
www.automobilrevue.cz

Cena výtisku 76 Kč

Vlastní testy redakce:

Business Media CZ

www.automobilrevue.cz

MĚSÍČNÍK PRO PODNIKATELE A PROFESIONÁLY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

DO
PR

AV
A 

A 
SI

LN
IC

E 
11

/2
01

5

11
2. 11. 2015

MĚSÍČNÍK PRO PODNIKATELE A PROFESIONÁLY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

Reportáž
Actrosy s novými motory 
ve Slovinsku
Nové motory Scania
Země Živitelka

Zimní provoz
Téma dne

MĚSÍČNÍK PRO PODNIKATELE A PROFESIONÁLY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

DO
PR

AV
A 

A 
SI

LN
IC

E 

MĚSÍČNÍK PRO PODNIKATELE A PROFESIONÁLY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

Reportáž
Actrosy s novými motory 
ve Slovinsku
Nové motory Scania
Země Živitelka

Zimní provoz
Téma dne

Rozhovor
Pomoc motoristům při 
nákupu ojetého vozidla

Technika
Hyundai H350 
na českém trhu
Unikátní technologie Volvo
Tatra hasičský speciál 
v Austrálii
Opel Vivaro

DAF CF  FIAT/MERCEDES BENZ/PEUGEOT/RENAULT/VOLKSWAGEN  BUS HEULIEZ

00_titul_DaS11.indd   1 26.10.15   8:51



Se
tr

a 
– 

A 
D

ai
m

le
r 

br
an

d

Nabízející: EvoBus Česká republika s.r.o., Na Hůrce 211/10, 161 00 Praha 6 - Ruzyně www.setra-bus.com/cs-cz

Nižší spotřeba paliva.
Vyšší produkce endorfinů.
U nové generace ComfortClass potvrdila Setra svou exkluzivitu ve spotřebě paliva. 

Nové technologie s motorem splňující emisní normu Euro VI umožnují snížení 

spotřeby o 8,2 %*. Kromě toho nabízí bezpečnostní prvky pro vyšší komfort 

cestování a výjimečný atraktivní design ve své třídě. I díky zmíněným vlastnostem 

Setra ComfortClass 500 získala ocenění „Coach of the Year 2014“.

Zjistěte více na: www.setra-bus.com/cs-cz

* Stanoveno na základě testu v reálných podmínkách pod odborným dohledem DEKRA 

(srovnání modelů S 415 GT-HD a S 515 HD).

Navštivte nás na veletrhu 
Czechbus 24. – 26. 11. 2015
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James Armstrong novým generálním 
ředitelem Scania CER

Když letos v létě opouštěl region Scania CER 
(Česká republika, Slovensko a Maďarsko) po 
dlouhých sedmi letech generální ředitel Peter 
Hornig, bylo jasné, že ho nahradí James Arm-
strong. Zkušený manažer pocházející z britských 
ostrovů je se společností Scania spjat rovných 
dvacet let a ve středoevropském regionu plánuje 
navázat na úspěšné působení svého předchůd-
ce. Pro samotnou společnost Scania pracuje 
James Armstrong posledních 10 let, ale už v roce 
1995 začal pracovat pro jedno z nezávislých dea-
lerství ve Velké Británii. Následně v roce 2000 
s dalšími společníky koupil vlastní společnost, 
kde byl nejen akcionářem, ale také ředitelem. 
Před deseti lety ale udělal zásadní rozhodnutí, 
podnikání opustil a připojil se k organizaci Scania 
Great Britain jako ředitel poprodejních služeb ve 
Spojeném království. Po dalších pěti letech se 
James Armstrong přesunul do Malajsie na pozi-
ci generálního ředitele Scanie pro jihovýchodní 
Asii. Z několika nabízených možností nakonec 
zamířil do regionu Scania CER, kde vystřídal po 
velice úspěšných sedmi letech Petera Horniga. 
Ve svém novém působišti je James Armstrong 
zatím jen velmi krátce, přesto už má jasnou před-
stavu, jakým směrem by se měly vydat všechny 
tři země regionu CER. „Nejprve bych chtěl vy-
zdvihnout, že celý tým Scania CER vedený Pe-
terem Hornigem odvedl vynikající práci, a proto 
nechci za každou cenu věci měnit a nastavovat 
nové cíle. Rozhodně budeme pokračovat v ces-
tě, která započala už před několika lety, a postup-
ně budeme hledat oblasti, ve kterých bychom se 
mohli do budoucna zdokonalovat.“ 

Vláda schválila návrh rozpočtu SFDI  
na rok 2016

Vládou schválený návrh rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2016 a rozpočtový 
výhled na roky 2017 – 2018 dokládá, že přes ne-
ustálé proklamace pro současnou vládu nejsou 
investice do dopravní infrastruktury prioritou. 

SFDI eviduje pro rok 2016 nepokryté potřeby za 
2,5 miliardy korun a další miliardy budou chybět 
krajům na silnice II. a III. třídy (v roce 2015 dostaly 
kraje 4,6 mld. Kč). Návrh na rok 2016 i výhled na 
další dva roky tak vzbuzuje otázku, zda se ne-
vracíme k dřívější nestabilitě tolik kritizované za 
minulých vlád. Rozpočet Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2016 a střednědobý výhled 
na roky 2017 a 2018 z července 2015 ukazují ab-
surdnost plánování dopravní infrastruktury v ČR.
Zatímco v roce 2015 (rozpočet 94 352 279 tis. 
Kč) došlo proti roku 2014 (skutečně vynaložené 
náklady 59 512 832 tis. Kč) k nárůstu o téměř 35 
mld. Kč (+58,5 %) a pokud započítáme dnes již 
navýšené převody, tak o více než 44 mld. Kč, tj. 
celkem na 103 640 370 tis. Kč (tedy +74,1 %), 
pak v roce 2016 naopak dochází k poklesu o 28,7 
mld. Kč (–43,7 %), pokud nebudeme započítávat 
letošní navýšení. Podobný přístup bude mít Čes-
ká republika pravděpodobně jako jedna z mála 
výjimek v celosvětovém měřítku. Rovněž neve-
selé jsou i rozpočtové výhledy. Pro roky 2017 
a 2018 eviduje SFDI nepokryté požadavky na 
národní zdroje ve výši 16,1 mld. a 26,6 mld. Na-
vrhovaná výše zdrojů v těchto letech nedosahu-
je ani velmi konzervativně stanovených hodnot 
z tzv. Návrhové varianty financování dle Doprav-
ní sektorové strategie, 2.fáze, která byla vládou 
schválena v roce 2013. 

Každý pátý Čech potřeboval letos 
v zahraničí pomoc

Oproti loňskému roku Češi méně riskují a více 
dbají na svou bezpečnost. Dle statistik AXA As-
sistance však meziročně stoupá počet případů 
závažných onemocnění vyžadujících transport 
ze zahraničí do České republiky. Nejčastěji se 
jedná o převoz sanitkou, který představuje vý-
hodnější variantu u kratších vzdáleností. Nárůst 
počtu případů je zaznamenán i u odtahů vozidel. 
I přes to, že jsou cestovatelé obezřetnější, podle 
statistik společnosti AXA Assistance počet škod 
a událostí v zahraničí neubývá. Naopak došlo 

oproti loňskému roku k jejich nárůstu o 25 %. To 
znamená, že skoro každý pátý Čech potřeboval 
v zahraničí pomoc a využil asistenční služby. 
Závažných onemocnění, u nichž je vyžadován 
transport ze zahraničí do České republiky, je stá-
le velké množství. K většině případů přitom do-
chází v zemích v blízkosti České republiky, přes 
60 % převozů bylo realizováno sanitkou. Tento 
způsob přepravy využívají klienti na krátké vzdá-
lenosti. Pro delší úseky se vyplatí využít letecký 
převoz, transport klienta za pomocí speciální 
letecké ambulance je však jednou z nejnáklad-
nějších položek asistenční služby, jež se může 
vyšplhat i vysoko přes 500 000 Kč.

Exkluzivní showroom v atraktivní lokalitě

SEAT slavnostně otevřel svůj největší showroom 
v České republice. Nový reprezentativní showro-
om SEAT se nachází na prestižním místě v prů-
myslové zóně u frekventovaného letiště Václava 
Havla. Zákazníkům nabídne nejvyšší úroveň 
prodejních a servisních služeb v atraktivním pro-
středí, které zcela odpovídá nejaktuálnějšímu 
konceptu korporátní identity značky SEAT. Nej-
větší showroom značky SEAT v České republice, 
koncipovaný architektonicky jako galerie, začíná 
dnešním dnem prodávat exkluzivně vozy SEAT. 
Nové vozy SEAT jsou vystaveny v přízemí na 
ploše 350 m2, na galerii je pro jejich prezenta-
ci k dispozici dalších 200 m2. Aktuální nabídka 
značky SEAT sahá od malého modelu Mii, přes 
kultovní Ibizu, stylové Toledo a elegantní Leon, 
až po všestranné MPV Alhambra. Modely Ibiza 
a Leon mají zákazníci na výběr ve třech karosář-
ských variantách (třídveřové kupé SC, pětidve-
řový hatchback a prostorné kombi ST). SEAT je 
připraven uspokojit i velmi individuální požadav-
ky. Pro milovníky sportovní jízdy jsou připraveny 
modely Leon CUPRA a Leon ST CUPRA, které 
od prosince 2015 doplní modernizovaná Ibiza 
CUPRA, zatímco motoristy s povahou dobrodru-
ha uchvátí robustní Leon X-PERIENCE s poho-
nem všech kol. 
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COACH OF THE YEAR 2016

Iveco podporuje tým All Blacks v Evropě 
během letošního největšího světového zápasu v rugby. 

Přepravuje sportovce autokarem Magelys, 
který obdržel titul Coach of the Year 2016 a třemi minibusy Daily, 

oceněnými prestižní cenou Dodávka roku 2015.
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NAŠI ŠAMPIONI 
DOPRAVUJÍ ŠAMPIONY *

W W W . I V E C O . C O M

Iveco Bus Vás srdečně zve na výstavu Czech Bus 2015, která se koná ve dnech
24.–26. 11. 2015. Najdete nás v pravém křídle Výstaviště – Holešovice, stánek PK01
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rozhovor
➔ Prověřování Původu automobilů

Jak se vyvarovat podvodů
při koupi ojetého automobilu

Již více než 20 let se zabývá společnost Cebia prověřováním původu 
a historie ojetých automobilů.

S polečnost tak dlouhodobě pomáhá mo-
toristům při bezpečném nákupu ojetého 
vozidla a ročně poskytuje své služby 

stovkám tisíc zákazníků.
Oslovili jsme manažera marketingu a PR společ-
nosti Cebia, Jana Dryáka, MBA.

