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3 483
3 201
2 934
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2 421

České bestsellery - po třech čtvrtletích 2011

Škoda Octavia
Škoda Fabia
Ford Focus
Škoda Superb
Volkswagen Golf
Škoda Yeti
Kia Cee'd
Hyundai i30
Renaut Mégane
Ford Fusion
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253 288
195 592
188 225
170 659
162 519
162 334
149 328
140 986
131 979
129 175

Evropské bestselery - po třech čtvrtletích 2011

Volkswagen Golf
Ford Fiesta
Volkswagen Polo
Opel/Vauxhall Corsa
Renault Clio
Opel/Vauxhall Astra
Ford Focus
Peugeot 207
Volkswagen Passat
Renault Mégane

S CNG I DO GARÁŽÍ 
Podle nové vyhlášky ministra vnitra �R mohou od zá�í už i v 
�eské republice parkovat auta na stla�ený zemní plyn (CNG) 
ve všech, tedy i hromadných podzemních garážích, které jsou 
nap�íklad sou�ástí velkých obchodních center, sportovních hal 
nebo kulturních za�ízení. 
S parkováním aut na CNG ale musí souhlasit majitelé samot-
ných garáží, které musí spl�ovat vyhláškou dané technické 
normy. Ve v�tšin� stát� EU, v�etn� N�mecka, Rakouska nebo 
Slovenska, už je dávno možné v uzav�ených garážích s vozy na 
CNG parkovat. 
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Koncept Škoda MissionL ukazuje podstatné prvky připravo-
vané nové modelové řady označované jako Global Compact 
Family. Nový model zaplní mezeru v nabídce, která vznikla 
ukončením výroby první generace modelu Octavia Tour. Svou 
velikostí i cenou se zařadí mezi modely Fabia a Octavia.
Jak už označení Global Compact Family naznačuje, tento 
pětidveřový automobil bude postupně uveden na trhy v 
Evropě, Rusku a v Číně. Bude ale uzpůsoben specifi ckým 
požadavkům zákazníků příslušných regionů. Pro Evropu se 
novinka s pětidveřovou karoserií liftback bude vyrábět v hlav-
ním závodě v Mladé Boleslavi vedle Fabie a Octavie.
Kompaktní MissionL zaujme vyváženými proporcemi, čistými 
liniemi a pečlivým zpracováním detailů. Zatímco exteriér je 
velmi blízký sériovému vozu (až na efektní 18" kola a detaily 

Kompaktní SUV Audi Q3 vstupuje do rychle se rozvíjejícího 
segmentu exkluzivních kompaktních SUV s dynamickým 
designem blížícím se podobě kupé. Koncept karoserie ale 
současně vytváří velké nájezdové úhly, což dokazuje, že si Q3 
dobře poradí i při jízdě terénem. Audi Q3 má motor ulože-
ný napříč a pohon všech kol quattro pomocí vícelamelové 
spojky Haldex IV. generace. Audi Q3 přichází se třemi dvou-
litrovými čtyřválci kombinujícími přímé vstřikování paliva 
s přeplňováním turbodmychadlem, rekuperací energie při 
brzdění a systémem Start-Stop.
Zavazadlový prostor má objem 460/1365 l. Podélné střešní 
nosiče jsou součástí sériové výbavy. Sériová výbava zahrnuje 
audiosystém chorus a klimatizaci. Všechny verze jsou vybave-
ny asistentem pro rozjezd do kopce. 

Škoda v indickém Pune zahájila výrobu zcela nové modelové 
řady - kompaktního čtyřdveřového sedanu Škoda Rapid. Vůz 
vyvinutý podle přání lokálních zákazníků by měl být součástí 
modelové řady Global Compact Family, která se během roku 
2012 objeví i na českém trhu. Od konceptu Mission L se ale 
odlišuje nejen čtyřdveřovou karoserií, ale i detaily designu. 
Rapid, dlouhý 4390 mm,  je shodný s vozem Volkswagen Ven-
to (tj. Polo Sedan), který se v Evropě neprodává. Indický Rapid 
má zavazadlový prostor o objemu téměř 500 l.

Škoda MissionL - blíží se k výrob�

Škoda Rapid vyjela v Indii

Prostřednictvím systému Audi drive select může řidič ve 
čtyřech pracovních režimech přizpůsobit charakteristiku růz-
ných komponent včetně na přání dodávaných adaptivních 
tlumičů.
 V nabídce je také parkovací asistent, zabezpečující samo-
činné řízení během parkovacího manévru řízení. Audi side 
assist, vybavený radarem, pomáhá při přejezdu do vedlejšího 
jízdního pruhu, zatímco Audi active lane assist pomáhá udr-
žovat vůz v jízdním druhu - v případě potřeby provádí mírné 
korekce řízení.
V oblasti informačních a zábavních systémů je zde navigační 
systém MMI Navigation plus s výklopným 7" displejem s HD 
rozlišením a zvuková aparatura Surround Sound System 
značky Bose.

