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Škoda Citigo:
mini s ambicemi
S novým modelem Citigo pokračuje automobilka Škoda v naplňování
svého programu Růstové strategie. S tímto čtyřmístným městským
miniautem vstupuje do segmentu, v němž nikdy dříve neměkla
zastoupení.

30 km/h. Laserový senzor sleduje prostor před vozem do vzdálenosti 10 metrů a vyhodnocuje riziko kolize. V závislosti na
rychlosti jízdy a situaci dokáže automatickou aktivací brzd
snížit intenzitu nárazu nebo kolizi předejít. Systém navíc aktivuje zádržné systémy před samotným nárazem.
Základní verze Active přijde do prodeje později. Úroveň výbavy Ambition nabízí mj. čtyři airbagy, ESP, centrální zamykání s
dálkovým ovládáním a elektrické ovládání předních oken.
Výbava Elegance k tomu přidává světlomety do mlhy, klimatizaci, autorádio, palubní počítač a elektricky ovládaná vnější
zrcátka.
Škoda Citigo je po technické stránce identická s Volkswagenem
up! a Seatem Mii. Všechny tři se vyrábějí společně v závodě
Volkswagen Slovakia v Bratislavě. Mini se značkou Škoda se
odlišuje designem, který nese všechny charakteristické znaky
stylu Škoda. Navíc přidává několik drobných, nicméně praktických detailů v interiéru.
Citigo je dlouhé 3563 mm, což je při stejném rozvoru náprav o
23 mm více než Volkswagenu up! Rozvorů 2420 mm je v tomto
segmentu neobvykle dlouhý a vytváří pro tento segment nadprůměrný vnitřní prostor.
2
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Škoda Citigo je k dispozici se zcela novým zážehovým tříválcem
1,0 MPI ve dvou verzích. Základní verze má výkon 44 kW (60 k)
při 5500/min a maximální točivý moment 95 N.m v rozmezí
3000 až 5000/min, přičemž mezi 2000 až 6000/min neklesá pod
90 % maximální hodnoty. Druhá varianta má úpravou řídicí
jednotky zvýšený výkon na 55 kW (75 k) při 6200/min při stejném točivém momentu 95 N.m.
Škoda Citigo přichází s významnou inovací v oblasti aktivní
bezpečnosti. Na přání dodávaná funkce nouzového brzdění
City Safe Drive se automaticky aktivuje při rychlostech pod
www.autoweek.cz
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Škoda Rapid se prosazuje v Indii
Kompaktní sedan Škoda Rapid získal od časopisu Top
Gear India ocenění Rodinné auto roku. Indie je klíčovou
součástí Růstové strategie Škoda 2018.
Rapid se stal šestou modelovou řadou české automobilky. V Indii s ním značka Škoda vstupuje do největšího
segmentu trhu. Vůz byl vyvinutý podle lokálních potřeb
a přání indických zákazníků. Rapid představuje zcela novou modelovou řadu dosud interně označovanou jako
Global Compact Family. V Indii vyráběná Škoda Rapid
vychází ze stejného základu jako Volkswagen Vento, jehož výroba začala v Indii už v roce 2010. Vento je indické
označení pro Volkswagen Polo Sedan, tedy model, který

se vyrábí v Rusku. Rapid i Vento se vyrábějí na stejné lince v indickém závodě Puna.
„Indie je prvním trhem, na kterém uvádíme nový model
Rapid. To podtrhuje význam této země pro náš podnik“,
zdůrazňuje Vahland. „V příštích letech chceme na celém
světě podstatně přidat. Za tímto účelem podstatně posílíme naše mimoevropské aktivity. Indický trh přitom
hraje centrální roli, neboť Indie patří vedle Číny a Ruska
mezi trhy s největším potenciálem. Nový Rapid je pro
tyto růstové trhy správným vozem, který přichází ve
správný čas. Představuje důležitý krok na cestě k našemu dalšímu růstu v příštích letech.“

