové seřizování sedadla řidiče. 

Verze Polo Comfortline je vybavena dvojitými
světlomety a 15" koly. U Comfortline má přístro-
jová deska luxusnější, na dotek měkčí povrchovou
strukturu a hliníkové rámečky v podobě matného
chromu. Obložení interiéru lze vybrat ze dvou
odstínů. Sériovou výbavu doplňují mj. elektricky
nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka,
úložné zásuvky pod předními sedadly, asymetricky
dělené zadní sedadla, dvojitá podlaha zavazadlo-
vého prostoru, a centrální zamykání s dálkovým
ovládáním.

Trendline i Comfortline jsou v základní podobě
třídveřové. Pětidveřové varianty (uvedené v naší
tabulce) jsou vždy o 30 000 Kč draží. Pouze pěti-
dveřová verze Cross je doplněna o řadu prvků pro
zatraktivnění vnějšího vzhledu vozu.

Za příplatek se nabízí mj. statická odbočovací
světla, boční airbagy vpředu a průběžné hlavové
airbagy pro přední a zadní cestující, navigační
systémy nebo integrované hands-free.

Volkswagen Polo, držitel evropského titulu Auto
roku 2010, se pro evropské trh vyrábí ve španěl-
ském závodě Navarra. 

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI

Délka x šířka x výška:

Rozvor náprav:

Rozchod kol:

Průměr zatáčení:

Objem nádrže:

Objem zavazadlového prostoru:

Pohotovostní hmotnost:

Užitečná hmotnost:

3970 x 1682 x 1462 mm

2470 mm

1463/1456 mm

10,6 m

45 l

280/952 l

993-1165 kg

557-567 kg
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motor

palivo

největší výkon

točivý moment

převodovka

rychlost

zrychlení 0-100 km/h

kombinovaná spotřeba

1,2 44 kW

B

44 kW

108 N.m

5M

157 km/h

16,1 s

5,5 l/100 km

1,2 51 kW

B

51 kW

112 N.m

5M

165 km/h

14,1 s

5,5 l/100 km

1,4

B

63 kW

132 N.m

5M/7DSG

177 km/h

12,1/11,9 s

5,9/5,8 l/100 km

1,2 TSI

B

77 kW

175 N.m

6M/7DSG

190 km/h

9,7 s

5,3 l/100 km

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE - zážehové motory

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE - turbodiesely

ZÁKLADNÍ CENY VČ. DPH - 5 dveří

motor

palivo

největší výkon

točivý moment

převodovka

rychlost

zrychlení 0-100 km/h

kombinovaná spotřeba

1,2 TDI Blue

Motion

N

55 kW

180 N.m

5M

173 km/h

13,9 s

3,3 l/100 km

1,6 TDI 

55 kW

N

55 kW

195 N.m

5M

170 km/h

14,0 s

4,2 l/100 km

1,6 TDI 

66 kW

N

66 kW

230 N.m

5M/7DSG

180 km/h

11,5 s

4,2/4,3 l/100 km

1,6 TDI 

BMT

N

66 kW

230 N.m

5M

180 km/h

11,5 s

3,7 l/100 km

1,6 TDI 

BMT

N

66 kW

230 N.m

5M

180 km/h

11,5 s

3,7 l/100 km

verze

1,2 l 44 kW 5M

1,2 l 51 kW 5M

1,4 l 63 kW 5M

1,4 l 63 kW 7DSG

1,2 TSI 77 kW 6M

1,2 TSI 77 kW 7DSG

1,2 TDI BlueMotion

1,6 TDI 55 kW 5M

1,6 TDI 66 kW 5M

1,6 TDI 66 kW 7DSG

1,6 TDI BMT

1,6 TDI 77 kW 5M

Trendline

278 600 Kč

294 900 Kč

316 300 Kč

369 400 Kč

356 000 Kč

409 100 Kč

392 600 Kč

-

-

-

405 500

-

Comfortline

-

308 200 Kč

329 600 Kč

382 700 Kč

369 300 Kč

422 400 Kč

-

-

405 900 Kč

459 000 Kč

-

432 800 Kč

Cross

-

311 900 Kč

332 700 Kč

385 800 Kč

372 400 Kč

425 500 Kč

-

376 700 Kč

409 000 Kč

462 100 Kč

-

435 900 Kč

Ceník platný od 2. 4. 2010, do 30. 6. 2010 

lze získat slevy při financování od ŠkoFIN 

v rámci akční nabídky Polo za POLOvinu
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Palivové články do nové fáze

Trochu ve stínu zájmu o elektromobily, dobíjejícími akumulátory ze

zásuvky, pokračuje i vývoj vozidel, které si elektrickou energii samy

vyrábějí v palivových článcích.

