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AUTOnews

AKČNÍ NABÍDKA
E D I T I O N  C Z

Škoda Auto přichází s prodejní akcí zaměřenou 
na modelovou řadu Octavia. Octavia Edition CZ
přibližuje nejnovější techniku pohonných jednotek
většímu počtu domácích zákazníků. V případě, 
že se rozhodnou pro některý ze zážehových motorů
TSI nebo vznětových motorů se vstřikováním 
Common Rail, mohou dostat výrazné slevy, 
jež mohou dosáhnout částku až 85 000 Kč. 
Nabídka platí pro vybrané motorizace a všechny
stupně výbav modelů Octavia a Octavia Combi 
vč. verzí Laurin&Klement, RS a Scout vyjma varianty
Classic. Akce Edition CZ se vztahuje také na akční
nabídku Prima, která se stává základní úrovní
výbavy modelové řady Octavia. Octavia Prima 
se nově nabízí i s motorem 1,4 TSI/90 kW. 
Škodu Octavia je možné v rámci akční nabídky
Edition CZ získat již od 334 900 Kč za verzi 
Prima Edition CZ 1,2 TSI/77 kW se šestirychlostní
přímo řazenou převodovkou. 
Zároveň se u modelu Octavia snižuje cenový rozdíl
mezi karoseriemi liftback a kombi o 10 000 Kč.

1.  Škoda Octavia
2.  Škoda Fabia
3.  Škoda Yeti
4.  Škoda Superb
5.  Kia cee´d
6.  Ford Fiesta
7.  Hyundai i30
8.  Ford Fusion
9.  Renault Mégane

10.  Volkswagen Golf

2026
1839

584
538
513
476
458
446
383
365

České Top 10 - červen 2010 FRANCOUZI ZBROJÍ
Blíží se autosalon v Paříži a francouzské automobilky
pro něj připravují řadu novinek. Dvě z nejvýznam-
nějších dokládají neutuchající touhu Francouzů
vyrovnat se s nadvládou německých značek 
v segmentu velkých exkluzivních sedanů. Přes
všechny předchozí nezdary a pokusy vyhnout se
přímé konkurenci nekonvenčními koncepty se nyní
vracejí k tradičním, v podstatě konzervativním
sedanům.
Peugeot podobu svého modelu 508 naznačil 
v Ženevě konceptem 5byPeugeot. Už číselné
označení 508 naznačuje, že se bude jednat o sou-
časnou náhradu modelu střední třídy 407 i velkého
607. Proto bude v nabídce také verze 508 SW 
s karoserií kombi. Celkové pojetí vozu vychází 
ze zcela nového designového stylu Peugeotu.

Podobně nové pojetí designu, znamenající návrat 
k větší eleganci bez provokací, přináší i Renault
Latitude. Ten se dokonce představí ještě dříve než
v Paříži, a to na autosalonu v Moskvě. I to naznaču-
je, kde vedení Renaultu očekává největší možnosti
úspěchu v tomto segmentu. Latitude se zařadí tam,
kde se kdysi neprosadil model Safrane a nahradí
zákazníky nepřijatý nekonvenční model Vel Satis.
Renault Latitude vznikl na stejném základě jako
nová generace korejského vozu Samsung SM5,
jenž se už prodává v Koreji a pod jménem Renault
Safrane i na Blízkém východě.

MITSUBISHI ASX - menší bratr
Nový kompaktní model Mitsubishi ASX (neboli
Active Smart X-over) je trochu jiným crossoverem.
Je spojujícím článkem mezi sportovním modelem
Lancer a SUV Outlander. Z každého z nich si bere
mnohé technické přednosti a dohromady je nabí-
zí v atraktivním balení. Jeho pohonné jednotky a
velmi lehká konstrukce mu dodávají významnou
výhodu proti konkurenci ve výrazně nižší spotře-
bě pohonných hmot v reálném provoz.

ASX vznikl na stejné platformě, označované Pro-
ject Global, jako Outlander i Lancer. S Outlande-
rem jej spojuje i stejný dlouhý rozvor 2670 mm a
většina použitých komponent. ASX je ale o 345
mm kratší a jeho pohonné jednotky jej spojují spíš
s Lancerem. Motory mají proměnlivé časování
rozvodu MIVEC, přičemž turbodiesel 1,8 DI-D je
zcela nový a brzy rozšiřuje i nabídku u Lanceru.
Všechny pohonné jednotky jsou vybaveny sadou
ClearTec, zahrnující mj. systém Start/Stop.  

ASX je praktickým autem se zavazadlovým prosto-
rem o objemu 442 l. Systém pohonu všech kol AWD
s uzávěrkou diferenciálu mu navíc poskytuje nad-
standardní schopnosti jízdy v terénu.

Součástí základní výbavy jsou čelní, boční a hlavové
airbagy, od úrovně Invite i kolenní pro řidiče. Stan-
dardně se dodává mj. i systém aktivního řízení sta-
bility a záběru M-ASTC, klimatizace, palubní počítač
či autorádio s přehrávačem CD/MP3 a vstupem AUX
(od Invite i USB).