Audi Q3:
 úspěch zaručen

osvětlení s využitím LED), interiér sice ukazuje větší velko-
rysost v přístupu, ale současně propracovanou ergonomií 
a funkčnost. Jediný dosud zveřejněný konkrétní údaj o tomto 
voze je délka okolo 4,5 m.

pohon výkon/převodova cena vč. DPH

2,0 TFSI quattro 4x4 125 kW/6M 802 000

2,0 TFSI S tronic 
quattro 4x4 155 kW/7A  Stronic 894 900

2,0 TDI S tronic 
quattro 4x4 130 kW/7A Stonic 869 900

Audi Q3 - Aktuální nabídka
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Volkswagen Brouk:
se sportovnějším duchem

Nová generace Volkswagenu Beetle přichází na český trh 
s velmi atraktivní cenovou nabídkou při bohaté základní výba-
vě. Nový "Brouk" se od předchozí retroverze zásadně liší, a to 
nejen modernějším vzhledem. Jeho sportovnější design 
naznačuje rovněž proměnu chování tohoto vozu. Ten má sku-
tečně po všech stránkách mnohem sportovnější charakter než 
dosud. Už to není jen auto, které zaujme atraktivním vzhledem, 
ale které je radost řídit. 

Nový Brouk pohánějí výhradně motory s přímým vstřikováním 
paliva a přeplňováním TSI nebo TDI. K motorům 1,2 TSI a 1,6 TDI 
se postupně přidají ještě 1,4 TSI (118 kW/160 k), 2,0 TSI (147 

kW/200 k), 2,0 TDI (103 kW/140 k) a v druhé polovině roku 2012 
také verze 1,6 TDI BlueMotion Technology (77 kW/105 k) s kom-
binovanou spotřebu 4,3 l/100 km.

Základní výbava zahrnuje čtyři airbagy (včetně integrovaných 
bočních a hlavových airbagů Thorax), stabilizační systém ESP, 
klimatizaci, audiosystém s osmi reproduktory, středovou loket-
ní opěrku vpředu a tempomat. 

Vrcholná výbavová linie Sport nabízí mj. i automatickou klima-
tizaci Climatronic, elektronickou uzávěrku diferenciálu XDS, 
sportovní podvozek a u motorů 1,4 TSI a 2,0 TSI integrovaný 
zadní spoiler.

Kia Rio: nový silný hráč

Standardně se od verze Active dodává osm airbagů, elektronic-
ký stabilizační systém ESC a asistent HAC pro rozjezd do kopce. 
Již v základní výbavě je rádio s RDS, CD/MP3 s možností připo-
jení přes AUX a USB. Akční limitovaná edice Edition 1 kromě 
toho zahrnuje také centrální zamykání, elektricky ovládaná 
zrcátka, počítač, rádio s ovládáním na volantu atd. Novinkou je 
systém ESS (Emergency Stop Signal) upozorňující řidiče, že 
vozidlo před ním náhle zpomaluje. U výbavy Exclusive je bez-
klíčkové odemykání a spouštění motoru tlačítkem a dále nové 
světlomety přisvěcující do zatáčky, vpředu i vzadu navíc s LED. 
V nabídce je i klimatizace, vyhřívaná sedadla, vyhřívaný volant, 
Bluetooth a tempomat.

Také pro Rio platí sedmiletá záruka výrobce a novinkou je pro-
jekt 7+777 umožňující vyzkoušet vůz v praxi s možností jeho 
vrácení s garancí vrácení peněz bez dalších poplatků.

Konstrukce nového Ria je výsledkem spolupráce vývojářů 
z  korejského Namyangu a německého Rüsselsheimu, design 
vzešel ze spolupráce stylistů z kalifornského Irvinu s evrop-
ským střediskem ve Frankfurtu. Nové Rio přitom vznikalo 
s  cílem, aby ve všech ohledech vycházelo vstříc především 
požadavkům evropského trhu. 

Nové Rio nabízí větší prostor uvnitř než jeho předchůdce mj. 
i díky větším vnějším rozměrům včetně rozvoru prodloužené-
ho na 2570 mm. To vytváří prostornější interiér a větší zavaza-
dlový prostor o objemu 288/920 l.

Zážehový čtyřválec 1,25 l má proměnné časování sacích a výfu-
kových ventilů Dual CVVT, zatímco motor 1,4 l má proměnlivé 
časování rozvodu CVVT jen u sacích ventilů. Pro evropské trhy 
je připravena i úsporná technologie ISG, zahrnující systém 
stop/start a pneumatiky s nižším valivým odporem.

výkon/převodovka Active Comfort Edition 1 Edition 1 Pro Exclusive

1,25 CVVT 63 kW/5M 229 980 274 980 239 980 269 980 -

1,4 CVVT 80 kW/6M - 294 980 259 980 289 980 379 980

1,4 CVVT A/T 80 kW/4A - 329 980 294 980 324 980 319 980

1,1 CRDi 55 kW/6M 279 980 324 980 289 980 319 980 -

1,4 CRDi 66 kW/6M - 339 980 304 980 334 980 424 980

výkon/převodovka Basic Design Sport

1,2 TSI 77 kW/6M 379 900 404 100 -

1,4 TSI 118 kW/6M 155 kW/7A 459 800 492 600

2,0 TSI 147 kW/6 DSG 130 kW/7A S 869 900 555 200

1,6 TDI 77 kW/5M 437 900 461 700 -

Volkswagen Beetle - P�edprodej

Kia Rio 5DR - Ak�ní ceny

AUTOnews
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Když Chevrolet představil model Cruze zaujal tím, že nabídl 

atraktivně vypadající auto, které rozměrově přerostlo ostatní 

kompaktní sedany. A relativně velké auto pro běžné zákazníky 

uspělo. Nyní přichází s pětidveřovou verzí, která může oslovit 

ještě více kupujících.