Co je služba AUTOTRACER a jak je dostupná 
motoristům?
Systém AUTOTRACER je dostupný široké 
motoristické veřejnosti na internetu www.zkon-

trolujsiauto.cz. Je nejvyužívanějším nástrojem 
ověření historie vozidla na trhu, který poskytuje 
dostatečné množství a kvalitu informací. Jen 
pro představu systém pracuje s více než 1 mi-
liardou záznamů. Rozsah a množství informací 
je ale u každého vozidla jiný. Většinou zjistíte 
důležité informace o vybraném vozidle, jako je 
záznam stavu tachometru, ověření roku výroby, 
kontrola odcizení a leasingu, návod na kontrolu 
identifikátorů vozidla, servisní historii a řadu dal-
ších informací. Po zadání VIN vozidla si nejdříve 
zdarma ověříte, kolik informací je o daném vozi-
dle v systému k dispozici. Teprve pak se můžete 
rozhodnout, zda využijete placené části systému 
a koupíte si všechny dostupné informace.

Proč je důležité vozidlo před koupí prověřit?
Když si kupujete ojetý vůz, je naprosto zásadní 
znát jeho minulost. Jde většinou o druhou největ-
ší investici hned po bydlení v řádu mnoha desítek 
nebo stovek tisíc korun. A provoz vozidla vás pak 
v následujících letech stojí dokonce daleko víc 
a právě tyto provozní náklady mohou koupí špat-
né ojetiny neočekávaně stoupnout. Proto se obe-
zřetnost a důkladnost prověření při koupi vyplatí. 

Jaká rizika mi jako budoucímu majiteli 
ojetiny hrozí? Jde hlavně o stočené 
kilometry?
Stočený tachometr se stal velmi medializovaným 
pojmem. Až to vypadá, že jiné problémy a rizika 
při koupi ojetiny nehrozí. Ale je třeba si klást i jiné 

otázky. Nebylo vozidlo v minulosti havarováno? 
Nebylo vyrobeno dřív, než uvádí prodejce? A je 
to vůbec to auto, které je uvedené v jeho dokla-
dech? Právě z těchto důvodů nová verze systé-
mu AUTOTRACER obsahuje kromě záznamů 
stavu tachometru také kompletní specifikace 
výbavy vozidel z výroby. Díky nim si zákazník 
může nejen prověřit, zda na vozidle má všechny 
položky výbavy, které na vozidle mají být z výro-
by, ale především pozná, zda se skutečně jedná 
o původně vyrobené vozidlo. Významnou inovací 
je i posílení v oblasti záznamů o pojistných udá-
lostech v historii vozidla. Nyní získáváme data od 
většiny předních pojišťoven na trhu. Dozvíte se 
o škodní události, která na prověřovaném vozidle 
proběhla a která v praxi bývá často prodejcem 
zatajena a vozidlo je prezentováno jako nehava-
rované. Dalších novinek je celá řada - stačí zadat 
VIN.

Jaká jsou rekordní čísla stáčení, která jste 
zaznamenali u prověřovaných vozů?
Smutným držitelem rekordu je Volkswagen Pa-
ssat stočený o 500 000 km, ze 750 000 na 250 
000 km. Kuriózní je BMW stočené o 387 900 km, 
ze 431 000 na 43 100 km, to znamená, že pod-
vodník prostě jen ubral „0“ a z dost ojetého auta 
udělal rázem zánovní. Běžně jsou vozidla stáče-
na o 100 až 150 tisíc kilometrů.

Je možné ověřit původ vozidla dovezeného 
ze zahraničí?
Ano a je to nanejvýš rozumné. 17 % vozidel, 
u kterých Cebia prověří dokladový původ v za-
hraničí, je závadových. Ptáte se, jak je to možné? 
Napoví vám výsledky nedávno realizované po-
licejní akce Čistka, která začala prověřovat evi-
denci dovážených vozidel. Dosud byly zahájeny 
úkony trestního řízení v 625 případech, zajištěno 
přes 500 vozidel, způsobená škoda je vyčíslena 
na cca 200 milionů Kč, trestně stíháno je zatím 
180 osob a tato čísla nejsou konečná. Akce byla 
v červenci 2012 pozastavena pro naprosté zahl-
cení příslušných útvarů kriminální policie.

Původ vozu prověřujete rovněž v systému 
AUTOTRACER?
Ne, tam zákazníkovi v případě dováženého vo-
zidla nabídneme dokladovou prověrku PROVIN. 
Při ní prověřujeme u našich zahraničních partne-
rů, zda bylo vozidlo v deklarované zemi regist-
rováno či nikoliv, přidělení registrační značky, 
řádné odhlášení z registru ze země dovozu, zda 
nebylo vozidlo vyřazeno z provozu z důvodu jeho 

Manažér marketingu a PR Cebia Jan Dryák
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totální havárie a další skutečnosti. Jedná se o zá-
sadní informace, protože hrozí zabavení vozidla 
policií v ČR nebo v zahraničí.

Provádíte pouze rady na dálku nebo 
dokážete i fyzicky prověřit kupovaný 
automobil?
Děláme i fyzické prohlídky vozidel a jejich účelem 
je zjištění, zda vozidlo není nelegálně předělané. 
A toto zjištění garantujeme. Přiklad – podvodník 
doveze ze západní Evropy nekvalitní levné vo-
zidlo, které má však v pořádku doklady i identifi-
kátory. Může jít například o vozidlo po totální ha-
várii nebo ve velmi špatném technickém stavu. 
V zahraničí takové vozidlo bylo řádně odhlášeno 
z registru, takže v rámci běžného „papírového“ 
prověření dokladů žádný problém zjištěn nebu-
de. Po jeho bezproblémové registraci v ČR pak 
podvodník doklady a identifikátory přemístí na 
tuzemské odcizené vozidlo stejné značky a stej-
ného provedení, ale perfektní kvality, které takto 
legalizuje a prodá. Podvodník tak docílí toho, že 
z levně pořízeného vozidla ze zahraničí udělá 
v ČR perfektní ojeté vozidlo, které prodá s vel-
kým ziskem.

To zní hrozivě. Na českých úřadech se toto 
nezjistí? Nebo na STK?
V ČR není zajištěna kontrola vozidla po jeho fy-
zické stránce, která by zabránila přihlašovat vozi-
dla, která pocházejí z trestné činnosti a která mají 
nelegálně upravována VIN a další identifikační 
znaky. Jsou povinné tzv. evidenční prohlídky, při 
nichž technik na STK vozidlo fyzicky prohlíží. Při 
těchto prohlídkách však nejsou technici dosta-
tečně vybaveni základními identifikačními pro-
středky ani postupy. A nebudou je mít ani podle 
nového předpisu platného od 1. 1. 2016. Výsled-
kem pak je, že odcizená a nelegálně předělaná 
vozidla nejsou včas identifikována a zachycena. 
Tomuto nepomůže ani žádná dokladová prověr-
ka, neboť kontrola probíhá jen administrativně, 
nikoliv fyzicky na vozidle.

Dalším systémem je Cebia Report, můžete 
jej přiblížit?
Certifikáty Cebia REPORT si vytváří smluvní 
partneři nebo zákazníci společnosti Cebia v sys-
tému AUTOTRACER. Certifikát ukazuje hodno-
cení historie vozidla na základě prověření v 5 
kategoriích: prověření stavu tachometru, prově-
ření skutečného roku výroby, prověření odcizení 
vozidla, prověření závazku u leasingových spo-
lečností a prověření VIN vozidla. Cebia REPORT 

pozitivně hodnotí ta vozidla, u nichž je známá je-
jich historie. Systém slouží především při prodeji 
a inzerci vozidla, kdy vozidla s prokázanou a ne-
závadnou historií je tak možno zvýhodnit před 
vozidly s historií neprůkaznou nebo s pozitivní 
lustrací, např. se stočeným tachometrem.

Prováděli jste analýzu vývoje prodeje 
a nákupu domácích a dovážených ojetin. 
Jaké jsou výsledky?
Cebia dlouhodobě sleduje a analyzuje trh ojetých 
vozidel a informujeme odbornou i laickou veřej-
nost. Letos jsme zaznamenali změny v nákupním 
chování spotřebitelů a ve statistikách Svazu do-
vozců automobilů. Proto jsme provedli průzkum 
a následnou analýzu u téměř 100 prodejců ojetin. 
Jednalo se o 62 autobazarů a o 36 dealerů. Z do-
tazovaných 62 autobazarů 38 prodává praktic-
ky výhradně dovážené ojeté vozy. U těchto 38 
autobazarů letos vzrostl jejich prodej průměrně 
o 22 %. U 36 dotazovaných dealerů vzrostl jejich 
prodej ojetin do zahraničí o 38 %. To jsou velké 
změny a bohužel nijak příznivé pro český trh. Ra-

pidně roste dovoz ojetin do ČR a téměř polovina 
z nich je starší 10 let. Na druhé straně rapidně 
roste vývoz kvalitních mladých českých ojetin.

Jaký je poměr trhu nově zakoupených vozů 
a ojetin v ČR?
Čeští zákazníci kupují zhruba 3krát více ojetých 
vozidel než nových. A zákazníci kupující nové au-
tomobily jsou převážně firmy. Letos očekáváme 
zhruba 680 tisíc prodaných ojetin a přes 200 tisíc 
prodaných nových vozů, tedy celkem se v ČR 
v roce 2015 prodá 880 tisíc osobních vozidel.

Je vůbec možné zjistit historii ojetých vozů?
Zjistit historii vozidel je velmi obtížné a často ne-
lze zjistit vůbec. Je třeba sbírat data z tisíců zdrojů 
a vytvořit si stovky milionů záznamů, aby takové 
prověřování dávalo zákazníkům potřebné infor-
mace. Do naší společnosti plynou data od cca 2 
tisíc partnerů z řad importérů a výrobců vozidel, 
servisů, prodejců ojetin, pojišťoven, inzertních 
portálů apod.

Jiří Štěpánek 
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DAF CF model 2015
krátce poté, co jsme měli možnost pod Oderskými vrchy vyzkoušet 
soupravy DaF XF verze 2015, dostal jsem příležitost vyzkoušet  
i model DaF CF.