Mitsubishi ASX se vyrábí se v Japonsku v závodě
MMC Okazaki.

výkon/převodovka
96 kW/5M
85 kW/6M

110 kW/6M

motor
1,6 MIVEC
1,8 DI-D MIVEC Low

1,8 DI-D MIVEC High

pohon
4x2
4x2
4x4
4x4

Inform
429 900
489 900

-
-

Invite
469 900
529 900
569 900
599 900

Intense
519 900

-
629 900
659 900

Instyle
-
-
-

719 900

Instyle+
-
-
-

769 900

ZÁKLADNÍ CENA VČ. DPH



Infiniti M37 - první reprezentant M Line
Infiniti uvádí na trh nový model, luxusní sedan
M37 u něhož zážehový motor V6 3,7 l o výkonu
235 kW (320 k) pohání zadní kola. Vybaven je
sedmirychlostní samočinnou převodovkou. Infiniti
věří, že s ním dokáže narušit zavedenou hierarchii
na evropském trhu luxusních manažerských vozů.
Proto byla tato třetí generaci vyvinuta cíleně pro
evropské trhy.

Základní výbava mj. zahrnuje bixenonové světlo-
mety, kameru pro couvání, zvukový systém s pev-
ným diskem HDD a nový volič jízdního režimu
Infiniti Drive, jenž přizpůsobuje jízdní parametry
podle jednoho ze čtyř režimů (sportovní, normální,
ekonomický a sníh).

Luxusnější verze M37GT je vybavena vyhřívanými
a klimatizovanými předními sedadly a dřevěným
obložením. Sportovnější varianta M37S má aktivní
řízení všech kol 4WAS (4-Wheel Active Steering),
vyhřívaná a klimatizovaná sportovní sedadla,
řazení páčkami pod volantem a 20" kola z hliní-
kové slitiny. 

Třetí generace úspěšné modelové řady SUV 
Sportage se vyvíjela společně s Hyundaiem ix35 ve
výzkumném a vývojovém středisku v Rüsselsheimu
a Design Centru ve Frankfurtu. Pro evropské trhy
se vyrábí v Žilině. S rozvorem náprav 2640 mm
předčí většinu kompaktních SUV.

Do prodeje přichází s dvoulitrovými motory -
zážehovým s proměnlivým časováním sacích i
výfukových ventilů Double CVVT a turbodieselem
2,0 CRDi. Během podzimu je doplní zážehový s
přímým vstřikováním benzinu 1,6 GDI a turbodiesel
1,7 l, oba se systémem ISG (tj. stop-start). Verze 
s pohonem všech kol jsou vybaveny novým 
systémem Dynamax AWD s viskozní spojkou 
s elektrokapalinovým aktivním ovládáním.

Součástí základní výbavy Active jsou dva airbagy
(od úrovně Active Plus už jich šest), klimatizace,
autorádio se 6 reproduktory, CD a MP3 přehrá-
vačem a připojením AUX/USB, palubní počítač či
elektricky ovládaná okna. Od úrovně Active Plus
se dodává elektronický stabilizační systém ESC
integrující mj. systémy proti blokování brzd ABS,
kontroly prokluzu TCS, kontroly bzdění při jízdě
ze svahu DBC, asistent pro rozjezd do kopce HAC,
ochrany proti převrácení ROP, kontroly stability
VSM a kontroly brzd v zatáčkách CBC. Úroveň
Comfort Plus přidává mj. světlomety s funkcí 
Cornering a Exclusive také parkovací kameru.

U verzí Premium, o něž se očekává největší zájem,
se přidávají elektronické asistenční a  protikolizní
systémy souhrnně označované jako dynamický
bezpečnostní štít (Dynamic Safety Shield). Ten je
doplněn systémem sledování mrtvého úhlu 
BSI (Blind Spot Intervention). Dalšími novinkami
jsou systém aktivního potlačení hluku ANC 
(Active Noise Control) a klimatizace Forest Air, jež
v interiéru vytváří příjemný vánek obohacený o
vůni uvolňující napětí. Dále je zde aparatura Bose
Sound System se 16 reproduktory i informační 
a zábavní systém Infiniti Connectiviti+ zahrnující
navigaci s 30 GB pevným diskem.

Zájemcům o tento vůz se nabízí unikátní podoba
webového konfigurátoru poskytující podrobnosti
detailů interiéru a současně si jej mohou zobrazit
při jízdě různými typy krajiny.

Pro modelovou řadu M se připravují ještě další
dva motory: od října turbodiesel M30d a od jara
2011 hybridní model M35h.

