8.–10. 6. 2018
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA HOLEŠOVICE

KATALOG SLAVNOSTI

Vážení přátelé, fanoušci a milovníci automobilů a motocyklů,
slavnost LEGENDY slaví pět let od svého prvního ročníku a já mám velkou radost,
že se vám líbí více a více.
LEGENDY se staly největší motoristickou akcí, která nemá v České republice obdoby. Vaše očekávání
je pro nás motorem k dalšímu vývoji, vymýšlení a přinášení řady nových vylepšení. Za pět let se přidalo
mnoho velkorysých lidí, kteří mají srdce na správném místě a dělí se o svou radost s vámi - návštěvníky.
Proto vás prosím o ohleduplnost a respekt k cizímu majetku, když požádáte, tak majitelé vám velmi
rádi povypráví samé zajímavosti a budete se moci podívat na exponáty mnohem detailněji.
Říká se, že změna je život, hlavně proto aby člověk nezakrněl a adrenalin ze zcela nového prostorového řešení naší akce byl tak opojný, že jsme se přestěhovali z Nemocnice Bohnice na Výstaviště
Praha a já věřím, že se vám v novém prostředí bude líbit. Prostředí Nemocnice Bohnice mám samozřejmě stále moc rád a s vedením nadále spolupracujeme a podporujeme ji.
Legendy představují motoristické legendy všech druhů a zároveň vytvářejí legendy nové. Slavnost
spojuje staré s novým. Proto je slavnost tak rozmanitá. Proto vás (snad) baví. Každý si zde najde tu
svou legendu.
Je mi potěšením a mám velkou radost, když vidím, že i vy máte radost a doufám, že ten rok mé tvrdé
práce vykouzlí úsměv na vašich tvářích, přinese dobrou náladu a zprostředkuje vám nezapomenutelný
zážitek.
Užijte si Legendy 2018 na plno!
Krásné dny!
Lubor Kos
zakladatel slavnosti
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1918

V

íte kolik u nás v letech 1918 až 1938 existovalo automobilových značek? Nebudete tomu věřit, ale třiatřicet. Vedle těch známých jako jsou Škoda, Tatra,
Praga, Walter, Aero, Wikov také třeba Aspa, Centaur, FRM,
Juja, Myron, Disk, Enka, Gatter, Isis, Stelka, Trimobil a další.
V Kopřivnici si připomněli dvacet let od vyrobení prvního
nákladního automobilu, který vyjel jen o rok později
než Präsident. Zároveň byl název kopřivnické společnosti změněn z Nesselsdorfer Wagenbau na Kopřivnická
vozovka, a. s. a o rok později se na vozidlech objevil nápis
TATRA. Shodou okolností šlo o první sériově vyráběné (od
roku 1914) nákladní automobily NW TL2 a NW TL4. Se
značkou Nesselsdorfer se firma nedokázala rozloučit až do
roku 1926. To již tři roky udivovala automobilový průmysl
vpravdě geniální Ledwinkova koncepce s páteřovým
rámem.
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1929

T

ypové označení Praga Grand znamená ve francouzštině šlechtic nebo urozený ve španělštině.
Oba výrazy jsou výstižné pro automobil, jenž se
stal ukázkou českého průmyslu dvacátých a třicátých let
minulého století. Model Grand, navržený výhradně našimi
konstruktéry, patřil mezi nejluxusnější automobily naší
výroby a právem byl nazýván českým Rolls Roycem.

P

řepychové šestiválce v licenci Hispano-Suiza vyráběla
Škoda Plzeň v letech 1924 až 1929. Mezi znalci se tehdy
tradovalo, že kvalitou výroby překonávaly francouzský
originál. Podvozky mířily jak do Škody Mladá Boleslav,
tak k vyhlášeným zahraničním karosářům i tuzemským
mistrům. Plzeňský Brožík na jaře 1926 dokončil limuzínu
pro prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, který ji jako
oficiální prezidentský automobil používal deset let.

Minimálně tři kusy karosovalo technologií Weymann
pražské Aero, několik vozů i firmy Petera z Vrchlabí, Beiwl
nebo Uhlík z Prahy. Automobilové karosérie J.O. Jech (na
snímku) ovšem navázaly na slavnou firemní tradici. Jistý
šlechtic se prý před první světovou válkou Jechovi chlubil,
že takhle má vypadat karoserie, že tohle krásné auto
koupil v Anglii. Zdatný exportér pan Jech však beze slova
ukázal šlechtici malý štítek se jménem své karosářské dílny
J.O.Jech pod zadní sedačkou anglického vozidla.
Vozy poháněly zážehový řadový šestiválec OHV s hliníkovým blokem s ocelovými vložkami válců. Sedmkrát
uložený klikový hřídel o hmotnosti 45 kg byl obroben
z 350 kg těžkého výkovku. Z objemu 6597 cm3 poskytoval
výkon 73,5 kW při 2750/min. S přímo řazenou třístupňovou, nesynchronizovanou převodovkou dosahoval 2,7
tuny těžký automobil rychlosti 140 km. Palivová nádrž měla
objem 110 litrů a na sto kilometrů spotřeboval vůz 20 až 25
litrů paliva.

1925

M

ezi
významná
data
patří
bezpochyby
20. červenec 1925, kdy na zámku Lobeč nedaleko
Mšena, podepsali Josef Šimonek, tehdejší prezident
Škodových závodů a majitel
zmíněného panství, a Václav
Klement fúzi firem Laurin
Klement a Škoda Plzeň. Již
před první světovou válkou
hledal
Václav
Klement
vhodného
obchodního
partnera,
protože
pro
udržení konkurenceschopnosti,
vyvstala
potřeba
velké finanční investice do
budov i strojního zařízení.
V nelehké poválečné ekonomické situaci se spojení
stalo nutným a později se
i prodej firmy ukázal jako správný. Automobilové oddělení
měla plzeňská Škoda už od roku 1919, a převzetím továrny
v Mladé Boleslavi získalo na významu. Do Mladé Boleslavi
byla z Plzně částečně převedena licenční výroba velké
reprezentační limuzíny Hispano-Suiza. Samostatná firma
Laurin & Klemet byla koncem prosince 1925 vymazána
z obchodního rejstříku. Její logo se však používalo na chladičích vozů ještě několik následujících let, ale bylo doplněné
o okřídlený šíp.

Modely Grand vyjížděly z vysočanské továrny v několika
obměnách už od roku 1912. A právě Grand 8 je důkazem
kvality a zároveň prvním osmiválcem vyrobeným v Československu. Jeden z těchto automobilů si objednal ministerský předseda Jan Masaryk a byl vyroben v roce 1929.
Jak komfortní modely Grand byly, dokládá například
nádherně polstrovaná zadní část pro cestující, oddělená
od prostoru pro řidiče skleněnou příčkou, aby si cestující
vzadu mohli nerušeně povídat a řidič jejich hovor neslyšel.
Pro dorozumívání měli k dispozici mimo jiné telefon. Při
delších cestách si mohli nohy opřít o speciální opěrky,
nechybělo ani topení, záclonky, vázičky na květiny. Také
prostor pro řidiče odpovídá vysoké úrovni automobilu.
Podlahu pokrýval plyšový koberec, zatímco luxusní kování,
rám skla, kliky dveří nebo věšák byly leskle poniklovány.
Naopak obložení přístrojové desky i lišty na dveřích byly
z ušlechtilého ořechového dřeva.

Co se skrývá pod kapotou, prozrazuje osmička na chladiči.
Řadový kapalinou chlazený benzinový osmiválec SV
o objemu 3580 cm3, jehož výkon 72 k umožňoval přes dvě
tuny těžkému vozu rychlost 100 km/h.
5
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1930

základ posloužil tehdy vyráběný typ 35. Přesněji řečeno,
na běžný podvozek pětatřicítky posadili prostějovští aerodynamickou karoserii. Z toho je zřejmé, že Kapka nebyla
řešena aerodynamicky důsledně. Zatímco vzduch kolem
karoserie byl nucen proudit laminárně, tak pod vozidlem
dělal doslova psí kusy. Vůz byl čtyřmístný, dvoudveřový.
Vodou chlazený řadový čtyřválec OHC o objemu 1743 cm3
a maximálním výkonu 35 k byl umístěn vpředu a poháněl
zadní kola. Převodovka byla třístupňová. Maximální rychlost
je udávána 105 km/h. Wikov 35 Kapka byl nabízen k prodeji
veřejnosti. Příliš se však neujal, byly vyrobeny pravděpodobně pouze tři exempláře (někdy se uvádí až pět). Titul
prvního sériového aerodynamického vozu si tak mohla
vychutnat o pár let později Tatra 77, která měla navíc aerodynamiku vyřešenou po všech stránkách.

Walter

V

Kopřivnici byla postavena Tatra 80, největší
a nejdražší automobil, určený pro reprezentační účely
a majetné zákazníky. Do roku 1937 bylo vyrobeno jen
22 vozů, které poháněl vodou chlazený vidlicový dvanáctiválcový motor o objemu 5990 cm3 a výkonu 115-120 k.
Motor předával výkon přes jednokotoučovou suchou spojku
a čtyřstupňovou převodovku na kola zadní nápravy. Maximální rychlost 2400 kilogramů těžkého vozu se pohybovala mezi 130 až 140 km/h. Vozy dlouhé 5,2 metru byly
vyráběny jako šestimístné limuzíny, nebo landaulety či kabriolety. Vyrobeny byly i tři vozy s karoseriemi vyrobenými na
zakázku, například firmou Sodomka. Tatru 80 v provedení
landaulet používal prezident T. G. Masaryk a je vystavena
v Národním technickém muzeu. Společně s dalším Tatrami
byla prohlášena za Národní kulturní památku.

1931
Wikov

V

Z

ručný mechanik a později odborník na ozubená kola
Josef Walter patřil k výrazným postavám českého
průmyslu hned vedle Laurina a Klementa. V malé
dílně na Smíchově začal v roce 1898 nejdříve stavět jízdní
kola, pak motocykly (1902) a tříkolky (1908). Spolehlivost

T
Objednávaly si je evropské i zámořské státy a licenci
zakoupil i Rolls Royce. Výroba automobilů byla sice
omezena na úkor leteckých motorů, ale na druhé straně
se díky nim zkvalitnily a některé technologické prvky se
přenesly na montáž automobilových motorů. Za nejvyzrálejší konstrukci značky Walter se považují modely 6,
nebo 6B (na barevném snímklu) s otevřenými i uzavřenými
karoseriemi od nejrůznějších karosářských firem, Sodomku
nebo Pateru nevyjímaje. Šestiválce o objemu 2,8 litru
a výkonu 60 k byly použity také pro modely 6B Standart,
Super a Regent, poslední původní Walter české konstrukce.
Senzaci však způsobil model Royal (čb foto) s vidlicovým
dvanáctiválcem 5,8 litru. Ve své době největší, nejvýkonnější a nejluxusnější automobil u nás, byl právem přezdívaný
český Rolls Royce.

atra 77 byla poprvé představena 5. března 1934 na
karlovarské silnici, o tři dny později na berlínském
autosalonu a na podzim v Paříži. Její uvedení i zde
způsobilo senzaci. Už v březnu začala sériová výroba
vozů s aerodynamickou karosérií, vzduchem chlazenými
motory uloženými vzadu a výkyvnými poloosami. Jednalo
se také o první automobil firmy s celoocelovou polosamonosnou karosérií. Motor byl umístěn dozadu přímo k hnané
nápravě, čímž odpadl středový tunel pro centrální rouru a
výfukové potrubí. Tím také došlo ke snížení hmotnosti, což
bylo jedním z cílů konstruktérů, mimoto podvozek tak mohl
být velmi plochý. Součinitel odporu vzduchu měl hodnotu
0,36, což umožňovalo rychlost 145 km/h, a to se vzduchem
chlazeným vidlicovým osmiválcem o objemu 2969 cm3.

Zbraslav

Z

ávody do vrchu představovaly ve třicátých letech
vrchol automobilového sportu. Do evropského
šampionátu byl zařazen i závod Zbraslav – Jíloviště,
na který v roce 1930 dorazilo sto tisíc diváků. V posledním
závodě, který se jel 31. května 1931, startoval Hans Stuck

a kvalita výrobků mu přinesla další možnosti, zvláště když
v roce 1911 založil společnost s ručením omezeným se
sídlem v Jinonicích. Právě odtud nejdříve vyjížděly malé,
nikoliv však bezvýznamné, kvalitní automobily řady W.
K jejich popularitě přispěla řada sportovních úspěchů.

roce 1931 na pražském autosalonu představila prostějovská firma Wikov osobní automobil futuristických
tvarů. Jak označení napovídá, Wikovu 35 Kapka za

Ve 20. letech se Walter zařadil mezi přední výrobce
leteckých motorů skvělé pověsti. Začal s licencí BMW, ale
pak vyvinul vlastní hvězdicové pěti- sedmi- a devítiválce.
6

1934

1936

J

eden z nejvýraznějších vozů z historie automobilky
ŠKODA je Popular Sport Monte Carlo, který se představil v roce 1936 na autosalonu v Paříži. Zákazníky
následně oslovila limitovaná edice sportovních roadsterů,
kabrioletů i kupé. V lednu 1936 si totiž Škoda připsala mimořádný sportovní úspěch: roadster Škoda Popular posádky
Z. Pohl - J. Hausman obsadil na Rallye Monte Carlo druhé
místo ve třídě do 1500 cm3. Ze 70ti vyrobených kusů
připadalo 24 na roadstery v lehčím provedení s jednodušší
výbavou, dále vzniklo 17 komfortnějších roadsterů s dvojicí
stahovacích bočních oken místo nasazovacích, 2 prostornější kabriolety, 23 kupé, 2 podvozky určené k individuálnímu karosování a konečně 2 podvozky či jen motory.

se závodním šestiválcem Mercedes SSKL (7100 ccm, 221
kW/3500 min, největší rychlost 235 km/h), jenž existoval
pouze v šesti exemplářích. Na slavného Rudi Caracciolu
však nestačil. Ten vyjel na Jíloviště se sportovní verzí
SSKL o 11 setin sekundy rychleji a jeho rekordní čas 2:42,7
minuty, což představovalo průměr 123,8 km/h, už nebyl
nikdy překonán. Třetí místo tehdy vybojoval von Morgen
na Bugatti před Jiřím Kristiánem Lobkowiczem rovněž
s Bugatti.
7
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1942

J

edním z nejslavnějších nákladních automobilů Tatra je
model 111, který jako jediný na světě má vlastní pomník
na dálném východě v Magadanu. Asi jen málokdo ví, že
derivát v podobě tahače T 141 stál kdysi také na podstavci

pomníku ve slovenských Bánovcích nad Bebravou. Vyráběl
se od roku 1942 až do 1962, kdy jej nahradila Tatra 138.
Celkově bylo vyrobeno téměř 34 tisíc automobilů typu
Tatra 111 v mnoha provedeních a modifikacích. Nejčastěji to
byly valníky a sklápěče, ale i autojeřáby, bagry, cisternové
vozy, vozy na přepravu cementu, tahače a mnohé speciální
nástavby. Tatra 111 prošla mnoha úpravami, například výkon
původního vzduchem chlazeného vznětového dvanáctiválce byl snížen ze 154 kW (kvůli spolehlivosti) na 132 kW
a naopak nosnost 8 tun zvýšena na 10,3 tuny.

1964
M

ilníkem v historii škodovky se stala Škoda 1000
MB, první vůz značky se samonosnou karoserií,
pohonem zadních kol a motorem vzadu, vyráběný
unikátní metodou tlakového lití hliníku. Této koncepci
zůstala automobilka věrná až do roku 1987, respektive do
příchodu Favorita. Zvláště dnes ceněné jsou dvoudveřové
modely MBX 1000 A 1100, vyrobené v počtu 2517 kusů.
8

1957

V

roce 1953 dostala Tatra úkol postavit automobil pro
šest osob, sedících ve dvou řadách, a poháněný
vidlicovým osmiválcem. O dva roky později byly už
na světě první prototypy T 603 a v roce 1957 se rozeběhla
sériová výroba. S aerodynamickými karosériemi i vzduchem
chlazenými motory měli v Kopřivnici už bohaté zkušenosti, vždyť takový motor prakticky již dříve zkonstruoval
Julius Mackerle ve dvou objemových kategoriích – 2.0 a 2.5.
Vidlicový osmiválec OHC měl dvě řady válců rozevřené pod
úhlem 90 stupňů, mezi nimiž byl vačkový hřídel. Každou
řadu chladil axiální ventilátor poháněný klínovým řemenem.
S dvěma spádovými karburátory Jikov dosahoval výkonu 95
k při 4800/min z objemu 2545 cm3. Výroba vozů Tatra 603
skončila na počtu 20 422 kusů v roce 1975.

1971

M

álokdo si vzpomene, že v roce 1969 začal vývoj
českého elektromobilu EMA 1 (Elektrický Městský
Automobil) ve Výzkumném ústavu elektrických
strojů točivých v Brně. O dva roky později byl funkční
vzorek dvoumístného městského vozítka předmětem
zájmu odborné a laické veřejnosti. Mohl přepravovat dvě
dospělé osoby a dvě děti, po odstranění zadního sedadla
se dal použít pro přepravu nákladu. Vozidlo pohání dva
stejnosměrné motory napájené z olověných baterií.
K sériové výrobě bohužel nedošlo. Nejde ale o první český
elektromobil, protože už František Křižík se zabýval touto
myšlenkou v roce 1895.

1977

J

1987

edním z nejúspěšnějších soutěžních a závodních automobilů byla bezpochyby Škoda 130 RS, přezdívaná
jako Stratos z východu. Úspěchy vozili tovární jezdci
v čele s Johnem Hauglandem z nejtěžších soutěží jako bylo
například Rally Monte Carlo, Rally Akropolis nebo RAC
Rally. V roce 1977 dojeli Václav Blahna a Lubislav Hlávka
v Monte Carlu na vynikajícím 12.místě a vyhráli svoji třídu.
Milan Zapadlo a Jiři Motal skončili patnáctí. Nesmíme zapomenout ani na absolutní prvenství v Mistrovství Evropy
cestovních automobilů 1981, o které se zasloužili Zdeněk
Vojtěch, Břetislav Enge a Jan Šenkýř. Tyto výsledky jsou
bohužel dodnes nedoceněné.

V

ýznamným mezníkem byl rok 1987, kdy byla na
brněnském strojírenském veletrhu představena
Škoda Favorit, jejíž sériová výroba se naplno
rozběhla v následujícím roce. Světová premiéra proběhla až
v roce 1989 na autosalonu v Amsterdamu a uvedení vozu
na světové trhy se zúčastnil osobně Nuccio Bertone, jehož
turinské Stilo Bertone, mělo za úkol designovou stránku
všech čtyř uvažovaných modelů – hatchback, kombi, sedan
a kupé. Projekt nového osobního automobilu s motorem
vpředu a pohonem předních kol se spustil v prosinci 1982.
Termín šibeniční, do dvou a půl let dokončit vývoj a výrobu
zahájit do pěti let. Vedoucí realizačního týmu Ing. Petr
Hrdlička, CSc. kolem sebe shromáždil vysoce kvalifikované,
obětavé a motivované pracovníky a společně se pustili do
úkolu. I když se Favorit zkrátil o 40 milimetrů, tak nabídl
o 85 milimetrů delší interiér a větší objem zavazadlového
prostoru. Přední kola poháněl osvědčený čtyřválec OHV
o zdvihovém objemu 1289 cm3 o výkonu 46 kW či 43 kW,
vybavený karburátorem, později vstřikováním paliva.
V roce 1994 získala Škoda Favorit celkové vítězství ve
Světovém poháru rally FIA Formule 2 pro vozy s motorem
o objemu do dvou litrů a poháněnou jednou nápravou.
Zasloužili se o to především Pavel Sibera a Petr Gross
a Emil Triner s Jiřím Klímou, kteří s malým vozem budili
uznání ve světových rallye. Tím odstartovali také sérii
dalších úspěchů značky Škoda.

9
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1988

2000

P

Č

oprvé se automobily LIAZ vypravily na dálkový
maraton Rallye Paříž-Dakar v prosinci 1985, v následujícím roce se přidaly kamiony Tatra a v roce 1988
poprvé zvítězil Karel Loprais. Pak přidal ještě dalších pět
prvenství, čtyři druhá místa a jedno třetí. V roce 1990 přišel
o vítězství díky propálenému pístu. Celkem se v letech
1986 až 2006 zúčastnil devatenácti ročníků.

eskou republiku, respektive
Československo,
proslavilo
ve světě několik významných
motocyklových
závodníků.
V silničních závodech šířil slávu
značky Jawa zasloužilý mistr sportu František Šťastný
(nar. 1927), který nás opustil v roce 2000. Byl opravdovou
legendou a spolu s Gustavem Havlem vybojovali na Jawě
mnoho úspěchů. V roce 1961 se stal vicemistrem světa
ve 350, v letech 60, 62 a 64 skončil vždy celkově čtvrtý.
A to v konkurenci takových es jako byli John Surtees, Mike
Hailwood, Jim Redman nebo Giacomo Agostini. Za zmínku
stojí i účast v nejtěžším motocyklovém závodě, který je
Tourist Trophy, která se jezdí od roku 1907 na britském
ostrově Man. Poprvé tady závodil v roce 1957, v roce 61 se
v kategorii 350 cm3 umístil na 5. místě. V letech 1962 a 1963
se umístil v kategorii 350 cm3 shodně na 3. místě.

2015

P

řed 120 roky položili Václav Laurin a Václav Klemet
základy výroby automobilů v Mladé Boleslavi. Na
počátku stála odvaha, odhodlání a průkopnické
nadšení pro individuální mobilitu. Počátky historie výroby
vozidel v Mladé Boleslavi spadají do prosince 1895, kdy
technicky orientovaný Václav Laurin a obchodně nadaný
knihkupec Václav Klement založili společný podnik.
Z původní opravny jízdních kol se záhy vyvinul uznávaný
výrobce bicyklů se značkou Slavia, v roce 1899 společnost
Laurin & Klement uvedla na trh svůj první motocykl a 1905
první automobil L & K díky modelu Voiturette A. Vůz se
zážehovým dvouválcem o výkonu 7 k dosahoval největší
rychlosti 40 km/h.

1994

V

e věku 94 let (narozena 1900) zemřela paní Eliška
Junková, která se zlatým písmem zapsala do historie
českého i světového automobilového sportu. Ve
dvacátých letech byla nejrychlejší ženou a svými výkony
s vozy Bugatti soupeřila s nejlepšími jezdci té doby. Jejím
největším úspěchem bylo páté místo v závodě Targa Florio
v roce 1928, ale vyhrála například i legendární závod do
vrchu Klausenpass.

2017

V

letech 1905 až 1991 vyrobila mladoboleslavská automobilka pět milionů vozů. Hranice deseti milionů
vyrobených vozů automobilka dosáhla v červenci
2006. V roce 2014 firma poprvé přesáhla milion vyrobených vozů ročně a jubilejní 20 000 000 automobil vyjel
v září 2017 ze závodu v Kvasinách. Stala se jím Škoda Karoq.
Škodovka byla úspěšná i na poli sportovním, když získala
světový titul v rallye v kategorii WRC2 a Švéd Pontus
Tidemand vyhrál celkové v klasifikaci jednotlivců. A letos
je, stejně jako škodovka, na nejlepší cestě titul obhájit.
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Maserati Levante Trofeo
TEXT: DALIBOR ŽÁK, FOTO: SPEED

JAGUAR F-PACE SVR
Britská automobilka představila doposud
nejostřejší provedení nového modelu F-Pace – s osmiválcem!

J

ak se dalo čekat už po představení,
kdy byly předvedeny jen verze
maximálně se šestiválci, tak nyní
pod kapotu dorazil oblíbený pětilitrový
osmiválec přeplňovaný kompresorem.
V Jaguaru F-Pace SVR má výkon
550 koní a točivý moment 680 Nm.
To stačí k tomu, aby byl na „stovce“ za
4,3 sekundy a rozjel se na 283 km/h.
Myšleno bylo i na podvozek, který má
v provedení SVR o 30 % tužší pružiny
vpředu a o 10 % vzadu. Pevnější
jsou stabilizátory a nechybí ani větší
kotouče s vnitřním chlazením. Vpředu
mají disky průměr 395 mm, vzadu
ještě o milimetr víc. Vůbec poprvé
se také v Jaguaru F-Pace objevuje
aktivní elektronicky řízený zadní diferenciál. Jinak je ale SVR samozřejmě
čtyřkolka s automatem. Objednávky bude možné podávat v květnu

TEXT: DALIBOR ŽÁK, FOTO: SPEED

a prozatím to nevypadá, že by měla
být produkce F-Pacu SVR nějak
omezena. Zájemci se tak mohou těšit

na pořádně rozkročenou karoserii,
větší a širší kola i nový interiér
s anatomickými sedačkami.

MASERATI
LEVANTE
TROFEO
Ostré verze se dočkalo také velké SUV od Maserati.
Levante zatím bylo k dispozici jen se šestiválci, ale
teď pod kapotu zamířil dvěma turbodmychadly
přeplňovaný V8 o objemu 3,8 litru.

N

ový motor pošle na všechna
kola Levante Trofeo přes samočinnou převodovku výkon
598 koní a točivý moment 730 Nm.
To stačí k tomu, aby se dostalo
z klidu na 100 km/h za 3,9 sekundy.
Maserati uvádí, že jejich nejostřejší
SUV pojede přes 300 km/h. Zajímavé
je, že motor se do vozu montuje
u Ferrari. Levante Trofeo jezdí na
sníženém a upraveném podvozku
a má nová odlehčená 22“ kovaná

kola. Kdo chce, může si přiobjednat
21“ disky s celoročními pneumatikami.
Automobilka se chlubí rozložením
hmotnosti 50:50 a také brzdnou
dráhou ze 100 km/h jen 34,5 metru.
Jelikož se ale nejedná o okruhový
speciál, nebude chybět bohatá standardní výbava. Nové jsou třeba adaptivní full-LED světlomety a nabízeny
jsou široké možnosti individualizace
interiéru. V prodeji se Levante Trofeo
objeví v létě.

LÍBIL SE VÁM TENTO ČLÁNEK?
Další najdete každý měsíc v magazínu SPEED.

Kompresorem přeplňovaný V8 o objemu 5,0 litru a osmistupňový automat
známe z vrcholných verzí modelů Jaguaru a Land Roveru.

283km/h
MAX. RYCHLOST
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550koní
VÝKON MOTORU
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Porsche 911 GT3 RS

PORSCHE 911 GT3 RS
Dost možná se díváme na poslední atmosférickou
911 GT3 RS. Připravte si na ni pět milionů.

L

etos jsou na autosalonu
v Ženevě opravdové žně. Ferrari
a Porsche představují vrcholné
sportovní verze svých stěžejních
modelů. O Ferrari 488 Pista si
přečtete na další dvoustraně, teď je
čas na Porsche 911 GT3 RS.
Porsche se stále drží tradičního
receptu s vysokootáčkovým atmosférickým motorem a ten v 911 GT3

RS má opravdu dechberoucí parametry. Vždyť je schopný dosáhnout
až 9000 min-1 a ve svém maximu
odevzdává na zadní kola výkon
520 koní. Zdvihový objem 4,0 litru
zůstává, stejně tak šest válců s rozevřením 180°. S měrným výkonem 130
koní na litr je to nejspíš nejvýkonnější
atmosférický motor historie, aspoň
tedy v sériovém autě.

TEXT: DALIBOR ŽÁK, FOTO: SPEED

Možná si někdo řekne, k čemu všemu
ty příplatky, když obyčejná 911 GT3
má výkon 500 koní, že to nebude
tolik znát. Ale 911 GT3 RS byla
vždycky o ještě ostřejším nastavení,
novinka proto přináší jinak naladěný
podvozek i řízení. Nová jsou i kola,
která obouvají lepivější okruhové
pneumatiky o rozměru 265/35 R 20
vpředu a 325/30 R 21 vzadu.

S manuálem 911 GT3 RS nebude. V nabídce
ovšem nechybí ostřejší Weissach paket s nižší
hmotností nebo okruhový Clubsport paket
s bezpečnostním rámem. Zajede tahle 911
Nordschleife pod sedm minut?

LÍBIL SE VÁM TENTO ČLÁNEK?
Další najdete každý měsíc v magazínu SPEED.

520k
3,2s
9000min
VÝKON MOTORU

0–100 KM/H

-1

MAX. OTÁČKY
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Porsche uvádí zrychlení 0–100
km/h za 3,2 sekundy a nejvyšší
rychlost 312 km/h. Ale to hlavní
se odehraje, až Porsche vyšle
novou 911 GT3 RS na Severní
smyčku
Nürburgringu.
Standardní GT3 totiž objela legendární
okruh v čase 7:12,7. Podle všeho je
magická sedmiminutová hranice
v ohrožení.

Pro někoho možná bude zklamání, že
s přímo řazenou převodovkou 911 GT3
RS nebude. Standardem je upravená
sedmistupňová dvouspojková skříň
s řazením pod volantem. 911 GT3 RS je
o trochu lehčí, ale teprve příplatkový
Weissach Pack dodá karbonové
doplňky, hořčíková kola a odstraní
přebytečnou zvukovou izolaci, čímž
pohotovostní hmotnost klesne na 1430

kg. Zvolit lze i okruhový paket Clubsport, který obsahuje bezpečnostní
rám, hasicí přístroj, šestibodové pásy
a nouzové odpojení baterie. V přepočtu
si Porsche za novou 911 GT3 RS bude
účtovat pět milionů a neuvádí, že by její
výroba byla omezena jako u GT2 RS.
Kupujte, protože je dost dobře možné,
že nástupce už atmosférický motor mít
nebude.
15

ROZHOVOR

MARTIN PROKOP
Martin načal svou třetí sezónu v cross country soutěžích a nevede si v ní vůbec
špatně. Po sedmém místě na Dakaru přišlo vítězství v soutěži v Abú Dhabí. Na
povídání jsme se potkali krátce po tomto úspěchu.