DAF CF 2015 Edition
DAF Trucks představil velké množství inovací 
s úspěšnými motory PACCAR MX. O tom jsme 
své čtenáře již v první polovině letošního roku in-
formovali, i když jsme se více zaměřili na model 
XF, který nachází uplatnění hlavně v dálkové ka-
mionové dopravě. Hlavním cílem všech vylepše-
ní bylo zvýšení účinnosti a snížení spotřeby pali-
va až o 5 % i více.  Jedním z úkolů bylo i snížení 
provozních nákladů, proto také byly zavedeny do 
vozidel některé nové technologie. Protože jsme 
se těmto novinkám již věnovali, jenom ve struč-
nosti připomenu některé nejpodstatnější body. 
Začněme u motorů.
Pro dosažení vyšší účinnosti prošly motory PA-
CCAR MX-11 a MX-13 významnými optimali-
zacemi. U 10,8litrového motoru MX-11 byla vý-
znamně vylepšena efektivita mazání. Pozornost 
byla u tohoto motoru dále věnována lepšímu pro-
cesu spalování, kterého bylo dosaženo díky no-
vému provedení spalovacího prostoru, modifika-
ci vstřikování paliva a změnám řídicího softwaru.
Nové turbodmychadlo přispívá k výraznému 

zlepšení proudění nasávaného vzduchu. Nová 
vačková hřídel s pozměněným časováním ven-
tilů je krokem k lepšímu spalování. Také motor 
PACCAR MX-13 dostal vylepšení pro vyšší efek-
tivitu mazání a snížení třecích ztrát. Nově bylo za-
vedeno účinnější dvourychlostní vodní čerpadlo 
a upraven byl řídicí software motoru. Díky těmto 
vylepšením jsou nyní motory MX-11 a MX-13 až 
o 2 % úspornější než dosud, samozřejmě vždy 
záleží na typu provozu a daných podmínkách. 
Nově zavedené vícenásobné vstřikování mimo 
jiné znamená, že běh motorů je klidnější a motory 
jsou ještě tišší.
Režim Eco Mode je nová standardní funkce 
všech vozidel DAF Euro 6 řad CF a XF s motory 
PACCAR MX. Režim Eco Mode snižuje točivý 
moment motoru o 10 % při zrychlování na prvních 
jedenáct rychlostních stupňů, čímž se opět sni-
žuje spotřeba paliva při každodenním používání 
(1 %). V případě nutnosti lze stisknutím tlačítka 
režim Eco Mode jednoduše na cca 60 sekund 
deaktivovat.
Čím dál tím více místa v kamionech zaujímají 

asistenční elektronické systémy. Jedním z nich 
je prediktivní tempomat a prediktivní řazení. Pre-
diktivní tempomat je typickým příkladem filozofie 
programu DAF Transport Efficiency. Tato opce je 
k dispozici – v kombinaci s prediktivním řazením 
– na vozidlech Euro 6 CF a XF. Prediktivní tempo-
mat využívá pokročilou technologii GPS ke zjiš-
tění přesné polohy vozidla a k určení toho, jaké 
jízdní podmínky je třeba vzít v úvahu v následují-
cím jednom až dvou kilometrech. Systém se tak 
vlastně „dívá“ dopředu a předvídá profil trasy. Po-
dle nastavené rychlosti a také povolené odchyl-
ky od této nastavené hodnoty určuje prediktivní 
tempomat ideální rychlost a prediktivní řazení 
zvolí ideální převodový stupeň. Výsledkem spo-
jení těchto dvou systémů je snížení počtu změn 
převodových stupňů a využívání stále nejvyšší-
ho možného převodového stupně a v optimálním 
rozsahu otáček motoru. Díky prediktivnímu tem-
pomatu a prediktivnímu řazení lze snížit spotřebu 
paliva a emisí oxidu uhličitého CO2 až o 3 %, a to 
zejména v kopcovitém terénu.
To že trucky DAF jsou vybaveny také elektronic-

DAF CF 440 2015 Edition
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kým systémem hodnocení jízdního stylu řidiče 
není nic nového. Ten poskytuje řidiči podrobnou 
zpětnou vazbu ohledně dosažené spotřeby pa-
liva, o jeho schopnosti předvídat jízdní situace 
a také o četnosti aktivace provozních brzd. Nově 
jsou nyní zobrazovány na displeji přístrojového 
panelu také údaje z tachografu, což řidiči posky-
tuje jasný přehled o době jízdy a rychlosti tak, aby 
nedocházelo k porušování předpisů. Na displeji 
se také zobrazuje upozornění na blížící se příští 
servisní prohlídku vozidla atd. Vše v jazyce, kte-
rý si řidič zvolí, v našem případě v češtině. Tolik 
jenom krátký úvod k vozidlu, které přijelo z výrob-
ního závodu DAF v Eindhovenu.
Krásně oranžový DAF CF 440 s třínápravovým 
prezentačním návěsem, byl vybaven budkou 
Space Cab s jedním lůžkem. Motor MX-11 s vý-
konem 320 kW/435 k a s největším točivým mo-
mentem 2100 Nm byl doplněn o automatizova-
nou dvanáctistupňovou převodovku AS Tronic. 
Řada DAF CF má přece jenom o pár centimetrů 
nižší a užší budku než řada XF, což si uvědomíte 
v okamžiku, kdy vyšplháte za volant. Jinak ale 
interiér nabízí dostatečný komfort, pravda, tolik 
místa tady není jako v „ixefu“. Ale sedadlo je kva-
litní a spolu s volantem, všestranně seřiditelné. 
Elektricky ovládaná zrcátka jsou samozřejmostí 
a stejně tak platí i u DAFu, že ergonomické řešení 
palubní desky je velmi solidní. 
Ale nebylo vše tak růžové, jak se zdálo zvenku. 
V prvé řadě mě instruktor informoval, že vozidlo 
je plně naložené, tedy celková hmotnost sou-
pravy je 40 tun. A pak mě přesvědčil, že musím 

vyzkoušet systém ECO, abych zjistil, jak úspor-
ně se dá jezdit s plně naloženou soupravou. Nic 
nedal na to, že před námi je spíše „horská“ etapa 
(byl v Česku poprvé a přijel přes Rozvadov, takže 
vlastně žádné velké kopce ještě neviděl). Ales-
poň jsme se domluvili, že vzhledem k hustému 
provozu a několika omezením na trase, nebudu 
používat prediktivní tempomat. Upravil jsem si 
sedadlo, seřídil volant, zasunul kartu do tacho-
grafu a ze servisu importéra u dálnice D1 jsem 
vyrazil směr Tábor. 
Necelých 440 koňských sil na 40 tun není mnoho 
a když ještě nastavíte režim ECO, tak se dosta-
nete na hranici 400 k. A to bylo znát už při rozjez-
du na dálnici. A vlastně potom v každém stoupá-
ní se za mnou řízeným truckem vytvořila kolona 
vozidel. Nebylo to vůbec příjemné, ale instruktor 
nekompromisně řekl, že „…to musíš pořádně vy-
zkoušet, uvidíš, jak se šetří palivo“. A tak jsme 
na pátý rychlostní stupeň šplhali se soupravou 
do známého „votičáku“ (rychlost nepřekročila 
45 km/h) a instruktor neustále nadšeně vzdychal. 
Netušil, že kousek na jih od Prahy může být tak 
krásná krajina s kopci jako v Ardenách. Zatím co 
on byl nadšen, já rezignoval. Na otočce u Tábora 
jsem sice uznal, že spotřeba 27 l/100 km na této 
trase a s tímto motorem je fakt dobrá, jenže to 
ostatní kamioňáci už dávno ve skladech skládali 
zboží. 
Ale abych jenom „nebrblal“. Ovládání vozidla, 
výhled z místa řidiče, to vše zaslouží pochvalu. 
Na cestu do Barcelony bych ale s řadou CF moc 
nechtěl. To je opravdu lepší větší kabina XF. Na 

druhou stranu, regionální distribuce či cesty po 
republice s jedním lůžkem v kabině a s dosta-
tečným množstvím odkládacích míst si před-
stavím velmi dobře. Ovšem zvolil bych motor 
MX-13 460. Chválil jsem si také dostatečně vý-
konnou motorovou brzdu „DAF MX Engin Brake“ 
a konec konců i výborné odhlučnění kabiny 
a plynulé řazení automatizované převodovky AS 
Tronic. A protože jsem jel uprostřed srpna, kdy 
teploměr ukazoval hodnotu 29 °C, je jasné, že 
jsem celou trasu projel se zapnutou klimatizací. 
Takže závěrem, výborný truck na cesty po re-
publice, s motorem o výkonu 440 sice nespálíte 
příliš nafty, zato budete všude poslední. A nebo 
nesmí být celková hmotnost soupravy víc, jak 36 
tun. A ještě se musím pochválit, že za celou trasu 
jsem byl palubním počítačem vyhodnocen znám-
kou 95 %. A to taky není špatné. 

JIŘÍ KRENAR 

ZÁKLADNÍ techNicKé úDAje 

DaF CF 440 FT 4x2 Space Cab

Motor
Řadový vznětový přeplňovaný šestiválec Paccar 
MX-11 320 Euro6 s mezichladičem plnicího vzdu-
chu. Systém SCR+EGR. Zdvihový objem motoru 
11 800 cm3. Největší výkon 320 kW/1450–1700 
min-1, max. točivý moment 2100 Nm//1000–1450 
min-1. Vstřikování paliva systém Common-Rail 
s tlakem 2400 barů.

Převodové ústrojí
Dvanáctistupňová automatizovaná převodovka 
AS Tronic 12AS2130 DD S rychloběhem 16S25, 
systém Range and Split. Poměr 15,86-1,00. MX – 
Engine Brake s výkonem 320 kW.

Podvozek + budka řidiče
Podvozek s přední nápravou typu 137N. Vzadu 
tuhá náprava s pneumatickým odpružením s mož-
ností výškového nastavení. Vpředu odpružení pa-
rabolickými pružinami. Kotoučové brzdy s vnitřním 
chlazením na všech kolech. Zátěžový regulátor, 
systém ABS. Dvoumístná budka typu „Space Cab“.

Rozměry a hmotnosti
Rozvor náprav 3600 mm. Maximální technická 
hmotnost souprav 50 000 kg. Pneumatiky vpředu 
GoodYear 315/70R22.5 FMAXS, vzadu GoodYear 
315/70R22.5 FMAXD. Disky kol z lehkých slitin. 
Hliníková palivová nádrž o objemu 430 l, nádrž na 
aditivum AdBlue o objemu 45 l

Pracoviště řidiče je přehledné, vše při ruce, vyšší středový tunel není problémem

Kabina Space Cab s jedním lůžkem pro cesty 
po republice plně vyhovuje

Palubní počítač vyhodnotil můj řidičský výkon 
na celém testovacím okruhu jako docela dobrý 

Ovladač přizdvihnutí zadní nápravy tahače má své 
místo v držáku vedle sedadla
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Osobní deriváty LUV
Přeprava skupiny osob se řeší buď dvěma vozidly, nebo malým autobusem. 
Ale dá se využít i osobní verze LUV.

DOPRAVA A SILNICE  11/201510

Fiat Scudo Combi

Z vláště ve fi remní sféře je nutné čas od 
času přepravit šest nebo, osm osob a je-
jich zavazadla. Nabízí se tady možnost 

využít osobní verze lehkých užitkových vozidel, 
která vesměs nabízejí dost míst a přitom jsou vy-
užívány i v běžném, každodenním provozu spo-
lečnosti. Dnes nabízíme test pěti vozidel z tohoto 
segmentu, která můžete potkat na našich silni-
cích. A až na Fiat jde vlastně o novinky v nabídce 
importérů.