AUTOnews
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KIA SPORTAGE - nové pojetíKIA SPORTAGE - nové pojetí

výkon/převodovka
103 kW/6M
120 kW/5M
120 kW/6A
120 kW/5M
120 kW/6A
85 kW/6M
100 kW/6M
100 kW/6M
100 kW/6A

motor
1,6 GDi
2,0 CVVT

1,7 CRDi
2,0 CRDi

pohon
4x2
4x2

4x4

4x2
4x2
4x4

Active
419 980
489 980
529 980
519 980
559 980
504 980
554 980
584 980
624 980

Active+
449 980
519 980
559 980
549 980
589 980
534 980
584 980
614 980
654 980

Comfort+
499 980
569 980
609 980
599 980
639 980
584 980
634 980
664 980
704 980

Exclusive
549 980
619 980
659 980
649 980
689 980
634 980
684 980
714 980
754 980

ZÁKLADNÍ CENA VČ. DPH

výkon/převodovka
235 kW/7A

motor
V6 3,7 l

M37
1 320 000

M37GT
1 396 500

M37S
1 460 300

M37GT Premium 
1 552 500

M37S Premium
1 616 300

ZÁKLADNÍ CENA VČ. DPH
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Druhá generace Opelu Meriva není jen další evolucí
úspěšného předchůdce. Přináší celou řadu revolučních
novinek, činících z tohoto vozu zcela unikátní nabídku
nejen mezi malými MPV.

MMMMAAAALLLLÉÉÉÉ    AAAAUUUUTTTTOOOO    
SSSS    VVVVEEEELLLLKKKKÝÝÝÝMMMMIIII     MMMMOOOOŽŽŽŽNNNNOOOOSSSSTTTTMMMMIIII

6

Opel MerivaOpel Meriva
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V roce 2003 Opel přišel s modelem Meriva, s nímž
získal obrovský prodejní úspěch. Posunul nabídku
variabilního uspořádání interiéru mezi malá auta
a v podstatě tak vytvořil nový segment trhu.
Nedlouho poté vedení automobilky rozhodlo, že
nová generace, na níž se začínalo pracovat, nepři-
nese jen evoluci úspěšného vozu, ale přijde s další
revolucí, přesněji řečeno revolucemi. Aby pro ně
byl vytvořen potřebný prostor, byla nová Meriva
postavena na platformě odvozené z kompaktního
minivanu Zafira.

Vůz vytvořený techniky a designéry v Rüsselsheimu
se vyrábí ve španělské Zaragoze. Posun v úrovni
nového vozu dokládá použití přístrojové desky z
modelu Astra či elektroinstalace z ještě většího
modelu Insignia. Z toho byla převzata i řada
prvků nadstandardní výbavy. 

Meriva si samozřejmě zachovala největší přednost
první generace v podobě variabilního systému
posuvných zadních sedadel FlexSpace. Ten prošel
inovací, jež rozšiřuje a současně usnadňuje mož-
nosti posunu sedadel.

Nová Meriva přichází především se zcela novým
pojetím zadních dveří - systémem FlexDoors. Jejich
uspořádání s panty vzadu a obráceným otevíráním
v mnohem větším úhlu přináší celou řadu výhod,
jež by měly přesvědčit kupující, aby překonali
nedůvěru k tomuto zcela novému pojetí auta.
Především pro rodiny s malými dětmi ale i starší
osoby velmi rychle ocení, jak velké výhody toto
uspořádání přináší zlepšeným přístupem k zadním
sedadlům.

Další revoluční novinkou je uspořádání odkládacího
prostoru mezi předními sedadly označované jako
FlexRail. Tvoří jej systém posuvných a vyjímatelných
schránek.

Novinkou jsou nově tvarovaná sedadla obdobné
konstrukce jako u větších modelů Astra a Insignia

Pohonné jednotky lze volit ze tří výkonových
verzí nové generace zážehového čtyřventilového
čtyřválce 1,4 l Ecotec, u něhož jsou dvě výkonnější
verze přeplňovány turbodmychadlem. V porovnání
s podobně výkonnými motory předchozí generace
s větším zdvihovým objemem mají výrazně sníže-
nou spotřebu benzinu..
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Od zahájení prodeje se dodávají dva turbodiesely
- 1,3 CDTI a 1,7 CDTI/74 kW. Motor 1,7 CDTI/74 kW
je vybaven šestirychlostní samočinnou převodovkou
s možností sekvenčního řazení pomocí funkce
ActiveSelect. Ještě do konce roku se objeví i
úsporná verze 1,3 CDTI ecoFLEX a dvě výkonnější
verze motoru 1,7 CDTI s 81 a 96 kW.

Meriva přichází do prodeje rovnou s akční 
nabídkou, která zahrnuje dodávku klimatizace a
palubního počítače zdarma pro výbavu Selection
a slevu 20 000 Kč pro obě vyšší verze.

Do standardní výbavy základní verze Selection
patří ESP, dva čelní airbagy, elektricky ovládaná
přední okna a vnější zpětná zrcátka a elektricky
ovládaná parkovací brzda.

Výbava Enjoy přidává boční a hlavové airbagy,
dvoupolohové hlavové opěry, středovou konzoli
FlexRail, klimatizaci a autorádio s přehrávačem
CD a MP3. Nejvyšší výbava Cosmo má navíc kon-
zoli FlexRail s loketní opěrou, elektricky ovládaná
i zadní okna, tempomat, ovládání rádia na volantu,
přední světlomety do mlhy a řadu exkluzivních
doplňků pro vylepšení exteriéru i interiéru.