TEXT: PETR HORÁK FOTO: MARIAN CHYTKA

L

etošní sezónu jsi odstartoval třetím
startem v Rallye Dakar a sedmým
místem v cíli. Jsi s tím výsledkem
spokojený, nebo jsi doufal, že by to mohlo
být ještě o kousek výš?
Nejsem vůbec zklamaný. Řekl jsem si, že
chci být do „desítky“, a tu jsme atakovali
od začátku, takže jsem byl od začátku
spokojený. Cítil jsem se uvolněně, protože
bylo vidět, že na to máme. Byla šance
bojovat o páté místo, ale ztratili jsme
ji ve chvíli, kdy začal zlobit alternátor,
museli jsme zastavit v poušti a čekat na
nějaké řešení, což nás stálo dvě hodiny.
Alespoň máme o co bojovat do budoucna.
Kdybychom skončili šestí nebo pátí, byla
by budoucnost maličko těžší. Takhle
alespoň máme motivaci se o to porvat
a zkusit to znovu.
Když jsme spolu mluvili po loňském
Dakaru, říkal jsi, že se s „velkými kluky“
dá jet, že na rychlých rovných úsecích
jsi rychlejší než typičtí účastníci Dakaru.
Letos se ukázalo, že s nimi umíš držet krok
i v těžkém terénu. V čem byl letošní ročník
jiný než ten loňský?
Hodně se mi vyplatily dva roky práce, kdy
jsem nejvíce makal na jízdě v písku. To
jsem vůbec neuměl, byla to moje noční
můra, a když jsem viděl v itineráři, že jsou
na trati duny nebo písek, měl jsem z toho
nepříjemný pocit. Ve WRC jsem nebyl
nervózní z ničeho, a tady najednou jsem
měl strach jet na „jedničku“ na „dvojku“
přes nějaký kopeček písku. Provázelo mě
to dva roky a opravdu jsem na tom hodně
pracoval. Letos první půlka Dakaru byla
jenom v dunách a na písku a tyhle dva
roky práce se tam odrazily, kdy se to de
facto stalo mojí největší výhodou. Projeli

16

jsme to excelentně, v podstatě jsme si tam
„nahrabali“ ten největší náskok a pak s ním
už jen hospodařili. Pro mě největší rozdíl
byl proto v tom, že letošní Dakar byl na
písku a takový, jak se jezdil dříve.
Co Shrek (přezdívka Martinova závodního
auta – pozn. redakce), byl připravenější,
vychytanější?
Shrek byl úplně někde jinde než na
loňském Dakaru. Jen jsem byl nervózní, že
jsme neměli šanci ho vyzkoušet. Veškeré
věci, které jsme vymysleli a vyvinuli, se na
auto daly chvíli před odjezdem. Čas utíkal
strašně rychle, povětrnostní podmínky
v Evropě byly před listopadovým
odjezdem, jaké byly, a nedalo se nic moc
zkoušet. V podstatě jsme poskládali auto
někdy 24. listopadu před půlnocí a 25. mělo
odplouvat lodí z Francie asi 1200 km od
naší dílny. Jen jsem třikrát objel halu, řekl
jsem „jede to jako prase“ a tím testování
skončilo. Věděl jsem, že auto je někde
jinde, ale nebylo to vyzkoušené. Prostě
jsem věřil klukovi, který nám ladí motor,
že to není přestřelené, že to motor vydrží,
a všechny ostatní věci jsem viděl, že kluci
dělají precizně. Ale nebylo to vyzkoušené,
měli jsme nové sání, nové chlazení,
odlehčené auto, jiné držáky chladiče na
jiných místech, všechno úplně jinak. A auto
bylo fantastické. Tam, kde mi dříve ujížděli
a bylo vidět, že nám na motoru chybí pár
desítek koní, tam najednou jsem jim byl
na zadku a nemohl jsem se na motor už
vymlouvat. Když jsme například startovali
čtyři auta naráz na pláži – vedle mě byl
Loeb a dvě tovární Toyoty – tak jsme po
20 kilometrech jízdy na plný plyn vyjížděli
všichni čtyři spolu. O motoru už to není,
ba naopak, a už se musíme soustředit na

jiné věci. Udělali jsme obrovský kus práce,
auto mě nepřestává bavit, je to úžasný
stroj a teď už je i rychlý.
Loni jsi jel Dakar s Ilkou Minor, letos
s Jendou Tománkem a teď jsi v Abú Dhabí
měl vedle sebe motorkáře Davida Pabišku,
je to konečná změna?
To, že se nyní vedle mě posadil David
Pabiška, je zapříčiněno nepříjemnou
zdravotní indispozicí, kdy se Jendovi
vrátilo, že je mu špatně v autě. Měl to
už v minulosti, bohužel se mu to vrátilo
a je to velice nepříjemné, protože Jenda
v autě trpí. Zkusíme jet pouštní závody
s Davidem a Jenda se snaží zjistit, co
s ním je a proč mu auto nedělá dobře.
Jenda je ale stále u týmu, slíbili jsme si,
že na Dakaru něco dokážeme, a ať už to
bude na místě spolujezdce nebo bude mít
jiné místo v týmu, pořád na tom děláme
společně, pořád to beru jako společný
projekt s Jendou a uvidíme, jestli bude
moci v autě sedět, nebo ne.
Tvůj poslední výsledek je vítězství v Abú
Dhabí a to už je výsledek jako hrom. Jak
moc si ho ty osobně považuješ a kam tě
to popostrčilo?
Pro mě je to satisfakce. Jak jsem říkal,
nesnášel jsem písek, nevěděl jsem, jak
duny projet, a teď jsem vyhrál v podstatě
nejtěžší závod na písku. Není žádný jiný
podnik v šampionátu, který by startoval na
písku a končil na písku. Jede se v dunách
od rána do večera a pro mě osobně to má
obrovskou váhu. Pro svět cross country
soutěží si myslím, že také. Je to něco, s čím
jsem nepočítal. Věděl jsem, že chci bojovat
o pěkný výsledek, že chci proti loňskému
roku zrychlit, ale že budeme po druhé
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etapě vévodit výsledkům a udržíme to až
do cíle tohoto těžkého závodu, to jsem ani
ve snu nečekal. Byli jsme opravdu rychlí,
měli jsme skvělou taktiku, neudělali jsme
chybu a vyhráli jsme takhle velký závod.
Pro mě je to v kariéře hodně vysoko, ale
nechci říkat kde, protože dnes tady člověk
něco vyhrál a má obrovskou radost, ale
když si vzpomenu, co jsem všechno vyhrál
v rallye, tak to rovněž byly velké věci.
Srovnávat, jak vysoko ten výsledek je, by
nebylo fér, ale je to úžasné.
Jak to vnímá zbytek startovního pole?
V komunitě cross country soutěží je
celkem přátelská atmosféra, ale už na
Dakaru jsi jel v „desítce“ a teď jsi vyhrál.
Chodí za tebou a pochválí, nebo tě už
vnímají jako nepříjemnou konkurenci?
Nejdříve odpovím na to přátelské
prostředí. Atmosféra je příjemná, ale na
rozdíl od rallye se tu občas jede auto

Radost Martinova týmu po
vítězství v Abú Dhabí byla
obrovská. Na začátku projektu
nikdo nevěřil, že by malý český
tým z Jihlavy mohl se svým autem
něčeho takového dosáhnout.

na auto podobně jako na okruzích. Teď
jsem to opět zažil, kdy jsme jeli s jedním
z Peugeotů dvě hodiny pohromadě –
buď jsem jel já jemu na kufru, nebo on
mně. Prostor na osobní souboje tu je, ale
v trochu jiném duchu než na okruzích.
Víme, že jsme hodně daleko od jakékoli
pomoci, ne jako na okruhu, kde sanitka
stojí pár metrů od nás, a nechceme jeden
druhému ublížit. Když jedeš někomu
na zadku, necháváš se vyvážet jako
v pelotonu, a pak se prostřídáte a ten
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druhý jede za tebou a maličko odpočívá.
V tomhle je to jiné. A co se týče otázky,
jestli to ostatní vnímají... Vnímají to hodně!
Vidím, že to trápí šéfy týmů. Stojí u trati
se stopkami, porovnávají si odjezdy na
rovinkách a začínají mít řeči, že nám motor
jede až moc. FIA nám dala krabičku, aby
zjistila, jak rychle jedeme, jaká máme
v autě „géčka“, jak auto akceleruje, kde je
rychlejší, kde pomalejší... Je vidět, že nás
začali zkoumat, že nás začali respektovat
a obzvláště teď po tom povedeném
závodě je vidět, že nás berou vážně a že
už jsme v podstatě mezi nimi. I když jsme
malinký tým z Jihlavy, který má jedno
funkční auto, už s námi musejí počítat.
Respekt jak od jezdců, tak od šéfů týmů
je úplně někde jinde, než byl před rokem.
Je to i o tom, že by mohli přijít s nějakou
nabídkou? A stál bys vůbec o to? O tobě
je známo, že si rád děláš všechno sám...

To jsou opět dvě různé otázky. Nemyslím
si, že by nějaká nabídka přišla, a to
především proto, že skončil Peugeot a na
trhu jsou čtyři volní jezdci. Proslýchá se,
že Carlos Sainz nepověsil závodění na
hřebík, jak prohlašoval, a měl by jít do
Toyoty. Cyril Despres také chce ještě
vyhrát Dakar, uvidíme, jestli půjde do MINI
nebo někam jinam. V Abú Dhabí zkoušel
buginu. Peterhansel také říkal, že to byl
jeho poslední Dakar, ale podle mě nevydrží
sedět doma. A pro Loeba bude těžké
nejet s francouzským autem. Ale myslím,
že všechny ještě hlodá ten červíček
„ještě to pojď zkusit...“, budou se prát
o podporované sedačky a prostoru tam
moc nevidím. A jestli bych chtěl? Myslím
si, že bych hodně nechtěl. To, jak to celé
děláme, mě moc baví a baví to i celý tým.

Ještě když jsme závodili ve WRC, jsme
se o tom bavili a byli jsme přesvědčeni,
že v českých podmínkách nedokážeme
postavit auto tak, aby bylo rychlé. A úplně
ta samá parta lidí to dokázala. Zejména
teď po tom vítězství byli úplně nadšení,
to vítězství pro ně znamená mnohem
víc než pro mě, protože to vyhrálo auto,
které postavili oni. Něco jiného je vyhrát
jako jezdec a něco jiného je vyhrát jako
tým, je to dvojitá radost. Proto bych
preferoval zajet nějaký výsledek na Dakaru
s vlastním týmem a vlastním autem, je to
mnohem větší radost než dojet do cíle,
sbalit si helmu a jít pryč. Sice ty starosti
okolo hodíš na někoho jiného, ale mě
baví to auto přivézt do přístavu, skočit do
autobusu s mechaniky a ukončit celý ten
příběh. Když už, tak se vším všudy. Mě to
takhle baví.

Silueta vozu odkazuje na Ford F150 Raptor a pohání jej V8 z Mustangu.

A když tu otázku otočíme – skončil Peugeot
a jsou čtyři volní piloti. Nepřemýšlel jsi, že
bys někoho stáhnul k sobě?
Nepřemýšlel,
protože
všichni
mají
obrovské ambice. Pilot číslo jedna
v mém týmu s jedním autem jsem já a to
bych rád takhle udržel. (smích) Spíše
hledáme nějakého jezdce na „dvojku“,
na tu podporu zezadu, protože pro
mě chystáme novější evoluci auta a to
současné bude k dispozici jako podpůrné
auto. Spíše bych potřeboval najít dobrou
„dvojku“, která zvládne závod projet, ale
bude počítat s tím, že jede na mě.
Před letošní sezónou došlo k dalším
úpravám technických předpisů pro auta
s pohonem všech kol a s pohonem jedné
nápravy. Je podle tebe ta kompenzace už
dostatečná? A nepohrával sis s myšlenkou,
že by Shrek byl jen zadokolka?
Nám z toho vyšlo, že nedokážeme
zadokolku udělat tak, aby byla rychlejší
než současná čtyřkolka. Zkusila to Toyota,
má v Africe auta s pohonem zadních
kol připravená na Dakar a ta auta jí
nefungovala. Nedokázali to auto naladit tak
jako Peugeot, aby bylo rychlé. Bylo rychlé
jen na jednom typu povrchu, Peugeot je

V hlavě mám,
že bych se chtěl
někdy vrátit do
WRC2, odjet si pět
soutěží... Třeba
jednou.

LÍBIL SE VÁM TENTO ČLÁNEK?
Další najdete každý měsíc v magazínu SPEED.

rychlý všude, je mu jedno, jestli jede po
rovině, v serpentinách, po kamení nebo
na dunách. Nikdo jiný auto takhle nastavit
nedokázal a my jsme to vyhodnotili,
že to také neumíme. Pro nás je auto se
zážehovým motorem a pohonem všech
kol nejlepší cesta a dokonce i nejlevnější.
Byla možnost si Peugeot koupit, chtějí
je prodávat bez motoru, ale to je cesta,
kterou nejsme schopni jít. Není to v našich
silách ani technických, ani finančních.
Nestýská se ti po WRC?
Samozřejmě, že stýská. Sleduji to v televizi,
protože většina závodů se nám kryje, tak
alespoň sleduji výsledky každé „erzety“.
Už můžu být kritický jako správný divák
a říkat, kdo je prd a komu to nejde. (smích)
Ale chybí mi to. Rád bych se letos ukázal
alespoň na jedné soutěži, i když se starou
technikou, která nikam nepatří. Chtěl
bych startovat na Sardinii, ale na nějaký
dlouhodobější projekt to zatím nevypadá.

Ale nevzdávám se, pořád někde vzadu
v hlavě mám, že bych se chtěl někdy
vrátit do WRC2, odjet si pět soutěží...
Třeba jednou. Ale někde jsem četl, že
by chtěli hybridní auta a další nesmysly,
a to si myslím, že rallye tak akorát zabije,
a do takového rallyesportu bych se vrátit
ani nechtěl. To radši zůstanu s tím svým
atmosférickým osmiválcem u Dakaru, to
je ryzí radost. Uvidíme, jak se rallye bude
vyvíjet, každý rok bych rád alespoň jednu
ze svých oblíbených soutěží odjel. Ať už je
to Finsko, Sardinie, Španělsko... Ale nějaký
větší projekt mám jen v hlavě a nic pro to
nedělám.
Nové WRC je hodně drahé na pořízení
a ještě dražší na provoz. Je tohle i důvod,
proč loni skončila spolupráce s Madsem
Ostbergem?
Přesně tak. Nové WRC je šíleně drahé –
šíleně, šíleně. Aby se to dělalo tak, jak se
to dělat má, tak to stojí ne jednou tolik, ale

víceronásobně více než auto verze 2015
a bohužel nebylo možné to takhle dál
provozovat. Mads jel u nás jako v továrním
týmu, vše měl tak, jak chtěl, ale ono to
samozřejmě také něco stojí. Zkusil sezónu
dojet v minimální verzi, ale bylo vidět,
že tudy cesta nevede. To auto potřebuje
absolutní servis, absolutní péči, kterou
je možné zajistit, ale stojí strašně moc
peněz. Provozovat WRC jako R5 prostě
není možné. Nejde to. WRC potřebuje
úplně jiný servis, jede na limitu mnohem
rychleji, jsou v něm věci, které mají
opravdu krátkou životnost, a to je opravdu
náročné. Myslím si, že je to technika, která
nepatří do soukromých rukou. Bohužel.
Jak se ti líbil návrat Sébastiena Loeba do
WRC v Mexiku a na Korsice?
Jediný škraloup na tom všem je, že udělal
chyby, které předtím nedělal, ale jinak
ukázal, že je to nejlepší pilot rallye určitě
posledních dvou dekád, možná všech
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všude náklady vzrostly do nesmyslných
výšin – ať už jsou to GT auta nebo různé
vytrvalostní závody na okruzích, rallye
je dnes úplně bláznivé a já jsem v cross
country našel svůj směr, rád bych se tomu
věnoval a pořád bych chtěl sedět v autě.
V rallye i cross country nezávodíš ani tak
dveře na dveře proti soupeřům, jako spíše
proti času. Co pro tebe znamená čas a jak
ho vnímáš?
Čas je pro mě velké zlo, protože většinou
nic nestíhám (smích) a na závodech s ním
bojuji, takže čas není úplně můj oblíbenec.
Ale díky Edoxu mám spoustu hodinek pro
různé příležitosti. Jen při cross country
soutěžích nemám na ruce žádné, protože
jak se člověk potí, tak cokoliv má na ruce,
mu bere síly, tak tam hodinky nenosím,
ale při rallye a na okruzích mám sportovní
hodinky od Edoxu a snažím se mít alespoň
trochu povědomí o tom, kolik je hodin. Ale
většinou se někde zapovídám a přijdu
pozdě, takže s časem trochu bojuji.
Děkuji za rozhovor!

dob. Všichni přemýšleli o tom, že už na
to nebude mít, ale on sedí pořád v autě,
je vyježděný a jeho talent pro rallye je
neskutečný. Vždycky jsem jej obdivoval,
uznával a obdivuji jej do dneška. Pro mě
je pořád největší jezdec rallye, jakého jsem
kdy poznal.
Letošní sezóna WRC je parádně
vyrovnaná. Jaký je tvůj tip na letošního
mistra světa?
Mě překvapil Sébastien (Ogier), že našel
motivaci, která se mu už hodně těžko
hledá, zejména když nyní žije hodně
rodinný život, v hlavě si to hodně přetřídil
a náznaky odchodu už byly hodně velké.
Ale našel motivaci a zase je všechny
psychicky drtí, to mu jde skvěle a je vidět,
že Thierry (Neuville) se na tyhle věci hodně
chytá. Jsem zvědavý, jak budou vypadat
další soutěže, jestli to Seb udrží a začne
ještě více taktizovat, je pro mě horkým
kandidátem. Nevím, jestli bohudík nebo
bohužel, ale pořád je na tom rychlostně
a především takticky nejlépe ze všech.
Možná jsou tam rychlejší kluci jako Tanak,
Neuville, Meeke nebo Lappi, umějí zajet
super „erzety“, ale Ogier jede hlavou a ví,
kdy má zasadit úder. Možná o trochu hůř
než Loeb, ten všechny úplně ničil, vždy
zasadil ránu, když to soupeři nečekali, ale
Ogier to zkouší podobně a myslím, že je
správný kandidát na titul.
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Mluvil jsi o atmosférickém osmiválci
ve Shrekovi, ale ty máš ještě jeden
podobný závodní v Mercedesu SLS
AMG GT3. Kam se ubírá tvoje okruhová
část kariéry?
To ti ani nemusím říkat, kolikrát na to
myslím, a pokaždé, když procházím dílnou,
tak si rvu vlasy, že to auto není v akci. Jestli
letos nevyjedu, tak už nevím. Byla by to
obrovská škoda. Myslím, že závody určitě
nestihneme, protože chceme Shreka ladit
na další Dakar opravdu poctivě, ale vyjet to
auto musí. Alespoň do Brna na Epilog nebo
prostě jen jet testovat. Chci se s tím autem
svézt, protože atmosférický osmiválec,
úžasná technika, vše na to auto máme
připravené, tak doufám, že se k tomu letos
dostanu. Takové auto prostě musí jezdit.
Když jsme se spolu bavili naposledy,
říkal jsi, že bys u závodění chtěl zůstat
i v pozici, kdy povedeš tým, který bude
někomu připravovat auto atd. Zatím
stále závodíš sám, zůstává tam někde
i tahle vize?
To tam pořád je, ale trochu jsem v tomto
ohledu vystřízlivěl. Aktuálně je tu Dakar
a rád bych tým trochu rozšířil, ale jen se
strategickým výhledem, abychom na
Dakaru byli silnější. Jestli pojedeme dvě
auta nebo pět aut, chci trápit ostatní týmy,
kde jich je kolem deseti. V současné době
v motorsportu nevidím moc cest, protože

MARTIN PROKOP
*4. října 1982

Juniorský mistr světa v rallye
z roku 2009, třetí v hodnocení
SWRC 2011 a v letech 2012 až
2016 závodil v nejvyšší kategorii
WRC, přičemž poslední sezóna
už nebyla plnohodnotná, protože
začal WRC kombinovat s cross
country. V Rallye Dakar startoval
celkem třikrát – v roce 2016
skončil čtrnáctý a druhý mezi
nováčky, loni byl jedenáctý a letos
sedmý. Ve WRC je jeho nejlepším
výsledkem 4. místo, v cross
country vyhrál soutěž v Abú
Dhabí.
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SHELL

LEGENDÁRNÍ
PALIVA SHELL

Shell může těžit z dlouhodobé spolupráce s Ferrari. Již v roce 1929 podporoval závodní tým zakladatele automobilky Enza, od roku 1947 dodává
benzín a špičkové motorové oleje
Helix pro silniční i závodní vozy značky
Ferrari. Spolupráce se vzpínajícím se
koněm přinesla celkem deset Pohárů
konstruktérů a dvanáct titulů Mistrů
světa mezi jezdci.

Více než 100 let vývoje, přes 600 startů ve Velkých cenách F1 a 60 prvních míst v 85leté historii
24 hodin Le Mans, nejslavnějšího vytrvalostního závodu na světě. Paliva Shell přes jedno století
pohání nejen motorsport – prakticky stejná si můžete dopřát i na každé čerpací stanici Shell…

První úspěch společné spolupráce přišel
v roce 1952, kdy v šampionátu F1 zvítězil
legendární Alberto Ascari. Ferrari tehdy
nasadilo proti konkurentům nový motor,
místo pohonných jednotek přeplňovaných kompresorem měli Italové 4,5l
atmosférický dvanáctiválec, který byl,
i díky speciálně vyvinutému palivu

Shell, úspornější než konkurence.
Od roku 1998 si můžete vlastnosti
závodních pohonných hmot vyzkoušet
v prémiovém benzínu Shell V-Power.
V roce 2007 Shell připravil pro Ferrari
benzín s novou technologií Friction Modification Technology (FMT), která snižovala
tření v motoru. Speciální částečky
(tzv. Friction Modifieru) se při spalování
odpařovaly a ulpívaly na stěnách válců. Díky
tomu došlo ke snížení tření i opotřebení
motoru a zlepšily se mimo jiné studené
starty. Technologie byla ve stejném roce
nasazena i v silniční verzi paliva Shell
V-Power a Kimimu Räikönnenovi pomohla
k titulu mistra světa. Z tohoto základního
principu vychází i nejmodernější generace
paliv Shell V-Power.

V letošní sezóně dostali piloti týmu
F1 Scuderia Ferrari – Sebastian Vettel
a Kimi Räikönnen – palivo Shell
V-Power s novou recepturou a technologií Dynaflex, která byla na český
trh uvedena v uplynulém roce. Bude
se starat o čištění pohonné jednotky
a umožní jí pracovat v nejlepší možné
kondici co nejdéle. Od závěru sezóny
2014 ve formuli 1 přispěla závodní paliva
Shell V-Power a závodní maziva Shell
Helix Ultra 23,3% podílem k nárůstu
účinnosti pohonných jednotek týmu
Scuderia Ferrari.

TEXT: SHELL, FOTO: ARCHIV

V

Výkonné palivo Shell V-Power se
totiž z 99 % shoduje s tím, které
tankují závodní monoposty týmu
Scuderia Ferrari ve formuli 1, soutěžní
týmy v šampiónátu FIA World Endurance (FIA WEC) nebo motocyklové
speciály Ducati v závodech Moto GP
a Mistrovství světa superbiků. Již od
začátku minulého století Shell využívá
automobilové a motocyklové závody
jako vývojovou a testovací laboratoř
svého paliva, které se pak dostává také
na všechny čerpací stanice Shell v České
republice.

Nároky na palivo přitom nikdy nebyly
vyšší než dnes, a proto se zejména Technologické centrum Shell v Hamburku
téměř nezastaví. Kvůli dosažení nízkých
hodnot emisí a spotřeby, musí pohonné
jednotky pracovat přesně, být čisté a mít
minimální vnitřní tření. Platí to na silnici
i na závodním okruhu. Formule 1 a vytrvalostní závody WEC se totiž ve shodě
se silničními auty v posledních letech
vydaly cestou downsizingu, přeplňování a přidávání elektromotorů. To
vše vytváří specifické požadavky

na závodní pohonné hmoty, které však
zároveň velice odpovídají těm, jež platí
pro běžný motor. Vždyť ve formuli 1
musí dnes monoposty spotřebovat o 30
až 40 % méně paliva než v roce 2013.

Věděli jste, že?
Kromě paliv a olejů má Shell na svědomí i speciální asfalt
pro závodní okruhy Cariphalte Racetrack. Je položen mj. na
Nürburgringu, Hockenheimringu nebo testovací trati Ferrari ve
Fioranu.
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Navštivte nás na letošních Legendách a dozvíte se více
nejen o legendárních palivech Shell, ale také o tom,
kolik stovek až tisíc kilometrů se dá ujet na jeden litr
paliva… Navíc můžete vyzkoušet naše zbrusu nové
občerstvení z čerpacích stanic delibyShell. A fanoušci
motorsportu budou mít výjiměčnou možnost zapojit
se do soutěže o neopakovatelný zážitek při Velké
ceně Maďarska. Těšíme se na vás!
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ZNOVU NA LEGENDÁCH

VÝVOJ PŘÍMO
NA ZÁVODNÍM
OKRUHU
PŘES JEDNO STOLETÍ VÝVOJE
V MOTORSPORTU I MIMO NĚJ

N

a každý závodní víkend formule 1 cestuje se stájí
Ferrari i laboratoř s vědci společnosti Shell starající
se o kvalitu paliva a motorového oleje. Sleduje se
opotřebení motorů závodních vozů a zároveň se sbírají
data o chování výrobků Shell při extrémní zátěži během
závodního víkendu pro další vývoj a pozdější úpravy.
V případě závodního benzínu je nutné zajistit, aby po
cestě do nádrže monopostu F1 nedošlo k žádné kontaminaci paliva. Kontroluje se i „DNA“ paliva – zda jeho složení
odpovídá přísným předpisům schválených mezinárodní
automobilovou federací FIA.

Shell vyvinul své první značkové palivo. Italský princ
Borghese s ním vyhrává rallye Peking-Paříž.

1907

Shell Dynamin. První palivo navržené pro vyšší
účinnost motoru.

1920

Alfa Romeo vítězí s modelem P2 ve Světovém
automobilovém šampionátu, jakémsi předchůdci
dnešní F1. P2 pohání benzín Shell.

1925

Shell začíná sponzorovat Enza Ferrari, který tehdy
ještě závodil s Alfou Romeo.

1929

Rudolf Caracciola dosahuje na upraveném závodním
Mercedesu W125 světového rychlostního rekordu:
432,692 km/h. Benzín dodal Shell.

1938

Vědci z laboratoří Shell pořádají Mileage Marathon,
soutěž o to, kdo dojede nejdál s nejmenším množstvím
paliva. Ze soupeření kolegů se postupně vyvinul dnešní
Shell Eco-marathon.
Z výrobní linky sjíždí první silniční Ferrari, motorový
olej i benzín jsou od společnosti Shell.
Ferrari vítězí ve čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans.
Shell je dodnes partnerem seriálu vytrvalostních
závodů WEC.
Ferrari jako automobilka poprvé vítězí ve Velké ceně F1
(VC Británie).
1952 a 1953 Alberto Ascari se s Ferrari stává mistrem
světa formule 1. Jeho výhodou je úsporný a silný 4,5l
atmosférický motor, pro nějž Shell připravil speciální
palivo.

1939

1947
1949

1951
1952

Shell přichází s palivem se speciální příměsí pro snížení
spotřeby.

1960

První ročník soutěže úsporných vozidel Shell
Eco-marathon. V roce 2016 zvítězil tým, který
s vozítkem na CNG ujel 2 606 km na jeden litr paliva.

1985

Shell využívá své zkušenosti z F1 a přichází
s výkonným palivem Shell V-Power.

1998

Michael Schumacher je mistrem světa v F1. S Ferrari
a Shell získají společně pět titulů v řadě.

2000

I nafta může vyhrávat závody. Speciální Shell V-Power
Diesel LM24 poháněl prototyp Audi R10 TDI, který
zvítězil jako první dieselový automobil v historii
v ikonickém 24H Le Mans.
Kimi Räikönnen na Ferrari se stává mistrem světa
F1, Casey Stoner dosáhnul na Ducati stejného titulu
v MotoGP. Oba jezdci jsou podporováni společností
Shell.

24

NÁZEV DEALERA

2006

2007

Shell působí na území České republiky již 25 let.

2016

Za poslední 3 roky stojí paliva Shell V-Power a maziva
Shell Helix Ultra za 23,3% podílem nárůstu účinnosti
motorů týmu Scuderia Ferrari v F1.

2017
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VÁŠEŇ JMÉNEM AUTOMOBILY
ZPOVĚĎ LUBORA KOSE - ZAKLADATELE SLAVNOSTI LEGENDY

Moje vášeň pro krásné vozy začala v útlém dětství. K pátým narozeninám jsem tehdy v době
hlubokého komunismu dostal dvě hračky: Porsche 911 a Porsche 928 a byla to láska na první
pohled. V pubertě jsem hltal západoněmecké katalogy a uměl poznat jakýkoliv vůz, třeba jen
podle zrcátka či kousku zadní lampy. Čas šel dál a já se věnoval studiu a brzy po ukončení
průmyslové školy jsem propadl kouzlu marketingu a produkce. V mezičase jsem si udělal
výuční list na automechanika a krátce pracoval v servisu na opravách bouraček.

P

rodukce a organizování byl krok
tím správným směrem a tak
jsem pořádal různé sportovní
akce, festivaly, budoval český wakeboarding, pomáhal snowboardingu
a byl u počátků českého freestyle
motokrosu. Auta mne provázela stále,
vždy jsem jezdil něčím zajímavým,
samozřejmě s ohledem na aktuální
potřebu a na finanční dostupnost. Od
upravených Seatů, přes dodávky VW
nebo offroady Nissan. I když jsem
primárně organizoval adrenalinové
sportovní eventy, láska k autům u mne
setrvávala.
S příchodem krize v roce 2008 jsem
utlumil aktivity v adrenalinu a začal
přemýšlet o další etapě v mém životě.
Automobily byly jasnou volbou!
Protože rád organizuji, popularizuji
a edukuji, tak jsem začal přemýšlet
o muzeu. To by však bylo velké sousto
hned na začátek a tak jsem si vymyslel
akční výstavu. Dlouho jsem hledal
název, lokaci, finální koncept. Legendy
jsou považovány za český Goodwood
festival of speed, ale prapůvodní
inspirace byla z plakátu akce, která se
konala před 10 lety s názvem Salon
Privé. Anglická malá akce s několika
vozy v krásném prostředí malého
zámečku. To byl ten impuls. Vymyslel
jsem koncept, program a po roce
objevil akci FOS - Goodwood. Koupil
letenku a jako běžný návštěvník
odletěl do Anglie a čtyři dny zíral na
obrovskou akci, která mi potvrdila mé
myšlenky.
Od této zkušenosti to byl už jen rok
na přípravu nultého ročníku slavnosti Legendy. Našel jsem lokaci
- Nemocnici Bohnice a po několikaměsíčním jednání našel pochopení
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a zahájili jsme krásnou spolupráci.
Nultý ročník představil 55 vozů a přišlo
několik tisíc lidí, bylo to úžasné. Moje
nadšení, vystřídalo zděšení z finanční
náročnosti, byl jsem o více než milion
korun chudší a v podstatě jsem stál na
úplném začátku.
Skvělí spolupracovníci, kteří mi věřili,
mi tehdy drželi pěsti a pomáhali
mi i morálně. Musím zdůraznit, že
bez pomoci Zdeňka Lindra, Ivana
Perneckého,
Terky
Svatoňové,
Lenky Dominikové a desítek dalších
úžasných lidí bych se udřel k smrti. Ve
skvělém týmu jsem tedy začal připravovat první ročník. Rozsáhlé produkční
zázemí, marketing, mnoho hodin
vymýšlení a ježdění po celé republice
přineslo očekávaný efekt. První ročník
přivítal 18.000 fanoušků a byly představeny stovky krásných exponátů.
Jsem rád, že velkorysí sběratelé jako
Ladislav Samohýl, Radek Pokorný
nebo Jiří Jírovec, přivezli své unikátní
stroje a podělili se tak o svou radost se
všemi návštěvníky. To je totiž ten hlavní
důvod, proč dělám Legendy. Jsem
vychovaný „po staru“, moje maminka
mi vždy říkala: „Přej a bude ti přáno, dej
a bude ti dáno!“ Tohoto rčení se držím
stále. Bohatsví není jen hmotné, je
především duševní a zážitkové. Proto
vždy říkám majitelům vozidel, kteří
se sami hlásí na Legendy nebo které
oslovuji: „Přivez svou radost, poděl
se o ni.“ A když se zeptají proč? Co
z toho budou mít? Tak říkám: „Protože
můžeš! Protože uděláš krásnou
dobrou věc!“ To je filozofie slavnosti
LEGENDY. Někdy to sice přináší nepříjemnosti, protože někteří návštěvníci
nemají úctu k cizímu majetku, a tak
je musíme vychovávat. Vždyť se
jedná o unikátní skvosty neskutečné

hodnoty, tak jako například v muzeu,
tam se také nesmí návštěvníci dotýkat
vystavených exponátů. Takže moje
motto pro všechny: Dívej se očima!
První ročník jsem udělal a opět jsem
investoval mnoho milionů. Musel jsem
v sobě změnit svou vlastní rétoriku.
Ztrátě jsem začal říkat investice. Po
řadě konzultací s producenty různých
hudebních festivalů jsem začal počítat
s několikaletými závazky, které jsem
dokázal zvládat jen díky neuvěřitelné
pomoci mých investorů.
Připravuji se svým týmem pátý ročník, je
neuvěřitelné, že jsem Legendám dal již
osm let svého života. Navíc již druhým
rokem připravuji vysněné muzeum.
S architektem Romanem Brychtou
a jeho kolegy jsme navrhli řešení pro
Národní Motoristické Muzeum - NMM
a v současné době připravuji celkové
financování a lokaci pozemků, kde
ho v Praze umístit a započít tak další
etapu. NMM má stejnou filozofii jako
slavnost LEGENDY. Již nyní mám
příslib od mnoha desítek úžasných
lidí, kteří velkoryse zapůjčí své skvosty,
cennosti a podělí se tak o svou radost
s tisíci fanoušků.
Tak, to je má krátká zpověď. Zpověď
nadšeného milovníka krásných vozů,
milovníka výletů vozem a velkorysého
vizionáře.
Děkuji vám, že sdílíte stejnou myšlenku
a šíříte dál lásku k technice a krásným
strojům na dvou, třech či čtyřech
kolech!
Lubor Kos
zakladatel slavnosti LEGENDY
iniciátor NMM
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generace druhá (1968-1970), která si
zahrála v mnoha filmech. Od Bullittova
případu přes Mistry Hazardu až po
sérii Rychle a zběsile, kde se Charger
objevil hned v několika provedeních.

VZKŘÍŠENÍ
ZELENÉ BESTIE
TEXT: ONDŘEJ BILLA HERCÍK, PETR BELLINGER, FOTO VŠE: CHORCHE DE PRIGO

Příběh našeho Chargeru
je podobný mnoha dalším
příběhům amerik, které se
odehrály na přelomu milénia –
dovoz krásného auta do
Čech, pár let slávy na srazech
a poté zapomnění. Přesto je
tenhle příběh jiný. Má totiž
šťastný konec. Dokonce ten
nejšťastnější!

P

o pádu železné opony se do
naší malé země začalo dovážet
množství amerik ze západní
Evropy a ze Spojených států. Skončila
doba temna, kdy jedinou možností, jak
získat americkou káru, bylo nekonečné
pročítání inzerátů ve Světě motorů či
pravidelná návštěva pražského autobazaru Na Petynce. Tehdejší objevení
a pořízení klasické ameriky by se dalo
přirovnat k malému zázraku a ani poté
jste ještě neměli vyhráno. Nová doba
přinesla spoustu nových možností
28

a s dovozem US klasiků rostl i počet
akcí a srazů s nimi spojených. Na jednu
takovou akci „II. Sečský sraz přátel
amerik a klasického rock’n’rollu“, pořádanou v dubnu 1999 v Hořelci u Seče,
přijel i zajímavý muscle car Dodge
Charger R/T 1971. Určitě si dovedete
představit jaké pozdvižení hlučný
Mopar způsobil už svým příjezdem.
Dodnes účastníci hořeleckého srazu
vzpomínají, jak světle zelená bestie
přiburácela před penzion Čtyřlístek
a její majitel Zdeněk jí ještě několikrát
prošlápl plynový pedál. Big-block 440
Magnum dokázal při záběru pootočit
celým autem a z jeho zvuku naskakovala husí kůže. Charger byl jasným
favoritem celé akce, obdivován hlavně
mužskou
polovinou
osazenstva.
Debaty nad otevřenou kapotou
nebraly konce, a i večerní diskuze na
baru se točily kolem zelené bestie.
Koho by tenkrát napadlo, že tenhle
jedinečný kousek za pár let zmizí

Pro Charger byla vždy charakteristická velmi výrazná muskulatura karosérie typu fastback a tajemná maska
natažená přes celý předek, v prvních
dvou generacích schovávající „spící“
světlomety. Charger představoval
sportovní vůz, který měl být něco víc
než „pony“, proto v nabídce figurovala
celá paleta silných motorů a zvláštních
verzí. Výčet osmiválců začínal
skromnou třistaosmnáctkou a končil
top motorizací 426 Hemi. Právě
Charger byl tím vyvoleným, jenž měl
prorazit v sérii závodů NASCAR, pro
kterou byla nejsilnější verze vyvinuta.
V nabídce napříč první a druhou
generací existovaly verze Base, SE
(luxusnější), R/T (sportovní verze),
Super Bee (sportovní verze se zvláštní
výbavou), Rallye (pouze u 3 generace),
500 (speciální verze pouze s motory
440 Magnum a 426 Hemi) a konečně
ultimátní verze Daytona, která proslula
špičatým nosem a naprosto neuvěřitelným křídlem na zádi.
Pojďme se ale zaměřit na 3. generaci,
jejímž představitelem je náš zelený
Charger R/T. Tato generace (1971 -

440 Magnum přežil, ale zůstalo mu
pouhých 280 koní místo původních
375. Motory 426 Hemi a 440 Six-pack
zmizely s nástupem ročníku ’72 úplně.
Karosérie třetí generace měla hladší
tvary a nově designovaná přední
maska odkryla světlomety. Spící světla
jste tak mohli mít už jen za příplatek.
Verzi R/T odlišovala z vnějšku od
ostatních hned celá řada detailů.
Výčet prvků příplatkové výbavy byl
nekonečný a prodejci k nim přidávali
své, protože mnoho aut dostalo další
výbavu instalovanou pouze dealery.