Hyundai Elantra:
kompaktní elegance
Elantra je celosvětově nejúspěšnějším modelem značky
Hyundai. Nyní přichází do prodeje nová generace s designem
v novém stylu značky "Fluidic sculpture", který tomuto kompaktnímu sedanu nadmíru sluší.
Platforma vozu i nosná struktura jsou zcela nové. Elantra vychází ze stejných komponent a platformy jako nový i30, který se
brzy začne vyrábět v Nošovicích, nicméně na rozdíl od nové i30
setrvává u zadní nápravy s torzní příčkou. Nová Elantra nabízí
větší vnitřní prostor díky délce 4530 mm při rozvoru náprav
2700 mm (nová generace hatchbacku i30 má rozvor 2650 mm
a je dlouhý 4300 mm).
Elantra je koncipována především pro mimoevropské trhy.
Proto by bylo příliš složité ji upravovat pro použití turbodieselu.
Pro Evropu se proto dodává jen se zážehovým motorem 1,6 l

4
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MPI s proměnným časováním sacích a výfukových ventilů
D-CVVT. U toho vzrostl výkon na 97 kW při současném snížení
spotřeby. Standardně se dodává šestirychlostní přímo řazená
převodovka, ale připravena je i šestirychlostní samočinná dvojspojková vlastní konstrukce Hyundaie s funkcí Shiftronic umožňující sekvenční řazení. Elantra se do Evropy dováží z jihokorejského závodu v Ulsanu. Hyundai Elantra se standardně dodává
se šesti airbagy, systémem řízení jízdní stability VSM (Vehicle
Stability Management) vč. TCS, klimatizací, elektrickým ovládáním předních oken a palubním počítačem.
Také pro Elantru Hyundai poskytuje pětiletou komplexní
garanci bez omezení počtu ujetých kilometrů kombinující pětiletou záruku na vozidlo, pětiletou asistenční službu zdarma
a pětiletý programu kondičních prohlídek zdarma.

www.autoweek.cz
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BMW řady 1:
sázka na komunikaci

Mercedes-Benz
třídy B
Mercedes-Benz přichází se druhou generací své velmi úspěšné třídy B, řadící se do segmentu kompaktních vozů. Nová třída B má délku 4359 mm při rozvoru
2699 mm.
Novinkou v nabídce je turbodmychadlem přeplňovaný zážehový čtyřválec s přímým vstřikováním benzinu.
Motor o zdvihovém objemu 1,6 l je ve dvou výkonnostních verzích, stejně jako nový turbodiesel 1,8 l, vybavený vstřikováním systémem Common Rail III. generace.
Všechny motory jsou doplněny o systém ECO Start-Stop.
Zákazníci si kromě šestirychlostní přímo řazené převodovky mohou navíc poprvé za příplatek dopřát i sedmirychlostní dvouspojkovou převodovku 7G-DTC.

U druhá generace řady 1 BMW přichází se zcela novým
přístupem k zákazníkům - s důrazem na vybavení vozu,
především nabídku možností komunikačních technologií. Nová generace je o 85 mm delší (délka je 4324 mm),
rozvor se prodloužil o 30 mm na 2690 mm, zvětšila šířka
a o 30 l narostl zavazadlový prostor na 360 l.
Poprvé jsou všechny motory řady 1 přeplňované turbodmychadlem. Zážehové 1,6 l jsou vybaveny technologií
BMW TwinPower Turbo zahrnující turbodmychadlo twin-scroll, vysokotlaké přímé vstřikování High Precision Injection a variabilní rozvod VALVETRONIC a Double VANOS.
Dvoulitrový turbodiesel používá technologií BMW TwinPower Turbo.
Na přání lze získat i osmirychlostní samočinnou převodovkou s funkcí Steptronic či funkci Auto Start/Stop. Standardně se dodává stabilizační systém DSC s funkcí DTC
(Dynamic Traction Control) a elektronickou uzávěrou diferenciálu. K tomu je k dispozici kontrolované brzdění v
zatáčkách CBC a brzdový asistent DBC. Soustava asistenčních systémů a mobilních služeb BMW ConnectedDrive
6
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Do standardní výbavy patří mj. klimatizace, elektrické
ovládání oken, denní světlomety LED. Sériově se dodává autorádio/CD/MP3 s připojením USB a Aux. Součástí
bezpečnostní výbavy jsou dva airbagy, ESP a ASR, asistent pozornosti řidiče, asistent rozjezdu do stoupání, varování před nárazem Collision Prevent Assist. Ceny nové
generace se navzdory bohatší standardní výbavě oproti původní podobě nezvýšily, spíše naopak. Navíc byla
cena hodinové sazby v autorizovaných servisech pro novou třídu B upravena tak, aby nikde nepřesáhla 900 Kč/h
a u autorizovaných prodejců lze uzavřít i pojištění s výhodnými sazbami. Tak jako u všech modelů i pro třídu B
platí servisní prohlídky na 6 let nebo 120 000 km zdarma.