V nabídce nadstandardní doplňků je tradiční sada
OPC Line pro zatraktivnění vnějšího vzhledu
vozu. Dále je samozřejmě připraven integrovaný
nosič jízdních kol FlexFix integrovaný do zadního
nárazníku, a stejně jako u Insignie a Astry adap-
tivní světlomety AFL a ortopedická přední sedadla
AGR. Z dalších doplňků zmiňme střešní nosiče a 
prosklenou střechu. V nabídce je i dvouzónová
klimatizace, autorádio se sedmi reproduktory 
a grafickým informačním displejem nebo autorádio
s navigací a barevným displejem či hands-free
sada a Bluetooth. Za příplatek lze získat i audio
rozhraní s USB konektorem, asistent rozjezdu do
stoupání a parkovací asistent s čidly vpředu 
i vzadu.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

1,4 16V
B

74/100
130
5M
177
13,9
6,1

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

1,4 Turbo
B

88/120)
175
5M
188
11,5
6,1

1,4 Turbo
B

103/140
200
6M
196
10,3
6,7

1,3 CDTI
N

55/75
180
5M
160
16,9
4,9

1,3 CDTI ecoFLEX
N

70/95
n. u.
5M

n. u.
n. u.
n. u.

1,7 CDTI
N

74/100
260
6A
172
13,9
6,4

1,7 DTC
N

81/110
n. u.
6M

n. u.
n. u.
n. u.

1,7 DTS
N

95/130
n. u.
6M

n. u.
n. u.
n. u.

základní cena vč. DPH
1,4 16V
1,4 16V Turbo
1,4 16V Turbo
1,3 CDTI
1,3 CDTI ecoFLEX
1,7 CDTI
1,7 DTC
1,7 DTS

výkon/převodovka
74 kW/5M
88 kW/5M
103 kW/6M
55 kW/5M
70 kW/5M
74 kW/6A
81 kW/6M
95 kW/6M

Selection
329 900

-
-

384 900
389 900
429 900

-
-

Enjoy
349 900
374 900
391 900

-
409 900
449 900
429 900
429 900

Cosmo
369 900
394 900
411 900

-
-

469 900
449 900
449 900

ZÁKLADNÍ CENY

ZÁKLADNÍ 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)

4288

1812

1615

2644

1488/1509

11,1

400/920

54

1360

530

10
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Jezdit čistěji a ještě šetřit

Při diskusích o alternativních způsobech pohonu osobních aut se obvykle zapo-
míná na LPG. Přitom použití propan-butanu je i u nás poměrně rozšířené, byť
ze zcela jiných důvodů než je ochrana ovzduší.

LPG, neboli Liquified Petroleum Gas, je směsí propanu a butanu.
Vzniká jako vedlejší produkt při zpracování zemního plynu nebo
ropy. Po světě jezdí 12 milionů vozidel poháněných tímto zka-
palněným plynem, z čehož okolo sedmi milionů jich je v Evropě.

Výhodou LPG z hlediska uživatele jsou především výrazně
nižší provozní náklady vzhledem jeho nižšímu zdanění než
benzinu nebo nafty. Relativně snadno lze na použití LPG 
přestavět již vyrobená auta poháněná zážehovým motorem.
To samozřejmě přináší i jistá bezpečnostní rizika, jimž se
vyhnou všichni, kteří striktně dodržují příslušné normy. Výhodou
LPG je i poměrně hustá sí� čerpacích stanic, a to nejen u nás,
ale po celé Evropě.

Motory na LPG produkují menší množství oxidu uhelnatého,
oxidů dusíku a zejména méně karcinogenních aromatických
uhlovodíků než tradiční ropná paliva. Cenou za to je menší
zavazadlový prostor kvůli rozměrnější nádrži a nemožnost 
parkovat v uzavřených prostorech.

Na zájem o vozy poháněné LPG u nás jako první zareagoval
dovozce vozů Subaru. Nabízí své vozy s profesionální 
přestavbou a poskytnutím plných záruk jako na ostatní nová
auta.

Nejprve Subaru na trh s pohonem na LPG uvedlo model
Impreza 2,0R, ale nyní už jsou v prodeji v rámci programu LPG
i modely Forester, Legacy a Outback.
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Audi A7
Nový horizont

Nové Audi A7 Sportback je automobilem, 
který vás s velkou pravděpodobností osloví 
svým podmanivým designem, vyspělou technikou, 
bohatou standardní výbavou a možná 
i příznivou základní cenou.
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Novinka ingolstadtské automobilky je vskutku ele-
gantní, má sportovního ducha, velmi reprezentativní
siluetu a je doslova prošpikována nejmodernějšími
elektronickými asistenčními a multimediálními
systémy. Téměř pětimetrový vůz je koncipován
jako luxusní pětidveřové kupé, a tomu do značné
míry odpovídá i konstrukce podvozku a výběr
pohonných jednotek, který je jasně orientován na
řidiče a patřičnou jízdní dynamiku automobilu.
Není sporu o tom, že nové Audi A7 Sportback
míří na novou skupinu zákazníků a dlouholeté
milovníky konkurenčních domácích značek 