Fiat Scudo Combinato
Pravda, Fiat Scudo není žádná novinka, spíš 
bych napsal, že tato generace, vyráběná ve spo-
lupráci s PSA „do roka a do dne“ skončí a bude 
nahrazena zcela novým Scudem, postaveným 
ale tentokrát na základě spolupráce s Renaul-
tem. A asi není žádným tajemstvím, že příští Fiat 
Scudo bude v podstatě Renault Trafi c.
K redakčnímu testu jsme získali Scudo Combi 
v delším provedení, tedy s rozvorem L2 (vychá-
zím z toho, co bylo zapsáno v OTP, osobně jsem 
měl pocit, že s ohledem na výbavu jde o komfort-

nější provedení Panorama). A když dlouhý roz-
vor, tak osm míst (ale homologace je na devět 
míst, v první řadě je možné mít pro spolujezdce 
dvoulavici). Tentokrát byly v první řadě dvě sa-
mostatná sedadla, ve druhé a ve třetí pak tři pro-
storná a pohodlná sedadla s nastavitelnou opěr-
kou. Jak řidič, tak všichni cestující mají opravdu 
dostatek místa a ještě je k dispozici zavazadlový 
prostor o rozměru 700 x 1200 x 700 mm (měře-
no pod krycí plato). Po sklopení a případném 
vyjmutí druhé a třetí řady sedadel pak získáte 
využitelný teoretický objem skoro 6 m3 (měřeno 
až ke stropu).
Pracoviště řidiče nejenže oplývá dostatkem pro-
storu a celou řadou odkládacích míst, ale nabízí 
i ve dvou rovinách seřiditelný volant, sedadlo lze 
nastavit i výškově a zpětná zrcátka jsou ovládá-
na elektricky. Palubní deska je praktická, pře-
hledná, vše v dosahu. V její dolní části pak je 
krátká řadicí páka, která ovládá šest dobře od-
stupňovaných rychlostních stupňů. Kdo postrá-
dá nějaký velký dotykový displej, bude si muset 
počkat na příští generaci Scuda. Výhled z místa 

řidiče je velmi dobrý. Vedle klasických páček 
pod volantem pak jsou pod volantem dva sate-
litní ovladače na audio systém a na tempomat.
Ke druhé resp. třetí řadě sedadel je výborný pří-
stup velkými bočními posuvnými dveřmi z obou 
stran vozidla. Cestující vzadu mají možnost 
samostatného nastavení klimatizace. Scudo je 
vhodným vozidlem jak pro fi remní nasazení (to 
ve verzi Combi), nebo pro hotelovou dopravu, 
a s motorem, který byl pod kapotou pak ideální 
i na delší cesty. Motor 2.0 Multijet 16V/120 kW 
si velmi dobře poradí i s plně obsazeným vozi-
dlem a dají se díky dostatečnému výkonu držet 
i v kopcovitém terénu dobré jízdní průměry. Jen 
pro pořádek uvádím, že v nabídce je i stejný 
motor s výkonem jenom 94 kW, případně agre-
gát 1.6 Multijet s výkonem 66 kW. To ale bude 
motor vhodnější do rozvoru L1 a pro regionální 
přepravu. 
Silný motor = velká spotřeba? Nemusí to tak být, 
a osobně jsem přesvědčen, že u motorů Multijet 
to neplatí. Jsou výkonné a přitom mají rozum-
nou spotřebu paliva. Výrobce uvádí pro testova-
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ný motor kombinovanou spotřebu 7,1 l/100 km. 
Takže jsem vzal Scudo na trasu z Prahy po R 10 
do Liberce a přes Jablonec n.N., Semily a Jičín, 
zpět do Prahy. Do Liberce s tempomatem na-
staveným na 133 km/h ukázal palubní počítač 
průměrnou spotřebu 7,7 l/100 km. Na zpáteční 
cestě po silnicích I. třídy při respektování rych-
lostních limitů byl průměr 5,5 l/100 km. Za celý 
test, včetně jízd po Praze, pak ukázal palubní 
počítač průměrnou spotřebu 6,6 l/100 km.
Pokud jde o zavazadla, základní objem prostoru 
pod krycím platem je na běžnou přepravu dosta-
čující. V případě nutnosti ale je možné postupně 
odebírat jednotlivá sedadla. To je velká výhoda 
variabilního uspořádání interiéru, takže využití 
vozidla je opravdu „kombinované“. Pochvalu za-
slouží i jízdní vlastnosti, které odpovídají svižné, 
nikoliv však sportovní jízdě. Výhled z místa řidi-
če jsem neměl ideální, osobně mi vadí vnitřní 
zpětné zrcátko a dešťový senzor. Při přepravě 
po městě je pak nutné vzít na vědomí, že při 
parkování kolmo k chodníku Scudo přece jenom 
vyčnívá z řady.

Druhá a třetí řada nabízí pohodlná samostatná sedadla, sklopná a vyjímatelná

Palubní deska je jednoduchá, přehledná, přístroje dobře čitelné

Pod krycím platem je základní zavazadlový prostor 
o objemu ca 1 m3

Místa je opravdu dost

ČSOB LEASINg

 Fiat scudo

Finanční leasing s akontací. Leasingová splátka 
je vypočítána pro dobu trvání leasingu 54 měsíců. 
Při akontaci 30 % jedn. spl. předem 161 868 Kč, 
vč. DPH 195 860 Kč, spl. vč. DPH bez poj. 
9172 Kč, spl. k úhradě 10 498 Kč. Při akonta-
ci 50 % jedn. spl. předem 269 780 Kč, vč. DPH 
326 434 Kč, splátka vč. DPH bez poj. 6594 Kč, 
spl. k úhradě 7920 Kč.
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Mercedes-Benz Citan XL 111 CDI

Mercedes-Benz Citan 
XL 111 CDI
ve svém portfoliu má Mercedes-Benz momen-
tálně tři lehké užitkové modely: Citan, Vito, 
Sprinter. Vito i Sprinter absolvovaly razantní 
modernizaci a Citan je novinkou už zhruba dva 
roky starou. Ve výrobním programu automobilky 
Mercedes-Benz se objevil v roce 2013 a také 
jsme už Citan měli v redakčním testu. Tentokrát 
„přijel“ do redakce Citan 111 CDI kombi XL, tedy 
osobní verze s delším rozvorem, s výkonnějším 
motorem a v sedmimístné úpravě interiéru. 
Základem Citanu je Renault Kangoo a to včet-
ně vznětového čtyřválce 1.5 dCi, který ovšem 
u Mercedesu dostal vlastní označení OM 607, 
resp. CDI. Pod kapotou testovaného vozidla byl 
uložen agregát s označením 
111 CDI s výkonem 81 kW/240 Nm. Standard-
ně je pro tento výkon montována šestistupňová 
přímo řazená převodovka. Jestliže jsem konsta-
toval, že základem pro Citan je skelet Renault 
Kangoo, pak celá čelní partie a také koncové 
svítilny jsou zcela nové a identifi kují vozidlo do 
řady Mercedes-Benz. Stejně tak je řešena jinak 
i palubní deska a ovládací prvky s volantem, pod 
kterým je pouze jedna ovládací páčka, tak jak je 
u Mercedesů již tradicí. Mercedes si také dodá-
vá „vlastní“ sedadla (mimochodem to pro řidiče 
je docela příjemně tvrdé). 
Nahlédneme-li do výbavy testovaného vozidla, 

pak z elektronických systémů nechybí ABS + 
ASR + ESP + BAS, elektricky nastavitelná zr-
cátka i ovládání bočních skel, audio soustava, 
klimatizace, palubní počítač, vyhřívaní předních 
sedadel (u řidiče s možností výškového nasta-
vení), tempomat atd. Přiznávám, že jsem uvítal 
absenci systému Stop/Start. Volant je seřidi-

telný pouze výškově, ale vzhledem k tomu, že 
sedadlo lze nastavit také i výškově, dá se najít 
solidní poloha za volantem.
Příjemná je praktická polička nad čelním sklem, 
centrální zamykání s dálkovým ovládáním, pro 
méně zkušené řidiče indikátor řazení jednotli-
vých převodových stupňů, či zadní asymetrické 
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Palubní deska je opravdu spartánská, pod volantem je pouze jedna páka, jak je obvyklé u Mercedesu
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dvoukřídlé dveře. V druhé řadě je pro cestující 
rozměrná lavice sklopná v poměru 2:1 do pod-
lahy, ve třetí pak dvě samostatná sedadla s ne-
velkým prostorem pro nohy. U nich je možné 
buď sklopit opěradla, a nebo sedadla jednodu-
še vyjmout z vozidla. Interiér je tedy variabilní 
a jednoduše tak lze – v případě nutnosti – získat 
obrovský nákladový prostor se zcela rovnou 
podlahou s délkou až 2000 mm. K upevnění za-
vazadel slouží 4 robustní oka. Komfortní přístup 
na sedadlo v druhé řadě zajišťují posuvné dveře 
na obou stranách karoserie. K té třetí už to tak 
pohodlné není.
I urostlý řidič má za volantem dost místa, všech-
ny spínače přehledně a v dosahu, dostatek je 
odkládacích schránek, poliček a kapes, to vše 
chválím. Výhled z vozidla tradičně omezuje 
vnitřní zpětné zrcátko, to je ale předepsané. 
Díky možnosti i výškově si nastavit sedadlo, na-
cházím rychle dobrou polohu, ale volant bych 
přece jenom potřeboval seřídit nejen výškově, 
což nejde. Ale jako řidič jsem v podstatě spo-
kojen. Otáčím klíčkem ve spínací skříňce, ještě 
uvolnit parkovací brzdu („letecká“ páka Renault 
mezi sedadly) a jedu. Jízdní vlastnosti chválím, 
motor má opravdu dostatečný výkon (po zkuše-
nostech s motorem 109 CDI vřele doporučuji pro 
verzi Citan XL právě výkonnější agregát), brzdy 
pracují zcela spolehlivě. 
Citan s prodlouženým rozvorem je docela dlou-
hý „jezevčík“. Na to je třeba myslet při parkování. 
Naopak při svižné dálniční jízdě vozidlo dobře 
drží směr. Samozřejmě zajímala mě spotře-
ba. Venkovský okruh vedený po silnicích nižší 
třídy jsem „dal“ za 5,3 l/100 km. Dálková trasa 
z Prahy přes H. Králové, Vamberk, Šumperk, 
Jeseník, Hanušovice, Králíky a zpět do Prahy 
při respektování rychlostních limitů (a s využitím 
tempomatu na dálnici) si vzala 6,0 l/100 km.