zahrnuje zdokonalené možnosti připojení chytrých mobilních telefonů i hudebních přehrávačů a řadu komunikačních služeb.
Ve snaze dosáhnout větší individualizace BMW poprvé
nabízí kromě základní podoby dvojici barevně odlišených linií BMW Sport Line a BMW Urban Line.

www.autoweek.cz
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Kia Rio
 

 



Nová Kia Rio se chce konečně prosadit
i v západní Evropě. Má k tomu všechny
předpoklady - od atraktivního designu
přes moderní pohonné jednotky až po
nadprůměrnou výbavu za přitažlivé
ceny spojené s nadstandardní garancí.

Kia Rio, která mj. získala i ocenění AutoBest 2006, se stala
třetím nejprodávanějším vozem značky ve světě. Jenže
v Evropě, stejně jako v České republice, Rio v jednom z
nejdůležitějších segmentů trhu jen paběrkovalo. V nové
generaci ale Kia získala další vůz schopný prosadit se i
zde. Soukromí zákazníci stále častěji volí menší, levnější a úspornější auta aniž by přitom byli ochotni slevit ze
svých nároků na kvalitu a bezpečnost. To vše Rio plní.
Přicházející třetí generace znamená radikální proměnu.
Nové Rio vznikalo jako globální model. Jeho konstrukce
je výsledkem spolupráce vývojářů z korejského Namyangu a německého Rüsselsheimu. Design byl navržen ve
spolupráci stylistů z kalifornského Irvinu s evropským
střediskem ve Frankfurtu. Nové Rio přitom bylo od samého počátku ve všech ohledech navrhováno s cílem
vyhovět požadavkům evropských zákazníků.
Nové Rio zepředu potvrzuje shodu podoby s ostatními
modely s charakteristickou maskou chladiče. Klínovitý
profil při pohledu z boku dodává vozu sportovní dynamický vzhled. Ten podtrhuje robustní uspořádání zádě
hlásící se k příbuznosti s modelem Sportage. Celek působí originálně a už na první pohled dokáže zaujmout.
Nové Rio je delší (o 55 mm) a širší (o 25 mm), ale nižší (o
15 mm) a má o 70 mm prodloužený rozvor. To zvětšuje
prostor pro cestující i zavazadla. Interiér je nejen prostornější, ale také působí mnohem solidnějším dojmem.
Zvětšil se i prostor na zadních sedadlech. Zavazadlový
prostor má objem 288 l, při sklopení opěradel zadních
sedadel 920 l.
V nosné struktuře nového Ria mají větší podíl vysokopevnostní oceli a karoserie byla zesílena v oblasti motorového prostoru, podlahy a za přístrojovou deskou.
Hřebenové řízení je s elektrickým posilovačem, přední
vzpěry McPherson jsou uchycené v pomocném rámu
10
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a vzadu je náprava se zkrutnou. Kotoučové brzdy jsou
standardně na všech kolech.
Zážehové čtyřválce jsou 1,25 l z řady Kappa s proměnlivým časováním sacích a výfukových ventilů Dual CVVT
a 1,4 l z řady Gamma s proměnlivým časováním rozvodu
CVVT jen u sacích ventilů. Zážehový motor 1,4 l je možné
na přání vybavit čtyřrychlostní samočinnou převodovkou. Turbodiesely v nabídce zastupují dvě verze úsporného motoru řady U2 - tříválce 1,1 l a čtyřválec 1,4 l.
Pro evropské trhy je připravena i úsporná technologie
ISG, zahrnující systém stop/start a pneumatiky s nižším
valivým odporem.
Rio přichází do prodeje s unikátní nabídkou výbavy.
Mnohé prvky po stránce bezpečnosti i komfortu nejsou
v tomto segmentu obvyklé či se zde objevují úplně poprvé. Standardně se dodává osm airbagů, elektronický