Chevrolet Cruze HB5
Sázka na odlišnost

AUTOsalon
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Chevrolet se sedanem Cruze získal ocenění AutoBest 2010 ale 
především dosáhl obrovský prodejní úspěch po celém světě. 
V roce 2010 se tento nový vůz dokonce stal nejprodávaněj-
ším modelem značky na světě Jenže v Evropě kupující dávají 
před sedany přednost hatchbackům.
Nová verze Cruze hatchback je opět největším autem ve 
svém segmentu. Díky tomu přiváží pozoruhodnou kombinaci 
prostornosti s originálním vzhledem, a to vše za přitažlivé 
ceny.
Zvětšený prostor pro hlavu u cestujících sedících na zadním 
sedadle a rozměrný, dobře využitelný zavazadlový prostor 
z tohoto vozu činí nejen ideální rodinné auto, ale také vozi-
dlo, které má šanci uspět i ve fl eetovém prodeji, především 
v autopůjčovnách a u taxislužeb.
Cruze HB5 je dlouhý 4510 mm při extrémně dlouhém rozvoru 
náprav 2685 mm, což vytváří mimořádně velký prostor pro 
cestující. Pro porovnání - liftback Škoda Octavia je sice delší 
(4569 mm), ale má kratší rozvor (2578 mm). 
Přitom design hatchbacku vůbec nepůsobí dojmem, že vznikl 
na bázi sedanu. Právě naopak - záď se spoilerem na hraně 
střechy vozu dodává dynamičtější vzhled připomínající kupé 
a přitom vytváří větší prostor pro hlavu osob sedících vzadu. 

Tuhou nosnou strukturu tvoří samonosná karoserie s výztu-
hami BFI (Body Frame Integral) vyrobená z vysokopevnost-
ních ocelí. Její vysoká tuhost tvoří základ pro velmi dobré 
jízdní vlastnosti, velkou míru bezpečnosti ale i vysokou míru 
komfortu podpořenou účinným utlumením hluku a vibrací. 
Použitá platforma GM Delta II je shodná např. s nejnovější 
generací Opelu Astra. Liší se ale jednodušší (a tedy i levnější, 
a to i v přípravě oprav) zadní nápravou s vlečnými rameny 
spojenými zkrutnou příčkou. Přední náprava je se vzpěrami 
McPherson má asymetrickou konstrukci vinutých pružin. 
Hřebenové řízení má hydraulický posilovač. Chevrolet Cruze 
se navíc může navíc pochlubit i tím, že používá stejnou 
platformu, jako automobil, který už druhou sezonu kraluje 
v mistrovství světa cestovních vozů WTCC.
Interiér je obdobné koncepce jako u sedanu. U Chevroletu jej 
označují jako tzv. duální kokpit, což znamená, že je zde výraz-
něji než obvykle oddělen prostor řidiče a spolujezdce. Mezi 
předními sedadly je totiž integrovaná středová konzole ICS 
(Integrated Center Stack) plynule přecházející do středového 
tunelu. Originální je řešení sdruženého přístroje se třemi ob-
loukovými štítky odstiňujícími rychloměr, otáčkoměr a dvojici 
půlkruhových stupnic teploměru chladicí kapaliny 
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Základní verze LS má dálkově ovládané centrální zamykání, 
elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka a přední okna, 
indikátor řazení rychlostních stupňů, palubní počítač, auto-
rádio AM/FM s CD/MP3, vstupem AUX a čtyřmi reproduktory 
atd. 
Verze LT přidává mj. klimatizaci, tempomat, ovládání rádia na 
volantu, kožený potah volantu a hlavice řadicí páky a elektric-
ky ovládaná okna i vzadu. Vrcholná verze LTZ má mj. rádio se 
šesti reproduktory a připojením USB, automatickou klimatiza-
ci či dešťový senzor.
Pro všechny verze je za příplatek k dispozici navigace, která se 
dá aktualizovat pomocí paměťové karty SD (Secure digital). 
Ve středové loketní opěrce může být konektor USB a ve stře-
dové konzoli zásuvka 12 V.

a palivoměru. Novým prvkem všech verzí je informační pří-
stroj řidiče DIC (Driver information center).
Zavazadlový prostor má základní objem 413 l, sklopením 
asymetricky děleného zadního opěradla jej lze zvětšit až na 
883 l. 
Na výběr jsou tři čtyřválce DOHC. Oba zážehové s objemem 
1,6 a 1,8 l mají proměnlivé časováním ventilového rozvodu. 
V rámci úprav pro modelový rok 2011 dostaly nové sací 
potrubí a přeprogramovanou elektronickou řídicí jednotku, 
což přineslo zvýšení výkonu, které se týká i sedanu. Mo-
tor 1,6 l nyní má největší výkon 91 kW (124 k) při otáčkách 
6200/min, zatímco verze s objemem 1,8 l má 104 kW (141 k) 
při 6200/ min a točivý moment 176 N.m při 3800/min. 
Turbodiesel 2,0 l má přímé vstřikování nafty systémem Com-

mon rail a pohon ventilového rozvodu řetězem. Nabízí 120 
kW (163 k) 3800/min a 360 N.m při 1750/min. Během roku 
2012 nabídku rozšíří ještě zcela nový turbodiesel 1,7 l.
Zážehové motory se kombinují s pětirychlostní přímo řaze-
nou převodovkou, zatímco turbodiesel se šestirychlostní. Pro 
turbodiesel je ale připravena i nová šestirychlostní samočinná 
Hydra-Matic. 
Mezi standardně dodávané systémy aktivní bezpečnosti 
se řadí elektronický stabilizační ESC, protiprokluzový TCS 
a protiblokovací ABS s elektronickým rozdělováním brzdné 
síly EBD. Šest airbagů a předpínače předních bezpečnostních 
pásů ovládá diagnostická a řídící jednotka SDM (Sensing and 
Diagnostic Module) propojená se snímači v předním nárazní-
ku a bočních sloupcích karoserie.