Za třetí řadou sedadel je malý zavazadlový prostor, tak na dvě sportovní tašky

Přístup ke třetí řadě sedadel není jednoduchý, ale je i dost místa na nohy, i když skrčené

Schránky ve stropě jsou za příplatek

ČSOB Leasing

Mercedes-Benz citan

Finanční leasing s akontací. Leasingová splátka 
je vypočítána pro dobu trvání leasingu 54 měsíců. 
Při akontaci 30 % jedn. spl. předem 121 208 Kč, 
vč. DPH 146 661 Kč, spl. vč. DPH bez poj. 
6868 Kč, spl. k úhradě 8198 Kč. Při akontaci 
40 % jedn. spl. předem 161 610 Kč, vč. DPH 
195 548 Kč, splátka vč. DPH bez poj. 5824 Kč, 
spl. k úhradě 7154 Kč.
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Peugeot Partner Tepee 
– 7 míst
Do roku 2015 vstoupil Peugeot s modernizo-
vaným modelem Partner, resp. Partner Tepee. 
Výrazně byla pozměněna maska vozidla, která 
je nyní opticky robustnější a je designem totožná 
s větším modelem Boxer. Nová maska znamená 
také nové světlomety a nárazník. Osobní verze 
Tepee má nárazník v barvě karoserie. V interi-
éru výrazné změny nenajdeme, zato v nabídce, 
zvláště osobní verze, je velké množství asis-
tenčních prvků a nové technologie. Základem 
palubní desky verze Tepee je nyní telepatický 
systém s velkým dotykovým displejem zabudo-
vaným do střední části, takže je v dosahu jak 
řidiče, tak i spolujezdce. Ale navigaci do něj 
dostanete až za příplatek. Osobně bych zůstal 
u té navigace, další rozsáhlé možnosti konekti-
vity systému spíše odvádějí řidiče od sledování 
silničního provozu.
A když jsem zmínil elektronické asistenční sys-
témy, měl jsem na mysli např. Technologie Ak-
tive City Brake (automatické brzdění ve městě 
při riziku srážky). Už dobře známá je couvací 
kamera, parkovací senzory, případně u verze 
Outdoor systém Grip Control. A neměl bych 
zapomenout na novou řadu motorů. Zážehové 
jsou 1.6 VTi 98 k nebo 120 k, vznětové 1.6 Blu-
eHDi 75 k, 100 k a 120 k. Touto dobou už by měl 
naběhnout do výroby také zážehový motor 1.2 
PureTech 110 k. A teď k testovanému vozidlu.
Partner Tepee jsem převzal k testu s úrovní vý-
bavy Aktive (vyšší je Allure a pak je ještě k dis-

pozici Outdoor) s motorem 1.6 Blue HDi 120 k se 
systémem Stop/Start a v sedmimístné úpravě 
interiéru. Budiž konstatováno, že základem 
osobní verze Tepee je pět sedadel, třetí řada, či 
spíše dvě samostatná sedadla jsou dodávána 
za příplatek. A tím se testovaný Partner hned 
dostal do dnešní skupiny vícemístných vozidel.
Výbava Aktive je docela bohatá, nechyběl tele-
patický systém (za příplatek), tempomat, dvou-
zónová klimatizace, couvací kamera atd. I dvou-
metrový řidič si za volantem najde dostatek 

prostoru, protože volant lze nastavit ve dvou ro-
vinách a sedadlo lze seřídit i výškově. Přístroje 
jsou dobře čitelné, chválím, že nechybí teploměr 
chladicí kapaliny. Ovládání dotykové obrazovky 
jsem se ale musel v klidu učit na parkovišti a na 
chuť jsem mu příliš nepřišel. Zvládnul jsem jak 
autorádio, tak i palubní počítač a navigaci. Má 
nedůvěra k systému Stop/Start vedla k tomu, že 
jsem vždy krátce po nastartování motoru tlačít-
kem tuto „hračku“ vypnul. A byl jsem pak zvědav 
na spotřebu. Ale k tomu se dostaneme později.

Palubní deska nezapře užitkové vozidlo. Nově je zde dotyková obrazovka multimediálního systému

Peugeot Partner Tepee 1.6 BlueHDi Aktive

DOPRAVA A SILNICE  11/201514 DOPRAVA A SILNICE  11/201514

10_19_DaS11.indd   14 23.10.15   13:17



test
Fiat/Mercedes-Benz/Peugeot/renault/Volkswagen ➔

DOPRAVA A SILNICE  11/2015 15

K druhé řadě sedadel je dobrý přístup bočními 
posuvnými dveřmi, ale konfigurace interiéru 
2+3+2 v důsledku přináší i mírný posun druhé 
řady sedadel vpřed. Takže v pětimístném vozi-
dle si sám za sebe mohu sednout, v sedmimíst-
né verzi nikoliv. Ke třetí řadě sedadel je možné 
se dostat po sklopení krajního sedadla v té druhé 
a nebo zadními vzhůru vyklápěnými dveřmi. To 
jsem ale naposled praktikoval u Defenderu 90. 
A tím se dostáváme k zavazadlovému prostoru. 
V sedmimístném uspořádání je opravdu mini-
aturní. Výrobce si toho je vědom a tak sedadla 
„navíc“ jsou jednotlivě vyjímatelná a získáte tak 
standardní zavazadlový prostor modelu Partner 
Tepee. Aspoň, že tak. Jejich využití je vhodné 
spíše pro menší postavy, nebo děti. Nenabízejí 
totiž dostatek místa na nohy.
Testované Tepee mělo pod kapotou nejvýkon-
nější vznětový motor z nabídky. Takže jsem byl 
opravdu zvědav, „za kolik“ jezdí. Výrobce udává 
kombinovanou spotřebu 4,4 l/100 km. V centru 
Prahy mi palubní počítač ukázal 5,1 l/100 km, 
což je velmi dobré při vypnutém systému Stop/
Start. Dálniční jízda – tempomat nastaven na 
133 km/h, motor „točil“ 2500 min-1 – znamenala 
průměrnou spotřebu 6,3 l/100 km, při polovičním 
zatížení. Venkovský testovací okruh, vedený po 
silnicích nižších tříd pak Tepee zvládnulo za 5,0 
l/100 km. Motor má více než dostatečný výkon, 
svádí ke svižnější jízdě, ale podvozek je naladěn 
na rodinný provoz, takže při ostrém průjezdu za-
táčkami se vozidlo více naklání. Ale logika říká, 
že kdo chce jezdit sportovně, nepořídí si lehké 
užitkové vozidlo ani v osobní verzi. Ocenil jsem 
přesné řazení, při parkování ve městě potěší 
couvací kamera, rozpačitý jsem ze dvou se-
dadel navíc i z vynuceného posunu druhé řady 
sedadel vpřed. 

Ke třetí řadě sedadel je jednodušší nastoupit zadem, ale místa na nohy je málo

Partner Tepee nabízí značnou variabilitu interiéru

AdBlue se plní vedle palivové nádrže

U každého sedadla lze sklopit opěradlo vpřed

ČSOB Leasing

Peugeot Partner

Finanční leasing s akontací. Leasingová splátka 
je vypočítána pro dobu trvání leasingu 54 měsíců. 
Při akontaci 30 % jedn. Spl. předem 122 700 Kč, 
vč. DPH 148 467 Kč, spl. vč. DPH bez poj. 
6953 Kč, spl. k úhradě 8050 Kč. Při akontaci 
45 % jedn. spl. předem 184 050 Kč, vč. DPH 
222 701 Kč, spl. vč. DPH bez poj. 5404 Kč, spl. 
k úhradě 6502 Kč.
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Renault Trafi c Passenger L1
Čtvrtým testovaným vozidlem byl modernizova-
ný Renault Trafi c. Co do rozměrů je ve všech 
směrech větší, než předchozí vozidla, i když po-
kud jde o Fiat Scudo, tak ten rozdíl není až tak 
velký. Už od prvního pohledu na velkou karoserii 
je jasné, že pro přepravu větší skupiny osob má 
velmi dobré předpoklady a to k testu byl přista-
ven Trafi c se základním rozvorem 3098 mm. 
Jako hnací jednotka je montován vznětový pře-
plňovaný agregát 1.6 dCi v různých výkonových 
verzích: 66 kW/90 k, 84 kW/115 k, 88 kW/120 
k, 103 kW/140 k a to vždy v sestavě s přímo řa-
zenou šestistupňovou převodovkou. Konkrétní 
vozidlo mělo nejvýkonnější motor s označením 
Energy dCi 140 S and S, což je motor vybavený 
dvěma turbodmychadly (Twin Turbo) a ve stan-
dardu opatřený systémem Stop/Start. Poslední 
generace Renaultu Trafi c dostala výrazně po-
změněnou karoserii, přepracovanou palubní 
desku, nové motory a řadu nových elektronic-
kých asistenčních prvků. Více skloněné čelní 
okno svírá s kapotou jemný úhel a opticky tak 
je příď delší než byla dříve. Výrazné a široké 
sání vzduchu s velkým fi remním logem zdobí 
příď. Robustnost a praktičnost, které zákazníci 
očekávají, byla zachována prostřednictvím vý-
razného ochranného předního nárazníku u ver-
ze Passenger v barvě karoserie. Ze střechy 
zmizela charakteristická „vlnka“ nad předními 
sedadly. Střecha je nyní zcela rovná a tak lépe 
vyhovuje případné montáži střešního nosiče. 
Trafi c Passenger měl označení L1HlP1, což je 
kód pod kterým se skrývá verze se základním 
rozvorem (L1 = 3098 mm), základní výškou ka-
roserie (H1 = 1971) a se základní celkovou hmot-

ností (P1 = max. 2760 kg). A protože šlo o tes-
tovací vozidlo, výbava byla bohatší a vylepšená 
o celou řadu paketů. Nechyběl multimediální 
a navigační systém R-Link, tempomat/omezo-
vač rychlosti, klimatizace, držák telefonu (je ale 
schopen co do rozměru držet toliko novou gene-
raci „chytrých“ mobilů) atd. Osobně vždy oceňuji 
ve dvou rovinách nastavitelný volant a sedadlo 
řidiče, které lze seřídit i výškově. Místa jsem měl 
za volantem opravdu dostatek. V kabině byl do-
statečný počet i relativně objemných odkládacích 
míst, včetně praktických kapes ve dveřích. Z er-
gonomického hlediska nemám výtku, vše bylo po 
ruce, všechny spínače tam, kde jsem je očekával. 

Komfortnější výbava znamenala, že v první řadě 
bylo samostatné sedadlo pouze pro jednoho 
spolujezdce. V druhé a třetí řadě sedadel pak 
byly namontovány třímístné, pohodlné lavice pří-
stupné posuvnými dveřmi z pravé strany vozidla. 
Zavazadlový prostor v základu, tedy pod krycím 
platem nabízí cca 1 m3 objem, ale postupně lze 
zvětšovat. Jednak vyjmutím plata, potom je zde 
možnost vyjmout z vozidla třetí řadu sedadel, 
případně demontovat i tu druhou, takže získáte 
objem až 5,2 m3. Nakládat můžete zadními syme-
tricky dělenými dvoukřídlými dveřmi (prosklené 
se stírači), což je výhodné při použití vysoko-
zdvižného vozíku. Ale pozor na nohy, za přípla-
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Renault Trafic Passenger L2

Faceliftovaná palubní deska ve vyšší úrovni výbavy má dotykový displej multimediálního systému s navigací
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tek bylo namontováno přípojné zařízení ISO 50, 
takže můžete připojit bržděný přívěs o celkové 
hmotnosti až 2000 kg. Podlaha byla pokryta ne-
klouzavou tvrdou gumou. Nakládací hrana je ve 
výšce 552 mm. Testované vozidlo mělo v OTP 
zapsanou celkovou max. hmotnost 2750 kg, uži-
tečná – vzhledem k výbavě – pak vyšla na 798 kg, 
takže při obsaditelnosti osmi osobami vychází na 
jednoho hmotnost 97,5 kg (bez zavazadel).
Trafic Passenger přišel do redakce již zajetý – na 
tachometru bylo přes 7000 km – takže motor i pře-
vodovka byly „obroušeny“. Řazení bylo příjemně 
tuhé a přesné. Ovládání vozidla jsem již znal z tes-
tu verze furgon a posléze kombi van, ale poprvé 
byl k dispozici nejvýkonnější motor. Z pohledu 
řidiče jsem si pochvaloval, že vše je dobře po 
ruce, žádný spínač jsem nemusel hledat, potěšily 
mě dobře odstíněné přístroje a lákavému tlačítku 
„ECO“ u řadicí páky jsem se vyhnul. O jeho pozi-
tivním vlivu na průměrnou spotřebu paliva nejsem 
zcela přesvědčen. S Passengerem jsem absolvo-
val vedle standardních testovacích okruhů i řadu 
pracovních výjezdů, takže jsem získal docela 
slušný přehled o spotřebě v různém režimu využí-
vání. Pokud jde o jízdu po Praze, velmi záleží v ja-
kou to je hodinu. Když není centrum zcela zahlce-
no (tunel Blanka ještě nebyl otevřen), zvládnete 
průměrnou spotřebu kolem 6,7 l/100 km. Když je 
ovšem dopravní špička, přidejte alespoň litr pali-
va navíc. Venkovský provoz na silnicích nižších 
tříd a s polovičním zatížením jsem zvládnul za 

6,3 l/100 km. Ovšem Trafic Passenger si zaslouží 
i dálniční trasy, motor „na to má“. Při tachometro-
vých 123 km/h (tempomat) ukázal palubní počí-
tač 6,4 l/100 km. Jakmile jsem zvýšil rychlost na 
tempomatem držených 133 km/h, vyšplhala se 
spotřeba na 7,2 l/100 km. Výrobce uvádí kombi-
novanou spotřebu 6,1 l/100 km.