8
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stabilizační systém ESC a asistent HAC pro rozjezd do
kopce. Novinkou je systém ESS (Emergency Stop Signal)
upozorňující řidiče, že vozidlo před ním náhle zpomaluje. Standardně se u výbavy Exclusive dodávají i nové
světlomety přisvěcující do zatáčky, vpředu pro denní svícení a zadní světlomety s LED.
Již v základní výbavě je rádio s RDS, CD/MP3 s možností připojení přes AUX a USB. V nabídce je i klimatizace,
vyhřívaná sedadla, vyhřívaný volant, Bluetooth a tempomat. Ke komfortním prvkům ve výbavě Exclusive nebo
na přání patří bezklíčkové odemykání a spouštění motoru tlačítkem.
Nové Rio přišlo do prodeje s nabídkou akční limitované
edice Edition 1, odpovídající předpokládané nejprodávanější variantě, a Edition Pro se zvýhodněnou cenu za
vůz s mimořádně bohatou základní výbavou. Edition 1

www.autoweek.cz
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zahrnuje osm airbagů, ESC, centrální zamykání, elektricky ovládaná zrcátka, počítač, rádio vč. CD, USB a ovládáním na volantu atd. Kia Rio ale samozřejmě má i levnou
verzi Active.
Novinkou je, kromě už tradiční sedmileté záruky, tedy
zdaleka nejdelší na trhu, ještě projekt 7+777. Garance 7
+ 777 je aktivitou společnosti Kia Motors Czech. Bude-li kupující z nějakého důvodu nucen svoji investici do

koupě nového Ria přehodnotit, může jej vrátit. Takto nabídka platí na nové Rio jak při koupi za hotové, tak i na
úvěr při akontaci od 30 %. Zákazník má právo vrátit nepoškozený vůz do 7 dnů nebo ujetí 777 km. Od prodejce
pak zákazník získá zpět plnou cenu vozu - bez poplatků
za ujeté kilometry a zbytečného papírování.
Kromě pětidveřové verze přichází na trh rovněž sportovněji laděná třídveřová varianta.

  
1,25 CVVT

1,4 CVVT

1,1 CRDi

1,4 CRDi

palivo

B

B

N

N

výkon (kW/k)

63 (86)

80 (109)

55 (75)

66 (90)

točivý moment (N.m)

121

137

170

220

převodovka

5M

6M/4A

6M

6M

rychlost (km/h)

172

183/170

158

172

zrychlení 0-100 km/h (s)

13,1

11,5/13,2

16,1

14,2

spotřeba l/100 km)

5,0

5,3/6,3

3,9

4,1

spotřeba s ISG (l/100 km)

4,8

5,1/-

3,6

3,8
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délka (mm)

4045

šířka (mm)

1720

výška (mm)

1455

rozvor (mm)

2570

rozchod (mm)

1521/1525

průměr zatáčení (m)

10,5

zavazadlový prostor (l)

288/923

nádrž paliva (l)

43

pohotovostní hmotnost (kg)

1141-1341

užitečná hmotnost (kg)

