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České Top 10 za září 2010

Krátce před oficiální premiérou na autosalonu v Paříži začaly
výrobní linku závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech
(HMMC) v Nošovicích opouštět první vozy Hyundai ix20. První
kamion s osmi vozy ze sériové produkce vyrazil 22. září do
Dánska.
Roční produkce Hyundaie ix20 by měla dosáhnout 55 000 vozů.
Automobilka proto už v příštím roce připojí k současné denní a
noční směně ještě třetí odpolední. Bude to znamenat připojení
dalších 1000 lidí a tím rozšíření počtu pracovníků na původně
plánovaných 3600 lidí. Dosud se v nošovickém závodu vyrábě-
ly modely Hyundai i30, Hyundai i30 kombi a Kia Venga.
Hyundai ix20 má stejný základ jako souběžně vyráběná Kia
Venga. Od té se při stejné architektuře liší designem, a to včet-
ně mnoha odlišných dílů karoserie. Po SUV ix35 je ix20 druhým
modelem Hyundaie kompletně navrženým v jeho evropském
designovém studiu v Rüsselsheimu pod vedením Thomase
Buerkerla. Ten se snažil posunout vnímání vozu MPV od krabi-
covité formy tak, aby dokázal více oslovit především mladé
rodiny s dětmi.

Začala výroba vozu 
Hyundai ix20
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ŠŠŠŠkkkkooooddddaaaa    OOOOccccttttaaaavvvviiiiaaaa    TTTToooouuuurrrr ::::
bez turbodieselu

Škoda Auto byla nucena kvůli rostoucím požadavkům
na emisní limity ukončit výrobu jednoho z nejúspěš-
nějších modelů ve své  historii první generace modelu
Octavia, který se dosud ve Vrchlabí vyráběl pod ozna-
čením Octavia Tour.

Druhá generace modelu přichází do prodeje v nové
podobě. Koncepčně vychází ze současné generace
modelu Octavia a Octavia Combi Classic, tj. na modu-
lární platformě VW A5. Z té přebírá i vyspělou více
prvkovou zadní nápravu. Od současné podoby se liší
použitím světlometů a designu používaného před
nedávnou modernizací.

Octavia Tour druhé generace si uchovává přednosti 
té první, tedy především vynikající poměr ceny a hod-
noty. V České republice je k dispozici jen se zážehovým
motorem 1,6 l/75 kW.

Francouzské kreace v Paříži
Autosalon v Paříži je pravidelně místem, na němž domácí automobilky předvádějí schopnosti
svých techniků a designérů. Jen těžko si lze tento autosalon představit bez bláznivého konceptu
od Citroenu, extrémního sportovního vozidla z dílny Peugeotu či ukázky kreativity designérů
Renaultu. Nejinak tomu bylo i letos.

Standardní výbava vychází ze snahy dosáhnout co 
nejnižší cenu, nicméně je na solidní úrovni. Zahrnuje
mj. čelní airbagy řidiče a spolujezdce, přední opěrky
hlavy WOKS, ABS, posilové řízení, centrální zamykání,
elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcát-
ka s integrovanými směrovkami a výškově nastavitelné
sedadlo řidiče. Radiopříprava zahrnuje dva reproduk-
tory. Za příplatek se dodává mj. ESP (13 000 Kč), klima-
tizace (35 300 Kč), autorádio Blues s CD/MP3 (8400 Kč),
dělené sklopné zadní sedadlo (4200 Kč pro liftback
resp. 1400 Kč pro Combi). V rámci akčního paketu Tour
Plus lze za 10 000 Kč získat klimatizaci, šest reproduk-
torů a přistrojový panel s multifunkčním displejem.
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Citroen Lacoste je konceptem
vozidla pro volný čas umožňujícím
pohyb podobně uvolněným tem-
pem, jakým žijí ti, kteří ve voze 
cestují. Kola ve tvaru golfových
míčků, sedadla v podobě lavice
potažené tkaninou či široká pří-
strojová  golfový vozík či plážovou
buggy, nebo ještě přesněji obojí
současně.

Peugeot EX1 je studií sportov-
ního vozidla hledající zcela novou
koncepci. V mnoha ohledech, pře-
devším širokým rozchodem vpředu
a úzkým vzadu, navazuje na studii
20Cup z roku 2006 a jejího před-
chůdce Asphalt z roku 1996. Je
logickým pokračováním jejich
netradičního uspořádání ve zcela
novém, mnohem sportovnějším
stylu značky.

Renault DeZir je atraktivní
koncept kupé rovněž naznačující
zcela nové směrování designu
značky. Tvary dvoumístného spor-
tovního vozu jsou vcelku jednoduše
koncipované, na rozdíl od Peugeotu
neprovokující. To tomuto vozu
dodává vzhled nádherných sporťáků
ze 60. let aniž by přitom šlo o sebe-
menší náznak nějakého retra.
Tohle auto je veskrze moderní, a to
nejen svým elektrickým pohonem.

výkon/převodovka
75 kW/5M
75 kW/5M

Zákl. cena vč. DPH
Octavia Tour
Octavia Tour Combi

karoserie
liftback
kombi

Tour 
282 500
312 500
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Volkswagen Caddy: 
nová tvář

Nová generace kompaktního MPV s posuvnými bočními
dveřmi má přední partií takřka identickou s modelem
Touran. Opět se nabízí ve dvou délkách se standard-
ním rozvorem 2681 m nebo prodlouženým na 3006 m
ve verzi Maxi. Osobní verze mají zavazadlový prostor
až 3030 l (Caddy Maxi 3880 l) se zcela rovnou ložnou
plochou o délce 1781 resp. 2250 mm (Caddy Maxi) a
obě jsou sériově vybaveny třemi sedadly ve druhé
řadě. 