1,6 16V 1,8 16V 2,0 VCDi

palivo B B B

výkon (kW/k) 91 (124) 104 (141) 120 (163)

točivý moment (N.m) 154 176 360

převodovka 5M 5M/6A 6M/6A

rychlost (km/h) 190 200/195 205/209

zrychlení 0-100 km/h (s) 12,0 10,1/10,4 8,5/9,8

spotřeba l/100 km) 6,6 6,6/7,4 5,6/6,3

Základní data

Ak�ní ceny v�. DPH

1,6 16V

délka (mm) 4510

šířka (mm) 1797

výška (mm) 1477

rozvor (mm) 2685

průměr zatáčení (m) 10,9

zavazadlový prostor (l) 413/883

nádrž paliva (l) 60

pohotovostní hmotnost (kg) 1380-1555

užitečná hmotnost (kg) 438-538

Hlavní rozm�ry a hmotnosti

výkon/převodovka LS LT LT+ LTZ WTCC LT WTCC LT

1,6 16V 91 kW/5M 274 900 300 900 316 400 - 343 400 -

1,8 16V 104  kW/5M - - 336 400 373 200 - 432 200

1,8 16V AT 104 kW/5A - - 366 400 403 200 - -

převodovka 120kW6M - - 383 400 431 200 - -

rychlost (km/h) 120W/6A - - - 461 200 - -
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Peugeot i0n
Po m�ste pod proudem

High

el 47 kW 887 880

Základní cena v�. DPH

pohon E

výkon (kW/k) 47 (64)

točivý moment (n.m) 180

akumulátor li-Ion

kapacita (KWH) 16,0

rychlost (km/h) 130

zrychlení 0-100 km/h (s) 15,9

max. dojezd 150

Hlavní technické údaje délka (mm) 3480

šířka (mm) 1475

výška (mm) 1610

rozvor (mm) 2550

průměr zatáčení (m) 1310/1270

zavazadlový prostor (l) 9,5

nádrž paliva (l) 168

pohotovostní hmotnost (kg) 1195

užitečná hmotnost (kg) 255

Hlavní rozm�ry a hmotnosti

Peugeot soukromník�m ale p�e-
devším firmám a státním institucím 
nabízí elektrický automobil i0n. 
Nejv�tší uplatn�ní zatím nachází 
v rámci spole�ného projektu Peu-
geotu se spole�ností �EZ.

Peugeot i0n je snadno ovladatelný, tichý, pohodlný a nená-
ročný automobil předurčený pro městský provoz. Vzešel ze 
spolupráce koncernu PSA s japonskou společností Mitsubishi 
Motor. Mitsubishi Motor také tento elektromobil v Japonsku 
vyrábí.
Trakční elektromotor i převodovka s jedním redukčním pře-
vodem jsou umístěny před zadní poháněnou nápravou. Elek-
tromotor je napájen přes proudový měnič, který převádí stej-
nosměrné napětí 330 V z akumulátoru na střídavý třífázový 
proud 330 V. Synchronní elektrický motor s permanentními 
magnety má největší výkon 47 kW a stálý výkon 35 kW, točivý 
moment je 180 N.m při otáčkách v rozsahu od 0 do 2000/min.
Peugeot i0n má lithio-ionové akumulátory. Díky účinnému vy-
užívání energie a optimalizaci rekuperace energie  při zpoma-
lování umožňují dojezd kolem 150 km. Dojezd ovšem hodně 
závisí na výškovém profi lu trasy. Za pomocí klasické domácí 
zásuvky na 220 V/16 A se akumulátor plně nabije za 6 hodin. 
Speciální systém pro rychlé dobíjení umožňuje nabití na 50 % 
za 15 minut a na 80 % za 30 minut. 
Standardní bezpečnostní výbava zahrnuje šest airbagů, ESP, 
elektronický rozdělovač brzdného účinku REF a brzdový asis-
tent EVA. Akumulátor je v pevném pouzdru, které je umístěno 
pod podlahou tak, že je chráněno v případě nárazu. V případě 
nárazu izoluje pojistný systém akumulátor od vysokonapěťo-
vých okruhů.
Sériová výbava zahrnuje litá kola, posilovač řízení, mlhovky, 
automatické rozsvěcování světlometů, denní světla, dálkové 
centrální zamykání, palubní počítač, klimatizaci, autorádio 
s  řehrávačem CD/MP3, Bluetooth a USB, elektrické ovládání 
předních a zadních oken atd.
Spolu s vozem i0n uživatel získává i telematické technologie 
pro využití služby Peugeot Connect, zahrnující Peugeot Co-
nnect SOS a Peugeot Connect Assistance.
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Jaguar XJ Supersport MY12
Na vrcholu