349-462
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Auris HSD přinesl uvedení hybridního pohonu Hybrid Synergy
Drive do běžného kompaktního hatchbacku. Auris HSD byl navržen speciálně pro evropský trh a vyrábí se v britském závodu
Toyota Motor Manufacturing UK. Auris HSD spojuje přednosti
hybridního pohonu, tedy, nízkou spotřebu paliva především
v městském provozu s výhodami běžného automobilu umožňující jeho normální každodenní provoz.
Pohon Hybrid Synergy Drive kombinuje zážehový motor 1,8 l
VVT-i, využívající Atkinsonův cyklus a poskytující výkon 73 kW
(99 k) při 5200/min s maximem točivého momentu 142 N.m při
4000/min, s elektromotorem o výkonu 60 kW a točivém momentu 207 N.m.
Hladké změny převodových stupňů plně hybridního systému
pohonu zabezpečuje elektronicky řízená bezestupňová převo-

14
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dovka E-CVT s elektronickým řazením bez mechanické vazby.
Maximální systémový výkon zážehového motoru a elektromotoru činí 100 kW (136 k), což Aurisu HSD umožňuje akcelerovat z 0 na 100 km/h za 11,2 s a dosahovat nejvyšší rychlosti
180 km/h. Přitom má v kombinovaném cyklu spotřebu benzinu
pouhých 3,8 l/100 km a tedy emise CO2 89 g/km.
Řidič může volit ze čtyř jízdních režimů včetně čistě elektrického
EV, úsporného ECO a zvýšeného výkonu POWER ‘on demand’.
Na čistě elektrický pohon v režimu EV ujede s nulovými emisemi
až 2 km. rychlostí do 50 km/h.
Modul s akumulátory využívá osvědčenou a spolehlivou technologii NiMH a je umístěn pod podlahou zavazadelníku, aby
zabíraly co nejméně prostoru v interiéru. Auris HSD proto nabízí
zavazadlový prostor o objemu 279 l.

www.autoweek.cz
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Merecedes-Benz ML 350 BlueTEC 4MATIC
Noblesa na silnici i v terénu

16
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Nový Mercedes-Benz třídy M se nedávno začal prodávat na českém trhu
a my jsme se mohli přesvědčit, v čem je tento prémiový SUV výjimečný.

www.autoweek.cz
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K dispozici jsme měli model vybavený třílitrovým vznětovým vidlicovým šestiválcem BlueTEC a osvědčeným
stálým pohonem všech kol 4MATIC, který spolupracuje
s mnoha elektronickými podvozkovými systémy, včetně
stabilizačního systému ESP a kontroly trakce 4ETS. Nová,
v pořadí již třetí generace „emka“ působí již na první pohled mnohem modernějším, sofistikovanějším a dynamičtějším dojmem, i když celková koncepce automobilu
se v podstatě nezměnila. Vůz je nyní o něco nižší a širší
než jeho předchůdce a stylisticky kompaktnější, což mu
dodává sportovnějšího ducha a vysoce reprezentativní
vzhled, který je v této kategorii vozidel pro potenciální
zákazníky nesmírně důležitý. Výrazná maska chladiče
s nepřehlédnutelnou třícípou hvězdou a LED světla pro
denní provoz integrovaná do předního nárazníku reprezentují současnou designérskou filozofii stuttgartské
značky, zadní C sloupek má naopak tradiční, dnes již kultovní tvar, jenž opticky odlehčuje zadní partii vozu.
Teprve v interiéru nového „emka“ si plně uvědomíte
skutečnou velikost automobilu, který na délku měří bezmála pět metrů a má rozvor 2,9 metru. Všechna sedadla
nabízejí mimořádný komfort cestování a u námi testovaného provedení byla vybavena příplatkovým světlým
koženým čalouněním, které dokáže příjemně „provonět
a zútulnit“ celý vnitřek vozu. Obě přední sedadla byla
(opět na přání) vybavena vyhřívání a odvětráváním,
elektrickým nastavováním s funkcí memory a perforovanou kůží. Zadní sedadla lze individuálně naklápět, či
případně zcela sklopit ve prospěch velikosti zavazadlového prostoru, který může mít objem až 2010 litrů, což
je v tomto segmentu pravděpodobně rekordní hodnota.
Řešení přístrojové desky vás rovněž nezklame. Její horní