Nový Volkswagen Caddy přichází s novými motory TDI
a TSI se sníženou spotřebou. Sada pro úspornou jízdu
BlueMotion Technology u motorů TDI nabízí systém
Start-Stop a rekuperací kinetické energie během 
brzdění. Zážehový motor TSI je vybaven turbodmy-
chadlem a přímým vstřikováním benzinu. K dispozici je
i varianta 2,0 EcoFuel na CNG a samozřejmě nechybí
ani verze s pohonem všech kol 4Motion s elektronicky
řízenou spojkou Haldex. V programu i nadále zůstává
campingová verze Tramper.

Volkswagen Caddy se vyrábí v polské Poznani.

Subaru Impreza XV: 
promìna v crossover

Subaru uvedlo na český trh zajímavou verzi modelu
Impreza proměněnou v crossover. Impreza XV vychází
z klasické podoby s karoserií hatchback. Přidává k ní
řadu doplňků ve stylu SUV, poskytujících vozu zlepše-
nou ochranu pro jízdu v terénu. 

Proměna se dotkla také podvozku. Impreza XV používá
tužší nastavení tlumení při zachování jízdního pohodlí
a sportovního charakteru. Vůz je vybaven zesílenými
tlumiči na obou nápravách, systémem VDC a asistentem
pro rozjezd do kopce Hill Assist. Zatímco na mimo-
evropských trzích se Impreza XV dodává se zvýšenou
světlostí a zlepšenou průchodností, kvůli normě Euro5
je pro EU světlá výška Imprezy XV stejná jako u běžné
verze.

Zásadní předností Imprezy XV oproti jiným napodobe-
ninám SUV odvozených z normálních aut je především
osvědčený stálý pohon všech kol Symmetrical AWD,
který vozu skutečně dodává schopnosti SUV. 

Nový crossover Subaru Impreza XV se u nás nabízí 
s plochými dvoulitrovými motory s protiběžnými písty 
- zážehovým a turbodieselem. Na výběr je i samočinná
převodovka.

výkon/převodovka
110 kW/5M
110 kW/4A
110 kW/6M

Zákl. cena vč. DPH
2.0R
2.0R AT
2.0D

XV
580 000
620 000
680 000

výkon/převodovka
63 kW/5M
77 kW/5M
80 kW/5M
55 kW/5M
55 kW/5M
75 kW/5M
75 kW/5M

75 kW/7A DSG
81 kW/6M
103 kW/6M
103 kW/6M

Zákl. cena vč. DPH
1,2 TSI
1,2 TSI
2,0 CNG
1,6 TDI
1,6 TDI BlueMotion
1,6 TDI
1,6 TDI BlueMotion
1,6 TDI DSG
2,0 TDI 4Motion
2,0 TDI
2,0 TDI DSG

Trendline
459 329
496 564
575 040
487 677
501 359
544 058
557 740
593 924
617 912
605 917
655 785

Comfortline
-

557 742
639 851

-
-

605 239
618 923
655 108
682 728
667 102
716 970

Maxi Trendline
-

542 331
632 995

-
-

589 278
602 962
638 573
674 005
650 531
699 825

Maxi Trendline
-

542 331
632 995

-
-

589 278
602 962
638 573
674 005
650 531
699 825
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Nová generace Swiftu vstupuje na trhy s nemalými ambicemi
a má veškeré předpoklady k tomu, aby navázala na úspěchy
předchozích modelů, kterých se na celém světě prodalo od
roku 1983 více než čtyři miliony kusů.

8 www.autoweek.cz

Stále skvìlý SwiftStále skvìlý Swift
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Konstruktéři a designéři nového Swiftu se zaměřili
nejen na dosažení ještě lepších výkonových a jízdních
parametrů, ale především na vlastnosti, které maxi-
málně vycházejí vstříc současné generaci evropských
zákazníků. Design vozu je proporčně vyvážený a zároveň
vysoce elegantní ze všech úhlů pohledu.  V porovnání
se svým předchůdcem narostl nový Swift ve tří- i pětid-
veřovém provedení do délky o celých 9 centimetrů,
zvětšen byl i rozvor (+5 cm) a rozchod kol vpředu a
vzadu, což se pochopitelně odráží nejen v rozhodnějším
"postoji" automobilu na silnici, ale i v jeho jistějším
chování v zatáčkách. Nový Swift navíc působí daleko
sympatičtějším dojmem. Přispívá k tomu zejména
působivě ztvárněná příď s velkoplošným nárazníkem,
zajímavě řešenou mřížkou chladiče a výraznějšími, do
boku zasahujícími světlomety.

Celkové řešení interiéru je ve srovnání se starým Swiftem
doslova revoluční a mimořádně zdařilé. Platí to přede-
vším o perfektně ergonomicky zpracované přístrojové
desce s přehledným středovým panelem a předních
sedadlech s vynikající boční oporou. Bohatá je rovněž
standardní výbava, zahrnující u třech nabízených verzí
GA, GL/AC a GLX mimo jiné 7 airbagů (včetně kolenní-
ho pro řidiče), manuální či automatickou klimatizaci,
dělená zadní sedadla, stabilizační systém ESP a autorádio
s CD přehrávačem. K dispozici je i USB port pro připo-
jení iPhonu či iPodu. Dá-li se interiéru něco vytknout,

tak je to snad jen velikost zavazadlového prostoru,
který v základní konfiguraci sedadel nabízí pouze 
průměrný objem 211 litrů. Ten lze však postupným
sklápěním zadních sedadel zvětšit až na 902 litrů, což
je pro předpokládanou cílovou skupinu zákazníků 
- rodiny s malými dětmi či postarší páry - dostačující
hodnota.  