Vrcholnou modelovou řadu v nabídce Jaguaru představuje typ XJ. 
Majestátní sedan nabízí mimořádnou úroveň komfortu v elegantním 
sportovním balení. Je to auto, které bere dech vzhledem ale 
především svými výkony.
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Společnost Jaguar Land Rover pod kontrolu indického kon-
cernu Tata modernizovala všechny vozy své modelové nabíd-
ky. "Modernizací stávajících modelových řad vytváříme základ 
pro růst prodeje po celém světě. S novými verzemi vstupuje-
me do nových segmentů a současně posilujeme své postave-
ní na nových trzích s velkým potenciálem růstu," řekl nám při 
jejich představování hlavní programový inženýr Jaguar Cars 
Andy Whyman.
V případě sedanů XF i kupé a roadsterů XK šlo o úpravy, kte-
ré by u jiných automobilek stačily k označení nová generace. 
Vlastně jediným modelem, jehož modernizace nepřekračuje 
běžné meze toho, co si pod tímto označením představujeme, 
je nejluxusnější model XJ a jeho špičková verze XJ Supersport. 
Na pohled hlavní změnou jsou nové světlomety nově tvarova-
né světlomety s integrovanými LED. Samozřejmě také u mo-
delu XJ ale přichází rozšířená možnost výběru komfortních do-
plňků, individualizace vozu a informačních systémů. Objevují 
se zde ale například i sedadla s masážní funkcí.
Pod označením XJ se zákazníkům nabízí velký luxusní sedan 
s pečlivě ručně zpracovaným interiérem a mimořádnými vý-
konnostními parametry. K jejich dosažení dopomáhá i relativ-
ně lehká leteckým průmyslem inspirovaná hliníková konstruk-
ce nosné struktury, takže XJ je o 150 kg lehčí než srovnatelné 
vozy konkurence.
Pro model XJ jsou na českém trhu k dispozici zážehový pětilitr 
V8 AJ-V8 Gen III bez přeplňování nabízející výkon 283 kW (385 
k) a vylepšený třílitrový turbodiesel AJ-V6D Gen III s výkonem 
202 kW (275 k) s točivým momentem 600 N.m.

Vrcholná verze XJ Supersport je poháněna výkonnější ver-
zi hliníkového motoru AJ-V8 shodnou se nejrychlejším kupé 
v  abídce jaguaru, modelem XKR-S. Pětilitrový motor s přímým 
vstřikováním benzinu a s přeplňováním mechanicky poháně-
ným dmychadlem typu Roots zde má výkon 375 kW (510 k) 
a točivý moment 625 N.m. Převodovka je, stejně jako u dalších 
dvou pohonných jednotek, šestirychlostní samočinná s mož-
ností volby rychlostních stupňů JaguarDrive Selector pomocí 
páček za volantem. Největší rychlost je elektronicky omezena 
na 250 km/h, takže se parametry vozu mohou naplno projevit 
jen ve zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,9 s. 
Pokud by se standardní verze dlouhá 5127 mm zdála málo 
prostorná, může si přidat 125 mm na rozvoru, které se pro-
měňují ve větší prostor pro nohy cestujících na zadních se-
dadlech. Vůz s dlouhým rozvorem (LWB - Long Wheelbase) je 
dlouhý 5247 mm. Obrovský prostor pro zavazadla je u obou 
verzí stejný - 520 l.
O zajištění maximální úrovně komfortu i bezpečnosti se sta-
rá vzduchové pérování, systém plynulé změny charakteristiky 
tlumení Adaptive Dynamics, aktivní řízení činnosti diferenciá-
lu ADC či rychle se měnící charakteristika řízení zabezpečující 
bleskovou reakci a vynikající ovladatelnost.
Špičková technika informuje řidiče - unikátní displej 12,3" s HD 
rozlišením Virtual Instruments a další dotykový 8" displej Dual 
View, který lze využít jak pro navigaci, tak i k projekci fi lmů 
z  VD. O dokonalý poslech hudby se stará hifi  systém Bowers 
& Wilkins 1200 W doplněný hard-diskem HDD a dvěma USB 
porty, samozřejmě s Bluetooth a dalšími doplňky.

motor V8 5,0 V8 5,0 SC SS 3,0 V6 D

palivo B B N

výkon (kW/k) 283 (385) 375 (510) 202 (275)

točivý moment (N.m) 380 625 443

převodovka 6A 6A 6A

rychlost (km/h) 250 250 250

zrychlení 0-100 km/h (s) 5,7 4,9 6,4

spotřeba (l/100 km) 11,3 12,1 7,0

Základní data (LWB)

výkon/převodovka Luxury Premium Luxury Portfolio Supersport

V8 5,0 283 kW/6A - 2 439 120 2 630 040 -

V8 5,0 SC 375 kW/6A - - - 3 359 280

V6 3,0 Diesel 202 kW/6A 1 953 840 2 064 480 2 254 800 2 631 000

V8 5,0 LWB 283 kW/6A - 2 544 000 2 735 040 -

V8 5,0 SC LWB 375 kW/6A - - - 3 514 680

V6 3,0 Diesel LWB 202 kW/6A - 2 163 000 2 362 200 2 738 400

Základní ceny v�. DPH

SWB LWB

délka (mm) 5127 5247

šířka (mm) 1899 1899

výška (mm) 1457 1457

rozvor (mm) 3032 3157

rozchod (mm) 1626/1604 1626/1604

průměr zatáčení (m) 12,3 12,7

zavazadlový prostor (l) 520 520

nádrž paliva (l) 85 85

pohotovostní hmotnost (kg) 1755-1915 2300-2390

užitečná hmotnost (kg) 545-569 542-562

Hlavní rozm�ry
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Období přezouvání pneumatik na zimní či letní je dobou, kdy se ve 

větší míře nakupují i nová kola. Vedle těch značkových se nabízejí 

i laciné alternativy. Ty ale mohou být velmi nebezpečné.