1974) je svým způsobem smutnou
generací, protože úsporná nařízení,
která přišla v roce 1972, značně snížila
výkony motorů. Modelový rok 1971
byl tak posledním rokem pro verzi
R/T, kterou poté nahradila verze
Rallye se svým sportovním vzhledem,
nikoli však výkonem. Big-block

Ertéčko mělo standartně jiné dveře
s prolisy, kapotu s efektní žaluzií nebo
s výklopným sáním Ramcharger,
a velmi zvláštní šikmá pouzdra na
zadní lampy, která byla neuvěřitelně nadčasová. K další příplatkové
výbavě patřily ráfky až do průměru
15 palců, zadní křídlo, přední spoiler,

bezpečnostní piny na kapotě a samosvorný diferenciál. Verze R/T byla také
nabízena ve speciálních barevných
odstínech jako například GO Green,
nebo Plum Crazy. U některých odstínů
byla možnost volby lakovaných
nárazníků namísto chromu. Interiér
měl některé prvky společné s menším
Challengerem a Cudou. Výsadou R/T
byly již standartně Rallye budíky,
emblém R/T a sportovní sedačky. Pro
komfort si mohl zákazník připlatit za
klimatizaci, elektricky ovládaná okna
nebo 6polohové el. posuvné sedačky.

z naší scény a na poměrně dlouhou
dobu se uloží ke spánku?
Ale pojďme se vrátit do historie. Na
podzim roku 1970 se na silnicích
objevila nová, v pořadí již třetí
generace Chargeru, začínající modelovým ročníkem 1971. Chryslerův
plnokrevný muscle car od divize
Dodge zazářil jako hvězda na nebi, ale
nakrátko. Už po pěti letech jeho svaly
atrofovaly, aby se po dalších čtyřech
letech proměnil ve ztučnělé luxusní
kupé (1975). Přitom začátky vypadaly
tak nadějně - první generace Chargeru
vznikla v roce 1966 na bázi Coronetu,
jako odvetný tah proti Rambleru
Marlin, a tak trochu i Mustangu
a Barracudě. Bojovný Charger
posazený mezi „pony cars“ a „luxury“
byl zadostiučiněním dealerů Dodge,
kteří žádali o vůz v tomto segmentu,
aby mohli oslovit svoje zákazníky.
Širokému publiku je ale nejvíce známá

Tento a spousty jiných článků a reportáží
o amerikách si můžete přečíst v časopisu
CHROM & PLAMENY.

chp_logo.indd 1
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a motor dostal několik komponent,
které mu přidávají na výkonu: kované
písty, ostřejší vačku, vyšší sání a nový
karburátor Street Demon 750.
O neskutečný, brutálně ohlušující a po
200 km nesnesitelný zvuk se starají
dlouhé svody Hooker Supercompetition a 3palcový duální výfukový
systém.
Tohle auto si člověk buď okamžitě
zamiluje, nebo se v něm sveze
a zamiluje si ho, a nebo k němu musí
cítit odpor. Charger je dominanta,
úchvatná socha dlouhá přes 5 metrů,
kterou nelze prostě jen tak ignorovat.
Pod kapotami R/T jste mohli najít
jeden ze dvou monstrózních osmiválců. Buď big-block 440 Magnum
o objemu 7,2 litru, standartně ve verzi
s jedním čtyřkomorovým karburátorem a výkonem 375 koní, nebo
v provedení s takzvaným Six-packem,
tedy s trojicí dvoukomorových karburátorů a s výkonem 385 koní. Druhou
možností byl vrcholný 426 Hemi, který
dával úžasných 425 koní. O přenos síly
se starala buď nesmrtelná 3rychlostní
automatika 727 Torqueflite, nebo
manuál Hurst se 4 kvalty. V modelovém roce 1971 vyjelo celkem 3.118
Chargerů R/T, z toho 946 kusů s Hemi
a 2.172 kusů se 440 Magnum.
Na světě není mnoho dochovaných
originálních R/T (tzv. matching
numbers), ale jedno z nich je právě
tohle zelené, brázdící české silnice.
Charger byl do Čech dovezen před
18 lety, vystřídal několik majitelů
a skončil na atomy rozebraný mezi
dvěma majiteli, na dvou místech
od sebe vzdálených 100 kilometrů. Záchranná akce byla velkou
náhodou, protože původně mělo být
zakoupeno úplně jiné vozidlo. Výzva
byla nicméně přijata a téměř 2 roky
se Charger skládal do stavu co nejvíce
podobného originálu. Z původního
vozu zbylo zhruba 70% dílů, ale to
co dělá R/T pravým bylo naštěstí
k dispozici, a tak nebylo pochyb, že je
potřeba Chargera zachránit. Renovace
probíhala doslova do posledního
šroubu a podložky, protože vlastně
i většina spojovacího materiálu nebyla
dochována. Následovaly stovky hodin
zjišťování, co kam má přijít, a co ještě
chybí. Naštěstí je v USA na Mopary
ze 70. let k dispozici značné množství
30

dílů a výhodou také je, že Charger
sdílel komponenty s dalšími cca 12
modely. To sice neznamená, že jsou
díly levné, ale alespoň se dají sehnat.
Co se sehnat takřka nedá, jsou ony
již zmiňované R/T only komponenty.
Takže pokud vám například chybí
dvoudílná vložka kapoty ze slitiny
kovů a nechcete si auto prznit laminátem, připravte si klidně i 50 tisíc!
Celý vůz prošel důkladnou klempířinou již u jednoho z bývalých majitelů,
a protože ten odvedl skvělou práci,
mohl Charger po spasování ostatních
dílů putovat do lakovny. Otázka
odstínu byla od samého začátku jasná.
O křiklavě zelenou barvu spolu s lakováním nárazníků se postaral některý
z majitelů již v Americe, ale původní
a pravá rozhodně nebyla. Rozhodující
byl výrobní kód. A tak Charger dostal
původní fantastickou tmavě zelenou
metalízu Dark Green Poly, která
obsahuje zlaté šupiny a na slunci auto
doslova rozzáří. V této barvě vyjelo
v roce 1971 pouze 12 vozů! Interiér je
kompletně celý v tmavě zelené metalizované kožence, odstínem značně
podobné barvě karosérie a ačkoli to
může znít divně, tak výsledný efekt
je velmi působivý. Koneckonců to byl
určitě i záměr úplně prvního majitele
ve Státech, který si svého nového
Chargera
takto
nakonfiguroval.
Nápravy jsou v podstatě v továrním
nastavení, vpředu torzní tyče a tovární
kotouče, vzadu pak bubnové brzdy,
náprava s poměrem 3,55:1 a listové
pružiny. Pod kapotou září oranžový
big-block 440 Magnum. Ten je
kompletně znovu postaven, protože
z původního motoru se dochoval jen
blok, klika, ojnice a hlavy. Objem válců
byl navýšen na 448 kubických palců

A jaké jsou poslední zprávy? Vůz na
konci loňského roku změnil majitele,
a to takovým způsobem, že se vrátil
k jednomu z těch předchozích.
Kruh i příběh se tím krásně uzavřel!
Podstatné je, že zelená bestie zůstává
dál v naší české kotlině a bude ještě
mnoho let strašit malé děti při burácení
městy a vesnicemi.
Dodge Charger R/T 1971
(number matching)
Koncepce: motor vpředu podél,
pohon zadních kol • Karosérie:
ocelová Unibody (kombinace
samonosné s rámovou),
dvoudveřové pětimístné hardtop
kupé (bez středového sloupku) •
Rozměry: rozvor 2.921 mm, délka
5.217 mm, šířka 2.009 mm, výška
1.326 mm • Hmotnost: 1.730 kg •
Motor: benzínový V8-OHV „440
Magnum“, stroker 448 cu.i., 7.341
cm3, 450 koní při 6.500 ot/min, 700
Nm při 3.000 ot/min, dvouventilová
technika, kompresní poměr 10,3:1,
čtyřkomorový karburátor Street
Demon 750cfm, hliníkové sání
Edelbrock RPM, kované písty, vačka
Edelbrock RPM, výfukové svody
Hooker Supercompetition 1 7/8“
do 3“ výfukového systému, High
pressure olejová pumpa •
Převodovka: třístupňová
automatická A-727 TorqueFlite,
koncový převod 3,55:1 • Přední
náprava: nezávislé zavěšení,
odpružení torzními tyčemi, olejové
tlumiče • Zadní náprava: tuhá
náprava, listové pružiny, stavitelné
Hijacker tlumiče • Brzdy: vpředu
kotoučové, vzadu bubnové 11“ •
Kola: tovární ocelové disky 7x15“ •
Pneumatiky: Cooper Cobra 235/60
R15 • Počet vyrobených kusů
Charger R/T (modelový rok 1971):
3.118 • Příslušenství: posilovač brzd,
posilovač řízení, klimatizace • Cena
(v roce 1971): od 3.777 USD
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SMART PRAGUE
PŘINÁŠÍME NOVÉ SLUŽBY
PRAŽANŮM
Přinášíme inovace
pro lepší život v Praze
Datová
platforma

Senzorické
veřejné
osvětlení

Inteligentní
řízení města
a informací
Dobíjecí
stanice pro
elektromobily

Chytrý svoz
odpadu

Elektromobilita
a e-carsharing

Mobilní aplikace
pro jednodušší
život

Lítačka a nový
regionální
dopravní systém

Turistická
karta

WiFi zdarma
v atraktivních
lokalitách

Digitální
měření
energií

smartprague.eu

A

driana Krnáčová je první primátorkou hlavního města Prahy,
která začala aktivně prosazovat zavádění moderních technologií do života města. Pod jejím
vedením vznikla historicky první celoměstská strategie pro oblast Smart
Cities. „Děláme věci, na které před tím
v Praze nikdo neměl odvahu. Nejdříve
jsme si definovali dlouhodobou strategii směřování metropole včetně
systému sledování jejího naplňování,
kterému říkáme Smart Prague Index
a podle tohoto systému nyní realizujeme jednotlivé projekty. Chci, aby
se Praha časem zařadila po bok špičkových evropských inovativních měst
34

jako je třeba Barcelona. Prioritní je pro
mě ale to, aby inovace přinášely reálný
užitek všem Pražanům,“ komentuje
přístup ke Smart Cities primátorka
Adriana Krnáčová.
Co je to vlastně Smart Prague?
Před českou metropolí stojí nové
výzvy. Jak se postavit k rozvoji
veřejného prostoru udržitelným
způsobem, který bude co nejvíce
ekologický? Jak nabídnout obyvatelům moderní služby, na které jsou
zvyklí ze soukromého života? Jak se
vypořádat se zvětšujícími se nároky
na dopravní infrastrukturu?

Na to odpovídá právě koncepce
Smart Prague 2030, která určuje
směr zavádění inovací v hlavním
městě. Koncepce vznikla v roce 2017
na základě porovnání dlouhodobých
priorit města ve strategickém plánu
či dalších sektorových koncepcí
a světových technologických trendů.
Reflektuje také doporučení Morgenstadt City Lab, projektu prestižní
německé výzkumné organizace
Fraunhofer. Výzkumníci vytvořili
pro Prahu sadu doporučení, a to
v oblasti strategického řízení, ICT,
energetických úspor či mobility.
Smart Prague se zaměřuje na šest
okruhů, kde bude mít zavádění
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moderních technologií nejvýznamnější pozitivní dopady do života
Pražanů: Mobilita budoucnosti,
Chytré budovy a energie, Bezodpadové město, Atraktivní turistika,
Lidé a městské prostředí a Datová
oblast.
Právě poslední jmenovaná oblast je
srdcem celého konceptu a zaručí
celkovou
provázanost
všech
projektů. Celoměstská datová platforma umožní poprvé v historii
města vyhodnocovat a interpretovat
městská data jako celek.
Klíčem úspěchu je spolupráce
I na základě poučení z problémů s IT
projekty v minulých letech, chce mít
Praha rozvoj inovací pod svou pevnou
kontrolou. Pověřila proto městskou
společnost Operátor ICT, aby celý
proces naplňování koncepce Smart
Prague koordinovala. O realizaci
jednotlivých
projektů
rozhodují
orgány města, které využívají doporučení především Komise Rady hl.
m. Prahy pro rozvoj konceptu Smart
Cities v hl. m. Praze složené ze zastupitelů města napříč politickou reprezentací a expertů.
Naprosto zásadní pro úspěch Smart
Prague je zapojení dalších městských společností a městských částí.
V Praze začala fungovat otevřená
platforma
městských
podniků,
které společně konzultují plánované
projekty tak, aby v maximální míře
docházelo k jejich propojování.
Do této spolupráce jsou zapojeny
instituce jako Dopravní podnik hl. m.,
Technická správa komunikací, Institut
plánování a rozvoje hl. m. Prahy
a řada dalších. Stejně důležitá pro
udržení vysoké kvality a odbornosti
modernizace městského prostoru je
spolupráce s akademickým sektorem.
Poradenství poskytuje České vysoké
učení technické v Praze a Univerzita
Karlova.
V centru všech aktivit však stojí
Pražané a návštěvníci města. Jim jsou
nové služby určeny. Důležitou součástí
pražského přístupu je proto komunikace s odbornou i laickou veřejností. Hlas veřejnosti musí být slyšet.
Operátor ICT pořádá workshopy
s odbornou komunitou, plánuje
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tematické konference a open data
hackhaton… Prostřednictvím kampaně
Máte nápad sbírá podněty, co Praze
schází a co by mělo být v ulicích jinak.
Zda lze nápady skutečně uvést v život
poté vyhodnocují experti ČVUT
a UK, kteří mají potřebný přehled
o technických a socioekonomických
trendech a možných přínosech.
Strategické projekty:
zlomový rok 2018
„Rok 2018 je pro nás milníkem.
V loňském roce jsme intenzivně
připravovali velké strategické projekty,
které letos začneme spouštět. Jsem
pevně přesvědčen, že zavádění
moderních technologií do dnešních
metropolí patří, jak nám to ostatně
ukazují i příklady ze světa. Musí se tak
ale dít efektivně a hospodárně. Proto
také řadu projektů nejdříve testujeme
v pilotním provozu, než je rozšíříme
ve větším měřítku,“ uvádí generální
ředitel Operátora ICT Michal Fišer.
Virtuální Lítačka: jízdenky
v aplikaci a na platební kartě
Nový regionální dopravní systém,
virtuální Lítačka, se s příchodem léta
tohoto roku dotkne nejen Pražanů,
ale i obyvatel Středočeského kraje.
V současné době tento jízdní doklad,
který v roce 2016 nahradil Opencard,
využívá přes 620 tisíc Pražanů.
Hlavním přínosem nového regionálního dopravního systému bude
rozšíření platebních kanálů. Cestující
budou moci zakoupit časové kupóny
přes nový e-shop Lítačky a jednorázové jízdenky si jednoduše koupí
v mobilní aplikaci, ve které si zároveň
vyhledají dopravní spoj na základě
aktuální dopravní situace. Dalším
nosičem jízdného bude platební karta
Visa a Mastercard a In karta Českých
drah. Do budoucna se počítá s dalšími
partnerskými kartami. Nový systém
poprvé propojí platební systém v Praze
a Středočeském kraji, má potenciál
dotknout se až 3 milionů cestujících.
Modernizace systému významně zvýší
komfort při nákupu jízdného.

běžnou realitou. Podle odhadů bude
počet zakoupených elektromobilů
v ČR strmě narůstat. Praha chce být
na tento boom elektromobilů co
nejlépe připravena, proto plánuje do
konce roku 2019 vytvoření páteřní sítě
59 nabíjecích stanic, z nichž bude 50
rychlonabíjecích. Aktuálně se počet
veřejných nabíjecích stanic v metropoli
pohybuje kolem stovky, což je nesrovnatelně méně, než je běžné v evropských městech jako Amsterdam či
Vídeň. V letošním roce bude zprovozněno nejméně 16 nabíjecích stanic.
Praha připraví základní infrastrukturu
přípojných bodů, místa pak bude
pronajímat provozovatelům. Jednou
z podmínek provozu nabíjecích stanic
bude akceptace karty Lítačka. Projekt
neznamená přínos jen pro majitele
elektromobilů, kteří budou moci nabíjet
své vozy na P+R parkovištích i v centru
Prahy na frekventovaných ulicích, ale
i pro ostatní obyvatele města díky
snižování škodlivin v ovzduší.
Energetické úspory
v městských domech
Ve spolupráci s firmou PREměření
připravil Operátor ICT projekt digitálního měření energií. Díky této
technologii budou mít domácnosti
spotřebu energií plně pod kontrolou.
Pilotní projekt byl spuštěn v dubnu 2018
v památkově chráněném Vrtbovském
paláci vlastněném hlavním městem
Prahou. Budova je osazena novým digitálním měřicím systémem, který bude
zajišťovat kompletní průběžný odečet
všech energií, tedy vody, tepla, plynu
i elektřiny. Aktuální přehled o spotřebovávaných energiích bude možné
sledovat ve webové aplikaci. Předpokládáme, že informace uživatel využije
ke změně svých spotřebitelských
návyků tak, jak to vidíme u podobných
opatřeních v takzvaných chytrých
domech. Úspora, byť v jednotkách
procent, může mít při případném
masivním nasazení v početných
bytových domech ve vlastnictví Prahy
zásadní přínos pro úspory energií
a finančních prostředků.

Páteřní infrastruktura
dobíjecích stanic

Nové technologie ve veřejném
prostoru: prototyp chytré
čtvrti v Karlíně

Elektromobilita byla před několika lety
jednou z oblastí sci-fi. Dnes se stává

Na Karlínském náměstí vznikne
prototyp chytré čtvrti, kde se
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vyzkouší hned několik technologií.
V tomto prostoru je renovováno
veřejné osvětlení, neboť to stávající
je v mnoha případech až padesát let
staré. Nové veřejné osvětlení zlepší
světelný komfort v časech, kdy jsou
veřejné prostory využívány, ale zajistí
také úsporu elektrické energie v době,
kdy ulice zejí prázdnotou. Lampy
budou navíc vybaveny čidly informujícími o stavu ovzduší, klimatických
podmínkách a intenzitě provozu.
Kolemjdoucí se budou moci připojit
zdarma k Wi-Fi a nabít si elektromobily na pěti speciálních lampách.
V tomto prostoru je také umístěna
jedna z desítky moderních laviček,
které kromě signálu Wi-Fi umožňují
nabít mobilní telefon.

Stáhněte si aplikaci
ještě dnes.

Praha v mobilu
Pohyb po velkoměstě může někdy
být složitý. Každodenní život všem
Pražanům usnadní nová mobilní
aplikace Moje Praha. Uživatelé se
mohou nechat navigovat na nejbližší
body zájmu jako jsou úřady, parky,
lékárny, dětská hřiště… Aplikace
pomůže i při hledání volného
parkovacího místa a na některých
zónách je možné zaplatit rovnou
z mobilu. Díky aplikaci mají Pražané
také přehled o aktuálním kulturním
dění v metropoli. V následujících
měsících se bude aplikace dále
vyvíjet, přibydou nové funkce jako
například online objednávání na
úřady. Aplikace Moje Praha bude
také jedním ze zásadních kanálů
pro zobrazování informací shromážděných v datové platformě hl.
m. Prahy, bude tedy umožnovat
konkrétní funkce vzniklé propojením
různých datových sad.
Datová platforma:
srdce Smart Prague projektů
Hlavní město Praha, jednotlivé
městské části a městské firmy generují
velké množství dat a informací,
ale málokdy se najdou v uceleném
výstupu.
Vyhledání
relevantních
detailních informací o Praze a životě
v ní mnohdy zabere dlouhé minuty,
některé informace zatím přístupné
nejsou vůbec. Operátor ICT ve spolupráci s městem, městskými částmi,
městskými firmami a akademiky
připravuje datovou platformu, ve které
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se všechna relevantní data budou
sbíhat a analyzovat.
Dobrá a kompetentní rozhodnutí
vyžadují kvalitní a spolehlivé
podklady. „Naším cílem je, abychom
měli všechna data pohromadě,
umožnili jejich efektivní spojování,
vytvářeli tak zcela nové informace
o městě a mohli je efektivně
využívat různé městské subjekty.
Část bude ve formátu otevřených
dat k dispozici občanům a ti je
budou moci používat nejen pro svou
potřebu, ale i ke komerčním účelům.
Proto se mimo jiné Operátor ICT
hlásí k Manifestu otevřených dat,“
řekl ředitel divize Smart Prague
Vladimír Zadina.
Veřejnost ocení především vizualizovaná a již strukturovaná data,
která jí dají dobrý přehled o dění
v metropoli. Odborníci a komerční
subjekty budou moci pracovat
s takzvanými surovými daty, která
budou moci využít pro tvorbu nových
aplikací. Cílem je uvolnit co největší
množství informací veřejnosti, pro
vnitřní potřebu zůstanou pouze data
týkající se bezpečnosti. V datové

platformě se také budou sbíhat data
ze všech projektů Smart Prague, tedy
ze senzorů umístěných například na
městském mobiliáři jako jsou lampy
veřejného osvětlení.
Jaká data o Praze vlastně nyní existují?
Jaké užitečné aplikace na nich mohou
vyrůstat? To jsou základní otázky, na
které nyní Operátor ICT spolu s dalšími
organizacemi hledá odpovědi. Mezi
prvními datovými sadami, které
budou v platformě k dispozici, budou
například data o parkování, o stavu
ovzduší, o cyklotrasách… Cílem je
propojit a analyzovat data z různých
zdrojů, ať už od městských podniků,
tak soukromých subjektů.
Přijďte vymýšlet nové služby
na Smart Prague hackathon!
Víc hlav víc ví. U dat to platí dvojnásob.
V rámci výstavy Legendy pořádá
Operátor ICT spolu s hlavním městem
Praha Smart Prague hackathon.
Hackování pražských dat, tedy
vymýšlení nových aplikací a služeb
pro Pražany za využití pražských dat,
proběhne 8. a 9. června na Výstavišti
Praha v hale C.
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MERCEDES-BENZ CARS ČESKÁ REPUBLIKA

GT 63 S 4dvéřové kupé

CLS 300 d

V prodeji od července 2018

Cena od: 1 568 000 Kč vč. DPH

Jeho výkon, vzhled
a maximální rychlost 315 km/h
berou dech. Pod kapotou
novinky se ukrývá moderní
řadový šestiválec či vidlicový
osmiválec s rozsahem výkonu
od 320 kW do 470 kW. Nový

G 500

čtyřdveřový Mercedes-AMG
GT dělá čest všem legendám
z Affalterbachu. Příznivci
výkonných sportovních
vozů si s tímto kupé budou
dozajisté užívat každodenní
jízdu.

Elegantní vůz, který má
ambice stát se designérskou
ikonou, potěší nejednoho
náročného zákazníka. Ladné
křivky se v jeho ztvárnění
snoubí se sportovním
zevnějškem a nenechají

nikoho chladným. Nový
model CLS představuje
ideální kombinaci dynamiky
kupé a funkčnosti sedanu.
Prvně je pětimístný a nabízí
rovněž zcela nové vznětové
i zážehové motory.

Cena od: 2 954 820 Kč vč. DPH
NÁŠ TIP

NÁŠ TIP

Géčko si můžete pořídit s podvozkem s adaptivním tlumením, vůz pak rozpozná povrch a přizpůsobí se mu.

L

egenda silnic, neprostupného
terénu i prašných cest se zrodila
v roce 1979. Od té doby se stala
kultem a dodnes má mnoho věrných
fanoušků. Mezi ně patří i ikona akčních
filmů, herec Arnold Schwarzenegger,
který se stal kmotrem nového modelu.
Géčko zdolá vše, co se mu postaví do
cesty, přičemž za volantem můžete
sedět vy či filmový hrdina.
Představované Géčko dostalo nový
podvozek s třemi 100% uzávěrkami
diferenciálů, který zvyšuje pohodlí
za jízdy i schopnosti v terénu. Na
odpovídajícím povrchu má tento
terénní vůz stoupavost až 100 %.
Nezalekne se ani vody a bláta.
S brodivostí 70 cm a světlou výškou
mezi nápravami 24,1 cm zvládne
překonat mnohé nástrahy.
Terénní vůz si i po modernizaci
uchoval svůj charakteristický „hranatý“
vzhled s mnoha typickými detaily,
jakými jsou markantní kliky dveří
či náhradní kolo. Interiér je moderní
a sází na kvalitní materiály a luxusní
výbavu. Je zde zcela nová přístrojová
deska, ovšem fanoušci klasických
kruhových přístrojů zajásají, že
analogové „budíky“ zůstaly zachovány.
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Kultovní automobil také o něco
povyrostl. Větší rozměry se promítly
i do vnitřku vozu. Více místa má řidič
i spolujezdci na zadních sedadlech.
Dokonalé pohodlí všem zajistí
ergonomicky tvarovaná sedadla, jež
jsou vybavená řadou komfortních
funkcí. Sedadlo řidiče má navíc funkci
paměti.
Třída G patří sice mezi služebně
nejstarší modelové řady Mercedesu,
ale o to větší práci si designéři s její
novou verzí dali. Má vše z terénních
schopností svých předchůdců a navíc
je luxusním vozem s moderními
asistenčními systémy. Zkrátka akční
hrdina 21. století je připraven se
neohroženě pustit do jakéhokoliv
dobrodružství.

Výkonné čtyřdveřové kupé z rodiny AMG se čtyřlitrovou V8 Biturbo
zrychlí z 0 na 100 km/h za 3,2 sekundy.

NÁŠ TIP

Speciální verze CLS Edition 1 nabídne luxusní výbavu včetně jedinečné
diamantové masky chladiče.

MOTOR

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

MOTOR

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

V8 Biturbo

3982 CCM

470 KW / 639 HP

900 Nm

9-st. AMG SPEEDSHIFT

L4

1950 CCM

180 KW / 245 HP

500 Nm

autom. 9G-TRONIC

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

315 km/h

3,2 s

11,2 l

2045 kg

neuvedena

250 km/h

5,7 s

5,7 l

1825 kg

1 568 000 Kč

MOTOR:

V8
OBJEM:

3982 CCM
MAX. VÝKON:

310 KW / 422 HP

C 200

TOČIVÝ MOMENT:

610 NM

A 200

Cena od: 997 040 Kč vč. DPH

Cena od: 732 050 Kč vč. DPH

PŘEVODOVKA:

automatická 9G-TRONIC
MAX. RYCHLOST:

210 KM/H
ZRYCHLENÍ 0-100 KM/H:

5,9 S

Celosvětově nejprodávanější
model značky prošel mnoha
změnami. Ty se promítly do
vnějšku i vnitřku oblíbeného
vozu. Nové jsou zážehové
a vznětové motory i hybridní
pohon s možností vnějšího

nabíjení. Mercedes-Benz
třídy C v provedení
karosérie sedan a kombi
nabídne také nejmodernější
asistenční systémy pro
bezpečnost řidiče i posádky
vozu.

Luxus v kompaktním balení,
to je nový model třídy A.
Řidiče okouzlí mladistvým
vzhledem a větším vnitřním
prostorem. Kilometry za
volantem budou rychle
ubíhat díky hospodárnějším

vznětovým či zážehovým
motorům. Zábavu pak
obstará nový multimediální
systém MBUX, který se díky
umělé inteligenci dokáže učit
a přizpůsobí se potřebám
a přáním řidiče.

KOMBINOVANÁ SPOTŘEBA:

11,1 L
POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST:

2429 KG
CENA MODELU:

od 2 954 820 KČ vč. DPH

NÁŠ TIP
MOTOR

Céčko si můžete na přání vybavit plně digitálním displejem přístrojového
panelu a multimediálními systémy.
OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

NÁŠ TIP
MOTOR

Áčko nabídne luxusní svezení v podobě dynamické jízdy, přičemž vaše
peněženka nezhubne.
OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

L4

1497 CCM

135 KW / 184 HP

280 Nm

autom. 9G-TRONIC

L4

1332 CCM

120 KW / 163 HP

250 Nm

manuální 6 st.

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

239 km/h

7,7 s

6,0 l

1505 kg

997 040 Kč

225 km/h

8,2 s

5,6 l

1870 kg

732 050 Kč

Fotografie modelů vozů jsou pouze ilustrativní a mohou obsahovat příplatkovou výbavu. Ceny modelů vozů jsou uvedeny vč. DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen vozů.

41

TOYOTA CENTRALNÁZEV
EUROPE-CZECH
DEALERA
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Fotografie modelů vozů jsou pouze ilustrativní a mohou obsahovat příplatkovou výbavu. Ceny modelů vozů jsou uvedeny vč. DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen vozů.
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TOYOTA CENTRAL EUROPE-CZECH
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Fotografie modelů vozů jsou pouze ilustrativní a mohou obsahovat příplatkovou výbavu. Ceny modelů vozů jsou uvedeny vč. DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen vozů.
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PORSCHEPRAHA-PROSEK
PRAHA-PROSEK PORSCHE PRAHA-SMÍCHOV
NÁZEV DEALERA
PORSCHE

Škoda Karoq

Škoda Octavia Trumf

Cena od: 529 900 Kč

Cena od: 436 900 Kč

Výrazná přední maska,
svalnatý postoj a dynamické
proporce v kompaktním
balení. Již na první pohled
můžete spatřit, že Škoda
Karoq je připravena být
nepřehlédnutelnou ve městě
a zároveň čelit jakémukoliv
dobrodružství.

Škoda Kodiaq Sportline

Zároveň vůz nabízí moderní
digitální přístrojový panel,
na kterém si můžete vybrat
z různých zobrazení to, které
Vám bude nejvíce vyhovovat.
Škoda Karoq bylo vyhlášeno
Autem roku 2018 v České
republice.

pražských pobočkách na
Proseku a Smíchově navíc
můžete k Octavii Trumf získat
ZDARMA atraktivní balíček
výhod Safety, se kterým se
nemusíte bát nepředvídatelných okolností, které Vás
mohou potkat na cestách.

Akční model Škoda Octavia
Trumf můžete pořídit s
bohatou výbavou a silným
benzínovým motorem 1,4 TSI
který nabízí vyváženou
kombinaci jízdní dynamiky a
nízké spotřeby se zvýhodněním až 105 000 Kč.
Exkluzivně v našich dvou

Cena od: 880 900 Kč
NÁŠ TIP
MOTOR

NÁŠ TIP

Škoda Kodiaq Sportline 2,0 TDI 4x4

S

UV KODIAQ SPORTLINE
vychází z běžného modelu
KODIAQ, který nabízí odvážně
okázalý interiér s emotivním designem.
Tím vozu dodává unikátní vzhled,
který je rozeznatelný na první pohled.
Černé kryty zpětných zrcátek, rám
masky chladiče a spoileru dávají vozu
nový rozměr.
Černá se objevuje také na lištách
kolem oken a volitelných střešních
nosičích. Naopak ochranné boční lišty
dveří jsou lakovány v barvě karoserie.
V zadní části evokuje chromová lišta
výfuky a na obou předních blatnících
se objevuje originální znak SportLine.
KODIAQ SPORTLINE je možné zakoupit
jak se zážehovými tak také vznětovými
motory s výkonem od 110 do 140 kW.
V nabídce ﬁguruje pohon předních, ale
také všech čtyř kol, stejně tak je možné
vybírat mezi manuální a automatickou
převodovkou.
KODIAQ obecně nabízí kombinaci
velkorysého prostoru, pokročilých asistenčních technologií a konektivity.
Na délku měří KODIAQ 4,7 metru a
nabízí největší zavazadlový prostor ve
své třídě, který dokáže pojmout až 720
litrů zavazadel. K tomu je možné ho
pořídit také v sedmimístné konﬁguraci.
Díky vyspělému pohonu všech kol
dokáže nabídnout nejen lepší trakci a
stabilitu, ale také bezpečnost jízdy i
mimo zpevněné cesty. Adaptivní
podvozek DCC s volbou jízdního
proﬁlu Driving Mode Select Vám
umožní individuální nastavení vozu dle
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vlastních preferencí - stisknutím
jediného tlačítka tak proměníte
KODIAQ SPORTLINE z komfortního
kočáru na vládce zatáček.
Již v základní výbavě ŠKODA KODIAQ
SPORTLINE dostanete krásná 19" kola
z lehké slitiny Triglav v antracitové
barvě, full LED světlomey s AFS a LED
mlhové světlomety s funkcí Corner,
Front Assist (systém nouzového
brzdění a detekce chodců), zadní
parkovací kameru s ostřikovačem,
infotainment Amundsen 8,0"s navigací,
MapCare a USB konektivitou, Driving
mode Select, díky kterému si budete
moci zvolit jízdní režim (pro vozy 4x4 i
s Oﬀ Road funkcí) a mnoho dalšího.

NÁŠ TIP

Škoda Karoq Ambition 1,0 TSI

OBJEM

TOČIVÝ
MOMENT

MAX. VÝKON

PŘEVODOVKA

MOTOR

Škoda Octavia Trumf 1,4 TSI

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

1,0 TSI

999 CCM

85/115 KW/HP

200 NM

6° MP

1,4 TSI

1395 CCM

110/150 KW/HP

250 NM

6°MP

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

187 KM/H

10,6 S

5,3 L

1340-1530 KG

529 900 KČ

219 KM/H

8,1 S

5,2 L

1255-1422 KG

436 900 KČ

MOTOR:

2,0 TDI 4X4
OBJEM:

1968 CCM
MAX. VÝKON:

110 KW / 150 HP

Škoda Rapid Spaceback

TOČIVÝ MOMENT:

340 NM

Škoda Octavia Scout

Cena od: 299 900 Kč

Cena od: 736 155 Kč

PŘEVODOVKA:

6°MP
MAX. RYCHLOST:
AUTORIZOVANÝ PRODEJCE ŠKODA

197 KM/H
ZRYCHLENÍ 0-100 KM/H:

9,5 S
www.porsche-prosek.cz

dynamickou verzi kombi.
Kombinace tónované
panoramatické prosklené
střechy a výklopných pátých
dveří se sklem dodává vozu
jedinečný vzhled.