Po světě už v rámci zkušebního provozu jezdí několik

stovek městských autobusů využívajících reakci vodíku s

kyslíkem v palivových článcích. S jedním se už můžete

potkat i v okolí Neratovic.

Osobních aut s pohonem pomocí palivových článků auto-

mobilky předvedly celou řadu. Jenže ty bývají k vidění

především na autosalonech, zatímco s jejich použitím v

běžném provozu to zatím není tak slavné. Nikde totiž není

k dispozici sí� čerpacích stanic pro doplňování vodíku

umožňující jejich plnohodnotné použití. 

Honda v roce 2008 v Kalifornii nabídla několika promi-

nentním zákazníkům k pronájmu dvacítku vozů FCX Cla-

rity. Zatím nejrozsáhlejší program testování vozidel s

palivovými články v běžném provozu ale připravilo GM.

V rámci projektu Driveway se 119 vozidel GM Hydro-

Gen 4, postavených na bázi SUV Chevrolet Equinox, půj-

čuje zájemcům hlásícím se přes internet. Tato vozidla už

v běžném provozu bez technických problémů najezdila

více než dva miliony kilometrů. Nyní se do těchto vozidel

postupně instalují palivové články nové generace s polo-

vičními rozměry a 60 % hmotnosti při stejném výkonu.

Zajímavé na tom je, že se nové články používají v těchto

nyní už hodně archaicky vyhlížejících autech.

Deset vozů HydroGen4 jezdí rovněž v běžném provozu v

Berlíně, kde jsou už dvě čerpací stanice na vodík. V rámci

projektu Clean Energy Partnership je má jako služební

auta zapůjčeno několik organizací. Jeden z těchto Opelů

HydroGen4 nedávno zavítal i k nám při příležitosti otev-

ření první čerpací stanice na vodík v České republice v

Neratovicích. Jednalo se o vozidlo provozované společ-

ností Linde Group, která pro tento projekt dodává vodík.



Luxus nejen ve voze

AUTOexclusive

15

INF IN IT I G37

Nový sedan Infiniti G37 dostal dynamičtější vzhled a přepracovaný
interiér s nejmodernější informační technologií. Ale Infiniti, to je
více než jen auto.

14

INF IN IT I G37
Luxus nejen ve voze
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Klíčem k úspěchu značky Infiniti je mimořádná
úroveň služeb zákazníkům. Ty začínají už od 
okamžiku, kdy zákazník vstoupí do Infiniti Centra.
Prodejní střediska Infiniti připomínají lobby luxus-
ního hotelu. Stejně jako ve vozech této značky se
i zde používají ty nejkvalitnější a nejušlechtilejší
materiály, přičemž se klade důraz na použití 
přírodních materiálů. 

Prodejní poradce sestaví zákazníkovi vybraný model
přímo před očima prostřednictvím dotykového
displeje a poté mu jej zobrazí na velké plazmové
obrazovce. Zákazník si po zkušební jízdě probere
své požadavky s přiděleným prodejním poradcem
a vůz je podle jeho přesné specifikace vyroben ve
výrobním závodě v japonském Tochigi.

V prodejně je i obchodní salonek, ve kterém mají
zákazníci k dispozici Wi-Fi připojení, občerstvení i
kopírku. Salonek mohou využít i pro svá obchodní
jednání či osobní schůzky v době, kdy mají vůz na
servisní prohlídce. 

Také nabídka záručních podmínek a služeb je výji-
mečná. K minimalizaci ztrát času zákazníků se
nabízejí služby Infiniti VIP Service a Infiniti Touring
Assistance. Ta první umožňuje bezplatné vyzved-
nutí a opětného dovezení vozu, u něhož je třeba
provést údržbu v době a na místě, které zákazní-
kům vyhovuje. Druhá zabezpečuje maximální
pohodlí a bezstarostnost při cestování. 

Sportovní čtyřdveřový sedan Infiniti G37 má
nelehký úkol - stát se soupeřem výrobků zavede-
ných především německých prestižních značek.
"Typickým zákazníkem, který se rozhodne pro
zakoupení modelu G37, je ten, kdo oceňuje
kvalitu, služby a nechce být unášen davem," říká
ředitel marketingu divize Infiniti Europe Bastien
Schupp. Pro modelový rok 2010 doznal tento vůz
řady zlepšení, aniž by to znamenalo zvýšení 
prodejní ceny. 