část je obšita kvalitní černou kůží, ta je sladěna s černým
čalouněním stropu, a její exkluzivitu zvyšují velkoplošné
dekorativní obklady z tmavého jasanového dřeva, které
jsou současně použity i ve výplních dveří. Přehledně řešenému středovému panelu vévodí velkoplošný barevný
displej multimediálního systému COMAND Online (příplatek 76 085 Kč), jenž v sobě mimo jiné spojuje navigaci
na pevném disku se zobrazením map ve 2D/3D, hlasový
ovládací systém LINGUATRONIC, hudební knihovnu s kapacitou 10 GB, rozhraní Bluetooth, kvalitní audiosystém,
internetový prohlížeč pro přístup k integrovaným službám či funkci Speed Limit Assist, která čte a zobrazuje
dopravní značení. Command Online jistě oceníte nejen
při delších zahraničních cestách, ale i v běžném každodenním provozu, neboť se velmi brzy stane vaším přítelem na palubě vozu. Po dobu tří let vám prodejce navíc
zdarma zajišťuje „update“ mapových podkladů.
Motor modelu ML 350 BlueTEC rozhodně patří mezi špičkové pohonné jednotky současné světové automobilové
produkce. Má nesmírně kultivovaný běh, ve své objemové kategorii příznivou spotřebu paliva, nízké emise (splňuje emisní normu Euro 6 platnou od roku 2014) a především skvělý průběh točivého momentu s maximem
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620 N.m dosahovaným v rozmezí 1600 až 2400 otáček.
Není proto divu, že ve spojení se sedmistupňovou samočinnou převodovkou 7G-TRONIC PLUS poskytuje vozu
nadprůměrnou dynamiku a největší rychlost atakující
hranici 225 km/h. Kromě automatického režimu řazení
má řidič k dispozici i manuální volbu rychlostních stupňů prostřednictvím pádel pod volantem a nutno dodat,
že v obou případech převodovka pracuje naprosto precizně a rychle. To se samozřejmě odráží ve spotřebě paliva, ta se v městském provozu s přispěním systému Start-Stop pohybuje okolo 8 l/100 km a při delších cestách
může být až o litr a půl nižší. Se 70 litrovou nádrží je pak
akční rádius vozu téměř 1100 kilometrů.
Jízdní parametry vozu na silnici i v terénu snesou ta nejpřísnější kritéria. Velkou zásluhu na tom má příplatkové
vzduchové odpružení AIRMATIC pracující v součinnosti
s adaptivním systémem tlumičů. Automobil je vzhledem
ke své velikosti překvapivě obratný a na kvalitní vozovce i vysoce stabilní při rychlých průjezdech zatáčkami.
Mimo zpevněné komunikace lze stiskem tlačítka zvětšit
světlou výšku vozu na 285 mm, což umožňuje překonávat větší nerovnosti či vodní toky hluboké až půl metru.
Při opětovné rychlejší jízdě na silnici se podvozek autowww.autoweek.cz
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maticky sníží na původní úroveň. Systém pohonu 4MATIC
zajišťuje optimální přenos hnací síly na jednotlivá kola dle
momentálních adhezních podmínek a jeho funkci v běžném provozu prakticky nevnímáte. Ve středně těžkém
terénu přijde méně zkušeným řidičům jistě vhod tlačítko
Offroad, po jehož aktivaci se automaticky optimalizuje
nastavení systémů dynamického řízení a činnost motoru
a převodovky. Samozřejmostí je asistent jízdy ze strmých
svahů, udržující nastavenou minimální rychlost.
Verze ML 350 BlueTEC 4MATIC je z nové modelové řady M
asi nejatraktivnější. V její prospěch jasně hovoří výkonný
a úsporný motor a do značné míry i základní pořizovací
cena 1 438 000 korun, která se dramaticky neliší od verzí
ML 250 BlueTEC či ML 350 BlueEFFICIENCY.
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Bentley Continental GTC
Druhá generace modelu Bentley Continental GTC je ukázkou špičkové
automobilové techniky a vrcholného řemeslného zpracování interiéru.
22
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Nový komfortní kabriolet Bentley Continental GTC vyhlíží opravdu impozantně a svého předchůdce, který se
představil v roce 2006, překonává v mnoha aspektech. Je
stylisticky působivější a především konstrukčně a technologicky propracovanější. Standardní a volitelná výbava vozu je rovněž na mnohem vyšší úrovni, výrobce
nabízí například 17 odstínů jemné kůže pro čalounění
sedadel či velmi atraktivní 20“ a 21“ kola z lehké slitiny.
Čtyřmístný luxusní kabriolet (délka 4,8 m) je poháněn
šestilitrovým motorem W12 s dvojitým přeplňováním,
který disponuje výkonem 575 koní a „bombastickým“
točivým momentem 700 N.m. Ve spojení se šestistupňovou samočinnou převodovkou ZF se systémem Quickshift a stálým pohonem všech kol (hnací síla se přenáší
na kola přední a zadní nápravy v poměru 40:60) zajišťuje
motor vozu impozantní jízdní výkony: zrychlení z 0 na
100 km/h zvládá model GTC za 4,8 s a dosahuje největší rychlost 314 km/h. Úžasné je rovněž zrychlení z 0 na
160 km/h za 10,9 s. Kombinovaná spotřeba paliva činí