Parťák do nepohody s pohonem 4x4, silným motorem
a drsným vzhledem.
Zrcadlení mobilních aplikací
přes Smartlink+, ovládání
klimatizace Climatronic a
řada dalších funkcí umí
zpříjemnit cestování.

Vůz si můžete volitelně
vybavit různými prvky dané
právě pro model Octavia
Scout. Nyní navíc můžete vůz
zakoupit za velmi zajímavou
cenu v Porsche Praha-Prosek
a Porsche Praha-Smíchov.

KOMBINOVANÁ SPOTŘEBA:

5,4 L
POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST:

1705 - 1905 KG
www.porsche-smichov.cz

Hatchback nebo sedan?
Design vozu ŠKODA Rapid
Spaceback upoutá Vaši
pozornost jednoduchostí a
precizností. Díky karoserii,
která je delší než u standardních hatchbacků, připomíná
silueta vozu Spaceback

CENA MODELU:

925 900 KČ

NÁŠ TIP
MOTOR

NÁŠ TIP

Škoda Rapid Spaceback Active 1,0 TSI

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

MOTOR

Škoda Octavia Scout 2,0 TDI 4x4

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

1,0 TSI

999 CCM

70 KW

160 NM

5°MP

2,0 TDI 4x4

1968 CCM

110/150 KW/HP

340 NM

6°MP

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

187 KM/H

11 S

4,5 L

1170-1265 KG

307 900 KČ

207 KM/H

9,1 S

5,0 L

1526 KG

774 900 KČ

Fotografie modelů vozů jsou pouze ilustrativní a mohou obsahovat příplatkovou výbavu. Ceny modelů vozů jsou uvedeny vč. DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen vozů.
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FORD AMB PRAHA

Nová Fiesta ST

Nový Ford EcoSport

Cena od: N/A

Nová Fiesta ST bude první ze své
řady s přepínatelnými jízdními
režimy Normal, Sport a Track.
Zcela nový tříválcový motor
EcoBoost o zdvihovém objemu
1,5 l deaktivuje jeden válec
v případech, kdy motor pracuje

Nový Ford Mustang
Cena od: 1 134 990 Kč

Nový Ford Mustang nabízí
mnoho novinek jako např. aktivní
podvozek s tlumiči MagneRide
pro lepší jízdní vlastnosti,
desetistupňovou automatickou
převodovku, sportovní výfuk
s aktivní klapkou a inovativním

režimem „dobrého souseda“
nebo pokročilé asistenční
systémy - detekci chodců
a systém pro návrat do jízdního
pruhu. Jako vždy ve verzi
Fastback nebo Convertible
s plátěnou skládací střechou.

Cena od: 399 900 Kč

NÁŠ TIP

Na podzim 2018 se můžete těšit na limitovanou edici Mustang BULLITT.

MOTOR

OBJEM

5.0 Ti-VCT V8 GT

4951 cm

TOČIVÝ
MOMENT

MAX. VÝKON
3

331 kW/ 451 k

529 Nm

NÁŠ TIP

na minimum - 14 milisekund
nepostřehnutelných pro řidiče,
ale snižující spotřebu vozidla.
Nová generace Fiesty ST také
nabízí dosud nejširší možnosti
individualizace vzhledu a výbavy.

Třídveřová verze se k tomuto modelu vyloženě hodí a s ST packetem
bude ještě o stupeň ostřejší.
OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

MOTOR

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

10st. automat

1.5 EcoBoost

N/A

147 kW /200 k

290 Nm

N/A

1.0 EcoBoost

999 cm3

92 kW/ 125 k

170 Nm

6st. manuální

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

6,7 s

N/A

N/A

N/A

180 km/ h

12,7 s

5,2 l/100 km

1280 kg

399 900 KČ

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

250 km/h

4,3 s

12,1 l/ 100 km

1831 kg

1 134 990 Kč

N/A

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

Ford Ranger Single Cab XL

Nový Ford Tourneo Custom

Cena od: 527 900 Kč

Z pohledu nových technologií je
nový Ford Focus tím doposud
nejlepším, co značka Ford kdy
uvedla na trh. Nabízí např. nový
Pre-Collision Assist, který kromě
chodců rozpozná i cyklisty,
plně automatické parkování,
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Full-LED adaptivní světlomety
s prediktivním svícením a soubor
nových chytrých technologií
sdružených pod názvem Ford
Co-Pilot360, který zahrnuje
i adaptivní tempomat s funkcí
Stop & Go.

Ford AMB Praha
Severní 321, Praha Ořech,
Pražský okruh D0 EXIT 19
www.fordamb.cz

NÁŠ TIP

Jasná volba s motorem 1.0 EcoBoost, šestinásobným vítězem ankety
Mezinárodní motor roku.

Cena od: 599 900 Kč

Všestranný pick-up do každého
terénu. Stylový i robustní.
Výrazný i detailně propracovaný.
Uveze až 1208 kg, utáhne
přívěs o hmotnosti až 3,5 t
a byl sestrojen pro brodění až
do hloubky 800 mm. Vybírat
NÁŠ TIP

můžete ze tří variant kabiny
a čtyř stupňů výbavy a čeká na
vás široká paleta technologií,
jako je hlasově ovládaný systém
SYNC3, adaptivní tempomat
nebo přepínatelný pohon 4x4 do
každého terénu.

Vyberte si limitovanou edici Black Edition s krásným černým packetem.

Systém hlídání mrtvých úhlů,
inteligentní omezovač rychlosti
či systém upozornění na vozidla
blížící se z boku a ještě více
nabízí Nový Tourneo Custom.
Motor Ford EcoBlue 2.0 l vznikl
s ohledem na přísnou emisní
NÁŠ TIP

normu Euro 6 a kombinuje
vysoký výkon s nízkou spotřebou
paliva i emisí CO2. Flexibilní zadní
sedadla umožní rozdělit prostor
mezi cestující a zavazadla
v mnoha různých konfiguracích.

Osmimístná verze SPORT – velmi praktická se sportovním duchem.

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

MOTOR

OBJEM

2198 cm

118 kW/ 160 k

385 Nm

6st. manuální

2.0 EcoBlue

1998 cm

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

7,2 l/ 100 km

3200 kg

680 200 KČ

150 km/h

N/A

6,3 l/ 100 km

MOTOR

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

MOTOR

OBJEM

1.0 EcoBoost

999 cm

92 kW/125 k

170 Nm

6st. manuální

2.2 TDCi

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

200 km/h

10 s

5,1 l/ 100 km

1322 kg

359 990 Kč

175 km/h

N/A

3

Vyberte si vůz v dvojbarevné kombinaci, buďte originální!

MOTOR

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

Cena od: 359 990 Kč

NÁŠ TIP

B & O PLAY o výkonu 675 W,
který je tvořen 10 reproduktory
vč. subwooferu. Vyznačuje se
plným a silným zvukem. Akustičtí
specialisté B & O PLAY navrhli,
vyvinuli a naladili audiosystém
speciálně pro nový EcoSport.

PŘEVODOVKA

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

Nový Ford Focus

Budete ho dokonale ovládat
za jakýchkoliv podmínek díky
inteligentnímu pohonu všech
kol (AWD), asistentu rozjezdu
do svahu či automatickým
světlometům. Navíc Vás
potěší prémiový audiosystém

3

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

77 kW/ 105 k

360 Nm

6st. manuální

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

2 045 kg

731 650 KČ

MAX. VÝKON
3

Fotografie modelů vozů jsou pouze ilustrativní a mohou obsahovat příplatkovou výbavu. Ceny modelů vozů jsou uvedeny vč. DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen vozů.
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JAGUAR

Jaguar F-TYPE SVR

Jaguar XJ

Cena od: 1 533 796 Kč

Poznejte dokonalý F‑TYPE.
F‑TYPE SVR je lehčí
a rychlejší díky přepracované
aerodynamice, která zvyšuje
přilnavost, a díky technologii
pohonu všech kol značky
Jaguar zajišťující maximální

Jaguar XE SV Project 8
Cena na vyžádání

Jaguar XE SV Project 8
stanovil na Nürburgringu
nový rekord v kategorii
sériově vyráběných
čtyřdveřových sedanů.
Čas 7 minut a 21,23 sekundy,
který zajel závodní jezdec

Vincent Radermecker,
je o 11 sekund lepší než
dosud platný rekord
v dané kategorii na tomto
legendárním 20,8 kilometrů
dlouhém německém okruhu.

Cena od: 2 307 591 Kč

NÁŠ TIP

Project 8 je nejextrémnější vůz určený do běžného provozu, jaký kdy
Jaguar postavil.

MOTOR

OBJEM

5,0 l V8 Kompresor

5 000 cm

TOČIVÝ
MOMENT

MAX. VÝKON
3

600 k

700 Nm

NÁŠ TIP

trakci za všech okolností.
Vše je optimalizováno pro
impulzivní závodní výkon
v ryzím duchu značky
Jaguar.

Dalším výtvorem prvotřídního technického střediska SVO je F‑TYPE SVR,
naše dosud nejvýkonnejší verze modelu F‑TYPE.
OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

MOTOR

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

8st. Quickshift

5,0 l V8 Kompresor

5 000 cm3

575 k

700 Nm

8st. Quickshift

3,0 l V6 Bi-turbodiesel

2 993 cm3

300 k

700 Nm

8st. aut.

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

3,7 s

11,3 l/100 km

1 705 kg

3 682 756 Kč

250 km/h

6,2 s

7,0 l/100 km

1 835 kg

2 234 628 Kč

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

322 km/h

3,7 s

neuvádí se

neuvádí se

na vyžádání

322 km/h

AUTORIZOVANÍ PRODEJCI

Jaguar E-PACE

Jaguar I-PACE

Cena od: 966 669 Kč

Jaguar F-PACE, držitel titulu
World Car of the Year 2017
a World Car Design of the
Year 2017, dostává dosud
nejrychlejší a nejvýkonnější
variantu. Provedení SVR také
nabízí upravený podvozek
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a vylepšenou aerodynamiku
pro maximální jízdní zážitek
za každého počasí.

Praha 5: DAJBYCH, s. r. o.
Průhonice: Albion Cars, s. r. o.
Plzeň: DAJBYCH, s. r. o.
Hradec Králové: DEKOM
SYSTEM, s. r. o.
Brno: CARTec motor, s. r. o.
Ostrava: B of B cars, s. r. o.
Zlín: ROKO - MOTOR, s. r. o.
Olomouc: AUTOKOMPLEX
Matějka, s. r. o.

NÁŠ TIP

Vůz F-PACE SVR je první varianta této řady vybavená elektronicky
řízeným aktivním diferenciálem na zadní nápravě (EAD).

Cena od: 2 039 092 Kč

S kokpitem optimalizovaným
pro potřeby řidiče
a promyšleným interiérem
nabízí nový E-PACE
nejen intenzivní zážitek
typický pro sportovní
vozy Jaguar, ale zároveň
NÁŠ TIP

vynikající univerzálnost
pro každodenní používání.
Špičkové asistenční systémy
a nejnovější informační
a zábavní systém uspokojí
veškeré požadavky na
bezpečnost i jízdní pohodlí.

Nový E‑PACE nabízí příjemný zážitek z jízdy a rovněž praktičnost díky
prvotřídním úložným prostorům.

300 k

400 Nm

9st. aut.

E400

NA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

1 894 kg

1 461 922 Kč

200 km/h

4,8 s

21,2 kWh/100 km

MOTOR

OBJEM

5 000 cm

550 k

680 Nm

8st. Quickshift

P300

1 998 cm

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

2 606 300 Kč

243 km/h

6,4 s

8,0 l/100 km

5,0 l V8 Kompresor
MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST
283 km/h

4,3 s

Zatím nespecifikováno Zatím nespecifikováno

MAX. VÝKON
3

Maximální dojezd s 90kWh baterií činí až 480 km.

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

PŘEVODOVKA

3

NÁŠ TIP

Jaguar I‑PACE je nejchytřejší
pětimístný sportovní vůz
značky Jaguar – je působivý
na pohled a skvěle se řídí.

PŘEVODOVKA

TOČIVÝ
MOMENT

OBJEM

Každý vůz Jaguar je na
silnici skutečným unikátem.
Přechod k plně elektrickému
pohonu na tom nic nemění.
Nový Jaguar I‑PACE je
ryzí elektromobil (BEV)
navržený zcela od základu.

TOČIVÝ
MOMENT

MAX. VÝKON

MOTOR

Žádný jiný vůz nenabízí takový vzhled a nepůsobí takovým dojmem
jako XJ.

MOTOR

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

Cena od: 1 204 555 Kč

NÁŠ TIP

tak, aby cestujícím nabídl
dokonalý prostor k relaxaci.

PŘEVODOVKA

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

Jaguar F-PACE SVR

Model XJ je novou definicí
luxusního vozu. Představuje
působivou kombinaci krásy,
luxusu a výkonu. Poskytuje
agilitu a přináší nevšední
zážitky z dynamické jízdy.
Interiér vozu byl navržen

MOTOR

OBJEM

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

400 k

696 Nm

automatická

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

2 208 kg

2 039 092 Kč

MAX. VÝKON

Fotografie modelů vozů jsou pouze ilustrativní a mohou obsahovat příplatkovou výbavu. Ceny modelů vozů jsou uvedeny vč. DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen vozů.
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LAND ROVER

Range Rover Velar

Range Rover Evoque

Cena od: 1 454 420 Kč

Porota složená z 82
motoristických novinářů
z 24 zemí rozhodla –
Range Rover Velar zvítězil
v anketě Světové auto roku
2018 v kategorii Nejlepší
design roku. Pokud máte

Range Rover SV COUPÉ
Cena na vyžádání

Range Rover SV Coupé je
zdobou slavného rodokmenu
značky Range Rover.
Úchvatné čtyřsedadlové
kupé s dynamickou siluetou
odkazuje na svůj jedinečný
původ, ale současně je

zcela moderní. Kultivovaný
a precizně zkonstruovaný
Range Rover SV Coupé
je nejelegantnějším,
nejluxusnějším
a nejexkluzivnějším vozem
Range Rover všech dob.

Cena od: 986 029 Kč

NÁŠ TIP

Range Rover SV Coupé si můžete dále přizpůsobit. Existuje řada
možností, jak z vozu vytvořit jedinečný sběratelský kousek.

MOTOR

OBJEM

5,0 l V8 Kompresor

4 999 cm

TOČIVÝ
MOMENT

MAX. VÝKON
3

565 k

700 Nm

NÁŠ TIP

zájem o luxusní, výkonné
SUV se suverénními
a kultivovanými jízdními
schopnostmi, dál už hledat
nemusíte.

Ať už právě jedete po dálnici nebo se pokoušíte zdolat rozbitou polní
cestu, schopnosti zcela nového modelu Range Rover Velar pokaždé
vyniknou.
OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

MOTOR

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

8st. aut.

D300

2 993 cm3

300 k

700 Nm

8st. aut.

2,0 l SD4

1 999 cm3

240 k

500 Nm

9st. aut.

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

6,5 s

6,6 l/100 km

1 959 kg

1 629 265 Kč

217 km/h

7,3 s

5,8 l/100 km

1 844 kg

1 451 395 Kč

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

266 km/h

5,3 s

13,8 l/100 km

neudává se

na vyžádání

241 km/h

AUTORIZOVANÍ PRODEJCI

Discovery

Discovery Sport

Cena od: 1 443 288 Kč

Range Rover Sport SVR,
který je nejrychlejším
a nejvýkonnějším SUV, jaké
jsme kdy vyrobili, byl navržen
a zkonstruován divizí Special
Vehicle Operations (SVO) –
střediskem značky Land Rover
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zajišťujícím výrobu vozů
na míru, luxusních edicí
a výkonných modelů. Model SVR
svým odvážným asertivním
designem a ještě úchvatnějším
výkonem jitří emoce jako žádný
jiný vůz Land Rover.

Praha 5: DAJBYCH, s. r. o.
Průhonice: Albion Cars, s. r. o.
Plzeň: DAJBYCH, s. r. o.
Hradec Králové: DEKOM
SYSTEM, s. r. o.
Brno: CARTec motor, s. r. o.
Ostrava: B of B cars, s. r. o.
Zlín: ROKO - MOTOR, s. r. o.
Olomouc: AUTOKOMPLEX
Matějka, s. r. o.

NÁŠ TIP

MOTOR

OBJEM

2 993 cm

258 k

600 Nm

8st. aut.

2,0 l SD4

1 999 cm

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

7,2 l/100 km

2 298 kg

1 687 950 Kč

204 km/h

7,5 s

6,4 l/100 km

OBJEM

4 999 cm

575 k

700 Nm

8st. aut.

Td6 3,0 l

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

12,8 l/100 km

2 310 kg

3 655 410 Kč

209 km/h

8,1 s

280 km/h

4,5 s

S volitelnou posuvnou druhou řadou sedadel může být k dispozici
obdobný prostor pro nohy jako ve vozech Range Rover.

PŘEVODOVKA

MOTOR

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

NÁŠ TIP

Toto moderní a atraktivní
vozidlo se vyznačuje
kompaktní karoserií se
zdařilými proporcemi
a odhodlaným výrazem.

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

5,0 l V8 Kompresor

Charakteristické stylingové
prvky doplňují dokonale
vyvážené proporce. Výrazné
dynamické linie a robustní
detaily dávají zřetelně najevo
neuvěřitelnou šíři schopností
modelu Discovery Sport.

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

3

a dostupnému souboru
funkcí, které pomáhají zajistit
bezproblémové a suverénní
tažení.

Všestrannost interiéru je zvýrazněna snadno konfigurovatelným
volitelným sedmisedadlovým uspořádáním a spoustou úložného prostoru.

MAX. VÝKON

OBJEM

Cena od: 940 654 Kč

Model Discovery je ve
městě jako doma, dokonale
si však poradí i s jízdou
v terénu. Jízdu s přívěsem
posouvá na novou úroveň,
a to díky přípustné hmotnosti
přívěsu až 3 500 kg
NÁŠ TIP

Model SVR si nespletete s žádným jiným vozem.

MOTOR

Range Rover Evoque je k dispozici ve variantách Coupé, Cabriolet a jako
pětidveřová verze.

MOTOR

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

Cena od: 1 769 020 Kč

NÁŠ TIP

detaily se budou všichni
zaručeně ohlížet. Skvěle
vybavený a pečlivě
zpracovaný interiér
s moderní atmosférou
nabízí cestování
v dokonalém stylu.

PŘEVODOVKA

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

Range Rover Sport SVR

Range Rover Evoque Coupé
přináší svými elegantními
liniemi odvážnou interpretaci
moderního britského
designu. Za jeho atletickým
profilem, nekompromisními
konturami a ohromujícími

3

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

240 k

500 Nm

9st. aut.

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

1 896 kg

1 408 440 Kč

MAX. VÝKON
3

Fotografie modelů vozů jsou pouze ilustrativní a mohou obsahovat příplatkovou výbavu. Ceny modelů vozů jsou uvedeny vč. DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen vozů.
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KIA MOTORS CZECH

Kia Sportage

Kia Sorento

Cena od: 494 980 Kč

Je dokonalým spojením
krásy a praktičnosti.
Sportage je jedním
z nejprodávanějších modelů
značky s řadou prestižních
ocenění za užitný design,
například Red Dot Award či

Kia Ceed

Zcela nová generace
bestselleru značky KIA
přijíždí letos na český
trh. Jako první model Kia
vůbec přiváží technologie
autonomního řízení
2. úrovně. Pro Evropu

Cena od: 949 980 Kč

navržený Ceed stojí na
zcela nové podvozkové
platformě. Ta stojí za větším
zavazadelníkem, širší
karoserií, nižším postojem,
kratším předním a delším
zadním převisem.

Ceed nabízí vyspělé systémy
na podporu řízení, aktivní
bezpečnostní prvky, širší
nabídku hnacích ústrojí vč.
zcela nového agregátu 1,4
T-GDI s výkonem 140 koní
a mnoho dalších.

K dispozici bude
šestistupňová manuální
nebo sedmistupňová
dvouspojková převodovka
KIA 7DCT.

NÁŠ TIP

IF Design Award. Perfektní
rodinné SUV do města, na
dovolenou i na chatu nabízí
objemný zavazadelník a řadu
úsporných pohonných
jednotek.

Kia Sportage 1.6 T-GDI Style

Největší SUV značky KIA je
určeno až pro 7 pasažérů.
Luxusní interiér je vybaven
nejmodernějšími systémy
pro podporu řízení, jako
je například prostorový
kamerový systém AVM
NÁŠ TIP

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

MOTOR

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

1.6 T-GDI 4x2

1 591

130kw/177k

265

6° MT

2.2 CRDi 4x4

2 199

147kw/200k

450

8° AT

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

205

9,2

7,3

1 524 - 1 675

599 980 KČ

205

9,4

6,2

1 842 - 1 878

1 099 980 KČ

Cena od: 1 099 980 Kč

Fastback Kia Stinger je
typickým Gran Turismem,
o němž sní každý
automobilový nadšenec.
Poskytuje jedinečný zážitek
z jízdy a dokonalé pohodlí na
dlouhých cestách.
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Ve verzi GT dokáže
s motorem 3,3 V6 T-GDI
o výkonu 370 koní
a s pohonem všech kol
zrychlit z 0 – 100 km/h za
4,6 sekundy.

NÁŠ TIP
MOTOR

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

Cena od: 599 980 Kč

Kompaktní crossover
Kia Stonic nabízí 11
dvoubarevných kombinací.
Perfektní ovladatelnost
a bohatá výbava výkonných
motorů se spotřebou od
4,2 l / 100 km zaručují
NÁŠ TIP

Kia Stinger GT

MOTOR

PŘEVODOVKA

Kia Niro

Cena od: 344 980 Kč

KIA MOTORS CZECH, s. r. o.
www.kia.com

Kia Sorento 2.2 CRDi Exclusive

MOTOR

Kia Stonic

Kia Stinger

umožňující sledovat vůz
ze všech možných úhlů
pohledu. Při maximální
možné míře pohodlí posádky
zvládne Sorento i velmi
náročný terén určený pro
typické offroady.

modelu mrštnost důležitou
pro městský provoz i klikaté
okresní silnice. Může se
pochlubit také nadstandardní
velikostí a přístupností
zavazadelníku.

Kia Stonic 1.4 CVVT Exclusive
OBJEM

MAX. VÝKON

Kia Niro v sobě snoubí
dosud nespojitelné prvky
praktičnosti a úspornosti.
Ekologické Auto roku 2017
v České republice je se
spotřebou do 3,8 l / 100 km
oficiálně také nejúspornějším
NÁŠ TIP

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

MOTOR

hybridem v reálných
podmínkách v ČR i ve světě.
Nebojí se žádné polní cesty
a jako jeden z mála hybridů
si také poradí s bržděným
přívěsem o hmotnosti 1300
kg.

Kia Niro 1,6 GDI HEV Comfort
OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

3.3 V6 T-GDI 4x4

3 342

272kw/370k

510

8° AT

1.4 CVVT

1 368

74kw/100k

133

6° MT

1.6 GDI HEV

1 580

104kw/141k

265

6° DCT automat

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

270

4,9

10,6

1 909 - 1 971

1 399 980 KČ

172

12,6

5,5

1 160 - 1 253

394 980 KČ

162

11,5

3,8

1 500 - 1 587

599 980 KČ

Fotografie modelů vozů jsou pouze ilustrativní a mohou obsahovat příplatkovou výbavu. Ceny modelů vozů jsou uvedeny vč. DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen vozů.
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VOLVO

Volvo XC60

Volvo XC90

Cena od: 1 133 900 Kč

Volvo XC40
Cena od: 745 000 Kč

NÁŠ TIP

Volvo XC40.
Malé SUV plné inovací
Volvo XC40, vítěz ceny Evropské
auto roku 2018, je ve všech směrech
stvořeno k jednoduchosti – od
komfortu až po výkon a od chytře
řešených úložných schránek až po
inteligentní technologie. Zaručí vám
sebejistotu a kontrolu nad situací
bez ohledu na to, kam vás vaše
cesta povede.
Volvo XC40 překypuje chytrými
řešeními, která byla navržena
s myšlenkou na vaše každodenní
potřeby. Všechny tyto funkce mají
jediný cíl: usnadnit vám život.
Expresivní tvary, pečlivě vybrané
materiály a precizní řemeslné
zpracování vytvářejí jedinečný design,
který ve vás při každém nastupování
vzbudí pocit výjimečnosti. Přirozené
světlo pronikající prosklenou
panoramatickou střechou, chytré úložné
prostory a čistý vzduch představují jen
několik příkladů toho, co vám pokaždé
zaručeně zvedne náladu.
Dalším unikátním prvkem interiéru
jsou textilní koberečky vyrobené ze
100% recyklovaného
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Představujeme vám Světové auto

crossover SUV vám zpříjemní

Se svým impozantním postojem

cestujících. Prvotřídní požitek

roku 2018. Nechte se okouzlit

život prostřednictvím celé

a vkusným vzhledem působí

z jízdy vám zaručí špičkový audio

mimořádně precizním řemeslným

řady inovativních a intuitivních

Volvo XC90 nenuceně a zároveň

systém značky Bowers & Wilkins,

zpracováním, přírodními materiály,

technologií. Nejnovější

i sebejistě. Uvnitř na vás

stejně jako množství

zevnějškem evokujícím sílu

bezpečnostní technologie zase

udělá dojem kabina tvořená

bezpečnostních inovací. Díky

a půvabným interiérem. Unikátní

budou dokonale chránit to, co je

z nejvybranějších materiálů

tomu bude řízení jednodušší,

skandinávské středně velké

pro vás nejdůležitější.

a nabízející pohodlí až pro 7

zábavnější a méně stresující.

NÁŠ TIP

Volvo XC40 T4 AWD R-design

materiálu. Působí tak nejen moderním
dojmem, ale zároveň jsou odrazem
ekologického přístupu automobilky.
Hned pod dotykovým displejem
středové konzole najdete místo určené
k odložení vašeho mobilního telefonu.
Nejenže ho zde budete mít na očích, ale
současně se tu bude bezdrátově nabíjet.
Funkce Kamera s výhledem do 360°
využívá informace zachycené několika
různými kamerami k vytvoření náhledu
na vůz z pohledu nad ním. Díky němu
budete mít dokonalou představu o tom,
co se kolem vašeho vozu nachází.
Perfektní bezpečnost zajistí balíček
IntelliSafe, který zahrnuje systém
hlídání slepého úhlu, systém kontroly
bdělosti řidiče a adaptivní tempomat
s funkcí upozornění na možnou kolizi.
Spojením konektivity Volva XC40
s možnostmi vašeho mobilního
telefonu získáte mnohem více než jen
dopravní prostředek. S aplikací Volvo
On Call se váš vůz promění v klíč k celé
řadě online služeb, které z něj udělají
aktivní digitální centrum pro vás,
vaši rodinu i vaše přátele. Nyní navíc
exkluzivně s možností sdílet s nimi váš
vůz pomocí digitálního klíče.

Cena od: 1 629 900 Kč

NÁŠ TIP

VOLVO XC60 D4 AWD MOMENTUM

VOLVO XC90 T8 TWIN ENGINE AWD INSCRIPTION

MOTOR

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

MOTOR

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

D4 AWD

1 969 ccm

190 k

400 Nm

8stupňová
Geartronic®

T8 TWIN ENGINE
AWD (PHEV)

1 969 ccm

303 + 87 k

400 + 240 Nm

8stupňová
Geartronic®

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 km/h

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 km/h

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

205 km/h

8,4

od 5,5 l / 100 km

1 870 kg

od 1 315 900 Kč

230 km/h

5,8 s

od 2,6 l / 100 km

2 299 kg

od 2 099 900 Kč

MOTOR:

T4 AWD, 2,0litrový
řadový čtyřválec,
benzinový
s přeplňováním
turbodmychadlem
OBJEM:

1 969 ccm
MAX. VÝKON:

140 kW / 190 k

Volvo V90 Cross Country

TOČIVÝ MOMENT:

300 Nm

Volvo V60

Cena od: 1 549 900 Kč

Cena od: 959 900 Kč

PŘEVODOVKA:

8stupňová Geartronic®
MAX. RYCHLOST:

210 km/h
ZRYCHLENÍ 0–100 km/h:

8,5 s

Oblíbený kombi model s luxusně

všech kol a zvýšená světlá výška

Elegantní, sportovní, praktické:

skandinávského designu. Již déle

čistými liniemi vám umožní dělat

vám pomohou vypořádat se

seznamte se s rodinným kombi

než 60 let nás žene kupředu

vše, co milujete. Zapůsobí na vás

i s náročnějšími cestami. Díky

nové generace, které jsme stvořili

touha vyrábět vozy typu kombi,

schopností dojet kamkoliv po

velkým kolům a zvýšenému

k tomu, aby vás chránilo. Nové

které obohatí lidské životy. Nyní

jakékoliv cestě a za jakéhokoliv

podvozku můžete s přehledem

Volvo V60 dává na odiv svou

se naše vize změnila v realitu.

počasí. Asistent pro bezpečný

vyrazit i do lehkého terénu.

kvalitu a smysl pro účelnost,

sjezd prudkého svahu, pohon

které definují to nejlepší ze

KOMBINOVANÁ SPOTŘEBA:

od 6,9 l
POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST:

1 710 kg
CENA MODELU:

od 969 000 Kč

NÁŠ TIP

NÁŠ TIP

VOLVO V90 D5 AWD CROSS COUNTRY PRO

VOLVO V60 D4 FWD MOMENTUM

MOTOR

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

MOTOR

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

D5 AWD

1 969 ccm

235 k

480 Nm

8stupňová
Geartronic®

D4 FWD

1 969 ccm

190 k

400 Nm

8stupňová
Geartronic®

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 km/h

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 km/h

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

225 km/h

7,5 s

od 5,6 l / 100 km

1 882 kg

od 1 549 900 Kč

220 km/h

7,9 s

od 4,5 l / 100 km

1 739 kg

od 1 094 900 Kč

Fotografie modelů vozů jsou pouze ilustrativní a mohou obsahovat příplatkovou výbavu. Ceny modelů vozů jsou uvedeny vč. DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen vozů.
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Scuderia
Praha
a.s.
SCUDERIA
PRAHA

Maserati Ghibli

Maserati Quattroporte

Cena od: 1 566 000 Kč bez DPH (1 894 860 Kč s DPH)

Troufalost, elegance,
odhodlání a rafinovanost.
Maserati Ghibli přiváží
zcela nový zážitek do šedi
konformních sedanů.
Výbavy GranLusso
a GranSport v sobě

Maserati Levante
Cena od: 24 999 Kč/měs. bez DPH, 1 662 000 Kč (2 011 020 Kč s DPH)

NÁŠ TIP

NÁŠ TIP

Vyberte si mezi sportovním GranSport a luxusním GranLusso např. i ve variantě
s šestiválcovým dieselem o výkonu 275 koní.

L

evante. The Maserati of SUVs
mixuje unikátní styl emocí
a užitné hodnoty v luxusní
verzi GranLusso nebo sportovní
GranSport.
Motor s výkonem až 590 koní,
jedinečný zvuk, brzdy s okamžitým
nástupem brzdného účinku, adaptivní
vzduchový podvozek se systémem
inteligentního pohonu všech kol Q4
a automatická 8° převodovka ZF vám
zprostředkují ty pravé italské emoce.
Pohon všech kol, adaptivní LED světlomety, 6 airbagů, aktivní asistenční
systémy, ukotvení dětských sedaček
ISOFIX a 8,4“ displej infotainmentu
s aparaturou Bowers & Wilkins vám
zajistí, že svou rodinu dovezete do
cíle v naprostém bezpečí a komfortu.

Levante, stejně jako Ghibli a Quattroporte, je nyní navíc dostupné také
s paketem NERISSIMO, které do třídy
SUV přiváží ještě více stylu v černé
barvě. Konkrétně:
- černá až 21“ kola
- černá maska chladiče, okenní
lišty, kliky dveří, koncovky výfuků
v povrchové úpravě černého
chromu ve vysokém lesku
- navigaci, vyhřívaná sportovní

2
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sedadla z nejjemnější kůže s kontrastním šitím v červené barvě
- vyhřívaný volant, černý strop, černě
tónovaná skla včetně slunečních clon
Fanoušci vysokovýkonných osmiválcových motorů se navíc mohou těšit
na zcela novou verzi Maserati Levante
Trofeo, které se po svém představení
na letošním autosalonu v New Yorku
stalo jedním z nejvýkonnějších SUV
na trhu. Posuďte sami:
- osmiválcový motor 3,8 Twin Turbo
z dílen Ferrari s výkonem 590 koní
a točivým momentem 730 Nm
- zrychlení z 0–100 km/h za
3,9 sekundy a maximální rychlost
300 km/h
- nové karbonové doplňky exteriéru
doplňují kovaná hliníková 22“ kola
- sportovní sedadla v přírodní kůži
Pieno Fiore s jemnou texturou
- Ful Matrix LED světlomety
- jízdní režim Corsa s funkcí Launch
Control
AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

tel.: +420 220 512 855
e-mail: maserati@scuderiapraha.cz

ukrývají skutečně luxusní
a stylové gran turismo se
závodní DNA.

Ghibli vám nabízíme také ve variantě s dieselovým šestiválcem
o výkonu 275

Vlajková loď Quattroporte
je více než důstojným pokračovatelem všech vozů s trojzubcem ve znaku a zároveň
je ve verzi GTS s rychlostí
310 km/h nejrychlejší sériové
Maserati v historii. Srdcem
NÁŠ TIP

MOTOR

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

V6 60°

2 979 cm3

316 KW/ 430 HP

580 NM

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

286 KM/H

4,7 S

9,7 L

1 870 KG

2 391 000 Kč s DPH

310 KM/H

PŘEVODOVKA
Auto ZF 8-stupň.

vozu je přeplňovaný osmiválec o výkonu 530 koní, pod
kterým je podepsaný Paolo
Martinelli, konstruktér, který
navrhoval motory pro Ferrari
sbírající s Michaelem Schumacherem jeden titul za druhým.