Ačkoliv základem je lehké užitkové vozidlo, jízd-
ní vlastnosti jsou čitelné a příjemné. Interiér je 
solidně odhlučněn, výhled z místa řidiče dobrý, 
ale při delší cestě bych uvítal o něco delší sedák. 
Konec konců si ale dovedu představit, že bych 
právě s takovým Traficem vyrazil do Dubrovníku 
na dovolenou. 

Pod krycím platem je základní objem cca 1 m3, ale třetí i druhá řada sedadel je vyjímatelná
Posuvné dveře umožňují výborný přístup ke všem 
sedadlům

WETEST PNEU, spol. s r. o.
Nádražní 1980
276 01 Mělník

Tel./fax: (+420) 315 622 571
Mobil: (+420) 602 181 052
e-mail: wetest@test-pneu.cz

www.wetest-pneu.cz
partner evropských dopravců
první studená protektorovna v Čechách

■ Tradice:
Od roku 1991 – první pro-
tektorovací závod používající 
technologii za studena.

■ Sortiment:
Bohatá nabídka protektoro-
vacích materiálů pro všechny 
provozní podmínky od předních 
světových dodavatelů. Vždy 
optimální řešení s přihlédnutím 
k technice, způsobu použití 
a očekávaným výsledkům.

■ Technologie: 
Špičkové strojní vybavení 
a technologie. Např. nejmo-
dernější diagnostické zařízení 
na detekci skrytých vad pneu – 
SHEROGRAF SDS ITT-1.

■ Produktivita:
Extruder AZ s automatickou 
navalovačkou 
–  nejmodernější zařízení

svého druhu v Evropě
–  nové horizonty v oblasti

přesnosti, kvality
a produktivity.

■ Exkluzivita:
Zadávání výroby podle 
vlastních forem.

■  Tyre
management:

Systém komplexní péče 
o pneumatiky.
Inventury, měření, analýzy,
poradenství – naše služby
Vám uspoří nemalé
prostředky.

■ Kvalita:
Systém výroby certifikován
podle norem ISO 9001.

Wetest_122x136.indd   1 21.10.15   13:19

ČSOB Leasing

renault trafic

Finanční leasing s akontací. Leasingová splátka 
je vypočítána pro dobu trvání leasingu 54 měsíců. 
Při akontaci 30 % jedn. spl. předem 159 270 Kč, 
vč. DPH 192 717 Kč, spl. vč. DPH bez poj. 
9025 Kč, spl. k úhradě 10 374 Kč. Při akonta-
ci 50 % jedn. spl. předem 265 450 Kč, vč. DPH 
321 195 Kč, splátka vč. DPH bez poj. 6488 Kč, 
spl. k úhradě 7837 Kč.
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VW Transporter T6 Combi
Původně byla do testu zařazena čtyři LUV. Ale 
těsně před uzávěrkou jsme získali VW Trans-
porter Combi s osmimístnou úpravou, a protože 
jde o jednu z posledních novinek letošního roku 
v segmentu LUV, rozhodli jsme se test ihned za-
řadit (tou poslední je s velkou pravděpodobností 
Hyundai H350 a pak možná do konce roku při-
jdou i do Česka dva až tři nové pick-upy).
Šestá generace legendárního Transporteru je 
vizuálně překvapivě málo odlišná od té před-
chozí. Hlavní změna se odehrála na přídi, nová 
je maska a nárazník a samozřejmě světlomety. 
Zadní partie je zdánlivě stejná, ale při pečlivější 
prohlídce zjistíte, že jiný tvar mají koncové sví-
tilny a změna prolisů na zadní stěně – v našem 
případě symetricky dělených křídlových dveřích 
– signalizuje, že tento díl je jiný. Přepracována 
byla palubní deska a v interiéru najdeme ještě 
několik drobných změn. Takže spolu s klasi-
kem si troufám konstatovat, že Volkswagen šel 
„cestou mírného pokroku“. Proč měnit něco, co 
se osvědčilo jako praktické, spolehlivé a klienty 
žádané. Transporter Combi, který jsme převzali 
k testu, měl ze dvou nabízených rozvorů ten del-
ší, takže co do délky nešlo o žádného „drobeč-
ka“, ale o vozidlo dlouhé 5204 mm. To znamená, 
že nabízí dostatek místa až devíti přepravova-
ným osobám a ještě k tomu je k dispozici rozměr-
ný zavazadlový prostor. Pokud jde o cestující, 
tak v základu je v první řadě samostatné seda-

dlo řidiče a dvoumístná lavice pro spolujezdce, 
v druhé řadě pak třímístná lavice. Konkrétní vo-
zidlo bylo ale za příplatek vybaveno v první řadě 
samostatným sedadlem pro spolujezdce a třetí 
řadou – lavice – sedadel. Ono těch příplatků bylo 
samozřejmě mnohem víc, ale já zdůrazním ještě 
jeden, a to byly posuvné dveře i na levé straně 
vozidla. Takže jak k druhé, tak i ke třetí řadě se 
pohodlně dostanou cestující z obou stran.

Transporter Combi je hlavně praktický, takže 
čalounění, výplně dveří a pokrytí podlahy tomu 
odpovídalo. Kdo chce komfortnější výbavu, měl 
by zvolit buď verzi Caravelle a nebo Multivan. 
A když říkám, že Combi je hlavně praktické, tak 
hned musím zmínit variabilitu interiéru. Základní 
objem zavazadlového prostoru u dlouhé verze 
je přes 1,5 m3 (po spodní hranu oken). Ale jak 
třetí, tak i druhá řada sedadel je vyjímatelná 
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Přepracovaná palubní deska vypadá dobře i u základní verze užitkového Transporteru

VW Transporter T6 Combi 2.0 TDI
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(bez nářadí), takže nakonec získáte až 6,7 m3. 
A nebo můžete u druhé a třetí řady jenom sklo-
pit opěradla, to když potřebujete převážet lehké, 
ale dlouhé předměty.
Pokud jde o motor, tak krátkou kapotou byl ulo-
žen již dobře zavedený agregát 2.0 TDI EU6 110 
kW spolupracující s přímo řazenou šestistupňo-
vou převodovkou. Normu EU6 plní díky systému 
SCR, tj. s pomocí aditiva AdBlue, které má dopl-
ňovací hrdlo pod stejnými dvířky jako standardní 
palivová nádrž. A jdeme za volant.
Dostatek prostoru, volant nastavitelný ve dvou 
polohách, sedadlo řidiče seřiditelné i výškově 
(za příplatek), to všechno oceníte ještě dříve, 
než otočíte klíčkem ve spínací skříňce. Klasic-
ké analogové přístroje jsou dobře čitelné, a měl 
jsem pocit, že rozmístění ovládacích spínačů 
na palubní desce zůstalo tam, kde bylo u T5. 
Ovšem dílenské zpracování a ergonomie je na 
úrovni osobních vozidel. Pokud jde o výbavu, 

ta základní je docela bohatá, ale ta příplatková 
je na půl strany formátu A4. Taky zvýšila cenu 
vozidla o víc jak 200 tisíc korun bez DPH. Star-
tuji motor a hned si pochvaluji příjemně jadrný 
zvuk agregátu, který je přiměřeně odhlučněn. 
Jízdní vlastnosti jsem si vždy pochvaloval a nic 
se nezměnilo. Výkon motoru 110 kW/150 k je 
víc než dostatečný a tak jsem většinou využí-
val vyšší rychlostní stupně. Výhled od volantu 
je velmi dobrý. A spotřeba? Venkovské silnice 
a okraj Prahy jsem jezdil za 5 l/100 km. Praha – 
Most – Praha při dodržování rychlostních limitů 
za prudkého deště, ukázal palubní počítač 6,5 
l/100 km a při třetinovém nákladu. Takže vlast-
ně větší pozor jsem si musel dávat jenom při 
parkování – dlouhý rozvor si žádá větší místo – 
i když tady pomáhají couvací senzory. Po celou 
dobu co jsem s Transporterem jezdil, jsem měl 
velmi příjemný pocit, že řídím robustní, dobře 
postavené a neošizené auto. Takže samá po-

chvala? Volkswagen si nechává za vozidlo dost 
zaplatit už v základní výbavě, příplatkové prvky 
dokoupíte často jenom v „paketu“. A cena letí 
vzhůru. A to platí i o náhradních dílech a cenách 
za servis.
 JIŘÍ KRENAR 
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ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Fiat scudo 
combinato 2.0 
Jtd

M.B. citan Xl
111 cdc

Peugeot Partner
tepee 1.6 Hdi

renault
trafic l1

Vw t6 
transporter 
kombi

Motor

Zdvihový objem (cm3) 1997 1461 1560 1598 1968

Max. výkon (kW/min-1) 120/5000 81/4000 88/3500 103/3500 110/3250

Max. točivý moment (Nm/min-1) 340/2000 240/1750–3000 300/1750 340/1500 340/1500–3000

Rozměry vozidla

Rozvor (mm) 3122 3081 2728 3098 3400

Délka/šířka/výška (mm) 5135/1895/1980 4688/2188/1801 4380/2120/1862 4998/2283/1970 5204/1904/1990

Celková/užitečná hmotnost (kg) 2805/790 2200/700 2220/620 2750/780 2800/820

Počet míst 8 7 7 8 8

Základ. objem zavazadlového prostoru (m3) až 6,0 až 3,0 až 3,3 až 5,2 až 6,4

Objem palivové nádrže (l) 80 60 55 80 70

Akční cena testovaného vozidla  
v době testu

od 539 560
(bez DPH)

od 404 025 Kč
(bez DPH)

od 409 000 Kč
(bez DPH)

od 530 900 Kč
(bez DPH)

od 713 180 Kč
(bez DPH)

Testované vozidlo mělo posuvné dveře na obou stranách, takže přístup i do třetí řady byl výborný
Křídlové dveře nabízejí přístup k zavazadlovému 
prostoru se základním objemem cca 1,5 m3

ČSOB Leasing

Vw transportér

Finanční leasing s akontací. Leasingová splátka 
je vypočítána pro dobu trvání leasingu 54 měsíců. 
Při akontaci 30 % jedn. spl. předem 213 954 Kč, 
vč. DPH  258 884 Kč, spl. vč. DPH bez poj. 
12 123 Kč, spl. k úhradě 13 758 Kč. Při akonta-
ci 50 % jedn. spl. předem 356 590 Kč, vč. DPH 
431474 Kč, splátka vč. DPH bez poj. 8715 Kč, 
spl. k úhradě 10 350 Kč.
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Svezli jsme se s novým 
autobusem Heuliez GX 137

České odborné veřejnosti byl autobus Heuliez představen na loňském 
Czechbusu v expozici společnosti iveco Czech Republic, která ho v České 
republice prodává.