Dojem vysoké kvality interiéru nového sedanu
G37 zdůrazňuje nová struktura hliníkového
obložení s přepracovanou středovou konzolí ve
stylu crossoverů EX a FX. Ukazatele a LCD displej
dostaly bílé pozadí, které zlepšuje čitelnost. 

Šestiválcový motor V6 3,7 l je vybaven systémem
proměnlivého časování a zdvihu ventilů VVEL.
Novinkou je samostatně nabízená varianta G37x s
pohonem všech kol. V Evropě se totiž prodávalo
44 % sedanů G vybavených inteligentním rozdě-
lováním točivého momentu mezi všechna kola.
Také verze Automatic G se samočinnou sedmi-
rychlostní převodovkou, adaptivním řízením řazení
ASC (Adaptive Shift Control) a řazením páčkami
pod volantem jsou nyní uváděny samostatně.

V reakci na požadavky zákazníků, kteří si ponejvíce
objednávali vozy G s plnou výbavou, se nově
nabízí nejvyšší úroveň výbavy Premium, u níž
se dosud volitelné doplňky staly její standardní
součástí.
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Základní rozměry a hmotnosti

Délka x šířka x výška:

Rozvor náprav:

Rozchod kol:

Průměr zatáčení:

Objem nádrže:

Objem zavazadlového prostoru:

Pohotovostní hmotnost:

Užitečná hmotnost:

G37

4775 x1997 x1450 mm

2850 mm

1520/1520 mm

10,8 m

80

450 l

1709 kg

580 kg

G37x

4775 x1997 x1470 mm

2850 mm

1520/1530 mm

11,2

80

450 l

1801 kg

485 kg

Základní technické údaje

motor

palivo

největší výkon

točivý moment

převodovka

rychlost

zrychlení 0-100 km/h

kombinovaná spotřeba

Pozn.:

G37 MT

V6 3,7 l

B

235 kW

360 N.m

6M

250 km/h

5,8 s

10,6 l/100 km

-

G37 AT

V6 3,7 l

B

235 kW

360 N.m

7A

250 km/h

5,9 s

10,5 l/100 km

-

G37x AT

V6 3,7 l

B

235 kW

360 N.m

7A

240 km/h

6,0 s

11,0 l/100 km

4x4

Základní ceny vč. DPH

G37 MT

G37 AT

G37x AT

G

1 058 400

1 116 900

1 167 300

GT

1 105 800

1 164 300

1 214 700

GT Premium

1 220 400

1 278 900

1 329 300

S

1 172 900

1 231 400

-

S Premium

1 287 500

1 346 000

-
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Standardní výbavou verze Premium je navíc
systém Connectiviti+. Ten přináší další zdokonalení
ve 30 GB Music Boxu a inovativní satelitní navigaci
s trojrozměrnou grafikou a exkluzivním přístu-
pem k turistickým informacím z průvodce Miche-
lin Guide. Verze Premium jsou rovněž standardně
vybaveny zvukovým systémem Bose Premium s
deseti reproduktory, pevným diskem s možností
uložení až 300 CD, kamerou na zádi a inteligentním
tempomatem ICC (Intelligent Cruise Control).
Tempomat je součástí základní výbavy všech vozů
Infiniti, nicméně ICC je inteligentní systém, který
pomocí laserových snímačů pomáhá udržovat
bezpečný odstup od vozidla jedoucího vpředu a v
případě nebezpečí může vůz úplně zastavit. 

Luxusní verze GT je vybavena koženými vyhřívanými
sedadly s pamětí a elektricky nastavitelnou bederní
opěrou páteře u řidiče. Sportovnější varianta S zase
standardně nabízí prvky orientované na pomoc
řidiči, jako jsou aktivní řízení všech kol 4WAS
(Four-Wheel Active Steering), samosvorný 
diferenciál s viskózní spojkou LSD (Limited Slip
Differential), sportovnější charakteristiku pérování
a sportovní sedadla. 

Infiniti předpokládá, že verze Premium se v Evropě
stane nejprodávanějšími z modelové řady G s tím,
že polovina všech zájemců o sedan si koupí verzi
GT Premium. 



SS  KKOOLLYY  OOPPAATTRRNNĚĚ
Začala nám cyklistická sezona. Zase budeme 
častěji potkávat cyklisty, více se budeme setkávat
s auty vybavenými nosiči kol a znovu se čas od
času setkáme s jízdními koly létajícími po silnicích
a dálnicích poté, co opustila nekvalitní nosič nebo
řidič auta pozapomněl, že by měl jet opatrněji.