Mezi tradičně silné stránky vozu patří jeho jízdní 
vlastnosti a výkonné pohonné jednotky. V městském 
i mimoměstském provozu je nový Swift nesmírně
obratný a snadno ovladatelný. Za to vděčí především
novému, tužšímu řízení s variabilním převodovým
poměrem a úpravám na zavěšení předních i zadních
kol, které zvyšují příčnou stabilitu vozu v prudce 
projížděných zatáčkách a jeho schopnost pohlcovat 
i větší příčné a podélné nerovnosti. Špičková verze 
GLX má ve standardní výbavě kotoučové brzdy 
na všech kolech, všechny modely jsou však vybaveny
elektronicky řízeným a vypínatelným stabilizačním
systémem ESP.  
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Nový zážehový motor o objemu 1,2 litru s variabilním
časováním sacích a výfukových ventilů VVT disponuje
slušnými výkonovými parametry a ve spojení s manuální
pětistupňovou nebo samočinnou čtyřstupňovou 
převodovkou poskytuje vozu dostatečnou dynamiku 
a největší rychlost.  Druhý motor - vznětový agregát
1,3 l DDis o výkonu 55 kW - se na českém trhu objeví 
v průběhu příštího roku. Sympatické je, že si nový
Swift můžete individualizovat podle svých představ, z
obsáhlého katalogu originálního příslušenství bychom
doporučili alespoň střešní spoiler, ozdobnou lištu víka
zavazadlového prostoru, dekoraci středového panelu
přístrojové desky, ultrazvukový parkovací asistent či
přídavnou navigaci Navi CLARION MAP790 s dotyko-
vou obrazovkou.  

Z přiložených tabulek jasně vyplývá, že nový Swift
patří nejen mezi technicky nejzdařilejší vozy daného
segmentu, ale taktéž mezi cenově nejatraktivnější. 
Na českém trhu bude novinka japonské automobilky
jistě směle konkurovat domácím modelům Fabia. 

12 www.autoweek.cz

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

délka (mm)

šířka (mm)

výška (mm)

rozvor (mm)

rozchod (mm)

prům. zatáčení (m)

zavazadlový prostor (l)

3850

1695

1510

2430

1490/1495

9,6

211/902

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

1,2 VVT
3 dv.

B
69 (90)

118
5M
165
12,3
5,0

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

1,2 VVT
5 dv.

B
69 (90)

118
5M
165
12,3

5

1,2 VVT
5 dv.

B
69 (90)

118
4A
160
13,5
5,6

1,3 DDiS
5 dv.

N
55 (75)

190
5M
165
12,7
4,2

1,2 VVT
1,2 VVT
1,2 VVT
1,3 DDiS

výkon/převodovka
69 kW/5M
69 kW/5M
69 kW/4A
55 kW/5M

karoserie
3 dv.
5 dv.
5 dv.
5 dv.

GA
234 900
244 900

-
-

GL/AC
279 900
289 900

-
-

GLX
-

314 900
339 900
379 900

ZÁKLADNÍ CENY VČ. DPH 
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Škoda Octavia Green E Line
���������� hrátky s proudem  ����������

Je veřejným tajemstvím, že budoucnosti elektrického
pohonu osobních aut v koncernu Volkswagen nikdo moc
nevěří. Jenže doba si to žádá a média začala Volkswagen
kritizovat za to, že mu v nyní tak populární kategorii ujíždí
vlak. Proto ve Wolfsburgu na jaře upravili Volkswagen
Golf pro elektrický pohon a vysílají jej na nejrůznější
akce jako ukázku toho, že zvládnutí této technologie
nepředstavuje zase tak velký problém. 

Golf vznikl na bázi modulární koncernové platformy A5,
takže to, co lze použít v tomto voze, je poměrně snadno
použitelné i pro Škodu Octavia. Díky tomu bylo možné
rychle pro pařížský autosalon připravit koncept kombi
Octavia Green E Line s elektrickým pohonem. Kritici
Škody Auto, že nesleduje současné trendy tím byli uml-
čeni a představení konceptu samozřejmě přineslo vítanou
publicitu. Navíc tomu tak bude vždy, kdykoliv se tento
vůz někde objeví - a� už stojící nebo časem i v provozu.

Do Octavie Combi byly zabudovány sady akumulátorů,
elektronika a elektromotor. Trakční elektromotor podává
v trvalém provozu výkon 60 kW, maximální výkon činí 
85 kW. Největší točivý moment o hodnotě 270 N.m je 
k dispozici už při rozjezdu. Elektromotor je napájen z lithio-
ionového akumulátoru o kapacitě 26,5 kWh, což vozu
poskytuje dojezd 140 km.

Blok akumulátoru je umístěn pod střední a zadní podlahou
a částečně i v zavazadlovém prostoru. Do panoramatic-
kého střešního okna jsou integrovány fotovoltaické články
pomáhající s napájením pomocných systémů vozu. 

Škoda Auto na autosalonu v Paříži představila koncept osobního vozu s elektrickým
pohonem. Vznikl na bázi modelu Škoda Octavia Combi a jeho zkoušky v provozu se
plánují na rok 2011.
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BBBBMMMMWWWW    XXXX3333
Z Rakouska do USA
Druhá generace vozu řazeného mezi Sports Activity Vehicles

přichází nejen s novým designem a technikou. Zásadní změnou

je přesun výroby od rakouské společnosti Magna-Steyer do

Spartanburgu ve Spojených státech.
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Kompaktní crossover X3 byl vytvořen na bázi modelové řady 3
s pohonem všech kol xDrive. První generace se představila 
v roce 2004. Od září přišla do prodeje zcela nová generace
tohoto vozu.

Toto nové SUV je poněkud delší, širší a o něco nižší než jeho
předchůdce. Svým designem se snaží odchýlit od často kritizo-
vané podoby předchozího modelu. Ve snaze vzdálit se tradiční
vysoké karoserii ve stylu kombi a poněkud se přiblížit k formě
téměř hatchbacku jako třeba Audi Q5 ale zůstává jen na půli
cesty. Je to do značné míry dáno i očividnou podobou s modely
X1 a X5, a to zejména pokud jede o vzhled zádě. Plastové díly
na spodní části karoserie jsou lépe integrovány do celkové
formy. 