Luxusní sportovní limuzínu můžete mít i v provedení GTS
s výkonem 530 koní.
TOČIVÝ
MOMENT

MOTOR

OBJEM

MAX. VÝKON

V8 90°

3 799 cm

390 KW/ 530 HP

710 NM

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

4,7 S

15,6 L

1 900 KG

4 343 900 Kč s DPH

3

PŘEVODOVKA
Auto ZF 8-stupň.

MOTOR:

V6 60°
OBJEM:

2 979 CCM
MAX. VÝKON:

316 KW / 430 HP

580 NM

Maserati GranTurismo

Maserati GranCabrio

TOČIVÝ MOMENT:

Cena od: 2 874 000 Kč bez DPH (3 477 540 Kč s DPH)

Cena od: 3 255 000 Kč bez DPH (3 938 550 Kč s DPH)

PŘEVODOVKA:

Automatická ZF
8-stupňová
MAX. RYCHLOST:

264 KM/H
ZRYCHLENÍ 0–100 KM/H:

5,2 S

Skvělý design a úžasný
vnitřní prostor pro čtyři
dospělé pasažéry činí
z GranCabria ideální volbu
pro milovníky sportovní jízdy
s nebem nad hlavou.
Stejně jako v případě kupé

jsou k dispozici dvě
modelové řady – verze Sport
a MC.

Italská ikona a jeden z nejvýraznějších vozů kategorie
GT navržený designérským
studiem Pininfarina. Čtyřsedadlové kupé představuje
klíčové hodnoty značky
Maserati: vášeň, špičkovou

technologii a detailní dílenské
zpracování. GranTurismo
ve výbavě Sport nebo MC
můžete mít s atmosférickým
osmiválcem 4,7 litru
s výkonem 460 koní a točivým
momentem 520 Nm.

KOMBINOVANÁ SPOTŘEBA:

10,9 L
POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST:

Scuderia Praha a.s.
Čistovická 1707/98
163 00 Praha 17

Cena od: 2 252 000 Kč bez DPH (2 724 920 Kč s DPH)

2 109 KG
CENA MODELU:

2 463 000 Kč s DPH

NÁŠ TIP

Poslední modely k dispozici u autorizovaného dealera Scuderia Praha.

MOTOR

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

NÁŠ TIP

Poslední modely k dispozici u autorizovaného dealera Scuderia Praha.

MOTOR

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

V8

4 691 cm3

338 KW/ 460 HP

520 NM

PŘEVODOVKA
Auto ZF 6-stupň.

V8

4 691 cm

338 KW/ 460 HP

520 NM

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

291 KM/H

4,9 S

14,5 L

1 973 KG

3 477 540 Kč s DPH

301 KM/H

4,7 S

14,3 L

1 873 KG

3 938 550 Kč s DPH

3

Auto ZF 6-stupň.

Fotografie modelů vozů jsou pouze ilustrativní a mohou obsahovat příplatkovou výbavu. Ceny modelů vozů jsou uvedeny vč. DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen vozů.
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SCUDERIA PRAHA

Ferrari Portofino
Nabídku značky otvírá kupékabriolet Ferrari Portofino,
2+2místný vůz s osmiválcem
o výkonu 600 k a se dvěma
turby. Jeho nejvyšší rychlost
činí přes 320 km/h a zrychlení
z 0 na 100 km/h zvládne i toto
nejdostupnější Ferrari za 3,5 s.

Ferrari GTC4 Lusso

NÁŠ TIP

NÁŠ TIP

S

Unikátní spojení dvanáctiválcového motoru, pohonu všech kol a řízení i kol zadní nápravy dělá ze
supersportovního GTC4 Lusso technický skvost. Existuje však i lehčí provedení s přeplňovaným osmiválcem.

kutečný unikát v nabídce Ferrari
představuje dvanáctiválcový
model GTC4Lusso, které dělá
čest svému jménu. Je to vrcholně
luxusní, plně čtyřmístný vůz s osobitým
designem a prostornou karoserií. Kromě
řady technických inovací nabízí i řízenou
zadní nápravu, která zlepšuje jízdní vlastnosti v rychle projížděných zatáčkách.
Dvanáctiválec o objemu 6,3 l se chlubí
výkonem 690 k, ručka rychloměru
vyšplhá k údaji 335 km/h.
Základem konstrukce je patentovaný
systém 4RM-S (pohon i řízení všech
kol), který ve spojení s další specialitou
Ferrari – systémem Slip Side Control –
zajišťuje špičkové jízdní vlastnosti
a zážitek z jízdy na suchém i kluzkém
povrchu. Vzadu nechybí elektronicky
řízený diferenciál E-Diff a celé dílo
korunuje nová generace tlumičů SCM-E
s proměnnou charakteristikou.
Navíc se jedná o nejvšestrannější Ferrari.
Má prostornou karoserii pro čtyři
cestující, pohodlný podvozek určený
ke zdolávání dlouhých vzdáleností, díky
své obratnosti hravě zvládne městský
provoz, jistota stálého pohonu všech kol
jej předurčuje i k vyjížďkám do nejvyšších
partií zasněžených hor. Navazuje tak
na úspěšný model FF, který ke značce
Ferrari přitáhl nové, mladší zákazníky,
upřednostňující aktivní způsob života.
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Podle údajů výrobce tito majitelé se
svými vozy ujedou v průměru o 30 %
více kilometrů než řidiči ostatních Ferrari.
I z toho důvodu je pro zájemce
o vůz Lusso, kteří netrvají na dvanáctiválcovém motoru, v nabídce i lehčí
provedení Ferrari GTC4Lusso T
s přeplňovaným osmiválcem. Jedná se
o ideální spojení prostorné karoserie
a praktického motoru, který se hodí
pro pohodlné jízdy po městě, na velké
vzdálenosti i na závodní tratě. Osmiválec ozdobený tituly Motor roku vyvine
z objemu 3,9 l výkon 610 koní a díky
příznivé spotřebě 11,6 l na 100 km vystačí
bohatě dimenzovaná 91litrová nádrž na
více než 780 kilometrů. Přitom dynamika
zůstává na vysoké úrovni: nejvyšší
rychlost přesahuje hranici 320 km/h
a zrychlení 0–100 km/h trvá jen 3,5 s.
AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

Ferrari 488 GTB

Jedná se o novinku pro rok
2018, která se může pochlubit
řadou technických fines vyšších
modelů a novým, luxusním
interiérem s moderními doplňky.
Ve standardní výbavě nechybějí
například LED světlomety.

Portofino je nečekaně všestranné Ferrari, které díky pevné sklápěcí
střeše nabízí volnost jízdy bez střechy v létě i patřičný komfort v zimě.

Typickým Ferrari s motorem
před zadní nápravou je model
Ferrari 488 GTB. Nástupce
legendární řady vozů (jako byly
F430 či 458 Italia) také pohání
mnoha cenami ověnčený
osmiválcový motor se dvěma
turby, který z objemu 3,9 l
NÁŠ TIP

vyvine 670 k. Nechybí ani
verze odvozená od závodních
modelů: 488 Pista. Má o 90 kg
nižší hmotnost a výkon 720 k.
Však je i nejrychlejším Ferrari
s maximální rychlostí přes
340 km/h a schopností zrychlit
z 0 na 100 km/h za 2,85 s.

Provedení Pista je nejen zcela nekompromisní Ferrari, ale i vyhledávaný
unikát, tak jako jeho předchůdci.

MOTOR

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

MOTOR

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

V8 90°

3855 cm3

441 kW/600 k

760 Nm

7st. F1

V8 90°

3902 cm3

492 kW/670 k

760 Nm

7st. F1

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

>320 km/h

3,5 s

10,7 l/100 km

1545 kg

na vyžádání

>330 km/h

3,0 s

11,4 l/100 km

1475 kg

na vyžádání

MOTOR:

V12 65°
OBJEM:

6262 cm3
MAX. VÝKON:

Ferrari 488 Spider

507 kW (690 k)
/8000/min
TOČIVÝ MOMENT:

697 Nm/5750 min
PŘEVODOVKA:

7stupňová samočinná F1
MAX. RYCHLOST:

335 km/h

Atraktivní alternativou
k variantě kupé je otevřené
provedení 488 Spider. Ferrari
bylo prvním výrobcem, které
v této kategorii uvedlo na trh
snímatelný pevný střešní díl
(tzv. hardtop). Ve srovnání
s tradiční textilní střechou

Ferrari 812 Superfast

přináší nejen lepší tepelný
a akustický komfort, ale také
o 25 kg nižší hmotnost. Stejně
jako kupé je i lákavý otevřený
Spider ryzím supersportem na
silnici i na okruhy. Mezi mnohé
jeho přednosti patří pečlivě
navržená aerodynamika.

Absolutní vrchol představuje
Ferrari 812 Superfast, nejvýkonnější produkční Ferrari všech
dob. Jeho chloubou je dvanáctiválcový motor s objemem
zvětšeným na 6,5 l, jehož výkon
800 k při 8500/min je bezkonkurenční. Nejvyšší otáčky jsou

položeny na 8900/min a tomu
odpovídá i odladění dvouspojkové převodovky F1 u zadní
poháněné nápravy. Špičkové
Ferrari má řadu prvků usnadňujících řízení, například systém
Power Oversteer zrychlující
reakci na přetáčivý smyk.

ZRYCHLENÍ 0-100 KM/H:

3,4 s
POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST:
Scuderia Praha, a. s.
Čistovická 1707/98
163 00 Praha 17
+420 233 311 411
ferrari@scuderiapraha.cz

1790 kg
CENA MODELU:

na vyžádání

NÁŠ TIP

Spider nabízí bez střechy neopakovatelné jízdní zážitky díky
bezprostřednímu kontaktu s okolím. A ten zvuk motoru!

MOTOR

OBJEM

NÁŠ TIP

Kdo chce to nejlepší, má jasno: nejrychlejší produkční Ferrari v historii
značky se nebojí žádné výzvy.

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

MOTOR

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

V8 90°

3902 cm

492 kW/670 k

760 Nm

7st. F1

V12 65°

6496 cm

588 kW/800 k

718 Nm

7st. F1

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

> 325 km/h

3,0 s

11,4 l/100 km

1525 kg

na vyžádání

340 km/h

2,9 s

14,9 l/100 km

1630 kg

na vyžádání

3

3

Fotografie modelů vozů jsou pouze ilustrativní a mohou obsahovat příplatkovou výbavu. Ceny modelů vozů jsou uvedeny vč. DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen vozů.
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Mitsubishi ASX

Mitsubishi Outlander

Cena od: 395 000 Kč vč. DPH
Aktivní, elegantní, agilní a mimořádně
úsporný crossover, jenž dosahuje
v rámci své třídy mimořádně nízké
kombinované spotřeby pouhých
5,7 l / 100 km a jeho ohromný
zavazadlový prostor o objemu
488 l* pobere vše, co si s sebou
potřebujete vzít na dovolenou.
Využívá osvědčeného volitelného
pohonu 4×4, který navazuje na více
než 80letou tradici značky Mitsubishi.
Nové Mitsubishi ASX je přesně šité na
míru Vašemu životu – přináší nový

Mitsubishi Eclipse Cross
Cena od: 549 650 Kč vč. DPH

NÁŠ TIP

Zcela nové SUV kupé ECLIPSE CROSS

M

itsubishi Eclipse Cross je
mimořádně bezpečný vůz,
což dokazuje maximální
5 h vě z d i č k ové
hodnocení
v
bezpečnostních testech EuroNCAP
v kategorii ‚kompaktní terénní vozy‘,
kde dosáhl 97% za ochranu dospělých
pasažérů a 80% za ochranu chodců.
Smělé křivky a výrazně tvarovaný
klínovitý proﬁl, jako atlet připravený
vyrazit ze startovních bloků. Zcela
Nový Eclipse Cross nenechá nikoho
na pochybách, že přichází nový SUV
hrdina, který vás oslní.

O jeho pohon se stará vyspělý systém
4x4 S-AWC, známý z modelů Lancer
Evolution nebo poslední generace
Outlander. Nové technologie se objevují
též uvnitř kabiny za účelem zpříjemnění
jízdy a intuitivního ovládání.
Problém na cestě se zpravidla vyskytne
ve chvíli, kdy jej nejméně očekáváte.
Ať již na cestách zdoláváte silnice
plné zatáček nebo zasněžené cesty,
inteligentní systém pohonu 4×4
S–AWC vám vždy dodává optimální
hnací a brzdnou sílu ve prospěch
příkladné stability a kontroly.

Cena od: 399 900 Kč vč. DPH
svěží dynamický design a pyšní se
moderními technologiemi a výbavou,
která uspokojí i ten nejaktivnější
životní styl. Ženy na něm ocení
zejména asistent rozjezdu do kopce,
jenž zabraňuje nechtěnému couvnutí
vozidla, nebo parkovací kameru, která
poskytne perfektní přehled o dění za
vozidlem.

MOTOR

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

MOTOR

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

1,6i

1 590 cm

117 HP

154 NM

6° manuál i automat

2,0i

1 998 cm

150 HP

195 NM

6° manuál i automat

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

183 KM/H

11,5 S

5,7 litrů

1 335 KG

od 395 000 Kč

190 KM/H

10,6 S

6,4 litrů

1 470 KG

od 608 450 Kč

MOTOR:

1,5i Turbo
OBJEM:

1 499 cm
MAX. VÝKON:

Mitsubishi Eclipse Cross je mimořádně
technologicky vyspělé. Přichází
se zbrusu novým přeplňovaným
benzínovým motorem 1.5 MIVEC
s jedinečnou kombinací přímého
a nepřímého vstřikování paliva
a variabilním časováním ventilů.

163 HP

Mitsubishi L200

TOČIVÝ MOMENT:

250 NM
PŘEVODOVKA:

6° manuál, 8° automat
MAX. RYCHLOST:

205 KM/H
ZRYCHLENÍ 0-100 KM/H:
AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

9,3 S
KOMBINOVANÁ SPOTŘEBA:

6,6 L

1 500 KG
tel.: +420 296 574 222
e-mail: mitsubishi-sporilov@autopalace.cz
www.autopalace.cz

CENA MODELU:

od 549 650 Kč

Cena od: od 756 850 Kč vč. DPH
Mitsubishi Outlander je výborným
společníkem na dlouhých cestách.
Díky unikátnímu systému pohonu 4×4
Super All Wheel Control využijete
potenciál jeho robustního výkonu za
jakéhokoliv počasí nejen ve městě, ale
i v odlehlých koutech přírody. Vyspělé
technologie zaměřené na komfort
a bezpečnost Vás pak spolehlivě
ochrání při zdolávání všech obtížných
jízdních podmínek.
SUV Mitsubishi Outlander zúročuje
osmdesát let zkušeností značky

Nové Mitsubishi L200 páté generace
navazuje na úspěšnou historii svých
předchůdců. Po celá léta si L200
zachovává charakter čistokrevného
terénního vozidla, ale umí nabídnout
mnohem více. Představuje neúnavného tahouna, na kterého se
vždy můžete spolehnout při jízdě
v terénu, ale současně Vám dopřeje
pohodlný a bezpečný pocit jízdy
jako v osobním automobilu. Vaši
představu o cestování posune na
novou úroveň.

MOTOR

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

MOTOR

OBJEM

Mitsubishi s výrobou vozidel s pohonem 4×4. Tato tradice z něj dělá
spolehlivého ochránce na všech
Vašich cestách. Společné geny se
členy rodiny Mitsubishi, kteří dosáhli
rekordních 12 vítězství v nejnáročnější
rallye světa - Rallye Dakar, Vás utvrdí
v tom, že jste si vybrali správně. Jízda
v Outlanderu je příjemným zážitkem.
Jeho univerzální využití z něj dělá
ideální vozidlo pro moderní rodiny
s aktivním životním stylem.

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

2,4 DI-D

2 442 cm

181 PS

430 NM

6° manuál, 5° automat

2,2 Di-D

2 268 cm

180 HP

430 NM

6° manuál i automat

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

6,9 litrů

1 945 KG

od 714 250 Kč

203 KM/H

9,1 S

5,9 litrů

1 640 KG

od 756 850 Kč

179 KM/H
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Mitsubishi Outlander Diesel

Cena od: 714 250 Kč vč. DPH

POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST:

Auto Palace Spořilov, s.r.o.
Na Chodovci 2457/1
141 00 Praha 4

Mitsubishi Outlander je výborným
společníkem na dlouhých cestách.
Díky unikátnímu systému pohonu 4×4
Super All Wheel Control využijete
potenciál jeho robustního výkonu za
jakéhokoliv počasí nejen ve městě, ale
i v odlehlých koutech přírody. Vyspělé
technologie zaměřené na komfort
a bezpečnost Vás pak spolehlivě
ochrání při zdolávání všech obtížných
jízdních podmínek.

Fotografie modelů vozů jsou pouze ilustrativní a mohou obsahovat příplatkovou výbavu. Ceny modelů vozů jsou uvedeny vč. DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen vozů.
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AUTO PALACE SPOŘILOV
AUTO PALACE SPOŘILOV, S.R.O.

Mazda6

Mazda CX-5

Cena od: 577 900 Kč vč. DPH

Cena od: 560 900 Kč vč. DPH
Nejnovější kompaktní SUV s kompletně přepracovaným designem
interiéru i exteriéru poskytuje komfort
a pohodlí jak pro svého řidiče, tak
i pro spolujezdce.
Nová Mazda CX-5 je navržena
a sestavena tak, aby každému
dopřávala požitek z jízdy a aby
všichni lidé na palubě zažili pocit
Jinba Ittai - hluboké souznění
a jednoty s vozem.

Mazda MX-5
Cena od: 629 900 Kč vč. DPH

NÁŠ TIP

Legendární, nejprodávanější roadster – zkonstruovaný pro čiré potěšení z jízdy

N

ové vozy Mazda MX-5 a Mazda
MX-5 RF dokonale tlumočí naši
ﬁlosoﬁi Jinba ittai. Opět se nám
podařilo překonat veškerá očekávání
a intuitivnost našeho ikonického
roadsteru.
U nových modelů Mazda MX-5 a Mazda
MX-5 RF bylo vše od toho nejmenšího
šroubku, až po bezkonkurenční
technologii SKYACTIV, navrženo
s ohledem na dokonalé spojení s každým,
kdo se usadí za volant.
Naše oceňovaná technologie SKYACTIV
a boj o každý gram zajišťují, že tento
kompaktní lehký sportovní vůz poskytuje
nepopsatelný pocit z jízdy – mezi vámi
a Mazdou MX-5 vzniká důvěrné pouto
Jinba Ittai.

To je ještě umocněno inovativním
zábavně-informačním systémem MZD
Connect a bezpečnostními prvky
i-ACTIVSENSE, které fungují jako
součást vašeho vlastního těla.
Nová Mazda MX-5 RF se vyznačuje
stahovací střechou, která je nádherně
zpracována ve stylu motivu KODO: duše
v pohybu. Tuto moderní střechu lze
stahovat za jízdy (až do 10 km/h)
a celý proces trvá jen několik málo vteřin.
Ani se nenadějete, a už cítíte vítr ve
vlasech.

Vývoj pokročilých bezpečnostních
funkcí i-ACTIVSENSE zajišťuje
vysokou spolehlivost každé jízdy.
Luxusní interiér a nejnovější MZD
Connect vám za všech okolností
zajistí pohodlí a spojení s prací
a rodinou. Mazda6 má působivě
prostorný interiér zaměřený na
řidiče, novou konstrukci volantu,
dekorativní lišta palubní desky
a sportovní a zároveň silnou karoserii
– každý detail tohoto modelu přispívá
k maximalizaci pohodlí.

Filozoﬁe designu KODO – duše v pohybu se promítla do robustně
výrazného vzhledu a nové prémiové
barvy v metalíze, naše pokročilá
oceňovaná TECHNOLOGIE SKYACTIV navíc přináší mimořádně
dynamickou jízdu a řízení.

MOTOR

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

2,5i

2 488 cm

194 HP

258 NM

6° manuál i automat

2,5i

2 488 cm

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

195 KM/H

9,2 S

7,1 litrů

1 485 KG

od 560 900 KČ

223 KM/H

7,8 S

6,3 litrů

MOTOR

OBJEM

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

192 HP

256 NM

6° manuál i automat

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

1 360 KG

od 577 900 KČ

MAX. VÝKON

2,0i
OBJEM:

1 998 cm
MAX. VÝKON:

160 HP

Mazda CX-3

TOČIVÝ MOMENT:

200 NM

6° manuál i automat
MAX. RYCHLOST:

210 KM/H
ZRYCHLENÍ 0-100 KM/H:
AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

7,3 S
KOMBINOVANÁ SPOTŘEBA:

6,6 L
POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST:

1 137 KG
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Stylově působivý vůz Mazda6
ztělesňuje vzrušující výkon, extrémní úsporu paliva a pokročilé
bezpečnostní funkce pro mimořádný
zážitek z jízdy.

MOTOR:

PŘEVODOVKA:

Auto Palace Spořilov, s.r.o.
Na Chodovci 2457/1
141 00 Praha 4

Díky designu KODO a bezkonkurenčnímu zpracování je
nádherná karosérie vozu navíc
podtržena novou barvou Soul Red
Crystal. Prostorná kabina zaměřená
na osoby je uvnitř tichá, dokonale
zpracovaná a přináší prvotřídní
komfort vám i všem cestujícím.
Dokonale se hodí na dlouhé zábavné
výlety s rodinou a přáteli. Přináší
pokročilou bezpečnostní technologii
i-ACTIVSENSE, díky níž se všichni
mohou uvolnit a užívat si jízdu.

tel.: +420 296 574 999
e-mail: mazda-sporilov@autopalace.cz
www.autopalace.cz

CENA MODELU:

od 629 900 KČ

Mazda3

Cena od: 399 900 Kč vč. DPH
Je kompaktní crossover, který
kombinuje jedinečný, stylový
a pulsující design KODO – duše
v pohybu s pohodlím a praktičností,
které vyhovují vašemu životnímu
stylu.
Oceňovaná technologie SKYACTIV
přináší nekompromisní sportovní
výkon a dynamické, citlivé řízení,
proto se model Mazda CX-3
perfektně hodí jak pro jízdu ve městě,
tak pro cestování na venkově.

MOTOR

OBJEM

Cena od: 383 900 Kč vč. DPH
Model CX-3 klade maximální důraz
na řidiče a byl navržen kolem něj
s inovativními bezpečnostními
funkcemi systému MZD Connect
a i-ACTIVSENSE, které zajišťují, aby
byla každá jízda příjemná, zábavná
a bezpečná.
To jsou pouze některé z důvodů, proč
je Mazda CX-3 odvážně jiná a vytváří
nový standard jedinečného zážitku
z jízdy.

Mazda3 promlouvá oceňovaným
designovým jazykem KODO – duše
v pohybu a svým strhujícím exteriérem
vyjadřuje silný dynamický pohyb
v každém detailu. Prostřednictvím
zdokonalené technologie
SKYACTIV se nám podařilo u Mazdy
3 dosáhnout jedinečného jízdního
výkonu a bezkonkurenčního požitku

NÁŠ TIP

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

z jízdy při současném zachování
spotřeby, která se stále drží na
vrcholu žebříčku.

MOTOR

Živý sportovní hatchback a sedan s nízkou spotřebou.

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

2,0i

1 998 cm

150 HP

204 NM

6° manuál i automat

2,0i

1 998 cm

165 HP

210 NM

6° manuál i automat

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

210 KM/H

8,7 S

5,8 litrů

1 155 KG

od 399 900 KČ

210 KM/H

8,2 S

5,8 litrů

1 220 KG

od 383 900 Kč

Fotografie modelů vozů jsou pouze ilustrativní a mohou obsahovat příplatkovou výbavu. Ceny modelů vozů jsou uvedeny vč. DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen vozů.
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PYRAMIDA
CENTRUM
PYRAMIDA
Centrum
s.r.o.

SEAT Ibiza

SEAT Leon ST

Cena od: 285 900 Kč

Cena od: 373 900 Kč

Nový SEAT Ibiza je
navržen nejen pro městská
dobrodružství. To znamená
pro všechny vaše aktivity
nejen ve městě, ale i za
jeho hranicemi, kde oceníte
například aerodynamicky

SEAT Arona

efektivní tvary, které
vám pomohou cestovat
komfortněji a hospodárněji.
A vylepšená bezpečnost
a vyšší stabilita vám dodá
potřebný pocit jistoty. Jaký
je tedy váš cíl?

Nový SEAT Leon ST
má pečlivě navržené
a vytvarované linie
vybroušené k dokonalosti.
Společně s ostrými hranami
a stylovými nárazníky
dodávají autu unikátní

charakter. Prodloužené tělo
vozu je ideálním řešením pro
rodinu. Chromové doplňky
navíc podtrhují exkluzivitu
nového Leonu ST.
Jednoduše auto, které se
stane dospěláckou hračkou.

Cena od: 371 900 Kč
NÁŠ TIP
MOTOR

NÁŠ TIP

N

Máte na výběr až z 32 barevných kombinací vozu.

ěkteří jdou s davem. Ostatní
dělají věci trochu jinak. Nový
SEAT Arona je crossover
pro odvážné. Pro neohrožené
povahy, které si klestí vlastní cestu.
Užívejte si agilitu městského vozu
v kombinaci se stylem a robustností
SUV. A přizpůsobte si výbavu vlastním
přáním díky rozmanitým možnostem
individualizace. Nový model Arona je
zde – připraven k akci.
A co vy? Vyspělá technika, jako
je bezdrátová nabíječka nebo
bezklíčkový přístupový systém KESSY,
zbaví váš život na cestách stresu,
abyste se mohli v sedadle jednoduše
uvolnit a vychutnávat si každý
okamžik jízdy.
Nový SEAT Arona vám při každém
manévru kryje záda. Nejmodernější
bezpečnostní prvky ochrání vás
i vaše bližní, ať jedete na dálnici,
nebo vyjíždíte v nepřehledné situaci
z těsného parkovacího místa. Dělejte
věci po svém. Je o vás postaráno.
Nový SEAT Arona dělá věci odlišně.
Ale jen to. Dává do toho všechno.
Maximální komfort. Výrazné křivky
exteriéru. Mimořádně prostorný
interiér. Přístrojovou desku a volant
pro snadné ovládání. Centrální
8" displej. Nyní jste na řadě vy.
Chcete ještě víc? Nový SEAT Arona
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vám splní každé přání. Ať máte
v úmyslu cokoli, usnadněte si práci,
jděte na to chytře a buďte ještě více
sexy. Pro model Arona máte na výběr
celý svět doplňků. Dejte mu podobu,
jakou máte rádi.

NÁŠ TIP

Ideální vůz pro městský provoz. Možnost pohonu na CNG.

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

MOTOR

Poradí si skaždým nákladem, který budete chtít převézt
v zavazadlovém prostoru.
OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

1.0 TSI

999 ccm

85 kW / 115 hp

200 Nm

MANUÁLNÍ

1.4 TSI

1395 ccm

92 kW / 125 hp

200 Nm

MANUÁLNÍ

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100km/h

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 Km/h

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

195 km/h

9.3 s

4.7 l

1091–1140 kg

379 900 Kč

203 km/h

9.4 s

5.2 l

1233–1502 kg

489 900 Kč

MOTOR:

1.0 TSI
OBJEM:

999 ccm
MAX. VÝKON:

85 kW / 115 hp

SEAT Ateca

TOČIVÝ MOMENT:

200 Nm

SEAT Alhambra

Cena od: 481 900 Kč

Cena od: 684 900 Kč

PŘEVODOVKA:

MANUÁLNÍ
MAX. RYCHLOST:
AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

182 km/h
ZRYCHLENÍ 0-100 Km/h:

9.8 s

Nový SEAT Ateca se
suverénně pouští do
každodenních úkolů
s osobitým a dynamickým
stylem, jímž se vyznačuje
každá, s jasným záměrem
vedená, ostrá linie

a nezaměnitelný profil
umocněný předními LED
světlomety a 19" koly z lehké
slitiny.

Impozantní rozměry nového
modelu SEAT Alhambra
byly maximálně využity
– v interiéru i exteriéru.
Alhambra patří díky
dynamickému designu mezi
vzácná MPV s výrazným

vzhledem. A jakmile
nastoupíte, vnitřní design
vám ihned prozradí, že jste
v automobilu, který chce své
cestující potěšit bez ohledu
na jejich věk nebo délku
cesty.

KOMBINOVANÁ SPOTŘEBA:

4.9 l
POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST:

1165–1222 kg
PYRAMIDA Centrum s.r.o.
U Pyramidy 721, 252 43 – Průhonice
T. +420 267 751 006, M. +420 602 150 500
www.pyramidacentrum.cz

CENA MODELU:

417 900 Kč

NÁŠ TIP
MOTOR

První SUV značky SEAT. Nebojí se v městském provozu ani v terénu.

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

NÁŠ TIP
MOTOR

7 sedadel? Ano. Ideální řešení pro velkou rodinu.

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

2.0 TDI

1968 ccm

140 kW / 190 hp

400 Nm

AUTOMATICKÁ

2.0 TDI

1968 ccm

135 kW / 184 hp

380 Nm

MANUÁLNÍ

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 Km/h

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 Km/h

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

212 km/h

7.5 s

5.2 l

1280–1589 kg

857 900 Kč

213 km/h

8.9 s

5.3 l

1755–1974 kg

920 900 Kč

Fotografie modelů vozů jsou pouze ilustrativní a mohou obsahovat příplatkovou výbavu. Ceny modelů vozů jsou uvedeny vč. DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen vozů.
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SUBARU

zajišťující nízké těžiště spolu
s příkladným rozložením váhy
celého vozu, skvěle reaguje
na vaše povely, cítíte každý
centimetr silnice a auto se
do zatáček vrhá s nadšením,
které se vám brzy vlije do žil
a nebudete chtít vystoupit.
Poslední facelift se zaměřil na
zdůraznění sportovního vzhledu,
a i uvnitř najdete nové materiály.
Na motoru byly modifikované
ventily, vačkové hřídele, blok
válců či pal. čerpadlo, vůz má
sofistikovanější zavěšení a uložení
ramen. Nové jsou i tlumiče Sachs
a celkově je zesílená karoserie.
Optimalizováno bylo i mapování
jednotky elektrického řízení. Nový
režim stabilizačního systému
TRACK dává řidiči větší kontrolu
nad vozem a jeho nastavením.

SUBARU BRZ
Cena od: 820 000 Kč

BRZ je dalším nositelem tradice
sportovních genů značky. K čisté
radosti po japonsku stačí 200
koní, zadní pohon a těžiště
těsně nad zemí – to je recept na
opravdovou zábavu za volantem.
Perfektní vyvážení hmotnosti,

lehká karoserie a tuhý podvozek
zaručí dostatek pohodlí pro
každodenní cestu do práce
i jistou stopu pro chvíle, kdy nelze
zábavě odolat. Dvoudveřové kupé
koncepce 2+2, s ležatým motorem
typu boxer s protiběžnými písty,

SUBARU LEVORG EYESIGHT
Cena od: 725 000 Kč

Subaru Levorg Sports Tourer AWD
je inovativní japonské kombi 4x4,
nabízí vše, co čekáte od jediného
auta pro celou rodinu – sportovní
šmrnc pro něj, praktičnost pro
ni, bezpečnost pro všechny.
Novinkou z bezpečnostních
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asistentů je Safety View Package –
zadní kamera ve vnitřním
zpětném zrcátku, poskytující
pohled zpět, i když jste vzadu
plně naloženi, to jen tak někdo
nemá. Evropská specifikace
modelu Subaru Levorg získala

NÁŠ TIP

OBJEM

TOČIVÝ
MOMENT

MAX. VÝKON

SUBARU OUTBACK EYESIGHT

Cena od: 1 300 000 Kč

Cena od: 950 000 Kč

V roce 1988 Fuji Heavy Industries
založila dceřinku s názvem
STI, neboli Subaru Tecnica
International. Stalo se tak přesně
2. dubna, což byla mimochodem
sobota, ale do pondělí by to
prostě už nepočkalo. Důležitým
NÁŠ TIP

BRZ 2.0R Sport

MOTOR

SUBARU WRX STI

posláním STI nebyl jen
motorsport, ale také rozšíření
povědomí na všechny vozy
v nabídce značky Subaru.
V průběhu let tak vozy STI
proslavily logo Subaru po celém
Japonsku a pak i světě.

Odlišný přístup Subaru ke
konstrukci aut sklízí úspěchy
i v konkurenci zavedených
evropských značek. V rámci
prestižní ankety Auto roku
v nabité konkurenci bodoval
také Outback. Odborná porota
NÁŠ TIP

WRX STI 2.5T Sport

tehdy ocenila skvěle fungující
bezpečnostní systém EyeSight.
V rámci ankety Fleet Derby
zase flotiloví manažeři Subaru
Outback ocenili jízdní vlastnosti,
velkou míru komfortu, vnitřního
prostoru a výjimečnost.