Výbava vozidla, do níž patří i kola, a to ocelová i z lehkých slitin, 
podléhá schvalování technické způsobilosti. Do Technického 
průkazu vozidla mohou být na základě Typového listu a zku-
šebního protokolu TÜV zapsána pouze kola s číslem schválení 
KBA. Aby mohla litá kola získat číslo schválení KBA, musí ve 
zkušebně TÜV úspěšně absolvovat test ohybu, nárazový test, 
test odvalování a zástavbu do vozidla.
U každého kola na trhu s náhradními díly si motorista může 
jednoduše ověřit, zda těmito testy prošlo. Na jeho čelní straně 
musí být vyražená či odlitá značka KBA nebo E v kroužku s čís-
lem schválení. Kola opatřená takovýmto schválením garantují 
dodržování konstantní kvality při výrobě. Ve zkušebně TÜV ab-
solvovala předepsané pevnostní testy a prošla zástavbou 
do každého modelu automobilu pro který jsou homo-
logována. 
Na českém trhu, a to zejména internetovém, 
je se ale volně nabízejí i nehomologovaná 
litá kola. Spotřebitelé sice jejich nákupem 
ušetří pár stokorun, ale dostávají kola, 
která neprošla předepsanými pevnost-
ními testy a tudíž není nic známo 

o  vhodnosti jejich použití pro konkrétní model automobilu 
například z hlediska nosnosti. Vůz s nehomologovanými koly 
neprojde technickou prohlídkou na STK a je zde riziko krácení 
pojistného v případě uplatnění pojistné události u pojišťov-
ny. V případě, že pojišťovna sezná, že vozidlo nebylo v době 
vzniku pojistné události způsobilé k provozu díky použití ne-
homologovaných kol, může odložit uplatněnou škodnou udá-
lost zcela bez náhrady.

AUTOsafety
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Přes pastviny i tunelem

Land Rover pro představení modelu Range Rover 

Evoque nezvolil žádný umělý terénní okruh, ale 

prostředí, v němž je tento vůz opravdu doma - pastviny 

severního Walesu a centrum Liverpoolu se zákoutími, 

která by zde nikdo nečekal.
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Začínáme u moře na letecké základně RAF Anglesey ve Walesu. Jízda po Severním 
Walesu nám objevila nádhernou krajinu plnou lesů, hor a divokých řek. Přitom se pro-
kázala obratnost kompaktního Range Roveru na úzkých klikatých silničkách. 
A pak přišly ukázky schopností jízdy v terénu po horských cestách kraje Snowdonia 
používaných pro pasení ovcí (v obavách prchajících před autem) a krav (jen neochotně 
dělajících místo na projetí). Cesty vedly po vlhké kluzké trávě, prudkými stoupáními 
i srázy. Místy jsme projížděli uzoučkými cestami s vyjetými hlubokými kolejemi, jinde 
zase po lepších cestách ale na okraji prudkého srázu. 
Průjezdy hlubokými výmoly i otírání se o větve, kterým nebylo možné se vyhnout, ve 
mně budily soucit s autem, které svým vzhledem vůbec nevypadá, že by bylo předur-
čené pro takováto dobrodružství.
Pak následovala jízda po dálnici a proplétání se ulicemi Liverpoolu, tedy města, kde se 
na předměstí Hallewood vozy Evoque vyrábějí. Ač jsme si mysleli, že už máme terénní 
dobrodružství za sebou, brzy je jasné, že to byl omyl. Ještě na nás čekají dvě hlavní 
atrakce. 
Uprostřed města odbočujeme do místa vypadajícího jako tovární dvůr. Najednou se 
ocitáme na divoké cestě obklopené křovinami, která nás vede do tunelu Edge Hill ve-
doucího pod městem, nejstaršího tunelu tohoto typu na světě. Vlaky zde už dávno ne-
jezdí, takže se můžeme vydat do temnoty. Snažím se vyhýbat hlubokým dírám, sotva 
patrným v záři světlometů, a po pár stech metrech se s autem nořím hluboko do vody v 