Druhá generace X3 každopádně přináší další posun v kvalitě.
Zvětšený interiér nabízí kvalitnější materiály a nové technické
prvky. Vše uvnitř vozu je ještě více orientováno na řidiče než
dosud. Středová konzole je šikmá, zkosená palubní deska se
odklání od přístrojů a obtáčí se dolů směrem k té části středové
konzole, jež přiléhá k prostoru cestujícího. 

K větší stabilitě napomáhá zvětšený rozchod kol a nově navr-
žená pětiramenná zadní náprava. U nově navrženého podvozku
BMW poprvé v modelech X použilo elektromechanický posi-
lovač řízení Servotronic a stejně tak jako první BMW z řady X
může být X3 vybaveno i aktivními tlumiči Dynamic Damper
Control a funkcí Dynamic Drive Control.

Při uvedení do prodeje jsou k dispozici jen dvě pohonné jedno-
tky. Čtyřválcový turbodiesel ve verzi  X3 xDrive 20d má výkon
zvýšený na 135 kW (184 k) a spotřebu sníženou na 5,6 l/100
km. Zážehový řadový třílitrový šestiválec X3 xDrive 35i je
vybaven proměnlivým časováním rozvodu Valvetronic, turbod-
mychadlem typu Twin Scroll a přímým vstřikování benzínu.
Disponuje největším výkonem 225 kW (306 k). Poprvé se u
tohoto motoru spojuje funkce Auto Start Stop s šestiválcovým
motorem a osmirychlostní samočinnou převodovkou Steptro-
nic. Osmirychlostní převodovka Steptronic se nabízí i v kombi-
naci s motorem 20d, kde je ale základní nabídkou šestirych-
lostní přímo řazená.

Pod označením BMW EfficientDynamics se nabízí komplexní
soubor opatření vedoucích ke snížení spotřeby paliva a součas-
ně zvyšující výkonové parametry. Patří se mj. rekuperace brzd-
né energie nabíjí baterii přeměnou kinetické energie, pneumati-
ky se sníženým valivým odporem a vylepšená aerodynamika.

Zárukou nadprůměrných jízdních schopností je samozřejmě
standardně dodávaný inteligentní pohon všech kol BMW xDri-
ve, pokládaný všeobecně za nejlepší v této kategorii. U X3
může být doplněn funkcí Performance Control.

18 www.autoweek.cz
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Základní bezpečnostní výbavu tvoří šest airbagů a aktivní 
hlavové opěrky. Součástí základní výbavy je autorádio BMW
Business CD s MP3, pěti reproduktory a připojením AUX. 
Ve výbavě je i palubní počítač. Dodává se i samočinná klima-
tizace.

Součástí standardní výbavy je dynamický stabilizační systém
DSC doplněný o systémy DTC (Dynamic Traction Control),
CBC (Cornering Brake Control), DBC (Dynamic Brake Control),
podporu brzdění v dešti, asistent pro rozjezd do stoupání a
systém usnadňující sjíždění svahů HDC (Hill Descent Control).

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

délka (mm)

šířka (mm)

výška (mm)

rozvor (mm)

rozchod (mm)

prům. zatáčení (m)

zavazadlový prostor (l)

4648

1881

1661

2810

1594/1610

11,9

550/1600

X3 xDrive 35i
X3 xDrive 20d

1 350 583
1 063 400

ZÁKLADNÍ CENY VČ. DPH

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA

X3
palivo
výkon (kW/k)
točivý moment (N.m)
převodovka
pohon
rychlost (km/h)
zrychlení 0-100 km/h (s)
spotřeba (l/100 km)

X3 xDrive 35i
B

225 (306)
400

8A Steptronic
4x4
245
5,7
8,8

X3 xDrive 20d
N

135 (184)
380

6M/8A Steptronic
4x4
210
8,5
5,6



Unikátní test vzájemného střetu Škody Yeti s modelem Škoda
Superb Combi ukázal, že i po nárazu v rychlosti 90 km/h by
zůstali cestující v obou vozech nezraněni.

AUTOsafety
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Přežili by bez zranění
Crash-test se uskutečnil na firemním polygonu Škoda
Auto v Úhelnici u Mladé Boleslavi a v obou vozech samo-
zřejmě neseděly živé posádky, ale speciální figuríny -
dummies čili Oskaři, vybavení snímači nárazu. Celý test
byl zinscenován tak, že auta do sebe narazila s takzva-
ným 50% přesahem, tedy polovinami přídí. Takový náraz
je podle odborníků v běžném provozu nejčastější. Škoda
Superb Combi stála na místě a po dráze dlouhé 700 metrů
byl proti ní vyslán model Yeti, který v okamžiku nárazu
dosahoval rychlosti 90 km/h. Ještě dodejme, že model
Yeti poháněl jeho vlastní dvoulitrový turbodiesel - týmž
motorem byl vybaven nenastartovaný Superb Combi. 

Čelní offsetový náraz obou vozů jsme mohli sledovat ze
vzdálenosti zhruba 30 m a musíme říci, že se jednalo o
"pořádnou ránu", při kterém nám doslova běhal mráz po
zádech. Dramaticky vyhlížející střet, při kterém se přední
část modelu Yeti vznesla půl metrů do vzduchu a Superb
Combi byl odhozen zhruba deset metrů nazpět, trval tři
desetiny sekundy. Vše se odehrálo tak rychle, že jsme
průběh nehody ani nestačili lidským zrakem pořádně
zachytit. Teprve v opakovaném zpomaleném záběru,
který nám byl promítnut krátce po srážce, jsme mohli
pozorovat aktivaci bezpečnostních airbagů a následné
pohyby figurín uvnitř obou vozidel. Při zkoumání dalších

záběrů vysokorychlostních kamer je dobře patrná řízená
deformace obou přídí, které pohltily značnou část energie
nárazu. Díky tomu také zůstal prostor pro posádku obou
vozidel takřka nedotčený. 