Mercedes-Benz a BMW. Sebevědomí vozu vyzařuje
již z jeho dominantní masky chladiče Singleframe
a nízké kontury předních bi-xenonových světlometů.
To vše podtrhuje vyvážený boční profil karoserie
s nízkou linií střechy a decentní záď  s výraznou
odtrhovou hranou. Ve víku zavazadlového
prostoru o objemu 535 litrů (po úpravě zadních
sedadel až 1390 litrů) je navíc umístěn spoiler,
který se samočinně vysunuje a zasunuje při
rychlostech 130 a 80 km/h. 

16
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Čtyřmístný interiér nového Audi A7 Sportback 
je rovněž zpracován s německou důkladností 
a smyslem pro detail, přičemž veškeré ovládání je
velmi jednoduché a intuitivní.  Přímo v zorném
poli řidiče je například situován 7" multiinfor-
mační displej, na přání je pak možno si objednat
takzvaný head-up displej promítající nejdůležitější
informace na čelní sklo. Uprostřed přístrojové
desky je zapuštěn výsuvný 6,5" monitor (8" se
systémem MMI touch) a celý středový panel 
s regulací dvou- nebo čtyřzónové samočinné 
klimatizace je lehce natočen směrem k řidiči. 
K ovládání slouží i systém MMI Radio plus umístě-
ný na středovém tunelu či vyspělejší systémy MMI
Navigation a MMI Navigation plus s ovládáním
MMI touch kombinujícím navigační systém s pev-
ným diskem a komfortní zadávání dat (cílové
destinace, telefonní čísla) prostřednictvím touch-
padu. Pro nejnáročnější klientelu je připraven hi-fi
audiosystém renomované dánské značky Bang 
& Olufsen. Posádka  Audi A& Sportback může za
jízdy komunikovat se světem také prostřednictvím
internetového připojení s využitím mobilního 
telefonu Bluetooth a služeb zajišťovaných ve spo-
lupráci s portálem Google. Modul UMTS stahuje 
z portálu Google Earth fotografie a informace
přímo na monitor a kombinuje je s trasou navi-
gačního systému. Prostřednictvím hotspotu WLAN
lze připojovat různé mobilní přístroje.

značek Mercedes-Benz a BMW. Sebevědomí vozu
vyzařuje již z jeho dominantní masky chladiče
Singleframe a nízké kontury předních bi-xenono-
vých světlometů. To vše podtrhuje vyvážený boční
profil karoserie  s nízkou linií střechy a decentní
záď  s výraznou odtrhovou hranou. Ve víku zava-
zadlového prostoru o objemu 535 litrů (po úpravě
zadních sedadel až 1390 litrů) je navíc umístěn
spoiler, který se samočinně vysunuje a zasunuje
při rychlostech 130 a 80 km/h. 
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ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

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

2,8 FSI
multitronic

4x4
B

150 (204)
280
CVT
235
8,3
8

bude později

3,0 TFSI
S tronic quattro

4x4
B

220 (300)
440
7A
250
5,6
8,2

od srpna

3,0 TDI
multitronic

4x2/4x4
N

150 (204)
400/450

CVT
235
7,6
5,3

bude později

3,0 TDI
S tronic quattro

4x4
N

180 (245)
500
7A
250
6,5
6,0

od srpna

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

délka (mm)

šířka (mm)

výška (mm)

rozvor (mm)

rozchod (mm)

průměr zatáčení (m)

zavazadlový prostor (l)

nádrž paliva (l)

4969

1911

1420

2914

1644/1635

11,9

535/1390

65 (75)

základní cena vč. DPH
2,8 TSI multitronic
3,0 TFSI S tronic quattro
3,0 TDI multitronic
3,0 TDI S tronic quattro

výkon/převodovka
150 kW/CVT
220 kW/7A

150 kW/CVT
180 kW/7A

Kč
1 331 200
1 599 000
1 409 200
1 583 400

Audi A7 Sportback bude nabízen buď s pohonem
předních kol, nebo v kombinaci se sportovní
sedmistupňovou převodovkou S tronic s nejnovějším
systémem pohonu quattro převzatým ze sportov-
ního kupé RS 5. Jeho základem je mezinápravový
samosvorný diferenciál, rozdělující při běžném
provozu hnací moment ve prospěch zadních kol v
poměru 40:60 % (v případě potřeby je až 70 %
hnací síly přenášeno dopředu nebo až 85 % doza-
du). Modely s pohonem předních kol jsou vybaveny
bezstupňovou převodovkou multitronic se spor-
tovním programem a manuálním režimem s osmi
pevně nastavenými převody. Paletu motorů tvoří
výhradně vidlicové šestiválce - dva zážehové 2,8
FSI/204 k a 3,0 TFSI/300 k a dva vznětové 3,0 TDI ve
výkonových verzích 204 a 245 koní. Model Audi
A7 Sportback quattro s kompresorovým motorem
3,0 TFSI se může pochlubit zrychlením z 0 na 
100 km/h za 5,6 s a největší rychlostí 250 km. 