Výsledky testů ADAC ukazují pozvolně se lepšící
kvalitu těchto zařízení. Přibývá těch lepších, 
nicméně se stále vyskytují i zcela nevhodná. 
Přitom vyšší cena nemusí zárukou kvality, i když
velmi nízká cena takovéhoto zařízení je už sama
o sobě podezřelá. Rozhodně si ušetříte hodně
problémů, když nosič kol vyberete ve specializo-
vané prodejně a nepodlehnete lákání nízké ceny
neznámého výrobku. Šetřit zde vás může přijít
mnohem dráž při poškození kola i auta.

Nosiče kol se používají dva základní typy. Pro
nakládání a snímání kol z nosiče na střeše budete
muset vynaložit větší sílu. Ze střešních nosičů
ADAC doporučuje Thule FreeRide a Fabbri Bici
2000 Alu, ze starších Thule ProRide, Atera Giro AF
a Atera Bike Lift. Za zcela nevyhovující je označo-
ván starší nosič Car technik Bike-Safe

U nosičů na zádi je snazší manipulace s koly, 
nicméně jejich cena je mnohonásobně vyšší.
Za nejkvalitnější ADAC označuje Uebler P31,
Fabbri Bici exclusiv deluxe 3, Thule EuroClassic G5
a Atera Strada Sport3, z těch starších pak Thule
Euroway a Uebler Primavelo. Naopak varuje před
koupí nosiče Eufab Harry.

Při převozu kol bude mít vaše auto znatelně vyšší
spotřebu - u střešního nosiče běžně o 20-25 % a u
záďového to podle měření ADAC bývá až o 50 %!

Německý autoklub ADAC podrobuje pravidelně zátěžovým

testům také nosiče jízdních kol. Výsledky potvrzují, že i s těmi

nejlepšími je potřeba jezdit opatrně.

AUTOsafety
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NA ZÁVODNÍ DRÁHY
Při příležitosti uvedení nového supersportovního modelu
SLS AMG na trh, představila německá automobilka
Mercedes-Benz  rovněž závodní verzi GT3 postavenou
podle technických předpisů FIA. 

Nová závodní verze modelu SLS AMG vznikla ve spolupráci se známou firmou HWA AG, která je mimo
jiné zodpovědná za tým Mercedes-Benz v seriálu DTM, a již v příštím roce bychom ji měli vidět na okru-
zích ve Spa či na Nürburgringu. Silueta vozu s e na první pohled liší od sériové verze přídavnými aerody-
namickými prvky karoserie, včetně mohutného nastavitelného zadního přítlačného křídla a difuzoru,
jinak jsou dimenzovány i přívody chladicího vzduchu k motoru a brzdám a rovněž podběhy kol s ohledem
na větší rozměry závodních pneumatik. Dalším charakteristickým znakem závodní verze automobilu jsou
standardizovavé rychlouzávěry palivové nádrže (objem 120 litrů) umístěné na B-sloupcích. 
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Přípravy na závod 24 hodin Le Mans (pojede se 12. a 13. června)
vrcholí. Opět nás čeká souboj mezi favorizovanými turbodiesely
Peugeotu a Audi s týmy s vozy se zážehovými motory.
Na kritiku ze strany týmů používajících zážehové
motory pořadatelé v Le Mans zareagovali zmen-
šením průměru restriktoru v sání a zmenšením
plnicího tlaku turbodieselů. Vše ale nasvědčuje
tomu, že i nadále budou mít tovární týmy Audi 
a Peugeotu navrch. Zvláště, když proti nim stojí
většinou jen menší týmy. Jedinou výjimkou je 
britský Prodrive, zastupující automobilku Aston
Martin s vozy, které mají šasi od firmy Lola.

Na obou stranách Atlantiku se rozeběhly seriály
vytrvalostních závodů Le Mans Series. Na Floridě v
závodě 12 hodin v Sebringu při neúčasti Audi

podle očekávání dominovala dvojice Peugeotů
908 HDi. Další závod ALMS v Long Beach byl sou-
bojem mezi vozy HPD (dříve Acura) a Lola-Aston
Martin.

Audi se v Sebringu přihlásilo pozdě, takže přípravu
zcela nového vozu R15 TDI Plus přesunulo do
osmihodinového závodu na jihofrancouzském
okruhu Paula Ricarda. Jediné Audi snadno zvítězilo,
když soukromý Peugeot týmu Oreca měl řadu
problémů.