24

www.autoweek.cz

16,6 l/100 km, v případě tohoto luxusního vozu, kterému
na trhu konkuruje snad jen kabriolet Roll-Royce Phantom Coupé, je to však údaj zcela zanedbatelný.
Konstrukce podvozku je přizpůsobena výkonovým parametrům dvanáctiválcového motoru, řidič má k dispozici elektronicky řízený systém vzduchového odpružení,
vyspělý stabilizační systém a především bohatě dimenzované kotoučové brzdy s vnitřním chlazením. Za příplatek nabízí výrobce keramické kotouče, které mají vpředu
průměr 420 milimetrů.
Interiér nového modelu Continental GTC je zpracován
v klasickém britském stylu a v duchu dlouholetých tradic firmy, která vždy kladla důraz na neskonalý komfort
a precizní výběr těch nejkvalitnějších materiálů. Ostatně signifikace Handcrafted by BENTLEY MOTORS LTD,
Crewe, England na bočních ozdobných prazích hovoří
za vše. Nový Bentley Continental GTC si mohou zákazníci
objednat již nyní a výrobce uvádí, že první vozy jim budou dodány již na konci letošního roku.
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AUTOadventure
Organizace AutoBest je jedinou mezinárodní
nezávislou porotou, která se zaměřuje na doporučení nejlepšího volby auta pro hlavní skupinu
zákazníků. AutoBest se snaží dalšími cenami
oceňovat i další přínosy pro automobilový průmysl v regionu.
Porotci z 15 zemí při rozhodování o udělení
ceny AutoBest zvažují celkem 13 kritérií oceněných různým počtem bodů. To odráží jejich
různou důležitost vzhledem ke specifikům trhů
střední a východní Evropy. Nejdůležitějším kriteriem je cena, důležité ale jsou i distribuční síť,
dostupnost servisů a náhradních dílů, spotřeba
paliva a všestranné uplatnění vozu.
Významný je rovněž design. Další kritéria, která
jsou pro všechny evropské země společná, jako
jsou nové technologie, ovládání, dynamika, příznivé působení na životní prostředí, jsou zde
méně důležitá.
V letošním roce porota AutoBest uspořádala
v nádherném testovacím areálu NAVAK u Bělehradu setkání s pěticí aut, která po prvním kole
hlasování postoupila do závěrečného hodnocení, tedy vozy Fiat Panda, Ford Focus, Hyundai
Elantra, Chevrolet Aveo a Toyota Yaris.
Ač se ve všech případech jedná o rodinná auta,
řadí se do rozdílných kategorií. Proto akce nebyla srovnávacím testem. Nešlo zde o běžné
porovnání jízdních vlastností či dynamiky, ale
o porovnání praktičnosti uspořádání interiéru.
Možnost přesedání z jednoho vozu do druhého a jejich ověření v praxi poskytlo velmi dobré
podklady pro hodnocení.
Kromě jízdy po okolních silnicích, dálnici a průjezdů vesnicemi či městečky po silnicích nejrůznější kvality se bylo možné vyzkoušet chování
automobilů i na zkušebním okruhu s různými
typy zatáček. Navíc se uskutečnily dva testy,
které ukázaly chování vozů ve dvou extrémních
situacích, s nimiž se řidiči mohou běžně setkat
v provozu. Šlo o vyhýbací manévr s návratem
zpět do jízdního pruhu a extrémní brzdění před
překážkou s následujícím vyhnutím se této překážce.
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AutoBest 2012