Nejhospodárnější je pak verze se slabším motorem
3,0 TDI s pohonem předních kol - v kombino-
vaném provozu se spokojí pouze s 5,3 litru nafty
na 100 km. 

Čeští zákazníci si vybrané modely 
Audi A7 Sportback mohou objednat již nyní 
a první vozy jim budou dodány na podzim. 



NEBEZPEÈNÁ
NEPOZORNOST

Podle německých statistik se 84 % nehod cyklistů
odehraje ve městech, přičemž v polovině z těchto
nehod dojde ke střetu s osobním autem. 
V poslední době nacházejí stále větší oblibu jízdní
kola s pomocným elektromotorem. Ta jsou schopna
pohybovat se rychlostí až 45 km/h. Přitom za
jejich řidítky nezřídka sedí nezkušení cyklisté
nepřipravení na zvládání takto na jízdní kolo
poměrně velké rychlosti.

Simulační crash-test společností DEKRA a AXE
-Winterthur ukazuje poměrně častou situaci. Řidič
auta přehlédne blížícího se cyklistu a těsně před
ním otevře dveře. Rychlostí 40 km/h jedoucí
cyklista nemá šanci zareagovat a do dveří narazí.
Tělo cyklisty přeletí řidítka a na chvíli se zachytí 
o dveře auta. Poté je přelétne a dopadne na zem.

Zatímco pro řidiče auta hrozí maximálně lehké
pohmoždění ruky pokud se drží dveří, pro cyklistu
náraz do dveří znamená riziko pohmožděnin.
Mnohem nebezpečnější ale jsou druhotné násled-
ky po dopadu na zem. Je totiž pravděpodobné,
že dopadne na hlavu. Riziko vážného zranění
závisí od toho, zda má na hlavě přilbu. Statistiky
ukazují, že přilba na hlavě je samozřejmostí pro
70 % cyklistů mladších 14 let, ale jen pro 30 %
těch starších.

Jízda na kole v městském provozu přináší mnohá rizika. Ta se
ještě násobí v případě, že má jízdní kolo doplňkový elektrický
pohon.

Jízda na kole v městském provozu přináší mnohá rizika. Ta se
ještě násobí v případě, že má jízdní kolo doplňkový elektrický
pohon.

AUTOsafety
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NEBEZPEÈNÁ
NEPOZORNOST
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Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera
Zraje jako víno
Pod kontrolou Audi se značce Lamborghini skvěle daří. 
Dokonale to je vidět na modelu Gallardo. I po osmi letech 
přicházejí jeho stále vydařenější varianty. Všechno nejlepší 
z nich se nyní koncentrovalo do verze LP570-4 Superleggera.

Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera



AUTOextrem

26 27

Z výfukových rour s keramickým povrchem vychází
zvuk rozechvívající vzduch a elektrizující všechny,
kteří jsou v jeho blízkosti. Nikoho nenechává na
pochybách o tom, že toto je nejvýkonnější Gallardo,
jež kdy opustilo brány závodu v Sant'Agata 
Bolognese.
Ale u tohoto vozu zdaleka nejde jen o výkon. Kon-
struktéři Lamborghini na šasi Gallarda uskutečnili
bezpočet drobných změn aby jej vylehčili a lépe
vyladili jeho pérování. Tlumení podvozku je tvrdší a
na přání lze dostat i keramické brzdy. Hliníková 19"
kola s titanovými maticemi jsou obuta do speciálních
pneumatik Pirelli P Zero Corsa.
Gallardo má samozřejmě hliníkový rám a hliníkové
panely karoserie. Vylehčení se dosáhlo použitím
řady komponent karoserie vyrobených z uhlíkových
kompozitů - spoileru na zádi, prahů, difuzoru, vněj-
ších zrcátek a panelů podlahy. Kompozitové díly
najdeme i v interiéru - kryt středového tunelu, vnitřní
díly dveří, kryt převodů či kostry sedadel. Pro vyleh-
čení byla dokonce nahrazena těžká přírodní kůže
za lehčí syntetickou Alcantaru a skla oken dveří 
a zadního nad motorem jsou z polykarbonátu.
Odtučňovací kůra ale neznamená kompromisy 
v komfortu - klimatizace i elektrické ovládání oken
zůstávají. Výsledkem je hmotnost 1340 kg.

K tomu se přidala celá řada drobných vylepšení
aerodynamiky, jež vůbec nebyla na úkor atraktivity
vzhledu, právě naopak - toto Gallardo vypadá 
prostě senzačně. Nově tvarované přední nárazníky
rámující lichoběžníkové nasávací otvory vzduchu
dodávají přídi na agresivitě. Navíc podle informací
Lamborghini nové uspořádání přídě je lepší i z 
hlediska funkčnosti, protože se zlepšilo chlazení 
a zvětšil se aerodynamický přítlak na přední kola.
Další významnou inovaci z hlediska aerodynamika
není vlastně vidět - týká se totiž vyladění tvaru
hladké podlahy vozu vedoucí ke zvýšení účinnosti
difuzoru pod zádí. Skvělou aerodynamiku korunuje
účinné přítlačné křídlo na zádi.