místě, kde ještě není vidět ani náznak konce tunelu. Tady zapadnout by i přes spojení 
vysílačkou nebylo nic příjemného. Také výjezd z tunelu je dramatický do prudkého 
výjezdu s neméně strmým spádem dolů. A pak se náhle opět ocitám na běžné ulici, 
kde by nikoho ani nenapadlo, jaká divočina se skrývá za zdí.
Úplně na závěr přišel ještě poslední zážitek, při němž jsme se stali atrakcí pro stovky 
turistů - návštěvníků legendárních doků na řece Mersey. Sjíždíme až k hladině a no-
říme se do vody. Na pontonu jen o pár centimetrů širším než je rozchod kol vozu, 
ale dlouhém pár set metrů, zkoušíme hluboké brodění. Při něm jsme pomocí kamer 
na voze, normálně usnadňujících manévrování v terénu, mohli pod hladinou hledat 
ryby.  
Na závěr tohoto ojedinělého dobrodružství bylo těžké se rozhodnout, zda nás více 
nadchly schopnosti vozu nebo zážitky z nádherné přírody a tajných zákoutí Liverpoo-
lu. Jisté ale je, že Evoque všechny připravené nástrahy zvládal s naprostým přehle-
dem. Mnozí britští novináři dokonce po této prezentaci vytýkali konstruktérům Land 
Roveru, že v případě Evoque udělali až příliš dobré auto. 
Pro ty, kteří hledají módní zboží, s nímž budou jezdit jen po městě, to tak může oprav-
du vypadat. Navenek elegantní a trendy "malý Rangie" ale je ve skutečnosti nesmírně 
robustním autem, které si v ničem nezadá se svými většími sourozenci. Prostě ta-
kovým, které si toho v terénů dá neuvěřitelně hodně líbit a skutečně toho strašně 
moc dokáže. Evoque je skutečným Range Roverem, což znamená, že jeho majitel má 
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k dispozici nejen komfortní auto pro každodenní provoz, ale 
především jistotu, že dojede za všech okolností i když se ven-
ku čerti žení a majitelé jiných aut raději nechají své miláčky v 
garáži. 
Stálý pohon všech kol má u zadní nápravy umístěnou elektro-
nicky řízenou spojku Haldex speciálně upravenou pro potřeby 
dynamické odezvy tohoto vozu. Řízení je s elektrickým posi-
lovačem EPAC a přesto je velmi přesné a reaguje velmi rychle. 
Pro překonávání nerovného povrchu je Evoque vybaven vyni-
kajícím systémem elektronicky řízeného pérování MagneRide 
3. generace. Ten současně koriguje pohyby karoserie i kol.
Nad volbou nejvhodnějšího režimu pro jízdu v terénu už le-
gendárního systému Land Rover Terrain Response není tře-
ba dlouze dumat, protože stačí jen najít ten správný symbol 
a  ředvolit jeden ze čtyř - základní, tráva/šotolina/sníh, bláto/

hluboké koleje a písek. Systém Terrain Response pak nastavu-
je charakteristiku motoru, převodovky, mezinápravové spojky, 
systémů podvozku a elektrického posilovače řízení EPAS pro 
dosažení co nejlepší ovladatelnosti a maximalizaci záběrových 
schopností.Také pro spuštění systému pro usnadnění jízdy z 
prudkého svahu stačí stisknutí jediného tlačítka. Vše předvolené 
se zobrazuje na displeji před řidičem. Originální je i volba reži-
mu samočinné převodovky s otočným ovladačem jako u vozů 
Jaguar - opět jednoduché a zcela logické uspořádání.
Všechny asistenční systémy Range Roveru Evoque fungovaly na-
prosto dokonale. Jen mne chvílemi napadlo, jestli už nejsem za 
volantem zbytečný. Vše skvěle pomáhá v překonávání překážek, 
ale pro opravdovou radost z jízdy v terénu bych přece jen raději 
některé z elektronických pomůcek vypnul abych se přesvědčil, 
zda tyto nástrahy dokáži zvládnout i já jako řidič.
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Vytrvalostní závody nabízejí dramatické závody atraktiv-
ních aut. Jejich vrcholem je 24 hodin v Le Mans. Vyvíjet 
speciální auta pro jediný závod a jen pro ten udržovat tým 
zkušených mechanik� ale nemá smysl. Proto se pravidel-
n� vrací myšlenka vrátit se k celému seriálu, jakým býva-
lo mistrovství sv�ta zna�ek, popularitou konkurující i F1. 
Jako p�íprava na p�ipravovanou obnovu sv�tového šampi-
onátu se letos konal seriál Intercontinental Le Mans Cup 
spojující nejvýznamn�jší vytrvalostní závody sv�ta - vedle 
Le Mans se do n�j zapo�ítávaly 12 hodin v Sebringu, 1000 
km ve Spa, šestihodinovky v Imole, Silverstone a Žuha-
ji a ješt� Petit Le Mans, což je desetihodinovka v Atlant�. 
Pr�b�h seriálu byl jednozna�ný - už po šesti ze sedmi 
závod� si s p�ti prvenstvími po tvrdých soubojích s vozy 

Audi zajistil titul Peugeot s vozem 908 HDi. Jenže co je to 
platné, když v Le Mans triumfovalo Audi R15 TDI. V kate-
gorii GTE svedlo boj o vít�zství hned p�t zna�ek. 
Nejúsp�šn�jší bylo Ferrari, jehož soukrom� p�ipravované 
vozy odrazily útok továrních voz� BMW i celé sme�ky Por-
sche.
Krom� už tradi�ního amerického ALMS se op�t jela také 
Le Mans Series, která k evropským závod�m ILMC p�idala 
ješt� podniky na okruhu Paula Ricarda a v Estorilu. 
V t�ch vyhrál Peugeot týmu ORECA a v�z Pescarolo. 
Vzhledem k tomu, že se tovární tým Peugeotu nep�ihlá-
sil, získal titul pravideln� bodující švýcarský tým Rebellion 
s vozem Lola, v n�mž se testoval motor Toyota pro návrat 
Japonc� do Le Mans.
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Finský výrobce Nokian přichází s novými eko-

logickými zimními pneumatikami WR D3 a WR 

A3 umožňujícími ekonomickou či sportovní 

jízdu s výjimečnou bezpečností. Dobře odvá-

dějí rozbředlý sníh a vodu, a chrání tak proti 

vzniku aquaplaningu.

Pneumatika Nokian WR D3 s šípovým vzorem 

je určena pro malá a středně velká rodinná 

vozidla a pro řidiče, kteří kladou důraz na 

ekonomičnost a bezpečnost jízdy. Je vhodněj-

ší do terénu a má lepší záběrové vlastnosti na 

sněhu. Pneumatika Nokian WR A3 s asymet-

rickým dezénem je optimalizována pro větší 

a výkonnější vozidla. Její schopnosti lépe 

vyniknou na dálnici. Vyniká především přes-

nou ovladatelností a sportovními jízdními 

vlastnostmi i při vyšších rychlostech. 