1. Hyundai Elantra - 839 bodů (10x 1.)
2. Ford Focus - 758 bodů (3x 1.)
3. Chevrolet Aveo - 744 bodů (1x 1.)
4. Fiat Panda - 668 bodů (1x 1.)
5. Toyota Yaris - 591 bodů
CompanyBest 2011: Chevrolet Europe
ManBest 2011: Carl Peter Forster (Tata Motors)
EcoBest 2011: Chevrolet Volt a Opel Ampera
SafetyBest 2011: Volkswagen City Emergency Brake
TechnoBest 2011: Ford EcoBoost
DesignBest 2011: Gerry McGovern (Land Rover)
SportBest 2011: Jan Kopecký (Škoda)
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Kniha o matchboxech Yesteryear
První reprezentativní kniha o matchboxech Yesteryear vychází
v češtině!
Dosud nejobsáhlejší výpravná publikace o starých matchboxech série Yesteryear vznikla překvapivě v češtině. O yesteryearech je v ní opravdu všechno. Dva autoři z Prahy a Ostravy pracovali čtyři roky na projektu, do kterého se zapojili odborníci z celého světa od Velké Británie, Německa a USA
až po Austrálii. Ve své knize vysvětlují vznik celosvětového sběratelství kovových modelů, které iniciovaly matchboxy. Nová publikace popisuje začátky společnosti Lesney, jak se modely Yesteryear vyráběly a také všechny
jejich typy, varianty, krabičky, speciální balení, předváděcí stojany, katalogy, cenové přehledy, ale i kopie a napodobeniny. Nejvzácnější matchboxy
se dnes draží za částky přesahující mnohdy i sto tisíc korun. Autoři proto
radí, jak se bránit falzifikátům. Lahůdkou pro sběratele je 1700 kvalitních
fotografií modelů, krabiček, prototypů, dobových inzerátů a sběratelských
artefaktů série Yesteryear, které fotografoval jeden z autorů, historik a novinář Alexandr Pícha ve sbírkách v Evropě a Americe. Na veřejnost se tak poprvé dostanou desítky raritních exemplářů. Publikace na křídovém papíře
v tvrdých deskách a ve výpravné grafice vychází v omezeném nákladu před
přípravou anglického vydání. Její rozsah je 584 stran a specializovanému
zaměření odpovídá cena 1390 Kč. Kniha nebude dostupná v knižní síti,
prodává ji vydavatelství Miramis na webu www.diecast.cz. K dostání bude
od 11. listopadu 2011 i na specializovaných burzách.

Motocykly z Divišova
Novinka vydavatelství MOTO PUBLIC je určena všem milovníkům motocyklové historie a především značek Eso a Jawa.
Nová kniha "Motocykly z Divišova - historie značek Eso a Jawa"
autorů Jana Lahnera a Miloslava Straky mapuje výrobu silničních,
motokrosových a plochodrážních motocyklů, které se nesmazatelně
zapsaly do historie světového motocyklového sportu. Publikace je
určena především milovníkům ploché dráhy, kteří v ní najdou vše
o konstrukci strojů Eso a Jawa a portréty nejlepších jezdců, kteří proslavili obě značky v závodech mistrovství světa. Celobarevná kniha
ve formátu 180 x 260 mm má 208 stran tištěných na křídovém papíru a šitou knižní vazbu. Prodejní cena 380 Kč. Knihu si můžete
objednat na e-mailové adrese: amatejka@km-publicity.cz
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vrybecky@autoweek.cz
rybecka@volny.cz
tel. 737 846 184