Motor V10 5,2 l s přímým vstřikováním má největší
výkon 420 kW (570 k) a točivý moment 540 N.m.
Převodovka je šestirychlostní samočinná se systé-
mem sekvenčního řazení e-gear nebo na přání 
šestirychlostní přímo řazená. Stálý pohon všech kol
pracuje s viskozní spojkou a zadním diferenciálem
s omezenou svorností.

Gallardo LP570-4 Superleggera je nepochybně 
nejlepší současné Lambo. Vychází sice z podob-
ných technických základů jako Audi R8, nicméně
poskytuje takové zážitky i styl, že se určitě vyplatí si
za něj připlatit. Tohle je prostě superauto jak má být
- výkonné i nádherné. Zrychluje z 0 na 100 km/h 
za 3,4 s a na 200 km/h za 10,2 s a je schopné
dosáhnout až 325 km/h.
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V letošním šampionátu se nejvíce daří vozům
Chevrolet. Ty přijely do Brna na vedoucích pozicích
v šampionátu jezdců (s Alsasanem Yvanem Mullerem)
i výrobců. Jenže v Brně se Chevroletům poslední
čtyři roky nedařilo, naopak tato trať nejvíce vyho-
vuje vozům BMW.

Letos Chevrolet konečně protrhl svou brněnskou
smůlu. Po startu z pole position vyhrál první jízdu
Rob Huff a Alain Menu dojel třetí, když se mezi
ně vklínil jen obhájce titulu Gabriele Tarquini se
seatem. 

Ne vše ale Chevroletu vyšlo. Ve druhém kole totiž
po kolizi s Turkingtonovým BMW opustil trať
vedoucí jezdec šampionátu Yvan Muller. To pro
něj navíc znamenalo start do druhé jízdy ze zadní
pozice a tedy i konec nadějím na body. Ve druhé
jízdě podle očekávání kralovala dvojice vozů
BMW - na čele jezdec z ostrova Guernsey Andy
Priaulx, jemuž kryl záda Turkington. Už se zdálo,
že Mullerovy smůly využije Tarquini. Jenže tento
starý lišák se dopustil chyby a vyjel z trati. Situace
na čele mistrovství světa se díky tomu vyrovnala.

WTCC
Chevy protrhl brněnskou smůlu
Na Masarykově okruhu v Brně se konal sedmý z 11 podniků mistrovství
světa FIA cestovních vozů.  I u nás pokračovaly vyrovnané souboje aut
tří značek vycházejících ze sériové produkce.

jezdci

1. Yvan Muller F Chevrolet Cruze LT 199

2. Gabriele Tarquini     I Seat Leon 2,0 TDI 194

3. Andy Priaulx GB BMW 320si 183

4. Robert Huff GB Chevrolet Cruze LT 167

5. Alain Menu CH Chevrolet Cruze LT 116

6. Tiago Monteiro P Seat Leon 2,0 TDI 113

výrobci

1. Chevrolet 445

2. Seat 405

3. BMW 382

Stav FIA WTCC
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JEEPY JEZDILY PO SKALÁCH

Tradiční Jeep Safari se ve státě Utah konala už po 44. Město Moabu
zaplnily jeepy všech tvarů a velikostí. Odtud se vydávaly do okolních skal
za dobrodružstvím.

Počasí letos účastníkům přálo - po celý víkend svíti-
lo slunce jak se na pouštní oblast sluší a patří. Pár
statečných jezdců opět zaútočilo na kopec zvaný
Potato Salad Hill (Bramborový salát). Jeho zdolání
se může zdát snadné jen z dálky. Jejich ne vždy
úspěšné úsilí sledovalo několik stovek lidí, které ale
mohl zaujmout i čilý ruch pod kopcem. 

Jednou ze skvělých stránek terénních jízd s jeepy je
jejich společenská část. Při akci a na tábořišti zde
potkáte mnoho zapálených nadšenců, kteří nevá-
hají přijet třeba až z Floridy, aby předvedli svůj
zcela nový Jeep JK. 
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Chrysler tuto příležitost pochopitelně využil k
tomu, aby rozptýlil pochybnosti nad svou budouc-
ností. Šéf designového studia Mark Allen předvedl
hned osm konceptů, které připravila firma Mopar.
Třebaže většina z nich není ničím víc než jen čirou
fantazií, byly zhotoveny s pomocí dílů, které jsou
většinou k dispozici v katalogu firmy Mopar.

Jeep NuKizer 715 byl letos v Moabu jedním z nejlé-
pe vyhlížejícím vozů. Mopar jím složil hold vojen-
skému pick-upu Kaiser M-715. Jeho vojenský
vzhled kromě khaki nátěru dotvářejí 38'' pneuma-
tiky BF Goodrich Mud Terrains namontované na
kolech Hutchinson. 