F rancouzská firma Heuliez Bus je totiž 
součástí nadnárodní společnosti CNH 
Industrial, stejně jako Iveco Bus. Znač-

ka Heuliez má za sebou dlouhou existenci a její 
počátky sahají až do dvacátých let dvacátého 
století a zpočátku se zabývala výrobou karo-
serií osobních a nákladních vozů. První auto-
busová karoserie byla vyrobena v roce 1932 
ale i potom byla výroba autobusových karo-
serií spíše okrajovou záležitostí firmy Heuliez. 
Zvrat nastal až po válce, po roce 1949, kdy byl 
vyroben autobus s karoserií Heuliez na pod-
vozku Citroën. Postupně vznikaly autobusy 
na podvozcích zahraničních firem například 
Mercedesu a Magirusu. Až v roce 1980 vznik-
la samostatná automobilka výhradně určená 
pro výrobu autobusů Heuliez Bus. V 90. letech 
nastává další vývoj a do Heuliezu přichází Re-
nault VI. a Volvo a na konci devadesátých let 
vzniká společný podnik Heuliez Bus, Renault 
VI. a Iveco. Před dvanácti lety získává Iveco 
stoprocentní kontrolu a od roku 2013 Heuliez 
funguje v rámci skupiny CNH Industrial. V sou-
časnosti má společnost Heuliez Bus okolo 500 
zaměstnanců a její sídlo je v městě Rorthais 
v západní Francii. Nabízí především městské 

autobusy řady GX v sólovém i kloubovém pro-
vedení, jejich plynové a hybridní verze. 

Hnací ústrojí
Motor je podélně uložený vzadu vlevo, Tector 7, 
výkon 184 kW/950 Nm/při 1400 ot./min-1. Systém 
HI-SCR zpracování výfukových plynů. Hlavní kom-
ponenty – dieselový oxidační katalyzátor, pasivní 
filtr pevných částic, selektivní katalytická redukce 
oxidu dusíku Ad Blue, dočišťovací katalyzátor.
Na přání: 
Výkon motoru 210 kW (286 Hp) 
při 2500 ot./min-1. (Krouticí moment 1000 Nm při 
1250 ot./min-1.), předehřívač paliva, výfuk vyve-
dený do střechy. 

Převodovka 
Automatická převodovka ZF nebo Voith 

Řízení 
Řízení s hydraulickým posilovačem. 

Vzduchový okruh 
Tlak 12 barů. Dvouválcový kompresor vzduchu 
630 cm3 s průtokovou rychlostí 760 l/min. Pohá-
něný ozubenými koly a chlazený obvodem moto-

ru. Trubky z polyamidu a nerezové oceli, fitinky 
pro rychlé upevnění. Vysoušeč vzduchu. Manu-
ální odvzdušňovací ventily na vzduchojemech. 
Cyklonový čistič vzduchu. 

Brzdy 
Provozní brzdy – pneumaticky ovládané kotou-
čové brzdy vpředu a vzadu. Ruční odvzdušňová-
ní, hydraulický retardér integrovaný v automatic-
ké převodovce s ovládáním brzdovým pedálem. 
Pneumatická parkovací brzda aktivovaná při 
nízkém objemu vzduchu, pružinové válce na 
zadních kolech. Zastávková brzda – ovládaná 
ručně k dočasnému zastavení aktivací zadního 
brzdového okruhu. Parkovací a dveřní brzdy jsou 
ovládány přes samostatné okruhy. Nouzová brz-
da je ovládaná systémem parkovací brzdy. Sys-
témy ABS-ASR, EBS. 

Přední náprava 
Nezávislé zavěšení kol přední nápravy. 

Zadní náprava 
Zadní náprava s dvojitou redukcí ZF AV 132–87°. 
Redukční poměr ve středu – 1/3,2. Převod dife-
renciálu nápravy – 6.21 (19 × 37). 

Klasický design autobusu Heuliez
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Pérování 
Pneumatické pérování. 2 měchy vpředu, 4 mě-
chy vzadu. Konstantní výška podlahy je regulo-
vaná elektrickými vyrovnávacími ventily. Zvedání 
výšky pérování pro jízdu přes překážky. Knee-
ling, ovládaný z místa řidiče. 

Podvozek a karoserie 
Samonosná konstrukce karoserie. Antikorozní 
úprava podvozku ponořením do kataforetické 
lázně. Karoserie je sestavena z 5 základních 
panelů (čelního, zadního, levého, pravého a hor-
ního) je zhotovena z nerezových vzájemně sva-
řených ocelových a plechových dílů. Podlaha 
z překližky o tloušťce 12 mm je na obou stranách 
chráněna fenolovými pryskyřicemi a na spodní 
části pryskyřicemi s obsahem vosku. Přední pa-
nel, zadní panel, střecha a boční panely z kompo-
zitu. Montáž lepením. Podběhy kol s ochrannou 
vrstvou proti odlétajícím kamenům. Nárazníky na 
předním a zadním panelu jsou složené ze tří dílů. 
Na přání:
Detektor ohně a hasicí zařízení v prostoru motoru.

Olakování 
Vnější olakování – polyuretanový lak (bílý, RAL 
9010), základní provedení. 

Vnější výbava 
Vnější zpětná zrcátka, pravé a levé. Integrované 
držáky vlaječek. Kryty matic na předních kolech. 
Na přání:
Elektrické ovládání a odmrazování zpětných 
vnějších zrcátek, kryty na předních a zadních 
kolech.

Zasklení 
Tónované TSA zasklení vozidla. Čelní sklo TSA 
lepené do předního panelu. Tónované zadní 
okno. Lepená boční okna – pravá strana – 3 pev-
ná jednodílná okna a 1 okno s vyklápěcí ventilací. 
Levá strana – 4 pevná jednodílná okna, 1 okno 

s vyklápěcí ventilací. Okno řidiče – posuvné 
v přední části. 
Na přání: 
Posuvné ventilace v oknech, levá strana – 2 
sklopná a 3 pevná boční okna, 1 snížené proskle-

ní v prostoru plošiny, atermické čelní sklo, ater-
mická boční okna, prosklená střecha Lumi’Bus®. 

Vstupní prostor a dveře 
2 dveře, dvoukřídlé s otevíráním dovnitř, pneuma-

Zadní linie karoserie

Dobře vyřešený interiérCestující mají v autobusu Heuliez pohodlí

Autobus Heuliez GX 137 před zámkem Nové Hrady u Vysokého Mýta

➔
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ticky poháněné. Obě křídla na předních dveřích 
mají dvojité sklo. Při otevření prostředních dveří 
se aktivují brzdy. Manuálně výklopná nástupní 
plošina pro invalidní vozík u prostředních dveří. 
Akustická signalizace (bzučák) při zavírání dveří. 
Na přání:
Samoobslužný systém, elektricky ovládaná 
plošina pro invalidní vozík, posuvné dveře upro-
střed, třetí dveře, dvoukřídlové s otvíráním.

Prostor řidiče 
Nastavitelný volant (výškově i úhlově). Sedadlo 
řidiče s pneumatickým pérováním s ovladačem 
nastavení na pravé straně. Přístrojová deska 
VDV s kontrolkami a displejem. Dveře kabiny ři-
diče, stěna za řidičem s prosklenou horní částí. 
Vnitřní zpětná zrcátka. Protisluneční clona na 
levé straně a vpředu. Světlo pro řidiče, prostor 
pro zavazadlo řidiče. 

Vnitřní provedení a výbava 
Vysoce odolná podlahová krytina s pokrytím 
boků do úrovně topení. Laminované panely stře-
chy a boční panely. Podběhy z tepelně tvarova-
ného plastu. Polyesterové stropní oblouky. 
Ukazatel cílové stanice vpředu s otevíracím 
zakrytováním. Tónovaná skla TSA mezistěn 
u dveří. 4 reproduktory. 5 kladívek pro nouzové 
opuštění vozu. Hasicí přístroj v blízkosti prosto-
ru řidiče. 5 tlačítek pro žádost o zastavení na 
vyžádání s akustickou signalizací. Prostor pro 
vozíčkáře s čalouněnou opěrou a tlačítkem pro 
zastavení na vyžádání s akustickou signalizací. 
Na přání:
Čalouněná opěra prostoru plošiny, sledování 
prostoru cestujících videokamerami. 

Topení – klimatizace 
Přední výtopná/odmrazovací jednotka pro pro-

Přestože název Heuliez zní exoticky (po přidání 
názvu modelu GX 137 možná dokonce až asijsky), 
opak je pravdou a nevěřili byste, kolik společného 
má tato automobilka s vysokomýtským výrobcem 
autobusů. Francouzský výrobce Heuliez totiž oplývá 
podobně bohatou a dlouhou historií jako tradiční 
karosárna Sodomka ve Vysokém Mýtě. Dalším spo-
lečným jmenovatelem obou výrobců je záštita stejné 
nadnárodní společnosti. V rámci poměrně mohutné 
propagační a zkušební kampaně jsem si autobus 
vyzkoušel v kopcovitém terénu Orlických hor. Model 
GX 137 je neobvyklý v několika ohledech. Samotná 
skutečnost toho, že Heuliez je výrobcem zaměře-
ným na produkci městských autobusů, předpokládá 
celkovou robustnost a propracovanost. I přes svoji 
kompaktnost a subtilní vnější rozměry je základem 
GX 137 model Urbanway. Totiž již na první pohled 
zasvěceného pozorovatele zaujmou kola o rozměru 
R 22,5, která působí přesně opačně než je dnes 
u městských autobusů zvykem (kola malých prů-
měrů pro velké nástavby). Jsem přesvědčen, že 
právě tento parametr má velkou zásluhu na sta-
bilitě a komfortu jízdy vozidla (díky šířce karoserie 
2330 mm jsou montovány tzv. singl-pneumati-
ky). Z pohledu rozměrů přichází na mysl srovnání 
s častým zástupcem segmentu malých městských 
autobusů – Solarisem Urbino 8,9 LE. Ve vnějších 
rozměrech nenalezneme zásadní rozdíly. To, co 
oproti konkurenci Heuliez GX 137 nabízí opravdu 
k dobru, je počet dveří. Zatímco zákazníci ostatních 
automobilek musejí vystačit se dvěma dveřmi, GX 
137 nabízí dveře troje (na přání samozřejmě i dvo-
je). Z obecných požadavků pro tento zcela speci-
fický segment autobusů patří kromě skromných 
vnějších rozměrů také fakt, aby se vozidlo dokázalo 
pohybovat co možná nejrychleji. Samozřejmě v tuto 
chvíli nemám na mysli absolutní rychlost pohybu 
autobusu, ale to, jak rychle mlže docházet k obratu 
cestujících. Zde padá jednoznačné plus na stranu 
Heuliezu. Pohonnou jednotkou byl v testovaném 
vozidle slabší z nabízených motorů řady Tector. 
S výkonem řádově 250 koní (184 kW) se však nedá 
zdaleka hovořit o nedostatku (samozřejmě je tento 
parametr třeba zhodnotit v závislosti na konkrétním 
použití – určitě tento motor vyhoví parametrům 
města České Budějovice, kde byl testován, jiná 
situace by samozřejmě nastala u příkladu měst 
v členitém terénu). Samotné dílenské zpracování 
interiéru vozidla je důkazem toho, že GX 137 není 
zcela konfekčním produktem určeným pro každé 
výběrové řízení. Každá legrace totiž něco stojí (GX 
137 je opravdu dobrým kompromisem všech poža-
davků) a není tudíž žádným tajemstvím, že cenovka 
na voze tomu zkrátka odpovídá.