Pro vyhodnocení crash-testu obou škodovek byla zvole-
na metodika používaná nezávislou organizací Euro-
NCAP, ačkoliv se jednalo o zcela odlišný test v porovná-
ní s obvyklými bariérovými testy. Za dospělé cestující
sedící v modelu Superb Combi by bylo dosaženo 98,25 %
z maxima možných bodů. Pro dětské pasažéry ve voze je
to dokonce plný počet - 100 %. Hodnoty z vozu Škoda
Yeti, dosahují v případě dospělých pasažérů výsledku
99,94 % a 93,19 % u dětí. Výborné výsledky prokázala i
podrobnější analýza vybraných měření, jako je např.:
zatížení hlavy nebo stlačení hrudníku cestujících ve voze.
Evropský předpis ECE R94, podle kterého jsou homolo-
govány všechny vozy určené pro provoz na evropských
silnicích, předepisuje jako maximální hodnotu zatížení
hlavy cestujícího ve voze hodnotu 80 G. Toto zrychlení je
při krátkodobém působení lidský mozek schopen přestát
bez vážných poškození. Hodnota naměřená na hlavě
figuríny řidiče ve voze Škoda Yeti dosahuje pouze 44 %
z předpisem povolené hodnoty, tedy ani ne poloviční ve
srovnání s úrovní, kterou předpisuje zákonný předpis. 
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V případě stlačení hrudníku dospělého cestujícího platí
podobné závěry a naměřená hodnota se pohybuje pouze
na 35,7 % procentech povolené hodnoty. Hodnoty povo-
lené pro zatížení stehenních kostí byly pouze na úrovni
20 % dovoleného maxima. Z výše uvedených oficiálních
výsledků crash-testu je jasné, že by všichni cestující pře-
žili střet v rychlosti 90 km/h bez škrábnutí. Ovšem pouze
v případě, že by byli řádně upoutáni bezpečnostními pásy
na předních sedadlech a v dětských sedačkách vzadu.
Střet modelu Yeti a Superb Combi jen potvrdil konstrukční
vyspělost a vysokou bezpečnost současných modelů
značky Škoda.  
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Ferrari SA Aperta
DÁREK K NAROZENINÁM

Tak s tímhle nádherným roadsterem se nejspíš na silnici nesetkáte. Byl
postaven jako připomínka 80 let existence jedné z nejslavnějších karosáren
světa Pininfarina. Proto jich bude vyrobenou pouhých 80 kusů.

Unikátní Ferrari SA Aperta bylo vytvořeno na základě
modelu 599 GTB Fiorano. Proto se mu také přezdívá 
599 Roadster. Jeho jméno připomíná dědice slavného
jména Sergia a Andrey Pininfarinových. Jejich otec Gian
Battista Farina, přezdívaný Pinin, tedy malý, pocházel 
z rodu slavných karosářů a výrobců kočárů. Ač Ferrari
spolupracovalo s řadou karosářů, právě Pininfarina dodal
těmto vozům kouzlo elegance dokonale se snoubící s
jejich mimořádnými výkony. 

Aperta je italsky otevřený. SA Aperta má jen lehkou nata-
hovací střechu, jejíž konstrukce ukazuje, že se nepočítá s
jízdou v opravdu nepříznivém počasí. Tenhle roadster se
totiž nepřizpůsobuje módním trendům a je koncipován
pro jízdu bez střechy.



AUTOextrem

28 www.autoweek.cz www.autoweek.cz   29

Karoserie s výrazně sníženým čelním sklem ukazuje 
pečlivou práci na vyřešení aerodynamiky, aby si cestující
mohli užívat radosti z jízdy aniž by byli přehnaně rozcu-
chaní. Díky tomu si mohou užívat přepychu, který je
obklopuje. Je poskládán z nejvybranějších materiálů 
- kůže, uhlíkových kompozitů a alkantary. Jejich 16 barev-
ných odstínů a doplňků činí každý z 80 vyrobených vozů
unikát.

Motor je umístěn vpředu a pohání zadní kola. Jde o šestilit-
rový V12 o výkonu 493 kW (670 k) při 8250/min s točivým
momentem až 620 N.m při 6500/min. Díky tomu roadster
s hmotností 1705 kg zrychluje z 0 na 100 km/h za 3,6 s 
a dosahuje největší rychlost 325 km/h. Aby se tyto výkony

daly skutečně využívat, byla nosná struktura otevřené
karoserie navržena tak, aby měla stejnou tuhost jako 
berlinetta Fiorano. Vůz je vybaven magnetorheologickými
tlumiči s proměnlivou charakteristikou SCM elektronickou
stabilizací CST s kontrolou prokluzu F1-Trac. Použití
systému Stop& Start, spouštějícího motor během 
230 milisekund, a řadou systémů hlídajících potřeby
energie příslušenství a klimatizace se podařilo snížit 
spotřebu na 17,5 l/100 km.

Je to skvělý dárek připomínající výročí jednoho z nejvý-
znamnějších partnerů Enza Ferrariho. SA Aperta byl
navržen studiem Ferrari Centro Stile, které veškeré detaily
konzultovalo s Pininfarinou.
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Šampionát automobilových soutěží IRC se pořádá ve
spolupráci se satelitní televizní stanicí Eurosport. Díky
tomu mají fanoušci možnost vychutnat si dění na tratí
při všech soutěžích ve skvěle připravených televizních
přenosech s mnoha rychlostními zkouškami vysílanými
v přímém přenosu. Macešský přístup FIA ke světovým
rallye vedl k tomu, že do seriálu IRC přešla řada z nej-
slavnějších automobilových soutěží v čele s Rallye
Monte Carlo.