Peugeoty se s Audi přece jen ještě před Le Mans
střetnou, a to 9. května v belgickém Spa-Francor-
champs.

LL ee   MM aa nn ss   SS ee rr ii ee ss

značka

typ

kategorie
šasi
karoserie
délka
hmotnost
motor
elektronika
palivo
výkon
točivý moment
převodovka

Audi

R15 TDI+

LMP1
Dallara/Audi

spider
4650 mm

900 kg
V10 5,5 l

Bosch
nafta

440 kW
1050 N.m
Xtrac 5

Peugeot

908 HDI FAP

LMP1
Peugeot

kupé
4610 mm
940 kg

V12 5,5 l
Bosch
nafta

440 kW
1200 N.m
Peugeot 6

Aston Martin

LMP1

LMP1
Lola
kupé

4637 mm
925 kg

V12 6,0 l
Pi Pectel
benzin
520 kW
700 N.m
Xtrac 6

HPD (Acura)

ARX-02a/01c

LMP1/LMP2
Wirth Res.

spider
4650/4617 mm

900/815 kg
V8 4,0 l/3,4 l
Continental

benzin
455/405 kW
500/? N.m

Wirth-Hewland 6

Porsche

RS spyder

LMP2
Porsche
spider

4650 mm
775 kg
V8 3,4 l
Bosch
benzin
310 kW
370 N.m
Porsche 6
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ŠŠkkooddaa  YYeett ii
AUTO OPRAVDU DO NEPOHODY
Kombinace nadprůměrné průchodnosti terénem s výbornými jízdními
vlastnostmi na silnici, hospodárností na dálnici a obratností v městském
provozu činí ze Škody Yeti více než jen auto vycházející vstříc módnímu
trendu.

Yeti je nižší a užší, než je u kompaktních SUV
běžné. To je výhodou nejen v hustém městském
provozu, ale i v terénu, kde je jeho karoserie
méně zranitelná od křoví podél cest.

Podvozek vychází z modulů osvědčených v mode-
lech Octavia a Octavia Scout. Víceprvková zadní
náprava se stará o stabilní vedení stopy i velkou
mírou jízdního komfortu. V porovnání s modelem
Octavia ale byla upravena. Má o 30 mm širší roz-
chod, což přináší větší stabilitu v terénu. Ke snížení
přenosu kmitů je uložena v pomocném rámu,
který je s karoserií spojen prostřednictvím čtyř
pružných ložisek, která tlumí přenos vibrací 
a hluku. Zkrutný stabilizátor o průměru 23 mm 
na přední nápravě snižuje naklánění karoserie 
v zatáčkách. Se světlou výškou 180 mm Yeti 
v pohodě zvládá jízdu po nekvalitních cestách
plných výmolů.

Rozměry pneumatik byly voleny s ohledem na
maximální komfort jízdy a dobrý záběr v terénu,
stejně jako na jízdní vlastnosti na silnicích. Zvyšují
světlou výšku a přispívají také k vyššímu komfortu
jízdy.

Yeti je vybaven pohonem všech kol s rozdělová-
ním točivého momentu prostřednictvím spojky
Haldex čtvrté generace. Systém pohonu vychází z
techniky Octavie Combi 4×4. Elektrohydraulicky
řízená lamelová spojka Haldex přenáší za dobrých
záběrových podmínek na suché silnici 96 % toči-
vého momentu na přední kola, ale v případě
potřeby může přenést až 90 % na zadní nápravu. 
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Elektronická uzávěra diferenciálu zabraňuje pro-
kluzování jednoho z kol s horšími záběrovými
podmínkami na přední nebo zadní nápravě. 
To dopomáhá stabilní udržování jízdní stopy a
zabezpečuje dobrou ovladatelnost v terénu i na
kluzké silnici. 

Systém pohonu všech kol pracuje ve spolu-
práci s elektronickými asistenčními systémy.
Při zásahu ESP, které je u verzí 4×4 součástí
standardní výbavy, převezme spínání spojky
Haldex řídicí jednotka ABS/ESP. Při zásahu
ABS se spojka Haldex automaticky rozpojí.