Outback 2.5i-S Sport ES Lineartronic

PŘEVODOVKA

MOTOR

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

MOTOR

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

2457 cm3

221 kW (300k)

407 Nm

6MT

2.5i Boxer

2498 cm3

129 kW (175k)

235 Nm

Lineartronic CVT

2.0 Boxer

1998 cm

147 kW (200k)

205 Nm

6MT nebo 6AT

2.5T Boxer

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

226 km/h

7,6 s

7,8 l/100 km

1235-1267 kg

820 000 KČ

255 km/h

5,2 s

11,2 l/100 km

1566 kg

1 300 000 KČ

198 km/h

10,2 s

7,3 l/100 km

1631 kg

1 080 000 KČ

3

plný počet 5 hvězd v nárazových
testech Euro NCAP. Vůz dokázal
ochránit posádku i zabránit
srážce s chodcem, případně
minimalizovat její následky. Od
roku 2016 se v testech Euro
NCAP testuje také to, jak účinně
dokáží vozy detekovat překážky
a zabránit nehodě. Mimo jiné
v případě, kdy vpředu jedoucí
vůz nečekaně zpomalí, chodec
přebíhá silnici nebo nečekaně
vyběhne z řady zaparkovaných
vozů. Levorg si v této disciplíně
vedl dobře díky systému EyeSight,
který je součástí nabízené
výbavy i u evropské specifikace
vozu. V ochraně posádky ocenili
inspektoři zejména fakt, že
Levorg dokázal při nehodě účinně
ochránit pasažéry všech různých

NÁŠ TIP

velikostí a váhových kategorií,
a to i v různých polohách. To je ve
skutečném světě velice důležité,
neboť jen málokdo má dokonale
„průměrné“ parametry a za jízdy
sedí v ideální pozici. Levorg tak
navázal na špičkové výsledky
v testech amerického institutu
IIHS i japonského JNCAP.
AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

Cena od: 700 000 Kč

subaru.cz
zazijsubaru.cz
subaru-butik.cz

NÁŠ TIP

OBJEM

druhé oči. A pokud jste rošťácký
typ, vyzkoušejte turbo verzi. To
auto je nenapravitelný syčák,
miluje adrenalin, ale je praktické
a bezpečí je pro něj na prvním
místě. Při každé cestě pobaví vás
i celou rodinu!

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

MOTOR

OBJEM

Můžete si hrát na drsňáka. Nebo
řídit Subaru XV. Vyjedete svým
autem po rozbité lesní cestě,
po promáčené louce nebo skrz
hluboký sníh? Univerzál XV
nepokazí žádný výlet – díky
nové pevnější podvozkové
NÁŠ TIP

Forester 2.0XT Comfort Lineartronic

MAX. VÝKON

SUBARU XV EYESIGHT
Cena od: 590 000 Kč

Všestranné a bezpečné japonské
SUV. Opravdové SUV, které se
nelekne městských obrubníků ani
rozbité D1. Systém X-MODE
zvládne bez problému bezpečný
pohyb i v náročném terénu.
Nechybí ani EyeSight – řidičovy

Levorg 1.6GT-S Comfort ES Lineartronic

MOTOR

SUBARU FORESTER EYESIGHT

platformě a spolehlivému
symetrickému pohonu všech kol
Symmetrical AWD v kombinaci
s automatickou převodovkou
Lineartronic. EyeSight, řidičovy
druhé oči, vás navíc ochrání před
kolizí nejen v ranní koloně.

XV 2.0i-S Comfort ES Lineartronic

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

MOTOR

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

1.6T Boxer

1600 cm

125 kW (170k)

250 Nm

Lineartronic CVT

2.0DIT Boxer

1998 cm

177 kW (240k)

350 Nm

6MT

2.0 Boxer

1995 cm

115 kW (156k)

196 Nm

Lineartronic CVT

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

210 km/h

8,9 s

7,2 l/100 km

1590-1596 kg

830 000 KČ

221 km/h

7,5 s

8,5 l/100 km

1624 kg

940 000 KČ

194 km/h

10,4 s

6,9 l/100 km

1462 kg

710 000 KČ

3

3

3

Fotografie modelů vozů jsou pouze ilustrativní a mohou obsahovat příplatkovou výbavu. Ceny modelů vozů jsou uvedeny vč. DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen vozů.
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PRAHA-PROSEK PORSCHE PRAHA-SMÍCHOV
PORSCHE PRAHA-PROSEK,

Audi Q7

Audi A8

Cena od: 1 767 900 KČ

Cena od: 2 449 900 Kč

Nedávno představená
vlajková loď značky Audi,
se kterou přichází nový
designový jazyk značky,
nový způsob ovládání a
nová úroveň kvality. Nové
Audi A8 představuje
ztělesnění budoucnosti
luxusní třídy.

Audi A7 Sportback

Na Audi A8 se můžete s
naprostým klidem
plně spolehnout díky velkému
množství síťově propojených
asistenčních systémů.
Jedná se o komplexní
asistenční výbavu, která
představuje zásadní krok na
cestě k autonomnímu řízení.

Audi Q7 je výsledkem
ambiciózní myšlenky:
Nikdy nepřestat být lepší.
Je maskulinní, a přesto z něj
vyzařuje lehkost. V interiéru
nabízí komfort na nejvyšší
úrovni. Přináší ještě více
volného prostoru pro Vaše
potřeby. Ve vývoji aktuální

generace Audi Q7 se zúročilo
20 let zkušeností s lehkou
konstrukcí. Vůz s motorem
3.0 TDI je až o 325 kg lehčí
než jeho předchůdce.
Způsob lehké konstrukce se
projevuje v mnoha detailech,
od palubní sítě až po dno
ložného prostoru.

Cena od: 1 745 900 Kč
NÁŠ TIP

NÁŠ TIP

V

Audi A7 Sportback 55 TFSI Quattro

šestranné Audi A7 Sportback
spojuje přednosti kupé,limuzíny
a Avantu. Čtyřdveřové kupé,
ztělesňující sportovní tvář Audi ve vyšší
třídě, navazuje na svého úspěšného
předchůdce. Ještě důsledněji rozvíjí
koncept automobilu kategorie
"gran turismo" a při cestování nejen na
dlouhé vzdálenosti nabízí znatelně
vyšší úroveň jízdní dynamiky, komfortu
a bezpečnosti díky mnoha technickým
inovacím z nové vlajkové lodi Audi A8.
Nové Audi A7 Sportback je dostupné
ve verzi 55 TFSI quattro S-tronic se
zážehovým motorem 3.0 V6 TFSI, který
poskytuje nejvyšší výkon 250 kW a
maximální točivý moment 500 N.m.
Hnací sílu motoru 3.0 TFSI přenáší
sedmistupňová převodovka S-tronic a
pohon všech kol quattro ultra. Druhou
variantou motoru Audi A7 Sportback
je 50 TDI quattro tiptronic. Vznětový
šestiválec 3.0 TDI s nejvyšším výkonem
210 kW (286 k) a maximálním točivým
momentem 620 N.m. umožňuje
zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,7 s. a v
průměru spotřebuje pouhých 5,5 litru
nafty na 100 km. Všechny motory v
novém modelu A7 Sportback jsou
sériově vybaveny novým, částečně
hybridním pohonem, který zvyšuje
komfort a hospodárnost. Zbrusu
novému interiéru dominuje minimalistická středová konzole orientována
na řidiče se dvěma barevnými
dotykovými displeji. Horní displej slouží
k práci s informačně-zábavním
systémem, zatímco spodní displej řidiči
umožňuje ovládat klimatizaci,
komfortní funkce a zadávat text. Již ve
standartní výbavě je součástí navigace

4
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MMI, kterou lze na přání rozšířit o
provedení Plus automaticky spojené
s digitálním přístrojovým štítem
Audi Virtual Cockpit. Bohatá výbava
na přání nabízí mimo jiné servodovírání
a otevírání dveří, natáčení všech kol,
Audi HD Matrix světlomety s Audi
Laser light, odvětrávané a masážní
sedačky, panoramatickou střechu a
další prémiové prvky výbavy, které jako
první přineslo nové Audi A8. O bezpečí
posádky se stará podle výbavy až 39
asistenčních systémů, data z kamer,
radarových a ultrazvukových senzorů
a laserového skeneru. Progresivní a
sportovní charakter můžete podtrhnout
designovým paketem S line, který
zahrnuje přední a zadní nárazník ve
speciﬁckém provedení "S", difuzor
S line v charakteristické titanově černé
barvě a chromované koncovky výfuku.
V interiéru paket nabízí třeba
multifunkční tříramenný sportovní
volant potažený černou perforovanou
kůží.
AUTORIZOVANÝ PRODEJCE AUDI

MOTOR

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

MOTOR

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

3,0 TDI

2967 CCM

210/286 KW/HP

600 NM

8°TIPTRONIC

3,0 TDI

2967 CCM

200/272 KW/HP

600 NM

8°TIPTRONIC

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

250 KM/H

5,9 S

5,6 L

2050 KG

2 449 900 KČ

234 KM/H

6,3 S

6,1 L

2070 KG

1 767 900 KČ

3,0 TFSI QUATTRO
OBJEM:

2995 CCM
MAX. VÝKON:

250 KW /333 HP

500 NM

Audi Q5 Sport

Audi RS 4 Avant

TOČIVÝ MOMENT:

Cena od: 1 090 900 Kč

Cena od: 2 194 900 Kč

PŘEVODOVKA:

7°S-TRONIC
MAX. RYCHLOST:

250 KM/H

5,3 S

Již 4. generace Audi RS 4
Avant se může pochlubit
tradičním spojením
vysokého výkonu s funkčním
prostorovým uspořádáním
a typickým designovým RS
jazykem. Počínaje jednodílnou maskou chladiče
Singleframe s mřížkou se

vzorem medové plástve a se
znakem RS 4 až po na přání
dostupný RS sportovní
výfukový systém, vypovídá
každý detail o nepochybném
sportovním charakteru.
S novým Audi RS 4 Avant
rozhodně zanecháte
působivý první dojem.

smyslem je usnadnit Vám
nakládání a uložení
přepravovaných věcí.
Audi Q5 je poprvé nabízeno
v kombinaci s úrovněmi
výbavy Sport a Design.
Audi Q5 je připraveno
prakticky na jakékoliv jízdní
podmínky.

Atraktivně výrazný vzhled,
působivě silný výkon a
průkopnické technologie
přináší model Audi Q5.
Jednou z nejsilnějších
stránek Audi Q5 je jeho
velkorysý vnitřní prostor,
se kterým jdou ruku v ruce
praktická řešení, jejichž

KOMBINOVANÁ SPOTŘEBA:

6,8 L
POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST:

1890 KG
www.porsche-smichov.cz

Audi Q7 3.0 TDI Quattro

MOTOR:

ZRYCHLENÍ 0-100 KM/H:

www.porsche-prosek.cz

NÁŠ TIP

Audi A8 50 TDI Quattro

CENA MODELU:

1 785 900 KČ

NÁŠ TIP

NÁŠ TIP

Audi RS 4 Avant 2,9 TFSI Quattro

Audi Q5 Sport 2.0 TDI

MOTOR

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

MOTOR

OBJEM

MAX. VÝKON

TOČIVÝ
MOMENT

PŘEVODOVKA

3,0 TFSI

2894 CCM

331/450 KW/HP

600 NM

8°TIPTRONIC

2,0 TDI

1968 CCM

140/190 KW/HP

400 NM

7° S-TRONIC

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST

ZRYCHLENÍ
0–100 KM/H

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST

CENA
MODELU

250 KM/H

4,1 S

1790 KG

2 194 900 KČ

218 KM/H

7,9 S

4,9 L

1845 KG

1 333 900 KČ

8,8 L

Fotografie modelů vozů jsou pouze ilustrativní a mohou obsahovat příplatkovou výbavu. Ceny modelů vozů jsou uvedeny vč. DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen vozů.
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OSOBNOST
AMERICKÝ
KŘIŽNÍK

svými výsledky na závodech dělal
radost, pár věnců doma v garáži mám.
V roce 2001 sekl Kuchta s motokrosem a přesedlal na freestyle, což
byla pro nás pro všechny neskutečná
novinka. Postavil si rampu a začal do
toho šlapat. No a já jsem chytl slynu…
Petr mi půjčil rampu, kterou jsme
s tátou postavili za barák, a já jsem
v deseti letech začal budovat svoji
kariéru FMX jezdce.
Ale už za tři roky málem skončilo tohle
moje blbnutím ve vzduchu velkým
průšvihem. Během exhibice na Orlíku
v roce 2004 jsem si po dopadu z triku
Disko Can řídítky kompletně rozboural
hrudník. Vrtulník, nemocnice, jednotka
intenzivní péče, kóma. Dost blbý. Ale
tenkrát jsem zabojoval a s pomocí
všech mých blízkých jsem se vrátil na
nohy. A po půl roce i na motorku.
V životě se holt střídají hezký
okamžiky s ošklivějšími momenty.
Jeden z nejkrásnějších zážitků mého
života přišel na podzim 2005, kdy
jsem poprvé otočil salto při FMX
GLADIATOR GAMES. Dokonce mě
zapsali do Guinessovy knihy rekordů,
ve čtrnácti letech jsem byl nejmladším
člověkem v historii, který dal Back
flip na motorce. Když jsem poprvé
ukázal flip lidem v Sazka areně, byl
jsem úplně mimo. Pozvali si mě pak
do televize, lidi si začali pamatovat

PETR PILÁT

moje jméno… Myslím, že jsem ukázal,
že to s freestyle motokrosem myslím
celkem vážně. No a vážně to beru
doteď.
Každou sezonu se snažím pilovat nový
triky a kombinace. Nejčastěji trénuji
v areálu ŽPSV v Čerčanech, kde mám
perfektní hliněný dopad, pár ramp
a molitanovou jámu. Pro trénink
ideální. Během léta skáču
na exhibicích a závodech,
v zimě jezdíme sem
tam trénovat do Itálie,
Španělska nebo do
Kalifornie.
Roku 2007 jsem se
skamarádil s Travisem
Pastranou! Týden jsem
bydlel u něj doma a trénoval
s nim. To byl pro mě další
neskutečný zážitek. Nevím,
jak bych popsal, co
to pro mě
znamená.
Možná
něco
j a ko

pro velice věřícího člověka se skamarádit s Bohem! :)
Tento rok 2007 jsem jel i svůj první
závod Mistrovství Světa FIM - NIGHT
OF THE JUMPS a začal jsem sbírat
meče pro vítěze pražských FMX
GLADIATOR GAMES.
O rok později 2008 jsem se
dostal do série Red Bull
X-Fighters a stal jsem se
továrním jezdcem KTM.
Roku 2009 přišel další
moment na který nikdy
nezapomenu. Tehdejší
pražský primátor Pavel
Bém se posadil přede
mě na motorku a já
s nim skočil TANDEM
BACK FLIP při FMX
GLADIATOR GAMES. Roku
2011 si mě pozval
Red Bull do
M ex i k a

Už ani nevím, jestli jsem dřív seděl na dětským houpacím koni, nebo na motorce.
Každopádně poprvé jsem otočil plynem už ve třech letech. Ne že bych si to pamatoval,
ale mamka s taťkou to říkají…

J

ako malého kluka mě nic jiného
než motorka nezajímalo (až na
angličáky a podobný dětský
hračky), a když to tak vezmu, zůstalo
mi to doteď. První v mém životě
je motorka, pak dlouho dlouho nic
a pak – zase motorka. Snažím se dávat
ježdění maximum, ale na druhou
stranu nechci kašlat na rodinu a na
kámoše, takže občas musím trošku
zvolnit.
80

Petr Kuchař říká, že ježdění na
motorce je nemoc. Souhlasím. Já jsem
se nakazil už tenkrát ve třech letech
a postupně jsem si začal koledovat
o nevyléčitelnou závislost…
Když mi bylo zhruba pět šest let, tak
jsme s tátou začali objíždět motokrosový závody. Myslím, že mi to
docela šlo, každopádně největším
adrenalinem pro mě vždycky byly

skoky. Ve vzduchu mě to od dětství
bavilo víc než na zemi…
Měl jsem to štěstí, že kousek od nás
tenkrát bydlel Kuchta. Vzal si mě jako
mladého motokrosaře pod patronát
a společně s mým taťkou dohlížel na to
moje dovádění. Potřeboval jsem samozřejmě usměrnit, asi jako každej malej
kluk, kterej se mílovými kroky řítí do
puberty. Snad jsem tátovi a Kuchtovi
Fotografie modelů vozů jsou pouze ilustrativní a mohou obsahovat příplatkovou výbavu. Ceny modelů vozů jsou uvedeny vč. DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen vozů.
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NÁZEV DEALERA

PROFIL
JMÉNO: ............................................................................................................................ PETR
PŘÍJMENÍ: ....................................................................................................................... PILÁT
PŘEZDÍVKA: .................................................................................................................PILNÍK
DATUM NAROZENÍ: ............................................................................................... 12.3.1991
MÍSTO NAROZENÍ: ............................................................................................ BENEŠOV
BYDLIŠTĚ: .................................................................................................................. PYŠELY
ZNAMENÍ: ........................................................................................................................RYBY
RODINA: .........................TÁTA PETR, MÁMA IVA, MLADŠÍ SÉGRA VERONIKA
POVOLÁNÍ: .... PROFESIONÁLNÍ SPORTOVEC – FREESTYLE MOTOCROSS
BARVA VLASŮ: ........................................................................................................ HNĚDÁ
BARVA OČÍ: ................................................................................................ŠEDO-ZELENÁ
VÝŠKA: ........................................................................................................................... 191 CM
VÁHA: ...............................................................................................................................80 KG
ZÁLIBY: ..............................................................................................EXTRÉMNÍ SPORTY
SPORTOVNÍ IDOL:............................................................................ TRAVIS PASTRANA
TRENÉR: ...............................PETR KUCHAŘ „KUCHTA“& PETR PILÁT ( OTEC )
MENTÁLNÍ COACH: ...................................PETR MACHÁČEK & DANIEL LANDA
OBLÍBENÉ TRATĚ: .................................................................. ŽPSV PARK ČERČANY
OBLÍBENÝ TRIK: ........................................................................................ KAŽDÝ NOVÝ
MOTOCYKL: .......................................................................................... KTM SX 250 CCM
VOZIDLO: ...........................................BMW 320D & VOLKSWAGEN CARAVELLE
OBLÍBENÝ NÁPOJ: ................................ICE TEA & PIVO BUDWEISER BUDVAR
ALKOHOL: ....................................................................................... RED BULL - VODKA
OBLÍBENÉ JÍDLO: .............................................TĚSTOVINY ( ITALSKÁ KUCHYŇ )
DESERT: ..................................................................................................................TIRAMISU
OBLÍBENÁ HUDBA: ..................................... PODLE NÁLADY, VĚTŠINOU ROCK,
PUNK, HIP HOP, 80´S… (MARPO & TROUBLEGANG, DANIEL LANDA,
THE OFFSPRING, AC/DC, KID ROCK, AWOLNATION, ATD… )
OBLÍBENÝ FILM: ..............SLUNCE SENO JAHODY, GLADIÁTOR, RIVALOVÉ,
VLK Z WALL STREET
OBLÍBENÝ HEREC: ........................................................................................ VIN DIESEL
OBLÍBENÁ HEREČKA: .......................................................................CAMERON DIAZ
TETOVÁNÍ: ............................................................................................................ANO MÁM
OBLÍBENÝ DEN V TÝDNU: ........................................................................... VŠECHNY
OBLÍBENÉ ČÍSLO: ................................................................................................................ 3
SEN: ............................................................................................................POŘÁD SKÁKAT
CO MÁM RÁD: ..........................................................................................NĚKTERÉ LIDI…
CO NEMÁM RÁD: ...................................................................................NĚKTERÉ LIDI…
MÍSTO NA DOVOLENOU: ...................................................................................... ITÁLIE
MÉ MOTTO: ............................................ŽIJI ABYCH JEZDIL, JEZDÍM ABYCH ŽIL.

abych přeskočil leticí letadlo. Doma
jsem to musel dlouze vysvětlovat jak
skvělé to bude, ale moc to nechápali.
Ale již o pár dní později jsem skákal
přes amerického pilota Red Bull Air

Race - Kirbi Chambliss. Roku 2013
jsme měli v Čechách poprvé oficiální
sérii
Mezinárodního
Mistrovství
ČR a já jsem se stal hned mistrem.
Každopádně rok 2015 byl dalším

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY
ROK 1994

ZAČÁTEK S MOTOCROSSEM ( 3 ROKY )

YAMAHA PW 50CCM

ROK 2001

ZAČÁTEK S FREESTYLE MOTOCROSSEM
(10 LET)

KAWASAKI KX
85CCM

ROK 2005

VE 14 LETECH JAKO NEJMLADŠÍ ČLOVĚK
NA SVĚTĚ SKOČIL BACKFLIP

KTM SX 125CCM

ZÁPIS DO GUINESSOVY KNIHY REKORDŮ
FMX GLADIATOR GAMES PRAHA
ROK 2009

TANDEM BACKFLIP S PRAŽSKÝM
PRIMÁTOREM PAVLEM BÉMEM

KTM SX 250CCM

FMX GLADIATOR GAMES PRAHA
ROK 2015

MISTR EVROPY

KTM SX 250CCM

NIGHT OF THE JUMPS
ROK 2016

4.MÍSTO V ŠAMPIONÁTU MISTROVSTVÍ SVĚTA

ROK 2017

NIGHT OF THE JUMPS
6X VÍTĚZ FMX GLADIATOR GAMES PRAHA

KTM SX 250CCM

KTM SX 250CCM

ROK ( 2007, 2008, 2009 2011, 2014, 2017 )
4X MEZINÁRODNÍ MISTR ČR V FMX
ROK ( 2013, 2015, 2016, 2017 )
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KTM SX 250CCM

nezapomenutelným rokem! Začal
jsem vyhrávat závody mistrovství
Evropy, ale bohužel přišel další
velice ošklivý pád a velké zranění.
Lékařská prognóza zněla 2 roky
mimo veškeré sportovní aktivity, ale
já se nevzdal a začal jsem na sobě
makat, zázračně rychle se uzdravovat
a zjistil jsem, že nejlepší lék je pouze
toto: Víra tvá tě uzdraví! Necelé 3
měsíce po úrazu už jsem seděl zpět
na motorce a dokončil jsem to, na
čem jsem začal pracovat. Stal jsem
se mistrem Evropy. Když jsem byl
vyhlášen za vítěze série mistrovství
Evropy NIGHT OF THE JUMPS a stál
jsem na stupních vítězů, hrála státní
hymna, tak mi opravdu tekly slzy,
protože jsem si vzpomněl na slova
lékařů, kdy mi říkaly mojí prognózu
a přesto já tam stál o necelý půlrok
později po úrazu silnější než před tím
a jako mistr! Oba roky 2016 & 2017
jsem se stal mistrem ČR a začal jsem
se věnovat hospodářství :) Oba roky
jsem v celkovém mistrovství Světa
FIM - NIGHT OF THE JUMPS přivezl
domů bramborovou medaili, tedy
4. místo!

Napínavá videa, testy, zajímavosti
a novinky ze světa aut!

autoTN.cz
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SAFE. FUN. TOUGH. SUBARU - Confidence in Motion.

JEN TAK SE PROJET
SUBARU BRZ

zadní nápravu. Přímočaré ovládání
a bezprostřední chování znamenají,
že v každém okamžiku opravdu řídíte.
A tak není divu, že často dostanete
chuť jen tak se projet. A i obyčejná
cesta na nákup nebo do kanceláře
se může změnit v několikahodinový
výlet.
BRZ se obléká

Hračka na víkend? Kdepak! Subaru BRZ prošlo
faceliftem, který z něj udělal lepší a dospělejší
auto. Jako další z nositelů sportovních genů
značky je to i skvělý společník na každý den,
který dokáže z každé jízdy udělat zážitek.
Jízdy s BRZ není nikdy dost.

Kdysi se říkalo, že do maličkého
sportovního Sonettu od Saabu se
nenastupuje. Sonett se prý obléká.
Za volantem BRZ si na tato slova
také vzpomenete, BRZ se také
spíš obléká. Ten domácí útulný
dojem v jeho kabině vytváří kolmá
palubní deska bez obvyklého
naklopení, které vás v ostatních
autech posouvá dál do interiéru.
Tady máte vše důležité po ruce.
Všechno důležité v tomto případě
znamená volant, řadící páku, ruční
brzdu a ovladače kontroly stabilizace. Řízení vás po pár kilometrech stejně natolik pohltí, že si na
další nastavení a moderní fičurky ani
nevzpomenete. I infotainment dělá
poslední rok z BRZ vcelku soudobé
auto. Konec řečí, výbavou a konektivitou se teď dá malé Subaru bez
potíží používat jako daily.
Jak jezdí?
BRZ pořád jezdí moc dobře. Po jeho
obléknutí a prvních pár metrech
si jen musíte zvyknout na to, že
lehce vibrující přední kapota neuletí.
Někteří ji při svých rychlých dálničních
přesunech bedlivě sledují už pár let
a prý je to v pohodě. Ale k věci.

M

alé sportovní kupé od
Subaru vůbec není tak neužitečné, jak by se mohlo zdát. Ve
skutečnosti je BRZ skvělý způsob, jak
si splnit své řidičské sny a posunout
hranice svých schopností, a přitom
tomu mnoho neobětovat. Dvoulitrový
atmosférický boxer bez turba, bytelná
subarácká technika, nízká hmotnost
a absence jakýchkoliv zbytečností
znamenají, že je to velice spolehlivý
a nenáročný společník. Provoz je
levný, spotřeba přívětivá a také pneumatiky seženete za pár korun. Za
volant se současně vejdou i dlouháni
a zavazadel pojme solidní množství.
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Subaru
BRZ postupně
zraje. Od svého uvedení
v roce 2013 je komfortnější, tišší,
má mutlifunkční volant, navigaci,
barevný displej na palubní desce
a konečně také trojblik (!). Pokud do
něj přesednete z nějakého moderního
evropského auta, bude vám to v roce
2018 nejspíš připadat přinejmenším
směšné. Nenechte se však zmást.
Puristické jádro BRZ se sice poslední
dva roky obaluje tenkou komfortní

slupkou, ale malý sporťák od Subaru
nikdy nebude pohodlné transkontinentální GT do každého počasí. Jeho
part zůstává pořád stejný - dostupná
zábava za volantem. V každé zatáčce
můžete pilovat své schopnosti,
jemně pracovat s přenosy hmotnosti
a užívat si nesmírně komunikativní

V BRZ nemusíte být žádný velký
drifter (i když vám to časem stejně
nedá) abyste si ho řádně užili. Víc
než v jízdách bokem spočívá jeho
kouzlo v intenzitě zážitku za jeho
volantem. Nebojte, tohle není žádné
bezobsažné klišé o vymetání apexů
a řidičské nirváně. Jeho řízení je
podobně osvobozující pocit, jako
když plavete nazí. Při rychlé jízdě se
totiž vaše povely neztrácí v mase auta
nebo v měkkém uložení podvozku, ale
neředěně procházejí z konečků vašich
prstů až na silnici. V sedačce krásně
cítíte, jak se mění míra přilnavosti na
nerovnostech nebo jak zadní náprava
zvládá přenos výkonu.

Výborně se tu pracuje s hmotností
v nájezdu do zatáčky. Stačí si jen na
brzdách jemným pohybem volantu
„načnout“ záď a pak se rozhodnout
pro čistý nebo rozevlátý průjezd. Pro
pokračování máte na výběr plynový
pedál, ruční brzdu nebo spojku.
Výkon dvou set atmosférických koní
vás donutí do každého průjezdu dát
i poctivou dávku rychlosti, která zase
o kousek srazí přilnavost zadních
pneumatik. Tak vypadá recept na
zábavu po japonsku.
Proč ho máme rádi?
Právě pro jeho jednoduchost. BRZ
ukazuje v syrové pododobě základní
řidičskou koncepci s motorem vpředu,
pohonem zadních kol a mechanickým samosvorem vzadu, čili auto
se správnými jízdními vlastnostmi,
ze kterých pak rostou všechny velké
sporťáky. Ty pak k čirému jádru
přidávají víc výkonu, více přilnavosti a elektoniku na kontrolu toho
všechno, ale BRZ v sobě má ten
původní řidičský gen X. Ten který
v sobě měla třeba E30 M3 se kterou
má Subaru mimochodem společný
nejen základní technický layout, ale
i hmotnost a výkon.
Máme ho rádi i pro jeho levný provoz
- spotřeba je přívětivá, tenké pneumatiky, které budete dokola měnit,
protože se do toho klouzání prostě
zamilujete, seženete také za pár
korun. Sériové obložení brzd taktéž
nenáročné, přesně tak to totiž
Subaru vymyslelo – zábavný sporťák
s nízkými náklady.
Měli byste ho koupit?
Jestli nesedíte v sedačce našikmo
a neřídíte jen jednou rukou, tak
určitě. Subaru BRZ je totiž začátek
vaší řidičské cesty. A ještě jedna věc.
Dobře se podívejte na jeho tenké
pneumatiky. Mají rozměr 215/45 R17.
Zachovejte jej, stejně jako setup
podvozku a parametry motoru.
Celkové sladění BRZ má svou totiž
správně trefenou rovnováhu jejíž
rozhozením spíš ztratíte, než získáte.
Jedinými výjimkami jsou lehčí kola
a lepší samosvor.
Tak hezkou zábavu
za volantem Subaru!
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LETENSKÁ LEGENDA
SE VRACÍ
Píše se rok 1892. Hlavou státu je František Josef I., měnová reforma zavádí v Rakousku-Uhersku jako
platidlo korunu a na Novém městě se zakládá Slavia. Nebo rok 1893. Hlavou státu je pořád František
Josef I., v Praze jsou poprvé vydány Lidové noviny a na Královských Vinohradech se zakládá Sparta.
Proč uvádíme právě tyto dva roky? Jednoduše proto, že dnes přesně nevíme, ve kterém z nich byl
Letenský kolotoč zkonstruován. Tak či onak je ale nejstarším dochovaným kolotočem v Evropě
a jednou z nejvýznamnějších technických památek u nás.

J

ak je možné, že neznáme přesné
datum a dokonce ani přesný rok
stavby kolotoče? Zřejmě kvůli
tomu, že dílo řezbáře Matěje Bílka
bylo označeno jako dřevěná provizorní
stavba a jako takový kolotoč nepotřeboval stavební povolení. Můžeme se
tak jen dohadovat, zda se na něm děti
(a vzhledem k velikosti koňů pravděpodobně i dospělí) mohli povozit během
letní sezóny 1893, nebo už o rok dříve.
I jako provizorní ale kolotoč drží už přes
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120 let. Co by za to daly některé dnešní
stavby vybavené řádným povolením.
Na své současné místo, tedy na samý
okraj Letenské pláně, se kolotoč
přestěhoval až v roce 1894. Z jedné
strany vedla ke kolotoči lanová dráha
od Vltavy, z druhé koleje první pražské
tramvaje Františka Křižíka z tehdejší
Královské obory. První zájemce svezl
kolotoč, teď už doopravdy letenský,
přesně 11. července 1894.

Původně byl kolotoč poháněn silou
jednoho člověka, který chodil kolem
dokola a otáčel vzpěrou podlahy. Síla
„jednoho obíhajícího sluhy“, jak bylo
oficiálně zaneseno v dokumentech,
byla postupně nahrazena systémem
ozubených kol a ve 30. letech pak
poprvé elektromotorem. Ten dnešní
motor pochází z roku 1981 a provozovatel kolotoče to s ním občas neměl
vůbec jednoduché. Jeho síla totiž
neodpovídá původním převodům a ve

*Zdroj: nezávislý výzkumný
institut, nejvyšší hodnota prodejů
od ledna do prosince 2016.
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výsledku tak celým zařízením otáčí
podstatně rychleji, než jak tomu bylo
u pohonů předchozích.
Neorenesanční dřevěný pavilon na
půdorysu
pravidelného
dvanáctiúhelníku je původní, stejně jako
vnitřní vybavení kolotoče. Na točně je
umístěno 19 různě velkých koní a čtyři
autíčka, která ve třicátých letech
nahradila
původně
instalovanou
čtveřici lavic. Autíčka jsou plechová
a svým vzhledem odpovídají právě
třicátým létům, koně mají železnou
konstrukci, hlava a nohy jsou vyřezány
ze dřeva. Každý z nich je potažen
pravou koňskou kůží bez jediného
švu. Otočný sloup zdobí postavy tří
rytířů, jejichž brnění ale není z plechu,
jak by se na první pohled mohlo zdát,
ale z papírmaše, podobně jako třeba
u divadelních kulis.
Od roku 1991 je Letenský kolotoč
památkově chráněným objektem.

Kompletní oprava dřevěného pavilonu
proběhla v roce 1995, nicméně rekonstrukce interiéru - včetně všech koní
- byla kvůli nedostatku finančních
prostředků ponechána na dobu

pozdější. Zdá se, že ta doba nastala
právě teď. Kolotoč se začal opravovat,
koně našli dočasné útočiště v restaurátorských dílnách a na vše se složili
Pražané.

Řada kávovarů PrimaDonna,
Vaše hvězdy.

„Naše mise na záchranu Letenského
kolotoče začala hned po volbách
v roce 2014. Spojili jsme síly s Národním
technickým muzeem a uspořádali
veřejnou sbírku, která jednoznačně
potvrdila, že nejsme jediní, kdo má na
kolotoč krásné vzpomínky z dětství
a komu na jeho obnově záleží,“ říká
starosta Prahy 7 Jan Čižinský (PRAHA
7 SOBĚ), jeden z iniciátorů záchrany
Letenského kolotoče.
Na opravu interiéru kolotoče a figur
koní se podařilo shromáždit částku
ve výši 1 770 583,54 Kč. Kromě přispěvatelů ve veřejné sbírce rekonstrukci
podpořil částkou 600 000 Kč Nadační
fond Avast a darem ve výši 400 000
Kč Magistrát hl. města Prahy.

PrimaDonna
Elite Experience
ECAM 650.85.MS

PrimaDonna
Elite
ECAM 650.75.MS

PrimaDonna
S Evo
ECAM 510.55.M

PrimaDonna Class
ECAM 550.55.SB
ECAM 550.75.MS

„Kolem Letenského kolotoče vznikla
velká rodina nadšených fanoušků, což
vedle získání potřebných peněz na
opravu koní považuji za mimořádnou
přidanou hodnotu. Děkuji všem za
podporu a pevně věřím, že tyto výjimečné vazby přetrvají i poté, co se
kolotoč na podzim opět roztočí,“
doplňuje radní pro kulturu Hana Třeštíková (PRAHA 7 SOBĚ).
Teď již nezbývá, než nechat pracovat
řemeslníky a restaurátory a vyhlížet
blížící se návrat skutečné letenské
legendy.
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www.delonghi.cz
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fuelled by Unipetrol
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VAŠE NOVÉ
ELEKTRONY
A PNEU
É
V
O
P
TY Y
LISTLENO

VÝLETY PO ČR

PROHLOUBENÍ VZTAHŮ S KLIENTEM

VÁ
SCH ČR
V

Jednodenní tematické výlety po České republice. Menší počet účastníků zajistí více času na osobní interakce
a prohloubení vztahu s klienty skrze společný zážitek. Jediné, o co se po dobu trvání akce budete muset starat,
jsou vaši klienti, vše ostatní nechte na nás!