Letošní seriál se proměnil v triumf vozů Škoda Fabia
S2000 připravovaných ve spolupráci automobilky s fir-
mou Kopecký Motorsport. Vozy Škoda letos vyhrály
šest deseti odjetých soutěží (z toho tři Freddy Loix,
který do seriálu vstoupil až v jeho polovině), zatímco
Peugeot vyhrál tři a Ford jednu. To vedlo vedení 
Peugeotu ke kritice, že továrně připravované vozy
Škoda jsou proti dealerským týmům ostatních značek
ve výhodě. České fanoušky rallye může jen mrzet, že se
Jan Kopecký dvěma nehodami v závěrech dobře rozje-
tých soutěží připravil o šance na životní úspěch a získat
titul mezi jezdci.

Úspěch vozů Škoda
IIII nnnn tttt eeee rrrr cccc oooo nnnn tttt iiii nnnn eeee nnnn tttt aaaa llll     RRRR aaaa llll llll yyyy     CCCC hhhh aaaa llll llll eeee nnnn gggg eeee

1. Juho Hanninen       FIN     Škoda Fabia S2000 58 (70)

2. Jan Kopecký CZ      Škoda Fabia S2000 47 (50)

3. Freddy Loix B Škoda Fabia S2000 36

4. Kris Meeke GB     Peugeot 207 S2000 33

5. Bruno Magalhaes     P Peugeot 207 S2000 30

6. Guy Wilks GB     Škoda Fabia S2000 27

IRC - stav po 10 soutěžích

ZNAČKY
1. Škoda 120 (154)

2. Peugeot 87 (102)

3. M-Sport (Ford) 31

4. Ralliart (Mitsubishi)      22

5. Subaru 11

6. Abarth (Fiat) 6
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Dacia Duster je kompaktním off-roadem či crossoverem
vytvořeným na osvědčených základech - platformě B0,
vyvinuté Renaultem pro vozy Dacia, pohonných jednot-
kách Renault a systému pohonu všech kol pocházejícím
od aliančního partnera Nissanu. Je to poprvé, co se
komponenty od Nissanu objevily ve voze Dacia.

Duster nabízí zcela ojedinělou kombinaci vynikajících
schopností jízdy v terénu, prostornosti a robustnosti za
bezkonkurenční cenu. Navíc je díky hospodárným
motorům také provozně levný.

Ač byl koncipován jako cenově dostupné auto, čemuž
jeho základní podoba plně odpovídá, ve skutečnosti
takřka dvě třetiny zákazníků požadují dražší verzi s
pohonem všech kol. Dávají tedy přednost skutečnému
off-roadu před crossoverem.

S Dusterem 
po jeho domovì
S Dusterem 
po jeho domovì
Nový model rumunské značky Dacia Duster byl po celém světě přijat s
nadšením, které překonalo očekávání. Jeho oprávněnost jsme mohli
posoudit v jeho vlasti na cestách, které jeho schopnosti skutečně
dokonale prověřily.

Systém pohonu všech kol umožňuje volbu stálého
pohonu předních kol pro úspornou jízdu na silnicích,
samočinného připojovaného pohonu všech kol podle
okamžitých podmínek jízdy pro větší bezpečnost a
konečně stálý pohon všech kol pro jízdu v terénu.
Namísto redukce má šestirychlostní převodovka velmi
krátkou jedničku umožňující překonávání náročných
překážek. Přední náprava je převzata z modelů Logan
a Sandero, zatímco zadní je nově zkonstruovaná - buď
víceprvková pro verze 4x4 nebo s pružnou příčkou 
u 4x2.
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S Dusterem jsme se vydali z Bukurešti na více než 200 km
dlouhou cestu do Rucaru. Z větší části vedla po až pře-
kvapivě kvalitní dálnici, na nichž jsme ocenili pohodlí a
dynamické schopnosti vozu. Poté nás rumunští hostitelé
vzali do hor po cestách, po nichž bychom se asi sami
těžko autem vydali. Povrch byl zprvu kamenitý ale
brzy se proměnil v rozbité lesní cesty se stále hlubšími
výmoly. Místy se po nich dalo jezdit rychle jako po
autokrosové trati, místy se ale trasa měnila více v trial,
kdy bylo potřeba bedlivě promýšlet každý metr jízdy
dopředu. Závěrem nás čekala dosti strmá stoupání
vedoucí nás do výšky 1650 m n. m. 

Až na vrcholu jsme si mohli dopřát potěšení z nádherné
krajiny kolem. A pak už jsme naše Dustery podrobili
snad ještě náročnější zkoušce, když jsme z větší části
stejnou trasu absolvovali směrem dolů. Mnohá strmá
klesání nám dávala opravdu zabrat, ale byl to úžasný
zážitek.

Po návratu do Rucaru ale nebylo dobrodružstvím
konec. Po testovacím trialu nedaleko Campulungu,
který se ale po předchozí cestě už vůbec nezdál být
náročným, jsme se vydali zpět do Bukurešti. Tentokrát
ovšem nikoliv po dálnici, ale po vedlejších silnicích.
Nekonečné serpentiny zde střídaly přímé úseky, na
nichž byl občas kvalitnější povrch velmi zrádný, neboť
hrozil hlubokými dírami. 

Ale nekvalitní cesty plné povozů nebyly tím nejtěžším.
Tím byli mnozí vskutku šíleným způsobem jezdící místní
řidiči letitých Dacií, stále připravení předjíždět ve ves-
nicích zprava a v serpentinách bez ohledu na hustý
provoz v protisměru. Přeplněné ulice Bukurešti byly po
takovém zážitku vysvobozením. 

Během dvou dní nám Rumunsko díky Dusteru poskytlo
nezapomenutelné zážitky.
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Námět na vánoční dárek
Vydavatelství REBO International vydává řadu knih pro
děti doplněných atraktivními samolepkami, které se dají
vlepit jak do knihy, tak i do alb nebo kamkoliv jinam. Mezi
těmito knihami se už objevily i mnohé publikace s tématy
pro kluky se zájmem o techniku, například Rychlá auta
a Nákla�áky a traktory.