ImMortal (Nesmrtelný) vychází z Jeepu Wrangler,
ale je vybaven impozantním motorem Hemi V8 5,7
l, převody vyvinutými pro vojenské účely a oběma
tuhýma nápravama. Paradoxní je, že neprůstřelná
karoserie má jen poloviční dveře.

Již z názvu vyplývá, že žlutý Jeep Wrangler Trail
Boss byl postaven proto, aby se stal ukázkou terén-
ních doplňků firmy Mopar z jejího letošního nabíd-
kového katalogu. Vůz vychází z dvoudveřového
Wrangleru Rubicon a je mj. vybaven terénní náraz-
níky AEV, navijákem Warn 9.5ti, nosičem zadního
kola či koly Hutchinson Rock Monster. 

Modročerný General je Wranger postavený za úče-
lem aby předvedl maximální schopnosti překoná-
vání terénu. Má 4,5" zvedák Mopar, ráfky vyztuže-
né šroubovacím prstencem Mopar/Hutchinson
Rock Monster, speciální nárazníky a ochranu proti
kamení.
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Mopar zde také konečně předvedl první potenciál-
ní konkurenci Fordu F-150 SVT Raptor. Mopar Ram
Runner je konceptem inspirovaným pouštními
závody typu Baja a v Moabu dokazoval, že pro to
má i odpovídající schopnosti. Mj. má impozantní
karoserii, velkou světlou výšku, 35'' pneumatiky
General Grabber Competition a masivní ochranný
rám. 

Dalším krásným kouskem byl bílý Ram Power
Wagon. Mopar v něm spojil dlouhý rozvor s běžnou
kabinou a pérováním z verze Ram 1500. Zvětšil
světlou výšku, přidal 40'' pneumatiky a ochranu
karoserie od firmy Rock-Slide Engineering.
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Brýle vítězů Le Mans
Závod 24 hodin v Le Mans skončil trojnásobným
úspěchem týmu Audi Sport. Jeho oficiálním
partnerem se pro tento rok stal švýcarský
výrobce exkluzivních brýlí TAG Heuer avant-
garde eyewear. Členové týmu Audi díky tomu
mohli při letošním závodě vyzkoušet speciální
brýle pro noční vidění Squadra Night Vision.
Tyto brýle jsou určeny především pro řidiče řeší-
cí problém se zhoršeným viděním v noci, za šera
či za úsvitu. Oko se totiž v noci stává krátkozra-
kým. Jde o fyziologickou vadu odborně nazýva-
nou noční myopie, která působí, že v noci oči
reagují na nedostatek světla rozšířením zornic
a posunutím ohniska před místo nejostřejšího
vidění. Brýle Squadra Night Vision jsou schopny
tento zrakový handicap korigovat a zlepšit tak
bezpečnost jízdy.

Čočky brýlí jsou navíc opatřeny oboustrannou
antireflexní úpravou bránící nepříjemným potí-
žím při oslňování protijedoucími vozidly. Světle
žlutý odstín čoček v kontrastu s tmavými barva-
mi okolí zase zaručuje zachování nezkreslené-
ho vnímání barev.

Citroen nabízí
WiFi v autě

Citroen se stal první evropskou automobilkou nabízející 
přístup na internet ve voze pomocí zařízení Citroen WiFi On
Board. Díky němu mohou cestující během cest používat

NA PIKNIK?

NEJLÉPE ROLLSEM
U Rolls-Royce si vzpomněli na dobré zvyky ze 
20. let a pro majitele vozů Drophed Coupé případně
sedanů Phantom znovu nabízejí praktickou pikni-
kovou sadu pro čtyři osoby. Poskytuje milovníkům
přírody stolek ze dřeva indického palisandru
(pokud je dekorem interiéru vašeho vozu dub, pak
můžete zvolit i toto dřevo) a k tomu vše potřebné
pro vytvoření pohody v přírodě včetně sady příborů
je z nerezové oceli a sklenek z broušeného skla.
Designérské práce na návrhu sady si vyžádaly
šest měsíců a trvaly 1500 hodin za využití nejmo-
dernějšího počítačového projektování. Jen výroba
ukázkového prototypu trvala tři měsíce.
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internet a využívat dobu strávenou na cestě. Zařízení tvoří
modem WiFi nabízející trvalé bezdrátové připojení prostřed-
nictvím SIM karty určené pro internet na USB klíči 3G/3G+.
Tuto SIM kartu si zákazník pořídí u svého operátora. Připo-
jení funguje při jízdě i po zastavení se zapnutým motorem. 
Od konce března mohou být zařízením Citroen WiFI On
Board vybaveny vozy Citroen C3 Picasso, C4 Picasso, nové
C3 i DS3. Do konce léta 2010 bude v nabídce u všech
nových vozů značky včetně lehkých užitkových. V České
republice je cena tohoto vybavení pro DS3 11 220 Kč 
bez DPH.