Nejpokrokovější technologie, jakou je stavba 

pneumatiky založená na nanobázi, redukují 

škodlivý vznik tepla, čímž se zároveň snižuje 

i valivý odpor pneumatiky. Díky vysokému 

obsahu siliky mají ekologické pneumatiky 

velmi nízký valivý odpor, takže snižují spotře-

bu paliva.

Tradiční akce společnosti Alcar Elegance i v 

zimě nabízí homologovaná litá kola vhodná 

pro zimní provoz s cenovým zvýhodněním a 

s jednoduchým designem, který lze snadno 

udržovat. Kola jsou opatřena kvalitní finální 

úpravou, která zajišťuje odolnost laku vůči 

soli a dalším nečistotám, které se mohou 

objevit v provozu na zimních silnicích. To vše 

zastřešuje tříletá záruka na všechna litá kola 

značek AEZ, Dotz, Dezent a Enzo.

Velmi zajímavou novinkou je tzv. Hybridní 

kolo. Jde o speciální kolo v originálním roz-

měru, které vzhledem připomíná litá kola, 

ale ve skutečnosti je kolem ocelovým. To je k 

dispozici v průměru 15" a 16" v originálních 

rozměrech pro vozy Audi A3, Seat Exeo, Seat 

Leon II, Škoda Octavia II, Škoda Superb, Ško-

du Yeti, Volkswagen Golf V a VI, Volkswagen 

Eos, Volkswagen Passat a další.

Zimní pneumatiky Nokian 
WR D3 a WR A3

Zimní pneumatiky Goodyear 
UltraGrip 8

Sportovní zimní pneumatiky 
Dunlop SP WinterSport 4D

Alcar opět nabízí 
Eleganci i v zimě 

Zimní pneumatiky Goodyear UltraGrip jsou 

jednou z nejúspěšnějších rodin zimních 

pneumatik v historii. Nová zimní pneumati-

ka Goodyear UltraGrip 8 je první směrovou 

pneumatikou s patentovanou technologií 

Goodyear 3D-BIS (Block Interlocking Sys-

tem - Systém vzájemného uzamykání bloků) 

po celém běhounu pro lepší přilnavost a 

kratší brzdnou dráhu. Díky tomu má lepší 

přilnavost, kratší brzdnou dráhu i lepší jízd-

ní vlastnosti a chování při brzdění. Kromě 

toho pneumatika UltraGrip 8 kombinuje 

několik dalších inovativních technologií, jež 

jí umožňují podat špičkový výkon v široké 

škále zimních podmínek.

Společnost Dunlop uvedla na český trh 

svou nejnovější vysoce výkonnou zimní 

pneumatiku Dunlop SP WinterSport 4D. Ta 

přináší řadu inovativních technologií vy-

tvořených tak, aby zvyšovaly bezpečnost a 

zaručily větší odezvu od vozovky, což řidiči 

dodává jistotu za jakéhokoli zimního poča-

sí. Její název je odvozen od nového lamelo-

vého systému 4D s přidanou příčnou lamelu 

poskytující další hranu v bočním směru, což 

zlepšuje boční vedení. 

Pneumatika Dunlop SP WinterSport 4D po-

dává vynikající výkony nejen na sněhu. Aby 

obstála i mokru, nabízí kombinaci unikát-

ního směrového dezénu běhounu a dyna-

mické běhounové směsi. K dosažení vysoké 

úrovně odezvy při řízení a brzdění využívá 

systém vzájemně uzamykatelných lamel.

AUTOfun
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Reference p eklad :
-   Knihy - historické práce pro vydavatelství ELKA PRESS ( ije Elvis?, Ponorkové eso), pro vydavatelství REBO knihy pro 

d ti (Nákla áky a traktory, Rychlá auta, Závodní motorka, Letadla, Pirátská lo , Atlas sv ta) 
i dosp lé (Stromy, Reflexní terapie, Krajinomalba), pro vydavatelství Mladá fronta encyklopedická kniha 
Adama Hay-Nichollse Formule 1.

-  Scéná e dokument  eské televize v novaných motoristickému sportu (Zákulisí formule 1, Super racers, 
Monako - Závod král , 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).

- P eklad knihy The Evolution Theory pro dovozce voz  Mitsubishi M Motors.
-  P eklady text  pro www.autoweek.cz, ekonomicky zam ené lánky z Automotive News pro asopis Auto Data & News, 

lánky zam ené na technická témata a problematiku bezpe nosti silni ního provozu pro asopis ÚAMK Autostyl, tech-
nicky a ekonomicky zam ené lánky pro asopis FORMULE, v letech 2000 - 2002 
pro eskou verzi anglického asopisu F1 RACING.

P�EKLADY Z ANGLI�TINY 
A DO ANGLI�TINYse zam�ením 
na technická témata p�edevším z oblasti 
automobilového pr�myslu.

Za mnoho let p�ekládání text� s odbornou automobilovou tematikou máme vlastní rozsáhlou databázi technických výraz�.
Texty s automobilovou tématikou spojujeme s odborným lektorováním.
Nabízíme i rešerše internetových stránek na zadaná témata.

vrybecky@autoweek.cz
rybecka@volny.cz
tel. 737 846 184
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