Pokud chcete, aby vaše děti získaly přehled o světě
závodních aut, ale i vy sami jste se o něm dozvěděli ledacos
nového, pak sáhněte po nejnovější publikaci z této z edice
Svět v samolepkách. V knize Závodní auta & velké
závody světa najdete na velkém formátu s mnoha atrak-
tivními fotografiemi popis všech disciplín automobilového
sportu, ale i 45 samolepek se závodními auty. K tomu
dostanete mapu světa s vyznačenými místy konání 
nejslavnějších závodů. 

Knihu je připravena tak, aby svým obsahem zaujala nejen
děti, ale i rodiče. 

Kniha je v běžné
distribuci za 99 Kč.
U nás ji pět nej-
rychlejších z vás
může získat zdar-
ma. Stačí jen
správně odpově-
dět na otázku:

Která značka
získala nejvíce
titulů mistra
světa ve F1 mezi
konstruktéry?

Správnou 
odpově� zašlete
na e-mail: 
vrybecky@autoweek.cz.
K odpovědi prosím uve�te své jméno a poštovní adresu.

ELEGANCE 
I V ZIMĚ

Společnost Alcar Bohemia už tradičně pro zimní sezonu 
připravila nabídku kvalitních atraktivních litých kol v rámci
akce Elegance i v zimě. Za 12 let si tato akce vydobyla
pozici průkopníka v nabídce litých kol vhodných pro zimní
provoz. 

Vysoce kvalitní litá kola s odolnou povrchovou úpravou
jsou zároveň cenově dostupná. Navíc Alcar svým zákaz-
níkům přináší jistotu v tom, že se jedná o schválená kola
plně odpovídající předpisům. Kola schválená pro provoz v
ČR lze poznat podle vyraženého čísla schválení KBA
XXXXX. Kola bez schválení technické způsobilosti zna-
menají velké ohrožení bezpečnosti nejen pro své uživatele,
ale i pro okolí.

Do akce Elegance i v zimě bylo zařazeno sedm designů
litých kol značek AEZ, Dezent a Enzo. Letošní novinkou
prémiové značky AEZ jsou atraktivní kola Yacht. Značka
Dezent nabízí design dvojitých paprsků RB, model L dark
s antracitovým lakováním, samočisticí Dezent A s vodu-
odpudivým lakem Nano tec, Dezent J s jednoduchým
designem a Dezent M s vysokou nosností je určený 
především pro vozy SUV. Litá kola za co nejméně peněz
přináší nabídka značky Enzo a design Enzo H. Všechna
nabízená kola mají prodlouženou tříletou záruku. Jsou
chráněna kvalitním ochranným lakem, jenž bez problémů
odolá posypovým materiálům i jiným nečistotám vyskytu-
jícím se na zimních silnicích. 

EASYVISION - revoluce mezi stírači

Společnost Federal-Mogul uvedla na trh nové ploché 
stírače Champion Easyvision, které přinášejí revoluci do
prodeje této důležité pomůcky každého motoristy. Systém
Variable Geometry Spoiler Technology (VGS) u těchto 
stíračů umožňuje, aby se spoiler stírače sám přizpůsobil
podle měnící se síly větru, což zaručuje dokonalejší stírání
skla. Ale jejich výhodou není jen lepší funkčnost.

Stírače Champion Easyvision představu-
jí první ucelenou řadu plochých stíračů

pokrývající široké spektrum 
různých typů automobilů. Předsta-
vují cenově výhodnou náhradu 
originálních plochých stěračů, ale
kupují si je i zákazníci, kteří jimi
chtějí nahradit klasické můstkové
stěrače. 

Nabídka plochých stíračů Champion Easyvision
zahrnuje všech sedm základních konstrukcí konekto-
rů stěračů, takže je lze použít jako přímou náhradu
nebo pro modernizaci stěračů u téměř 85 % ze
všech automobilů jezdících v Evropě. 

Nokian specialisté
(nejen) na zimu

Vznik aquaplaningu na rozbředlém sněhu představuje pro
řidiče v zimě jednu z nejvíce nebezpečných situací. Studie
finské technické univerzity v Tampere dokazuje, že při
jízdě na rozbředlém sněhu je riziko úrazů se smrtelnými
následky 4,9x vyšší než při jízdě na suché vozovce. Podle
studie výrobce pneumatik Nokian Tyres je klíčová pro 95 %
řidičů a předstihuje i požadavek na bezpečnost na sněhu
(89 %), na zledovatělém povrchu (81 %), při jízdě v dešti
(71 %) a v suchých podmínkách (59 %).

Zimní pneumatika Nokian WR G2 byla finskými odbor-
níky vyvinuta speciálně pro bezpečnou jízdu po roz-
bředlém sněhu bez rizika vzniku aquaplaningu. Navíc má
nižší valivý odpor a významnou měrou tedy snižuje spo-
třebu paliva - až o 0,5 l/100 km.

Řada pneumatik Nokian WR G2 začíná 14" pneumatika-
mi s rychlostním indexem T a končí 20" s rychlostním
indexem W (maximální rychlost 270 km/h), takže jí může
být vybaven téměř jakýkoliv model vozidla. K dispozici je
rovněž 6 run-flat verzí. Pro vozidla SUV je uzpůsobena
speciální verze Nokian WR G2 SUV.

VÝKONNÉ ESKIMO 
PRO ZIMU

Slovinská společnost Sava Tires, přední výrobce pneuma-
tik v jihovýchodní Evropě, je součástí skupiny Goodyear
Dunlop a své produkty dodává nejen na evropské trhy, ale
i do celého světa.

Nová pneumatika Sava eskimo hp je vysoce výkonná
pneumatika kombinující vynikající ovladatelnost v nároč-
ných zimních podmínkách s velkým kilometrovým probě-
hem. Má ostrý zimní směrový dezén, jenž poskytuje 
optimalizované rozložení tuhosti běhounu. Tento dezén je
multiprofilový s vzájemně uzamykatelnými lamelami, což
zlepšuje ovladatelnost. Pneumatika Sava eskimo hp má
také velmi dobré brzdné vlastnosti na mokru díky silikové
směsi běhounu a optimalizovanému dezénu. 