Zážitkové akce pro vaše klienty připravené na klíč
Doprava vlastními vozy či hromadně
Program celého dne je tematicky sladěn
Zajistíme veškeré zázemí
Zajistíme catering
Zajistíme program
Doprovod agentury
Zajistíme prezentační materiály na akci vč. grafického návrhu a tisku
Případová studie – Adrenalin v Lužických horách
30 pozvaných hostů / 15 vozů / přesun do Lužických hor včetně cateringu a servisu po cestě
prohlídka pískovcových Čertových hlav v obci Želízy / prohlídka kláštera Oybin
výstup na skalních ferratách / adrenalinový motoristický program – off road, čtyřkolky, buggy
catering / technický personál / instruktoři jízd /
zajištění a výroba prezentačních materiálů
Realizace akce od 60 000 Kč bez DPH

KONFIGURÁTOR LEGENDY 2018

cwww.cz
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CUBE production, s. r. o. Tereza Rákosníková account manager T 606 961 998 E tereza.rakosnikova@legendy.cz

ZKUSTE SI KOLA NA AUTO

PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT

Jak budou litá kola vypadat na vašem autě?
Na www.elektrony.cz klikněte na Konfigurátor kol.
Najdete tu obrázky 2500 typů aut ve všech barvách.
Vyberte si ten váš, nastavte barvu karoserie
a zkoušejte.

Najdete nás uprostřed areálu Výstaviště, přímo
pod Pavilonem budoucnosti.
(Křižíkovy pavilony - PV3)

www.elektrony.cz
www.pneu.cz
DMCompany a.s.
Dukelská 499, 337 01 Rokycany
Tel: 777 556 000 (Po-Pá 9-17)
E-mail: info@elektrony.cz
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SMART CITY
PROJEKTY ANEB
JSME „CHYTŘÍ“
V médiích se často pojednává o Smart městech nebo o Smart City
projektech a dovídáme se, jaké město je více „chytré“. Věděli jste,
že Dopravní podnik hl. m. Prahy přispívá do rodiny Smart City
projektů v Praze více jak desítkou projektů?

V

ýznamnou částí programu
Smart City je doprava jako
součást městské infrastruktury.
Cílem konceptu Smart City v oblasti
dopravy je poskytnout efektivní,
bezpečné a pohodlné dopravní
systémy, které jsou propojeny s infrastrukturou informačních i komunikačních technologií a otevřených dat.
Zaměřuje se tak na efektivní využívání
stávajících a hledání nových zdrojů,
snižování spotřeby energií, eliminaci
94

zátěží životního prostředí, optimalizaci dopravy a sdílení dat pro veřejné
účely.
K naplňování tohoto programu
v dopravě je využíváno inteligentní řízení dopravy, optimalizace
veřejné dopravy a její popularizace
mezi
veřejností,
elektromobility,
systému sledování provozu nebo
sdílení dopravních prostředků. Strategie v dopravě podporuje zavádění

moderních technologií a inovací.
Doprava v Praze má být tak plynulejší
a pro cestujícího pohodlnější díky inteligentnímu řízení.
Jelikož DPP sleduje světové trendy
provozovatelů
veřejné
dopravy
(i proto je vnímán jako lídr nejen ve
středoevropském regionu), je zřejmé,
že mnoho projektů bylo nebo nyní je
připravováno s přívlastkem Smart City.
V současné době je připravována více
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HLEDÁME

jak desítka aktivit se zapojením výpočetní techniky, jejichž primárním cílem
je zkvalitnění cestování v Praze.

AUTOMECHANIKA
• KAROSÁŘE - KLEMPÍŘE

Nejaktuálnějším projektem, který
byl připravován jako Smart City, je
připojení k internetu v šesti pilotních
stanicích metra. Tento počin byl
spuštěn v uplynulém měsíci, a z mého
pohledu se jedná o učebnicový projekt
vhodný označit „Smart City“. Cestující,
který využije připojení k nabízené
síti internetu, bude v případě mimořádných událostí informován pomocí
tzv. push notifikace. Push notifikace
je způsob komunikace na internetu,
kdy požadavek na informaci nezadává
cestující, ale komunikaci proaktivně
iniciuje DPP.

•

Mezi další připravované činnosti DPP
s označením Smart City patří inteligentní řízení povrchové městské
hromadné dopravy nebo zavádění
elektrobusů do pražské MHD
(připravované aktivity dynamického
nabíjení při jízdě vozidla na lince 140
nebo elektrifikace autobusové linky
207).
Mezi Smart City projekty tramvajové
trakce patří mj. antikolizní systém
pro tramvaje nebo LCD monitory
v tramvajích ke zvýšení komfortu
pro cestující a vyšší informovanosti
zejména slabozrakých a nevidomých
cestujících. V metru se připravuje
nový informační systém pro cestující
ve vozech Siemens M1.
Mimo projekty, u kterých je realizátorem DPP, je náš podnik zapojen i do

pěti průřezových projektů několika
městských organizací. Těmito aktivitami je Pralinka (systém online monitorování obsazenosti jednotlivých
vagónů metra), elektrobusová linka
Airport Express eBus (otestování

standardizovaného
čtyřpólového
řešení nabíjecí infrastruktury a provoz
elektrobusů na trase z Hlavního
nádraží na letiště Václava Havla),
nabídka wifi na lanové dráze Petřín,
připravovaná půjčovna elektromobilů
na území Prahy a Datová platforma.
Posledně jmenovaná Datová platforma je z pohledu Smart City určitě
nejdůležitějším průřezovým projektem
pro Prahu. Datová platforma umožní
propojení městských aplikací, dat
i práci s velkými objemy dat. Pomůže
proto pracovat i s daty, která dosud
měla malé využití kvůli různým technickým nebo právním omezením.
Datová platforma bude připravena
ke spuštění a integraci prvních balíků
dat z různých čidel koncem letošního
roku.
Celý materiál si můžete přečíst
v časopise DP kontakt na webu:
dpp.cz/dp-kontakt
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Požadujeme:

Nabízíme:

 S (střední vzdělání
s výučním listem)

 Možnost dotovaného ubytování
v ubytovně za cca 2 000 Kč/měsíc

 Praxe v oboru výhodou

 Zaměstnanecké jízdné i pro rodinné
příslušníky (Lítačka)

 Samostatnost i schopnost
týmové práce
 Pečlivost, zodpovědnost

 5 týdnů dovolené
 A mnoho dalších benefitů

222 672 584
Více na: dpp.jobs.cz
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Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé

Čtyřlitrový osmiválec může
mít až 639 koní, „slabší“ verze
má 585 koní. Další možností
je šestiválec kombinovaný
s elektromotorem s celkovým
výkonem 435 koní.

MERCEDES-AMG GT
4-DOOR COUPÉ
Tak už i Mercedes má svoji Panameru. AMG GT
4-Door Coupé je takové CLS na druhou.

N

enechte se zmýlit názvem,
tohle není jen prodloužené
sportovní kupé AMG GT s další
dvojicí dveří. Novinka pojmenovaná
jako AMG GT 4-Door Coupé je
vlastně takový mix techniky ze třídy
E a CLS a právě z kupé AMG GT. Platformu MRA má nicméně právě sedan
třídy E a CLS, takže blíže má nové
čtyřdveřové kupé k těmto modelům.
Pod kapotou verze AMG GT 63
S 4Matic+ je samozřejmě čtyřlitrový
osmiválec se dvěma turbodmychadly
o výkonu 639 koní a točivém momentu
900 Nm. Na „stovku“ zrychlí za
3,2 sekundy a pojede 315 km/h.
Stejně jako u jiných nových AMG
i tady můžete u pohonu všech kol
přední kola odpojit. Druhou možností
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TEXT: DALIBOR ŽÁK, FOTO: SPEED

je verze AMG GT 63, která má výkon
585 koní a na „stovku“ zrychlí za
3,4 sekundy. Pojede 310 km/h,
takže věříme, že na takové ty běžné
přesuny bude bohatě stačit i ta.
Tím to ale nekončí, protože ve verzi
AMG GT 53 4Matic+ bude mít AMG
GT 4-Door Coupé pod kapotu také
hybridní pohonnou jednotku se
šestiválcem s celkovým výkonem
435 koní. K třílitrovému zážehovému šestiválci je připojen elektrický startér/generátor o výkonu 22
koní a točivém momentu 250 Nm.
Na 100 km/h hybridní verze zrychlí za
4,5 sekundy a rozjede se na 285
km/h.
O dalších motorizacích se zatím
Mercedes nezmiňuje, ale doufáme,

že tohle zajímavé čtyřdveřové kupé
nebude automobilka prznit nějakým
dieselem nebo snad nedej bože čtyřválcem. Naštěstí označení AMG GT
napovídá, že se snad nic takového
nestane ani v tom nejstrašidelnějším
snu.
Jak už se stalo zvykem, každý
moderní Mercedes dostane úplnou
armádu bezpečnostních a asistenčních systémů a nejnovější
funkce konektivity. To víte, někdo
si koupí vrcholný sportovní model
s výkonem přes 600 koní, a pak musí
za jízdy sledovat Facebook, Twitter
a Instagram, takže auto aby pak za
něj dávalo pozor… Ovšem věci jako
adaptivní full-LED světlomety se
budou na AMG GT určitě hodit.

639k

VÝKON MOTORU

3,2s
0–100 KM/H

LÍBIL SE VÁM TENTO ČLÁNEK?
Další najdete každý měsíc v magazínu SPEED.
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MARTIN MACÍK
V letošním ročníku Rallye Dakar dovedl svůj LIAZ do cíle na pátém místě. Chvíli
figuroval i na třetí pozici, ale i tak byla jeho posádka nejlepšími českými účastníky.
Martin tak o jednu příčku zaostal za nejlepším umístěním svého otce, který v roce
2010 skončil čtvrtý!

TEXT: PETR HORÁK FOTO: ARCHIV

P

áté místo je nejlepším umístěním
českých
účastníků
letošního
Dakaru, chvíli jste se pohybovali
i na stupních vítězů. Je tento výsledek
pro tebe důvodem ke spokojenosti, nebo
k lehkému zklamání, protože jsi doufal ve
víc?
Když jsme se propracovali až na třetí
místo, věděl jsem, že ta možnost bojovat
o stupně vítězů je. Měli jsme na to
rychlost, měli jsme na to dostatečně
technikou i posádkou a týmem, ale
nakonec to kvůli různým problémům
nedopadlo. Na to, jaký letošní Dakar byl,
jak byl extrémní a co všechno se tam
stalo, jsem s pátým místem naprosto
spokojený. Určitě to mohlo být lepší, ale
mohlo to být i horší. Top 5 na Dakaru je
extrém a jsem naprosto spokojený.
Říká se, že k úspěchu v motorsportu je
zapotřebí i trocha štěstí, a štěstí zase
přeje připraveným. Znamená to, že jste
byli na Dakar tak dobře připraveni, že
vám byla i štěstěna nakloněna?
Určitě! Někdy bych sice mluvil o štěstí
a někdy o smůle, protože ty technické
problémy, které nás doprovázely, byly
trochu smolné a nebylo to ani problémem
techniky jako takové. Prostě vám něco
někam vletí a vy s tím nic neuděláte.
Samozřejmě, je to dané tím, že se jede
rychle. Dnes už přemýšlíme, jaká udělat
opatření, aby se to příště nestalo. Za
prvé to nikdo z ostatních závodníků mít
nebude, my si tím ale na druhou stranu
trochu omezíme chlazení auta, takže
to budeme muset hodně testovat. Ale
příprava byla více než stoprocentní, to,
co jsme všechno absolvovali, za sezónu
jsem najel 10 000 ostrých kilometrů
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v závodech. Auto už bylo odzkoušené
z loňska a pro letošek jsme Frantu
(přezdívka Martinova závodního LIAZu –
pozn. redakce) jen doladili. Měli jsme nový
motor, na ten jsme sami byli zvědavÍ, jaký
bude, a fungoval výborně. Byly jen malé
nedostatky, ale opět to nebylo chybou
motoru, to bylo zapříčiněno tím, že nám
utekla voda, když jsme prorazili chladič,
a motor se trochu přehřál. To by se
nelíbilo žádnému motoru, co si budeme
povídat. Když to shrnu: určitě je co
zlepšovat, ale určitě jsme byli připraveni
na sto procent.
Co přinesl návrat do Peru?
Přineslo to zpátky nádech celého Dakaru.
Obrovské duny, nesmyslně veliké duny.
Byl jsem v Peru naposledy v roce 2013
a úplně už jsem zapomněl, jaké duny tam
jsou. A když jsem je měl přejíždět, byl to
naprostý hardcore. Nejvtipnější je, že to
bylo takhle náročné už od druhé etapy.
Přišla druhá etapa a najednou takovýhle
brutus, všude kolem rozsypané buginy,
auto nejelo, bylo to opravdu hodně
zajímavé. Lidem, když řeknete Dakar,
všichni si představí poušť a duny, ale
poušť nejsou duny, to je jen nějakých
pět procent pouště, ale je to o tom, že
všechna média přinášejí fotky a záběry
z vrtulníků, jak se plazíme přes duny. A to
se do Dakaru vrátilo.
O předchozích dvou ročnících se říkalo,
že to s Dakarem nemělo nic společného,
bylo to hodně rovné a rychlé. Znamená
to, že letošní ročník byl výrazně těžší?
Letošní ročník se nedá vůbec porovnávat
s těmi předchozími dvěma. Ale vůbec!
Co bylo předchozí dva roky, to bylo pro

WRC. Když jsme „udělali“ gumu a měnili
ji, tak jsme ztratili třeba čtyři pozice.
Letos, když jsme měnili gumu, vůbec
nic se nestalo. To je velký rozdíl. Letošní
Dakar byl tím nejtěžším, jaký jsem kdy
jel, a to jsem jich jel šest a myslím, že už
mohu porovnávat. Říkají to i ti špičkoví
legendární piloti, kteří mají za sebou
nespočet startů. Takže ano, tohle byl
nejtěžší Dakar.
Jak se na tom podepsal i fakt, že jste
nějakých pět dnů byli nepřetržitě
v nadmořské výšce přes 3000 metrů?
Když jsme se bavili naposledy, říkal jsi, že
máš radši, když se během etapy vyjede
nahoru a cíl je zase dole, že víš, že se
zase pořádně nadechneš. To teď úplně
nešlo…
My jsme pro to udělali maximum tím,
že jsme týden dopředu jeli do Peru.
Byl jsem tam já, Brabčák (Jan Brabec,
motorkář týmu Big Shock Racing –
pozn. redakce), Fery (František Tomášek,
člen Martinovy posádky – pozn. redakce)
a trávili jsme v horách ve výšce 3500
metrů nad mořem celý týden v kuse. Byl
to krušný týden. Já byl nemocný, Fery
umíral, protože nemá tyhle nadmořské
výšky rád, ale po třech dnech jsme se
dali do kupy a běhali jsme do kopců.
Takže my jsme na vysoké nadmořské
výšky byli připraveni. Ale i tak první den
soutěže, kdy jsme vyjeli zpátky nahoru,
byl hodně těžký. Trefili jsme díru, já si ji
dal hlavou o trubku rámu a pekelně mě to
bolelo od hlavy až do zad. To bylo hodně
krušné. Ale pak už to bylo vše v pohodě.
Já neměl problémy, navigátor neměl
problémy, přitom Rusové i Bělorusové si
dávali kyslík. My jsme to řešit nemuseli.
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Už jsi zmiňoval, že Franta fungoval
výborně, ale stále je co zlepšovat a už
víte, kde se posunout dál. Můžeš k tomu
povědět něco víc?
Měli jsme problémy s chlazením, ale je
třeba o tom přemýšlet s chladnou hlavou
a ne v emocích, jako to probíhalo tam.
To nebyl přímo problém s chlazením,
nám auto chladí permanentně dobře.
Problém byl, že se do chladiče dostaly
nějaké nečistoty… Nebo takhle, chladič
vypadal tak, jako bys vzal brokovnici
a střelil do něj. Nechápu, co se stalo,
a doteď to přesně nevíme. Každopádně
tohle budeme chtít zlepšit, aby se to
už nestalo. Určitě se dá pracovat na
tlumení celého auta, určitě posuneme dál
motor, protože víme, kam ho můžeme
posouvat, byť letos fungoval výborně.
Celé startovní pole nevědělo, co v tom
autě máme za motor. Všichni v dunách
přemýšleli, co, sakra, v tom autě máme,
protože jelo strašně moc. V dunách
jsme regulérně všem ujížděli, ještě jsme
ovšem schopni motor posunout dál
a určitě na tom chceme pracovat, ale ne
to přehnat, aby to pak neodnášely jiné
díly auta. A pak jsou to drobnosti typu
kde co máme při opravách, protože jestli
bude Dakar vypadat takhle, musíme být
připraveni, že budeme i opravovat. Nejde
to projet bez oprav a k tomu potřebujete
přístup k nářadí atd., ale to jsou opravdu
už drobnosti a osobní věci, jak co funguje
v kamionu.
Přestože všeobecně panuje názor, že se
Dakar vrátil k charakteru, jaký by měl mít,
objevují se hlasy, že by se měl vrátit do
Afriky. Jedním z nich je třeba čtyřkolkář
Pepa Macháček…
Pepa Macháček už Dakar jet nechce,
takže bych jeho názor vůbec nebral
v potaz. Články, které vycházely před
Dakarem, mě urazily a urážely všechny
účastníky. To je můj názor. Je to člověk,
který je můj kamarád a ke kterému
mám velký respekt, ale jeho názory
nesdílím. Návrat do Afriky není zajímavý
ekonomicky ať už pro nás – co tam naši
partneři získají – ani pro pořadatele,
takže proč by se Dakar pořádal tam.
A co se týká terénu, ten najdete všude po
světě. Je tu Asie, Austrálie, Jižní Amerika,
závodit v takovém terénu můžete kdekoli
a je to jen na pořadateli. A hlavně – nikdy
se všem nezavděčíte. Vždycky najdete
někoho, kdo to nesnáší, a někoho, kdo to
má rád. Na Dakaru polovina lidí nesnáší
Bolívii, ale letošní Bolívie byla úplně jiná
než minulý rok. Loni ji nesnášeli kvůli
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„Táta mi
pogratuloval
a s jeho výsledkem
to neporovnává.
Ale pořád je to
čtvrté místo a řekl
jsem, že chci být
lepší než on“
bahnu a protože se jezdilo po úzkých
cestičkách, kde se nedalo předjíždět. To
mně mimochodem vyhovovalo obojí. Ale
letos tam toho bylo minimum, snad 100
km a bahno sice bylo, ale nijak extrémní.
Myslím si, že organizátor dělá maximum
a poslouchá naše názory. A v Jižní
Americe je ještě tolik míst, že bych se
toho nebál.
Když se za letošním Dakarem ohlédneš,
byl nějaký moment, kdy sis řekl: „A je to
v pr…“?
Pár jich bylo. (smích) Na začátku to
bylo hodně drsné, nemohli jsme se
třeba dostat přes nějakou dunu a museli
jsme si poradit úplně jinak. Tam jsem si
připadal v koncích, nebylo vidět nahoru,
připoutaný v autě nemám úplně nejlepší
výhled, kluci v kabině mi neporadí
a musím udělat rozhodnutí, to byly
těžké momenty. A pak určitě desátá
etapa, kde se něco pokazilo, pak se to
znovu pokazilo, pak jsme to dotáhli
a nakonec jsme objížděli hořící motorku,
udělali jsme dvě pneumatiky, zůstali
jsme v bahně, byla noc, už jsme neměli
sílu a museli jsme vyměnit pneumatiky
v bahně. Tam už jsem šel na pokraj svých
sil a tahal z posledního. Kluci také byli
úplně zničení, nemohli ani chodit. To byly
ty momenty, kdy jsem si říkal: „Sakra, co
tu dělám?“
Takže jezdit bez okna je vlastně taková
malá epizoda… (Martin přišel v jedné
z etap o přední okno, které mu rozbil
kámen odlétnuvší od auta před ním –
pozn. redakce.)
To bylo úplně v pohodě. (smích) Těch
200 km nebylo úplně příjemných a určitě
jsme teď všichni kvůli tomu nachcípaní,
ale po tom všem, co se nám stalo, jet bez
okna 200 km… Bylo horší jet v té tmě,
protože nebylo vůbec nic vidět. Jet bez
okna je „hračka“ do té doby, než se něco

stane. Odletující kameny a různá havěť,
to prostě bolí. Všichni jsme měli na rukou
rukavice, motorkářské brýle, kluci se kryli
za navigačními přístroji, přestala nám
fungovat nějaká elektronika, protože
konektory dostávaly zabrat. A večer
už byla pořádná zima. Ale alespoň
jsem viděl a neměl jsem špinavé okno…
(smích)
Z úst českých účastníků kategorie
kamionů bylo v minulosti často slyšet, že
s KAMAZy se nedá závodit a že jsou jako
z úplně jiné planety, ale vy jste ukázali, že
při dobré přípravě a troše štěstí to jde…
To jsou výmluvy. Češi jednak potřebují říci,
v čem jsou nejlepší, a pak si postěžovat,
kdo za to může, že to nevyšlo, protože
nikdy za to nemohou oni. To tak prostě
je. KAMAZu se dá konkurovat, ne že ne.
Samozřejmě ne v množství a síle, tam
je pořád ještě rezerva, ale letos bylo
vidět, že se jim dá konkurovat. Nakonec
všechny čtyři KAMAZy během soutěže
ležely na boku. Proto si troufnu říci, že
řidičsky jsem jim schopen konkurovat.
Mimochodem, já na boku nebyl a také
jsem byl kolikrát na hraně. Na druhou
stranu, když se podívám, jak jel Nikolaev…
Klobouk dolů! Společně s Villagrou jeli na
začátku naprostý nesmysl. Je pravda, že
oběma se vyhýbaly jakékoli technické
problémy. Ostatní, protože se jel extrém,
pořád něco měli. Nikolaev ne. Je to dáno
i tím, že jel první a tím pádem nejel
do ničeho rozježděného a rozbitého,
pomalá auta hned předjel a ty extrémní
stopy neměl. Přitom ty stopy se neustále
prohlubují a to auto to „žere“. I kvůli tomu
se mu dařilo lépe, nic to ovšem nemění
na tom, že jel skvěle. Škoda, že Villagra
udělal převodovku, ale zase… Jak uděláš
převodovku? To většinou není technická
závada, ale tvoje chyba. Stačí sebemenší
chybička, jednou pustím špatně spojku
a stojím, jako stál Villagra. Teď zpětně,
když si to uvědomím, běhá mi z toho
mráz po zádech. Ale při soutěži to takhle
nevnímáš.
Jak je možné v takovém extrému a při
takové rychlosti být k autu ohleduplný?
To je strašně důležité! Vždycky říkám, že
nezáleží na etapovém umístění, několikrát
jsem mohl etapu vyhrát. Bylo to vidět
i ve výsledcích, že spoustu etap jsem od
začátku vedl, navzdory tomu, že mívám
začátky spíše pomalé, a když přišel těžký
terén, tak mě předjeli a dojížděli jsme
kolem čtvrtého až sedmého místa se
ztrátou pár minut. To auto by v těžkém

terénu mohlo jet rychleji, vím, že bych
některé etapy klidně mohl vyhrát. Ale
k čemu mi je vyhrát etapu o dvě minuty,
když bojuju o hodiny? Raději jsem
některá místa prodal a šetřil auto. Proto
jsme dojeli do cíle, i když jsme některé
věci opravovali.
Páté místo je velký úspěch, nicméně
doma máte už čtvrté, které přivezl
z Dakaru táta…
Táta mi pogratuloval, ale s jeho výsledkem
to neporovnává. Na Dakaru je to dnes
vše úplně jinak než v době, kdy závodil
on. Ale pořád je to čtvrté místo a řekl
jsem, že chci být lepší než on. Takže až
budu lepší než on, budu přemýšlet, co
budu dělat dál. Ale nějak „sežrat“ mi to
nedal. Možná to ještě přijde. (smích)
Měl jsi čas sledovat i to, jak jedou další Češi?
Přiznám se, že ne tolik, ale vím, jak
jel třeba Martin Prokop. Když jsme na

přejezdech měli čas, dívali jsme se na
výsledky a sledovali jsme, jak jedou.
Přece jen všichni reprezentujeme Českou
republiku. Na to, že jsou soukromý tým
jako my, jel Marťas výborně. Sedmé místo
v autech a naše páté v kamionech, za to
se určitě stydět nemusíme. V kamionech
máme tři piloty, kteří jsou schopni jet
v Top 10, ne-li v Top 5, což si myslím, že
Kolomajz, Lopík a já jsme. Škoda, že nás
tam nebylo víc.
Co tě v rámci přípravy čeká letos? A uvidí
tě někde doma i čeští fanoušci?
Určitě 18. března v Sosnové na setkání
dakaristů, to je asi největší akce. A pak
ještě budu lítat na Legendách. To jsou
dvě největší akce, kde si naši příznivci
mohou dojít pro autogram a sáhnout
si na nás. Jinak pojedeme celý ročník
cross country ve Španělsku, Maďarsku
a Polsku, určitě bychom rádi do Tunisu
na El Chott, tam jsme jeli loni a byla to

MARTIN MACÍK
*23. dubna 1989

Martin v kamionu začínal jako
navigátor, za volant LIAZu,
kterému v týmu přezdívají Franta,
se poprvé posadil v sezóně 2015.
2013 – 18. místo (navigátor)
2014 – 13. místo (navigátor)
2015 – nedokončil
2016 – 19. místo
2017 – 10. místo
2018 – 5. místo

perfektní soutěž. A osobně bych chtěl
zkusit Silk Way, ale bude záležet na tom,
zda seženeme dost financí a partnerů,
kteří tam budou chtít být vidět. Ale
v tuhle chvíli to nechci slibovat.

Děkuji za rozhovor.

Nejlepší čeští účastníci letošního Dakaru a otec Martina Macíka Martin (druhý zprava), který
v roce 2010 na Dakaru skončil ještě o příčku výš, mají z výsledku oprávněnou radost.

LÍBIL SE VÁM TENTO ČLÁNEK?
Další najdete každý měsíc v magazínu SPEED.
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Ferrari 488 Pista

FERRARI 488 PISTA
Ostré Ferrari 488 Pista je inspirováno závodní 488 GTE
a generuje o 20 % větší přítlak než běžná 488 GTB.

T

aké Ferrari přivezlo do Ženevy
novinku v podobě ostré verze
modelu 488 GTB. Jmenuje se
Pista a navazuje na tradici vylepšených a hlavně na okruhy zaměřených vozů Ferrari 360 Challenge
Stradale, Ferrari F430 Scuderia
a Ferrari 458 Speciale. Stejně jako
předchůdci chce nabídnout více
výkonu, nižší hmotnost a zaměření
pro jízdu po uzavřené dráze.
Inspirací při návrhu verze Pista byl
závodní speciál 488 určený pro kategorii GTE. Novinka tak sice stále má
osmiválec o objemu 3,9 litru přeplňovaný dvěma turbodmychadly,
ale dostal novou klikovou hřídel,
titanové ojnice, nové písty, jiná
turbodmychadla,
upravené
sání i výfukové svody,
novou řídicí jednotku
a také jiné mazání

i chlazení. Výsledkem je nárůst
výkonu o 50 koní na 720 koní, točivý
moment má nyní hodnotu 770 Nm.
Hmotnost je ovšem o 90 kg nižší.
Suchou hmotnost Ferrari uvádí 1280
kg, takže abychom si mohli udělat
porovnání s 911 GT3 RS, bude třeba
dopočítat ještě hmotnost řidiče (75
kg) a 90 % paliva i provozních náplní
dle normy. Poté hmotnost obou
vozů vychází plus minus stejná.

TEXT: DALIBOR ŽÁK, FOTO: SPEED

Podle Ferrari zrychlí 488 Pista na
„stovku“ za 2,85 sekundy, 200 km/h
jede už za 7,6 sekundy a maximální
rychlost leží někde za hranicí 340
km/h. Díky upravené aerodynamice s dvojitým
difuzorem

má Pista v porovnání se standardní
488 GTB o 20 % větší přítlak. Okruhovému zaměření odpovídá i nové
nastavení elektronicky řízeného diferenciálu a změn se dočkala i dvouspojková převodovka.
Ferrari tradičně neuvádí cenu, ale
už se stalo zvykem, že zákazníky
speciálních modelů si pečlivě vybírá
a takové auto si zkrátka musíte
zasloužit, nejen přijít se dvěma
igelitkami plnými hotovosti. Reálně
vznikne jen pár set exemplářů 488
Pista.

Aerodynamika verze Pista
je inspirována závodním
Ferrari 488 GTE. Nechybí
ani dvojitý zadní difuzor.
Výsledkem je o 20 % větší
přítlak než u běžné silniční
verze 488 GTB.

Vpravo: Ferrari osekalo
výbavu na minimum, což
pomohlo snížit hmotnost
o dalších 90 kg. Skořepinová
sedadla s šestibodovými
pásy jsou samozřejmostí.
Upravena byla převodovka
i diferenciál.

720k

LÍBIL SE VÁM TENTO ČLÁNEK?
Další najdete každý měsíc v magazínu SPEED.
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Ford Mustang V8 GT

FORD MUSTANG V8 GT
TEXT: PETR HANKE FOTO: ARCHIV

Vypadá naštvaněji, ale jinak se může zdát, že se nezměnil. To by ale bylo příliš
jednoduché, protože svezení s ním je teď trochu jiné. Stále stejně hutné, ale přitom
jemnější, možná by se dalo říci, že evropštější. Fordu se u Mustangu modelového roku
2018 podařil opravdu skvělý facelift.

N

a
evropskou
prezentaci
Mustangu přijelo i několik
Američanů přímo z fabriky,
kteří stáli u jeho vývoje. A povídání
s nimi bylo hodně zajímavé nejen kvůli
obsahu, ale také z důvodu formy. Bylo
totiž skvělé sledovat, jak všichni jejich
„Mastengem“ žijí, jak přesně vědí,
proč tu kterou změnu udělali, a jak
jsou nadšení, že pracují zrovna na
tomto autě. Mustang je celosvětový
fenomén, neexistuje příliš mnoho aut,
která by byla takovou ikonou. Jasně,
je tu 911, pro někoho třeba silueta
osmiválcového Ferrari, za velkou louží
možná Camaro, ale Mustang prostě
funguje globálně. Takže kamkoli s ním
přijedete, vzbudíte s ním takovou
pozornost, na kterou jinde potřebujete
klidně i dvojnásobné peníze.
Aktuální Mustang, což je šestá
generace, je vyráběn od roku 2015.
A právě tohle auto bylo první, které
Ford začal oficiálně nabízet třeba
i v Evropě – do té doby se sem vozily
nekoordinovaně. Možná i proto se
Ford konečně snažil, aby tohle auto
pořádně jezdilo, a dal mu třeba víceprvkovou zadní nápravu. V rámci
letošního faceliftu zašel ještě dál
a chtěl postavit auto, které pojede
ještě lépe.
Jízda na „magnetech“
S technikou toho udělal docela dost.
Použil třeba nové aktivní tlumiče,
přičemž sáhl rovnou po tom nejlepším,
co je k dispozici – po magnetoreologických tlumičích, které mění svoji
charakteristiku tím, že regulují hustotu
kapaliny v nich. Čím je kapalina hustší,
tím je tlumič tužší. Vtip je v tom, že
hustota kapaliny se mění v závislosti
na magnetickém poli, takže čím je
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větší magnetické pole, tím je tlumič
tužší. A magnetické pole vytvářejí
v pístu tlumiče dvě cívky. Protože
magnetoreologická kapalina mění
svou hustotu extrémně rychle, je
celý systém s pomocí mnoha čidel
schopen upravovat jejich činnost
1000x za sekundu, stihne tedy měnit
charakteristiku pro stlačení i roztažení.
Systém, který eliminuje pohyby karoserie, stojí 53 000 korun a za mě je to
povinná výbava. Ano, tlumiče vyrábí
stejná firma, která je dodává Ferrari
nebo Audi.
Díky těmto tlumičům máte
pohyby
karoserie
Mustangu lépe pod
kontrolou, nebo
jinak řečeno,
karoserie

se méně naklání v zatáčkách a zároveň
se tolik neponořuje při brzdění.
Mustang tedy celkově ztuhl, ale přitom
je pořád docela pohodlný a nevytřese z vás duši. Jednoznačně byla
potlačena určitá gumovost Mustangu
vycházející z toho, že poměrně těžké
auto muselo být primárně dobře odfiltrované od silnice, a až následně byla
řešena obratnost a přesnost.

V zatáčkách proto Mustang potřebuje
méně času k tomu, aby následoval
pohyby volantu, případně plynového
pedálu. Ve výsledku tak auto
vnímáte jednoznačněji a přirozeně
si tak troufnete jít více do extrému.
Při přechodu z brzd do zatáčení
a následné akcelerace už nemusíte
pohyb karoserie předvídat tolik
dopředu (než se zatíží guma všech
silentbloků), ale můžete jej lépe korigovat takříkajíc on-line, tedy přímo
při jízdě.
Ne, nebojte, z Mustangu se nestalo
BMW M2, stále je to rozložité a těžké
auto, kterému se vlastně ani nechce
do „větších akcí“. Pořád z něj cítíte
charakteristickou „masitost“ a trochu
humpoláctví, které jsou pro správnou
ameriku důležité, nyní je to ale všechno
celé kultivovanější. Myslím si, že se
Fordu podařilo najít tu správnou míru,
aby byl evropsky dravější, ale aby
zároveň Američany příliš nevyděsil –
bavíme se teď o evropské specifikaci,

jejíž prvky (samosvorný diferenciál,
brzdy Brembo, 19“ kola a další) jsou
v USA za příplatek.

zrychlení, ale spíše o to, že auto působí
živelněji s větší chutí do života –
pardon, jízdy.