Pro jízdu mimo zpevněné vozovky lze změnit
nastavení elektronických systémů. Stisknutím
tlačítka Off-Road na přístrojové desce se akti-
vuje soubor asistenčních systémů. Plynový
pedál pak má upravenou charakteristiku, aby
byla reakce vozu na nezpevněném povrchu
plynulejší, a rozjezdový asistent pomáhá 
s rozjezdem. Asistent pro jízdu z kopce
pomocí citlivého brzdění udržuje konstantní
rychlost při sjíždění svahů a řidič se díky tomu
může zcela soustředit na volbu optimální
stopy.
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S Toyotou do vulkánu

Kultovní pořad televize BBC Top Gear zamířil počátkem dubna na Island.
Natáčelo se i v okolí sopky Eyjafallajökull. Ta jen pár hodin poté vybuchla
a vyvrhla oblaka prachu, která zastavila letecký provoz nad Evropou.

V roce 2007 Jeremy Clarkson při natáčení pořadu
Top Gear jako první dojel autem až k Severnímu
magnetickému pólu. Použil tehdy speciálně upra-
venou Toyotu Hilux 3,0 D-4D Invicible Double Cab
vybavenou 20" koly obutými do 38" pneumatik.
Vůz připravila islandská firma Arctic Trucks. 
Arctic Trucks vznikla v Reykjavíku roku 1990 a
zabývá se úpravami vozů Toyota 4x4 pro extrémní
podmínky. Mnoho z jejích vozů pomáhalo při
expedicích k Severními i Jižnímu pólu. V rámci své

činnosti nabízí zážitek z jízdy po nekonečných
zamrzlých planinách i dalším nadšencům. Její dva
tyto vozy lze najmout na tří- až pětidenní výlety.
Nedávno se na ní opět obrátila redakce Top Gearu.
Tentokrát se s její pomocí Jeremy Clarkson, Richard
May a James May vydali za vulkány na Island.
Natáčení skončilo včas na to, aby se všichni v
pohodě vrátili letadlem domů. To se o pár dní
poté už nepodařilo jejich kolegům z BBC, kteří po
komentování Velké ceny Číny uvízli v Šanghaji.
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Bridgestone 
Potenza S001 
pro velké výkony 
Bridgestone vyvinul novou vysocevýkonnou
pneumatiku Potenza S001 pro nejlepší sportov-
ní vozy. Její konstrukce kombinuje vynikající
sportovní výkonnost s velkou hospodárnosti
provozu díky sníženému valivému odporu.
Pneumatiky Potenza S001 byly již zařazeny 
do originální výbavy vozů Aston Martin Rapide
a Ferrari F458 Italia. Jedinečný charakter této
pneumatice dodávají velké a tuhé ramenní
bloky asymetrického dezénu, zaručující opti-
mální kontakt 
s vozovkou. 
Aby byla zaru-
čena odolnost
vůči akvapla-
ninku odvádí se
voda ze stopy
extrémně rychle
širokými dráž-
kami. V České
republice byl
prodej zahájen
v lednu 2010.

Dunlop SP StreetResponse do města
Dunlop představil letní pneumatiku SP StreetResponse pro malá městská
vozidla je první standardní pneumatikou s technologií Touch. Ta kombinuje
multiprofilový běhoun MRT, specifický systém dosedací plochy patky, plošší
profil běhounu 
a asymetrický dezén
běhounu s variabilní
výškou. Optimalizo-
vaný dezén běhounu
zajišťuje silný odvod
vody, zlepšenou přil-
navost i brzdění za
mokra. Běhounová
směs s funkcionalizo-
vanými polymery
snižuje ztrátu energie

pro dobrou úroveň valivého odporu a zároveň
zlepšuje klíčové parametry ovládání a brzdění
za mokra. 

Dunlop SP 
QuattroMaxx 
pro SUV
Dunlop uvádí vysoce výkonné letní pneumatiky
SP QuattroMaxx, speciálně vyvinuté pro výkonná
SUV. Bočnice této pneumatiky pochází z dílny
studia Pininfarina. 
Velký výkon motoru v kombinaci s vysokou
polohou těžiště SUV klade na pneumatiky
větší nároky. Na rostoucí požadavky reaguje
nová pneumatika Dunlop SP QuattroMaxx. 
V jádru patky jsou kevlarová vlákna. Dvojitá
běhounová směs kombinuje nejlepší směs pro
jízdu na suchu na vnější straně s nejlepší směsí
pro mokro na straně vnitřní. Technologie Dunlop
Touch kombinuje
multiprofilový
běhoun MRT, 
specifické dosedací
plochy patky, plošší
profil běhounu 
a asymetrický dezén
s proměnlivou 
výškou. Nová pneu-
matika Dunlop SP
QuattroMaxx je 
k dostání v rozmě-
rech od 17 do 21". 
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