Nová pneumatika rovněž poskytuje výborný kilometrový 
proběh díky kombinaci silikové směsi, multiprofilového
dezénu a optimalizované tuhosti běhounu. 

Pro automobily SUV byla navržena pneumatika Sava
eskimo suv, nabízející především vynikající ovladatelnost
zejména na zasněžených a zledovatělých vozovkách. 

VŠECHNA AUTA 
NA ČESKÉM TRHU

Ve spolupráci s vydavatelstvím Sport-Press Sdružení Czech
Top 100 každoročně vydává Automobilový speciál předsta-
vující nejúspěšnější výrobní a obchodní společnosti působící
v automobilovém odvětví v České republice. 

Magazín Speciál Auto 2010 je úplný přehled všech osobních
a lehkých užitkových automobilů nabízených na českém trhu.
Přehled je rozčleněn podle
kategorií v souladu s dělením
používaným ve statistikách
SDA a zachycuje nabídku ze
září 2010.

Speciál Auto 2010 s komplet-
ním přehledem automobilů na
českém trhu je v prodeji v pro-
dejnách tisku za 69 Kč nebo
jej lze objednat na adrese
Sport-Press, spol. s r. o.,
Okrasná 116, 103 00 Praha 10,
na telefonu či faxu 
267 712 647 
nebo na e-mailu 
vydavatelstvi@sport-press.cz.
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ZIMNÍ NOVINKY 
OD COOPERU

Výrobce pneumatik Cooper si udělal srovnávací testy s
vedoucími značkami na trhu v EU a vyvinul pneumatiky, které
jsou ideálním obutím do zimních podmínek v EU. Protože
Cooper je výrobcem pro aftermarket, nemusí dělat žádné
kompromisy v kvalitě, výkonu a ceně. Hloubka dezénu je
například o 30 % větší než u jiných značek, takže mají vyso-
ký kilometrový výkon. 

Cooper proniká do
nanopo lymerových
technologií pro zlepšení
jízdních vlastností na
mokru, sněhu a ledu.
Pneumatiky s touto
technologií poskytují
přesnou jízdní charak-
teristiku bez většího
opotřebení. U terénních
pneumatik je použito
speciální protiprůrazové
plátno, u silničních
pneumatik je to protih-
luková technologie a
složení dezénu pro
dobrou ovladatelnost a
snížení nebezpečí
aquaplaningu. 

Novinku Cooper WM-SA2 charakterizuje střídavě se zužující
drážka zvyšující brzdící schopnosti, zatímco centrální drážka
zlepšuje záběrové vlastnosti. Doplněním je WM-ST3 do
extrémnějších zimních podmínek pro dosažení výjimečného
záběru na sněhu a ledu.

Novinkou v nabídce je
Cooper Discoverer
M+S2, zimní směrová
pneumatika pro vozy
SUV. S novou gene-
rací směsi se silikou
má výborné záběrové
a brzdící schopnosti
na sněhu, ledu ale i
další její výkony jsou
velmi dobré. Další
novinkou je vysokový-
konná pneumatika
Cooper Discoverer
M+S Sport pro vozy
SUV s asymetrickým
dezénem pro záběr v
hlubokém sněhu, ledu
a blátě. Pro off-roady
jsou v nabídce

Cooperu pneumatiky Weather-Master S/T2 a Discoverer
M+S s ostře řezaným profilem běhounu.

MOTORtrend
Elektronický automobilový magazín zdarma.
Vydává redakce Autoweek.cz
Kontaktní adresa:
Přípotoční 10C, 101 00 Praha 10 
Tel.: 602 222 886
Redakce: Ing. Antonín Matějka (amatejka@autoweek.cz), 

Ing. Vladimír Rybecký (vrybecky@autoweek.cz),
RNDr. Ivana Rybecká (rybecka@volny.cz)
Petr Hanke (hanke@me.com)

Grafické zpracování: Jaroslav Ticháček
(marabu@senior.cz)

Fotografie: tiskové materiály příslušných automobilek
(pokud není uvedeno jinak)

Je nejvyšší čas přezout
Výměnu letních pneumatik za zimní už není radno odkládat.
Současné počasí i výhled na následující týdny plně odpoví-
dají podmínkám vhodným pro zimní pneumatiky. Ty zaručují
vyšší bezpečnost nejen na sněhu a náledí, ale i za sucha při
teplotách pod +7 °C. 

"Není správné s přezutím čekat až na první sníh. Pod hranicí
7 °C totiž letní pneumatiky vykazují výrazně horší výkonnostní
parametry než zimní. To je způsobeno tím, že měkčí běhou-
nová směs použitá u zimních pneumatik si zachovává svou
přilnavost při nižších teplotách," vysvětluje Boris Tománek,
Marketing & PR Manager společnosti Goodyear Dunlop Tires. 

I na suchu je při teplotě 0 °C rozdíl v brzdné dráze zimní a
letní pneumatiky 3 m, při -10 °C už je to 7 m a při -20 °C
dokonce 12 m. Na mokru, sněhu a náledí se tento rozdíl ještě
zvětšuje.

U zimních pneumatik by řidiči měli věnovat zvýšenou pozor-
nost hloubce jejich dezénu, která by neměla klesnout pod 
4 mm. "Zimní pneumatika s hloubkou dezénu 6 mm má v
porovnání s novou zimní pneumatikou o 20 % delší brzdnou
dráhu na sněhu. Při hloubce dezénu 4 mm je tato brzdná
dráha delší dokonce o 50 %," objasňuje Boris Tománek. 
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PØEKLADY Z ANGLIÈTINY 
A DO ANGLIÈTINYse zamìøením 
na technická témata pøedevším z oblasti 
automobilového prùmyslu.

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

databázi technických výrazů.

Texty s automobilovou tématikou spojujeme s odborným lektorováním.

Nabízíme i rešerše internetových stránek na zadaná témata.
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