Nový „kojot“ V8

K tomu určitě přispívá i pečlivě
naladěný výfuk, který je sladěn
s typicky bubnujícím zvukem osmiválce. Ford tóny jeho sání přivádí
speciálním kanálem přímo k příčce
oddělující motorový prostor a interiér,
takže vy přesně vnímáte mechaničnost kombinovanou s pulzacemi
v sání. S vyššími otáčkami vše přechází
v dunivý projev daný výfukem
s aktivními klapkami. Jeho výsledný
zvuk přitom závisí na zvoleném
jízdním režimu a nutno dodat, že se
Fordu opět podařilo najít velmi dobrý
kompromis. Mustang vysloveně neřve
jako třeba Jaguar F-Type S, ale také
ho nelze přeslechnout. Dokonce si
troufnu tvrdit, že v něm jasně slyšíte
tóny jako při sledování filmu Bullittův
případ. Když ale nechcete, můžete
při nastartování zvolit tichý, takzvaný
sousedský režim, který po naskočení
motoru, dokonce ani se studeným
výfukem, nezačne rozechvívat okenní
tabulky.

S přesnějším podvozkem dobře ladí
i další změny, jimiž Mustang pro rok
2018 prošel. Tou nejdůležitější je motor.
Stále je to V8 s nápisy 5.0 na bocích
a na plastovém víku. Ford jej ale velmi
důkladně předělal. Třetí generace
osmiválce Coyote má větší vrtání,
a tudíž objem překročil hranici 5000
cm3, nové jsou vačky, ventily, kliková
hřídel s tlumičem kmitů, zvětšen byl
kompresní poměr a Ford také sáhl
po kombinaci přímého a nepřímého
vstřikování. To všechno zajistilo nejen
o 30 koní vyšší výkon, ale také zvýšení
otáček maximálního výkonu i zásahu
omezovače o 500 min-1. U verzí
s přímo řazenou převodovkou Ford
navíc zkrátil převodové poměry.
Ve výsledku rázem spolupracujete
s motorem, u nějž máte dojem, že
uvnitř jaksi zhubl. Má větší chuť po
otáčkách, rychleji reaguje na
pohyby plynu a hlavně jeho
výkon postupně graduje
a vy máte chuť jej
vytáčet. Nejde ani
tak o samotný
výkon a lepší

Nejen V8
I když podle mě je Mustang Mustangem
jen tehdy, když má pod kapotou osmiválec, realita trhu ukazuje na něco
jiného. Dokonce i v Americe patří
osmiválci jen přibližně 40 procent
prodejů. Zbylých šedesát procent se
v USA dělilo mezi přeplňovaný čtyřválec EcoBoost a šestiválec. Vzhledem
k tomu, že V6 takřka nikdo nechtěl, od
sezóny 2018 zmizel z nabídky úplně.
Turbomotor o objemu 2,3 litru
s výkonem 290 koní vlastně není vůbec
špatný, jen v autě s hmotností přes 1600
kg poněkud ztrácí šťávu. Zkrátka jasně
vnímáte, že má s autem docela dost
práce, a to zejména v případě, že ho
máte obuté na lepivých pneumatikách
Michelin, jako tomu bylo u testovaného
vozu. Na nějaké driftování můžete na
neznámých suchých silnicích skoro
zapomenout, prostě nemáte dost koní.
My měli navíc auto vybavené novým
desetistupňovým automatem, který
sám o sobě fungoval docela dobře,
ale vaši pravou nohu od motoru vzdaloval. Reakce přeplňování a automatu
zkrátka nebyly takové, jaké byste si
u sportovního auta představovali.
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Ford Mustang V8 GT

1

3

I proto se ukázala jako ideální
pohodově svižná a plynulá jízda bez
nároků na maximální akceleraci. V ten
okamžik si uvědomíte docela solidní
komfort, který je Mustang schopen
nabídnout, i jeho určitou dobře
míněnou „obyčejnost“ a nekomplikovanost. Prostě klidné a vyrovnané
auto s nezaměnitelným charismatem
a pro fanoušky v okolí dravým zvukem
z výfuku.
Ve srovnání s dobou před faceliftem
nastala v nabídce Mustangu zajímavá
věc. Zatímco jeho výkonnější osmiválcová verze o 30 koní posílila, přeplňovaný čtyřválec o 27 koní přišel. Díky
tomu se nůžky mezi oběma verzemi
více otevřely, což díky cenovému
rozdílu 150 tisíc korun určitě nahrává
verzi GT s V8.
Přístroje jako ve hře
Ford změnil vzhled, přidal nové
barvy, takže modernizovanou verzi
poznáte na první pohled. Důležité ale
je, že stejně, jako se změnil podvozek
s motorem a převodovkou, prošel
úpravami také interiér. Pořád v něm
je americká mohutnost s vysokou
hranou palubní desky, ale na mnoha
místech nyní najdete lepší materiály
nebo jen doplňkové čalounění. Tím se
uvnitř cítíte útulněji a máte pocit, že se
o vás Ford prostě postaral lépe.
Geekové odhalí také lepší multimediální systém s navigací, který umí
lépe komunikovat s telefony a jejich
aplikacemi. Snad každého hračičku
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1 Design Mustangu se změnil
hlavně vpředu, kde je nová maska,
světlomety i spodní část.
2 Palubní deska je americky robustní,
nově používá příjemnější materiály.
3 Přístroje jsou tvořeny displejem,
měnit lze jak design přístrojů, tak se
jeho prostřednictvím nastavuje třeba
výfuk. Režim Quiet je označován
také jako „sousedský“, sousedé jej
ocení, když budete ráno odjíždět…
4 Pětilitrový osmiválec prošel
významnou proměnou, více točí a je
dravější.

2

Modernizovaný
Mustang
je stále kus
amerického
železa, jemuž
chybí jemné
opracování
a určitá štíhlost
či vypiplanost
evropských aut.

A vlastně je otázka, zda opravdu
chybí, protože jízda s ním má zvláštní
osobité kouzlo, které vám jiné auto
nenabídne. A i když Mustang podražil,
v dané cenové hladině stále mezi
oficiálně dováženými auty nemá
přímého konkurenta.

4

ale nadchnou nové digitální přístroje.
Takovou možnost individualizace
jsem ještě neviděl. Přístroje mohou
mít podobu dvou klasických budíků,
můžete si ale také zvolit design s horizontálním otáčkoměrem nebo otáčkoměrem přecházejícím z kruhového do
horizontálního. Zvolit si můžete, jaké
věci se mají kde zobrazovat, a dokonce
je možné namíchat si k tomu všemu
vlastní barvu. Výslednou konfiguraci
je možné uložit do paměti. Ford
naštěstí myslel i na ty, kteří se více
zajímají o auta než displeje, takže
když nechcete, lze jednotlivé údaje
měnit snadno jedním tlačítkem (nebo
vůbec). Mustang dokáže měřit třeba
časy potřebné pro zrychlení na určitou
rychlost, stejně jako brzdnou dráhu.

Když už jsme u vyjmenovávání
moderních novinek, je třeba zmínit
i novou generaci asistenčních systémů.
Takže i Mustang umí hlídat vzdálenost od auta vpředu, bdít nad jízdou
v pruzích nebo v případě krizové
situace sám zabrzdit.
Stále Mustang, ale…
Bavme se nyní o osmiválcovém kupé
s přímo řazenou převodovkou. To je
auto, které vás velmi podmanivým
způsobem vrátí do dob skutečných
řidičů. Je to auto, v němž si budete
s gustem užívat přímé spojení s velkým
a jadrným osmiválcem, ale nebudete
v něm přitom strádat v otázkách
jízdních vlastností či komfortu. I proto

Mustang ani náhodou jízdně nepůsobí
jako old-fashion, to byste ho urazili.
Má v sobě právě zvláštně namixované spojení klasických zážitků
se schopnostmi moderního auta,
v němž elektronika pracuje tak, že si
toho na první pohled ani nevšimnete,
ale když přesednete do auta, kde
není, jasně si uvědomíte její přínos.
Konkrétně mluvím o vynikajících
aktivních tlumičích nebo o elektronice
motoru, která z něj dělá kultivovaného
společníka.
Modernizovaný Mustang je stále
kus amerického železa, jemuž chybí
jemné opracování a určitá štíhlost či
vypiplanost evropských aut. Chybí
mu ale méně než kdykoli předtím.

Ford Mustang
V8 GT
MOTOR
V8, 5038 cm3
PARAMETRY
450 k při 7000 min-1,
529 Nm při 4600 min-1
HMOTNOST
1728 kg | 0–100 KM/H 4,6 s
MAX. RYCHLOST 249 km/h |
SPOTŘEBA 12,4 l/100 km
CENA 1 284 990 Kč
VERDIKT
F
 antastický zážitek ze živějšího
osmiválce, přesnější, obratnější, ale
zároveň stále americký
V
 provozu se neschováte,
v Mustangu jste stále na očích
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NÁRODNÍ MOTORISTICKÉ MUZEUM
ZPOVĚĎ

CHCI
VYBUDOVAT
MUZEUM!
Pět let slavnosti LEGENDY, až
neuvěřitelné… Dalším krokem je budování
důstojného svatostánku motorismu.
Budování moderního muzea - Národního
motoristického muzea - NMM!

TEXT: LUBOR KOS, VIZUALIZACE: STUDIO NEOVISUAL

P

řed několika lety jsem tento svůj
záměr zveřejnil. Podařilo se mi
touto myšlenkou nadchnout
akademického
architekta
pana
Brychtu, který postavil Národní technickou knihovnu v Praze. Vymysleli
jsme koncept, řešení a teď je před
námi další krok. Ten krok spočívá
v místě a financích.
S předními finančními poradci jsem
řešil financování a jednám s finančními
skupinami a bankami jak tento
velkolepý projekt zrealizovat. Místo
je jasné, musí být v Praze v dochozí
vzdálenosti od metra. Takových
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pozemků je ještě pár a bude třeba
vybrat ten správný.
Proč jsem muzeum nazval „Národní“?
Protože věřím v dobro v lidech, ve
sběratelích, kteří zapůjčí muzeu své
skvosty a podělí se o svou radost
s dalšími. Jde o stejnou myšlenku,
která provází slavnost LEGENDY. Já
mám v sobě zakořeněné: přej a bude
ti přáno… dej a bude ti dáno… Z toho
důvodu věřím v dobré a ve velkorysost, protože ti co dosáhli úspěchu,
daří se jim, tak prostě mohou být
velkými lidmi! Malí lidé jsou svázáni
závistí a hloupostí a s těmi muzeum
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NÁZEV DEALERA

budovat nechci, takže věřím v dobré
v nás. Mohu říci, že již v době, kdy je
muzeum pouze na papíře mám předběžné potvrzení od desítek majitelů
a sběratelů, že své vozy či motorky
muzeu zapůjčí.
Jak můžete přispět k budování NMM?
Je to jednoduché, každá koruna
se počítá a proto na webu nmm.cz
je vyhlášena sbírka, jejíž výtěžek
jde na přípravné práce, konzultace
a propagaci vize. Ze sbírky muzeum

nepostavíme,
protože
rozpočet
stavby se pohybuje v řádech stovek
milionů korun, ale i tak uděláte dobro
a pomůžete vzniku muzea.
Další pomocí je šířit mou myšlenku.
Bavit se o muzeu, sdílet informace.
Konkrétní pomocí může také být
poskytnutí různých memorabilií. Již
v současné době je vytvořen depozit,
kde jsou ukládány různé předměty,
archivy, památky z dob minulých
a tedy i touto formou můžete pomoci.

Národní motoristické
muzeum – NMM
WEB www.nmm.cz
INICIÁTOR VIZE Lubor Kos
ARCHITEKT PROJEKTU tým Projektil.cz
a akad. arch. Roman Brychta
VIZUALIZACE studio neoVISUAL
PŘEDPOKLÁDANÉ OTEVŘENÍ 2021

Děkuji vám za podporu v jakékoliv
podobě! Pomoci zkušeností, kontaktem,
informací nebo darem si nesmírně
vážím a přispíváte tím velké věci.
Přeji krásné dny velkým lidem!
Lubor Kos
zakladatel slavnosti LEGENDY
iniciátor vize vybudování NMM
www.nmm.cz
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56
stran
jen za

19 Kč
V PRODEJI KAŽDÝ DRUHÝ ČTVRTEK!
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Luxusní ubytování

Le Grill Restaurant

HISTORIE
VÝSTAVIŠTĚ
PRAHA
Historie Výstaviště Praha se
začala psát na konci 19. století
a je neodmyslitelně spjata
s Jubilejní zemskou výstavou
pořádanou v roce 1891. Spolu
s Petřínskou rozhlednou
nebo lanovou dráhou na
Petřín a na Letnou bylo
Výstaviště postaveno právě
k příležitosti této významné
události. Výstavy byly velkým
fenoménem 19. století a ve
své době firmám nabízely
jednu z mála možností, jak se
propagovat.
Výstaviště tehdy vzniklo oddělením
východní části původní rozlohy parku
Stromovka v Bubenči a těsné zástavby
v Holešovicích. Jeho centrem se stal
Průmyslový palác z dílny architektů
Bedřicha Münzbergera a Františka
Prášila, který byl slavnostně otevřen
15. března 1891. Součástí Výstaviště
byla také Křižíkova fontána, jež sklidila
značný úspěch a stala se velkou
atrakcí. Během výstavy areál navštívilo
od května do října 1891 přibližně 2,5
milionu lidí, o celé akci vyšlo dokonce
12 průvodců a navštívila ji i titulní
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postava díla Svatopluka Čecha Matěj
Brouček na světové výstavě.
Po Jubilejní zemské výstavě se v areálu
na přelomu 19. a 20. století konala řada
dalších různorodých veletrhů a akcí.
Například od května do října 1895
měli návštěvníci možnost shlédnout
Národopisnou výstavu českoslovanskou, která představovala lidovou
kulturu českého národa v celé její šíři.
Hlavní atrakcí události byla vesnice
s replikami lidových staveb z českých
a slovenských oblastí. Také automobily,
motocykly a kola měly na pražském
Výstavišti od roku 1905 vlastní autosalon. Na tom prvním se představili
domácí výrobci motocyklů Laurin
a Klement, mezi dalšími vystavovateli
pak byli například Josef Walter nebo
společnost Mercedes. V prostorách
Výstaviště proběhla v roce 1908 také
Jubilejní výstava Obchodní a živnostenské komory k příležitosti oslav 60
let panování císaře Františka Josefa I.,
která měla ukázat hospodářský
pokrok. Jako technologická novinka
se na ní představila například radiotelegrafická stanice. Na Výstavišti se
rovněž konaly Hospodářské výstavy,

jejichž cílem bylo hájit zájmy zemědělců a zemědělského průmyslu, či
Pražské vzorkové veletrhy, které od
roku 1920 až do roku 1941 probíhaly
každoročně a propagovaly československé výrobky.
Během 20. století se z Výstaviště Praha
stal na několik desítek let „Park kultury
a oddechu Julia Fučíka“ a změna
názvu potkala i Průmyslový palác,
který byl přejmenován na Sjezdový
palác.

www.grandmark.cz

Novodobá
historie
Výstaviště
byla poznamenána zejména třemi
rozsáhlými požáry. V roce 1991 shořel
v dolní části areálu Bruselský pavilon.
O čtrnáct let později potkal stejný
osud také dřevěné divadlo Globe,
repliku starého alžbětinského divadla
v Londýně. A v roce 2008 vyhořelo
celé levé křídlo secesního Průmyslového paláce.
Současnost
Areál Výstaviště Praha patří mezi
ojedinělé dominanty naší metropole.
Díky
četným
architektonickým

Soukromé oslavy a svatby

Obchodní schůzky a jednání
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úpravám a rozvoji se z něj stává místo,
kam se Pražané rádi vracejí. Zejména
v posledních dvou letech se Výstaviště
začalo intenzivně rozvíjet. V loňském
roce si jeho návštěvu nenechalo ujít
1,7 milionu obyvatel, což je o 52 %
více než v roce 2015. Na Výstavišti se
loni uskutečnilo celkem 140 akcí, tedy
o 27 % více než v roce 2015. Neustále
se zvyšuje také atraktivita Průmyslového paláce, který byl vloni využit po
270 dní z roku. Obsazenost unikátního
secesního prostoru tak oproti roku
2015 vzrostla o neuvěřitelných 59 %.
Rok 2018 na pražském
Výstavišti
Mottem areálu pro rok 2018 je „Vracíme
Vám Výstaviště“. Prostor o rozloze 32
hektarů se postupně stává místem,
bruslit v Malé sportovní hale a využívat
také služeb plaveckého bazénu.
V roce 2018 na Výstavišti proběhne
řada atraktivních událostí. V rámci
Kulturního léta je nachystáno na dvě

kam se Pražané i další návštěvníci rádi
vracejí, kde tráví volný čas. Výstaviště
Praha je multifunkční areál, který si klade
za cíl nabídnout každému návštěvníkovi
atraktivní program.

desítky koncertů, šest hudebních
festivalů, připravena je divadelní
produkce i tradiční letní kino s doprovodným programem. V průběhu roku
na návštěvníky čekají například 115.
narozeniny motocyklů Harley Davidson,
Den
Integrovaného
záchranného
systému, Pragodent či oblíbený
Designblok. Pro milovníky fantasy je
letos nachystána lahůdka v podobě
festivalu PragueCon. Kromě zmíněných
akcí čeká Výstaviště Praha řada rozvojových projektů, například vybudování
biotopu, cykloparku pro děti, realizace
dětského hřiště u restaurace U Primasů
či otevření griloviště. Výstaviště v horizontu několika let počítá také se zahájením výstavby repliky levého křídla
Průmyslového paláce a s dokončením
celkové revitalizace areálu.

Areál Výstaviště je díky své lokalitě
a také interiérovým možnostem vyhledávaným místem pro řadu kulturních
a společenských událostí. Kromě
výstav, veletrhů či koncertů v Průmyslovém paláci zde najdeme také Lapidárium Národního muzea, Maroldovo
panoráma bitvy u Lipan, Křižíkovu
fontánu či akvárium Mořský svět.
Severní část areálu zaujímá lunapark,
kde se každoročně koná tradiční
Matějská pouť. V těsném okolí se
navíc nachází rozlehlý park Stromovka
a Planetárium Praha. Příchozí mohou na
Výstavišti aktivně sportovat, zejména si
užívat procházky, badminton či stolní
tenis v Křižíkových pavilonech, v zimě
116
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Legendární kastle a luxusní
posezení. Legendy, které
nikdy neskončí!

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA DOPRAVNÍ
Střední průmyslová škola
dopravní, a. s., oslavila v roce
2017 65 let od svého založení.
Škola, jejímž zřizovatelem
je Dopravní podnik hl. m.
Prahy (DPP), prošla za dobu
trvání své existence mnoha
změnami.
V současné době vzděláváme 1 074
žáků v osmi tříletých oborech, dvou
maturitních oborech, dvou oborech
s výučním listem a s maturitou. Připravujeme je především pro pracovní
pozice v provozech DPP.
Nabídka oborů je široká, jsou
vzájemně provázány. Nabízíme
4leté obory s maturitou, 3leté
obory s výučním listem, zkrácené
a nástavbové obory.
Informační technologie a Informační
a zabezpečovací systémy zaměřené na
výpočetní a zabezpečovací techniku,
jsou častou volbou pro deváťáky se
studijními předpoklady.
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Dopravně a ekonomicky zaměřené
obory Ekonomika městské dopravy
a Logistika v dopravě jsou určeny
pro všechny, které zajímá obchod,
logistika a doprava.
Dospělí
si
rozšiřují
kvalifikaci
v dálkových formách studia oborů
Podnikání, Provoz dopravních zařízení,
Elektrikář, Automechanik.
3leté obory Elektrikář a Elektromechanik pro dopravní prostředky jsou
zakončeny výučním listem. Předností
maturitního 4letého oboru Autotronik,
je možnost po 3letech získat výuční
list tak, jako u oborů Automechanik,
Karosář a Autolakýrník. Doplňuje je,
mezi zaměstnavateli žádaný, obor
Zámečník.
Žáci i pedagogové jsou zapojeni
do projektů v rámci operačních
programů. Škola organizuje zahraniční
stáže v programu Erasmus+, aktivně
spolupracujeme s Hospodářskou
komorou v Praze. U žáků podporujeme

neformální vzdělávání v rámci mimoškolních aktivit a můžeme se tak pochlubit skvělými modeláři závodních
aut, šachisty, sportovci, dopravními
nadšenci. Někteří z těchto žáků pak
úspěšně reprezentují školu na středoškolských soutěžích a přehlídkách.
Více o nás zjistíte na www.sps-dopravni.cz.

info@toitoi.cz
www.toitoi.cz
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Sluneční brýle
Nenechte se oslnit
sluncem, ale krásou
našich exponátů. Brýle
v univerzální velikosti,
které padnou každému.

Noste
Legendy
Příjemná a trendy
trička pro volný
čas, ze kterých si
vybere každý.

LEGENDY
PRO KAŽDÝ
DEN
Také žijete Legendami?
Přijďte si vybrat ze široké
nabídky suvenýrů do jednoho
ze 4 obchodů v areálu
výstavy.

Zapalovač
Díky své maličkosti se vejde do každé kapsy
nebo krabičky cigaret. Protože kouření
k motorismu patří od nepaměti, zařadili
jsme do naší nabídky i zapalovač.

Podznačník
Rámeček pod registrační značku
standardního formátu s logem
a nápisem Legendy, kterému nechybí
ani zámek.

Pexeso
Populární hra pro
děti sestavená
z fotografií
legendárních
automobilů
zachycených
objektivem
Davida Krause
na minulých
ročnících Legend.

Hrnek
Kšiltovka
Připravte se na horké letní dny.
Provedení v pánské a dámské
variantě.

Na kávu nebo čaj, na stůl nebo
ponk. V každé situaci vám
ale z hrníčku bude chutnat
a při každém doušku si
vzpomenete na Legendy.

Odznak
Tradiční odznak
s připínáním
zavíracím špendlíkem
nemůže v naší nabídce chybět.

Tričková klasika
Klasické tričko, který se hodí jak domů, tak
na sport nebo do postele. K dostání ve dvou
barvách a ve všech standardních velikostech.

Pláštěnka
Osvěžovač vzduchu
V e-shopu legendy.cz
seženete i jiné produkty
s automoto tématikou.
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Pryč se stromečky, náš airfreshner patří do každého auta!
Gumičkou pověsíte a už voní.

Přestože si vždy
přejeme krásné
počasí, je dobré být
připraven na déšť.
Díky naší pláštěnce
vás liják nezaskočí.
V praktickém balení
s karabinou.
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ORIENTAČNÍ MAPA

Orientační mapa Výstaviště Praha Holešovice

Americké
vozy

3 dny jedinečných zážitků .....
Více jak 1000 exponátů se představí
v celém areálu pražského Výstaviště.

Oﬀroad zóna

WC

Dětský svět

Severské
vozy

WC

WC

Automobilové
kluby

Anglické
vozy
WC

Italské
vozy

Automobilové
kluby
Japonské
vozy

Catering 3

Volvo
Alfa Romeo
Fiat
Jaguar
Jeep
Land Rover
Ford

Francouzské
vozy

Shop
zóna

Německé
vozy

Catering 2

Autoklub
Speed

FMX

Závodní
okruh

SPEED ARÉNA

AUTOSALON

Shell
Seat
Mitsubishi
Mazda
Kia
Toyota

Depo závodních
strojů

Škoda
Audi
Subaru

Prezentace
závodních strojů
WC

Pavilon
BUDOUCNOSTI
Catering 1

Masera�
WC

Ferrari

Benzina
Mogul

Ředitelství
a produkce výstavy

Pavilon
INSPIRACE

Pavilon
ELEGANCE
WC

Mercedes-Benz
Nokian
Total
Valeo

IZS

OBCHOD LEGENDY
INFORMACE

Shell

100 let
republiky
expozice
vozidel

PRE

BANKOMAT
WC

TOALETY
TOALETY
VOZÍČKÁŘI
ZDRAVOTNÍK
POKLADNA
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Program Pavilon INSPIRACE
pátek / sobota / neděle
10.00

Zajímavosti slavnosti LEGENDY 2018 / Ocenění slavnosti

10.30

Praha Budoucí - prezentace

11.00

Štěpán Marek - leštění součástek & exkluzivní
motoristický nábytek

11.30

Jakub Michalovič - instruktor sportovní a závodní jízdy

12.00

Daniel Šenkeřík - Jak se malují obrazy s auto tématikou
Prof. MgrA. Michal Froněk (Studio Olgoj Chorchoj)

Program Slavnosti LEGENDY 2018
pátek / sobota / neděle - 9.00 - 18.00

12.30

- Uvedení výstavy Jiří Kuhnert – Sketch the Dream PORSCHE 928 - design

13.00

MERCEDES - AMG - historie značky / zajímavosti

13:30

SUBARU - legendární pohony 4x4 a novinky značky

100 let republiky

přehlídka více než 100 exponátů z let 1918 -1990

Pavilon ELEGANCE

50 top exponátů - exkluzivní a nejdražší stroje slavnosti

13.45

VOLVO - bezpečnost na prvním místě - novinky

Pavilon INSPIRACE

zajímavé rozhovory a prezentace

14.00

Buggyra - DAKAR 2018 - pohled do nejdrsnější rally světa

Pavilon BUDOUCNOSTI

technologické zajímavosti / budoucnost Prahy
(Vystavovatelé: Hlavní město Praha, PRE, SHELL, TOYOTA)

14.30

Aleš Jirásek - Jak se pilotuje okruhová střela Praga R1

SPEED Arena

exhibiční jízdy závodních strojů, veteránů a produkčních vozů

15.00

Petr Lisa - od simulátoru do speciálu LMP3

FMX Arena

freestyle motocross show Petra Piláta, Matěje Česáka Josefa Arona
Michala Romančíka, Radka Nárovce (čtyřkolka)

15.30

Filip Turek - Jaguar & Aston Martin Club - významný
sběratel / investice do vozů

BEAT Offroad Arena

offrod jízdy pro veřejnost + offroad kluby

16.00

SPEED - Petr Horák - Jak se vyrábí motoristický časopis

Dětská zóna

atrakce, soutěže

16.30

Autoklub ČR - Jak začít závodit? Novinky

17.00

Lubor Kos - Jak a proč jsem založil slavnost LEGENDY

17.30

AUTOGRAMIÁDY závodních jezdců

18.00

ukončení programu

10.00 - 12.00

autosalon - novinky

13.00 - 15.00

kluby - představení činnosti

16.00 - 18.00

autosalon - novinky

20.00

KONEC - uzavírání areálu slavnosti LEGENDY
program končí v 17.00!

neděle

Program SPEED ARENA
pátek / sobota / neděle
10.00

1. exhibiční jízdy - závodní vozy

11.00

spanilá jízda kluby 01

VYSTAVOVATELÉ:

12.00 - 12.15

AMG Driving Academy

JAGUAR - I-PACE
VOLVO Česká Republika

12.15 - 12.25

produkční vozy SUBARU

12.30 - 12.45

produkční vozy / FMX SHOW Petra Piláta

13.00

2. exhibiční jízdy - závodní vozy

Daniel Šenkeřík - obrazy, trička, magnetky
Yuriy Shevchuk ART Gallery - obrazy a plakáty

14.00

spanilá jízda kluby 02

Štepán Marek - SM Design - luxusní auto nábytek/leštění součástek

15.00 - 15.15

AMG Driving Academy

15.15 - 15.25

produkční vozy SUBARU

15.30 - 15.45

produkční vozy / FMX SHOW Petra Piláta

16.00

3. exhibiční jízdy - závodní vozy

17.00

spanilá jízda kluby 03 / FMX SHOW Petra Piláta

18.00

uzavření SPEED Areny

20.00

KONEC - uzavírání areálu slavnosti LEGENDY

neděle

program končí v 17.00!

De‘Longhi design store - kavárna
Amalgam - luxusní modely vozů
Design Král - retrospektiva legendárních designérů
Rivals Club - AMG history - David Minařík - kniha Volant

Střední průmyslová škola dopravní

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v programu.
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všem dobrým a velkorysým lidem, kteří pomohli a přispěli k uskutečnění
5. ročníku automobilové slavnosti LEGENDY.
Lubor Kos zakladatel a ředitel slavnosti

SPECIÁLNÍ PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU
Martin Šlechta
Josef Hlávka
Zdeněk Lepka
Jiří Červinka
Ladislav Plachetka
Filip Turek
Jan Vlček
Michael Antosch
Zuzana Kučerová

Ivo Řehák
Zbyšek Jordák
Kateřina Jouglíčková
Zdeněk Zikmund
Michal Suk
Marie Slezáková
Petr Horák
Kamil Bernard
Tomáš Hervert

Jakub Klomínek
Petr Bellinger
Pavel Janouš
Jan Kalivoda
Miroslav Mareš
Karel Svoboda
Petr Hierman
Karel Vančura
Ivo Mahdal

Martin Dulava
Jan Černý
Martin Kolomý
Richard Trajbold
Vladimír Myslivec
Petr Pašek
Taťána Kosová
Lenka Dominiková

Jsme specialisté na marketing, integrovanou
marketingovou komunikaci, produkci a projekty v oblasti
promotions, eventy, zážitkové programy a cesty.
Navrhujeme nejúčinnější způsoby oslovení vašich zákazníků

REALIZAČNÍ TÝM

Umíme realizovat kroky, které vedou k dosažení vašich cílů

Lubor Kos - ZAKLADATEL, VÝKONNÝ ŘEDITEL
Jitka Drábková - ŘEDITELKA PRODUKCE
Lenka Dominiková - ŘEDITELKA MARKETINGU
Tomáš Vaněk - VEDOUCÍ KOMUNIKACE
Martin Nejedlý - OBCHOD / ŘEDITEL EXPONÁTŮ
Ivan Pernecký - VEDOUCÍ TECHNICKÉ PRODUKCE
Jan „Drak“ Sládek - VEDOUCÍ TECHNICKÉ PRODUKCE
Jakub Šíma - CLIENT SERVICE
Věra Prošková - PRODUKCE
Tereza Rákosníková - PRODUKCE
Petr Kostínek - PRODUKCE
Petr Horák - MODERÁTOR SLAVNOSTI
Zdeněk Lindr - MOTORSPORT - KONZULTANT
Jakub Bílek - VEDOUCÍ KOORDINÁTOR ZÁVODNÍCH VOZŮ
Ondřej Vosátka - VEDOUCÍ CATERINGOVÝCH SLUŽEB
Jaromír Jiřík - ŠÉF LÉKAŘ TÝMU
Ondřej Hrůza - MOTOCYKLY - KONZULTANT
Milan Bumba - VEDOUCÍ SEKCE PORSCHE
Petr Bellinger - VEDOUCÍ SEKCE AMERICKÉ VOZY

Jakub Klomínek - VEDOUCÍ SEKCE MUSTANG RIDERS CLUB
Petr Navrátil - SEKCE VETERÁNY
Jiří Berg - SEKCE VETERÁNY
Zdeněk Lepka - SEKCE FERARRI OWNERS CLUB
Filip Turek - SEKCE JAGUAR CLUB
Martin Kat - SEKCE ROLLS-ROYCE & BENTLEY CLUB
Jan Kalivoda - SEKCE BUGGYRA
Jaroslav Kašpar - SEKCE SANITNÍ A POLICEJNÍ VOZY
Aleš Vokál - SEKCE BMW
Tomáš Neruda - SEKCE CITRÖEN
Jakub Ješeta - SEKCE FORD
David Minařík - SEKCE MERCEDES-BENZ EVO
Jaroslav Větvička - SEKCE MERCEDES-BENZ KLUB
Michal Škurek - SEKCE MINI
Michal Švaněk - SEKCE MAZDA
Marián Arendáš - SEKCE WARTBURG
Libor Kucharski - SEKCE RETROAUTOMUZEUM
Mirek Černý - SEKCE 100 LET REPUBLIKY
Rostislav Kolda - SEKCE VOLVO CLUB

Dokážeme pro Vás připravit ucelená komplexní řešení
Umíme však rychle a efektivně řešit také každodenní maličkosti

Propojujeme účinné postupy a kreativní nápady.
14 LET
NA TRHU

SPOLUPRÁCE S VÍCE NEŽ
30 ZNAČKAMI

VÍCE NEŽ 20 ÚSPĚŠNÝCH
REALIZACÍ ZA ROK

Poskytujeme širokou škálu služeb:
IDEOVÝ KONCEPT / GRAFIKA / DTP / 3D / ANIMACE / ILUSTRACE
AKCE NA KLÍČ / ZÁŽITKOVÉ PROGRAMY A CESTY
FOTOGRAFIE / VIDEOMAKING / OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ PRODUKCE / TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK
PR / COPYWRITING / STYLISTICKÉ A JAZYKOVÉ KOREKTURY

DĚKUJEME PARTNERŮM ZA PROJEVENOU
DŮVĚRU A SPOLUPRÁCI, MAJITELŮM EXPONÁTŮ
ZA ÚČAST, VSTŘÍCNOST A SPOLUPRÁCI.

TISKOVÁ PRODUKCE / TECHNICKÁ PRODUKCE A ZÁZEMÍ
VÝROBA MARKETINGOVÝCH MATERIÁLŮ / REKLAMNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY / VÝROBA STANŮ, VLAJEK…

Naše agentura má na svědomí 3 autorské projekty:
HLAVNÍ VYSTAVOVATEL

OFICIÁLNÍ VOZY SLAVNOSTI

PALIVO SLAVNOSTI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

GARANT KVALITY

LEGENDY – největší motoristická
událost v ČR

NÁRODNÍ MOTORISTICKÉ
MUZEUM

SPORTOVNÍ FESTIVAL JOYRIDE

Reference
Seznam.cz / FORD / FORD AMB / Porsche Praha Smíchov / Porsche Praha Prosek
KB / Autoklub ČR / Jan Černý – rally jezdec / Petr Pilát – FMX jezdec /…

Legendy 2018 realizuje společnost CUBE production, s. r. o. Akce proběhla za součinnosti MČ Praha 7.
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cwww.cz
CUBE production, s. r. o. Jitka Drábková account manager T 721 401 401 E jitka@legendy.cz
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Děkujeme za Vaši návštěvu!

50 Kč
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