Jan Balíček
autor pravidelně řídí linkové autobusy dopravní 
firmy Martin Uher, s. r. o.

Slovo profeSionála

Motor Tector 7 o výkonu 184 kW

Snadný přístup k výměně žárovek reflektorů
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stor řidiče (vzduchem z vnějšku nebo recirkulo-
vaným vzduchem). 4rychlostní ovládání. Topení 
v prostoru cestujících (nucené větrání) s 2 rych-
lostním ovladačem na palubní desce. Tepelně 
izolovaná střecha. 
Na přání: 
Střešní ventilace elektricky otevíraná, další to-
pení v prostoru cestujících, klimatizace prostoru 
cestujících a řidiče. 

Uspořádání sedadel 
4 sedadla pro osoby se sníženou pohyblivostí. 
Přídržené tyče a madla s epoxydovým nátěrem. 
Šedé nohy sedadel s epoxydovým nátěrem. 
Na přání: 
Přídržná tyč z více sloupků na centrální plošině, 
přídržné tyče z nerez oceli, možnosti vybavení 
sedadel cestujících (čalounění odolné proti po-
škození nebo jiné možnosti sedadel – nutné kon-
zultovat). 

Informační odbavovací systém 
Předúprava pro čelní a boční elektronický panel 
cílové stanice. 1 samostatný osvětlený ukazatel 
«zastávka na vyžádání» vpředu. Příprava pro 
vnitřní informační panel za řidičem. Příprava pro 
akustické a vizuální informace. 

Elektrická výbava 
Jmenovité napětí 24 V. 2 bezúdržbové akumulá-
tory 12 V 185 A/h upevněné na posuvných pod-
pěrách umístěné ve schráně v přední části na levé 
straně vozidla. Zásuvka Fenwick na dobíjení ba-
terií a start motoru. 2 samostatné 90 A alternátory. 
Tepelné jističe. Přední světla – parkovací světla, 
potkávací světla, reflektory upevněné na pantu 
a směrová světla. 
Zadní světla: parkovací světla, brzdová světla, 
mlhová světla, světla zpětného chodu a směrová 
světla. 
3 rychlostní stěrače čelního skla s přerušovaným 
ovladačem rychlostí. Elektricky ovládaný ostřiko-
vač čelního skla s tryskami na stěračích. Osvět-
lení prostoru pro cestující stropními fluorescenč-
ními světly (možnost střídavého rozložení). 
Osvětlení dveřních prostorů. Osvětlení prostoru 
řidiče a prostoru motoru. Systém úspory elek-
trické energie při intenzivní zátěži, když je motor 
vypnutý. Schrána elektroinstalace umístěná ve 
spodní části stěny za sedadlem řidiče. Systém 
palubní diagnostiky (1. úroveň). 
Na přání: 
Přední mlhová světla
3. brzdové světlo 
Zdvojená zadní koncová světla (brzdy/směrovky) 
LED osvětlení interiéru vozidla pro zpříjemnění 
atmosféry ve vozidle 
LED světla pro denní svícení 
Kompletní rádio výbava 
„Gong“ klaxon pro jízdu v pěší zóně 
Ukazatel průměrné spotřeby paliva na palubní 
desce 
Alternátory 150 A (pro volbu s klimatizaci).

Palivová nádrž 
Objem: 230 litrů + 54litrová nádrž AdBlue. Plnicí 
otvory na pravé straně vzadu. 

Kola a pneumatiky 
Pneumatiky 275/70 R 22.5 vpředu a 455/45 R 
22.5 vzadu. 

Parametry výkonu 
Maximální rychlost: 85 km/h.

Jiří Štěpánek 

Vybrané technické údaje 

Heuliez GX 137
Motor
Šestiválcový Tector 7 Euro 6 Hnací ústrojí 

Umístění motoru  vzadu vlevo, podélně uložený

Výkon – 184 kW (250 Hp)/950 Nm při 1400 
ot./min-1, zdvihový objem 6,7 litrů, vstřikování 
Common-Rail

Rozměry
Délka  9520 mm 

Šířka  2330 mm 

Výška  
(bez klimatizace/s klimatizací)  2885/3035 mm 

Rozvor kol  4130 mm 

Přední/zadní převis  2515/2875 mm 

Rozchod kol vpředu/vzadu  1950/1796 mm 

Vnitřní výška vpředu/vzadu  2370 mm 

Výška předních/prostředních/ 
zadních dveří 320/330/340 mm 

Šířka předních/prostředních/ 
zadních dveří  1000/1200/850 mm 

Vnější poloměr zatáčení  8170 mm 

Vnitřní poloměr zatáčení  6570 mm 

Úhel nájezdu vpředu/vzadu  80/80 

GVW (maximální povolené celkové  
zatížení, závisí na místní legislativě)  17 600 kg 

Maximální povolené zatížení  
na přední nápravu    7245 kg 

Maximální povolené zatížení  
na zadní nápravu     10 400 kg 

Obsaditelnost            16 sedadel + řidič

Palivová nádrž a nádrž na Ad Blue Chladicí sekce

Sedadla jsou dobře omyvatelné a udržovatelné
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Testování nových
motorů MB ve Slovinsku

Automobilka Mercedes-Benz proklamuje u nových motorů oM 471  
pro těžká nákladní vozidla a autobusy nižší spotřebu paliva  
a nižší emise Co2, vyšší výkon i točivý moment.

P roto proběhly testy motorů nejprve na 
dvacet let staré testovací trase ze Stutt-
gartu do Hamburku a poté ze slovinské 

Lublaně do přímořského letoviska Portorože 
v délce 130 km. Nejprve jsme jeli v městském 
provozu ve slovinském hlavním městě Lublaně 
a poté po dálnici k moři. Nejprve jsme zkusili ma-
nuální systém a poté byl na dálnici využit inteli-
gentní tempomat Predictive Powertrain Control 
(PPC). Po rovině a z kopce jsme jeli rychlostí 83 
km/h., do kopce 75 km/h a z kopce až 89 km/h. 
Tahač o hmotnosti 18 tun měl zapojen návěs 
s nákladem o hmotnosti 40 tun. Testovaný tahač 
Actros 1848 LS 4x2 měl motor OM 471 o maxi-
málním výkonu 350 kW/1800 min-1. Velmi členitá 
testovací trasa nedělala tahači žádné problémy, 
plynule přecházel do stoupání i klesání a hluč-
nost byla minimální. Motor má slušnou akceleraci 
při rozjezdech i jízdě na rovném úseku. Celková 
spotřeba na 130kilometrovém úseku vyšla na 
29,5 litrů/100 km. Lze také konstatovat, že se 
zlepšila jízdní dynamika díky vyššímu točivému 
momentu.

Výrobce garantuje úsporu 1100 litrů paliva za rok 
a o tři tuny méně emisí CO2, které platí při ujetí 
130 000 km za rok.

Jako dokonalé spojení ekonomiky a ekologie 
představil Mercedes-Benz již na jaře 2011, s vel-
kým předstihem před zavedením emisní normy 
Euro 6, zcela nově vyvinutou generaci motorů, 
která byla určena pro postupně nově zaváděná 
těžká nákladní vozidla Actros, Antos a Arocs pro 
těžkou dálkovou, rozvážkovou a stavební dopra-
vu. Prvním členem nové řady motorů je OM 471. 
Motor pro těžký provoz otvírá svou technikou 
a z ní plynoucími schopnostmi a vlastnostmi no-
vou kapitolu v konstrukci motorů pro těžká užit-
ková vozidla. Řadový šestiválec se zdvihovým 
objemem 12,8 litru má robustní konstrukcí a řadu 
technických inovací. Mezi zásadní znaky patří 
dva montované vačkové hřídele v hlavě válců, 
jedinečná vstřikovací soustava Common-Rail 
se zvyšováním tlaku X-Pulse, asymetrické výfu-
kové turbodmychadlo, výkonná motorová brzda 
a čištění výfukových plynů s technikou SCR, 
recirkulací výfukových plynů a filtrem pevných 
částic, které splňuje přísnou emisní normu Euro 
VI. Motor OM 471 vzbudil hned na začátku po-
zornost svými výsledky v oblasti spotřeby paliva, 
k nimž přispěla mimo jiné i aerodynamika a op-
timalizace činnosti vedlejších spotřebičů. Jako 
důkaz absolvoval nejprve nový Mercedes-Benz 
Actros na podzim 2011 rekordní jízdu s celkovou 

délkou 10 000 km. Bezprostředně poté potvrzo-
vali nízkou spotřebu paliva i zákazníci. Podnika-
telé profitují především z nízkých nákladů, které 
plynou z nízké spotřeby paliva a oleje, extrémně 
dlouhých servisních intervalů až 150 000 km, 
jakož i robustnosti a dlouhé životnosti motorů. 
Řidiči oceňují spontánní reakce, vysokou úroveň 
hnací síly již při nízkých otáčkách a kultivovanost 
motorů i jejich výkonnou motorovou brzdu. Moto-
ry řady OM 471 se již osvědčily v praktickém pro-
vozu v nákladních vozidlech i autobusech značek 
Mercedes-Benz a Setra. Včetně úzce příbuz-
ných motorů pro zámořské trhy bylo vyrobeno 
již 250 000 těchto poháněcích jednotek – žádná 
jiná platforma motorů pro těžký provoz nedosa-
huje vyšších výrobních počtů. Vývojáři motorů 
u nejnovější generace ještě více zvýraznili dobré 
vlastnosti motorů OM 471 mnoha jednotlivými 
opatřeními. Nejdůležitějším cílem dalšího vývoje 
bylo důsledné zaměření na nízké provozní nákla-
dy. Nejnovější generace motorů OM 471 tak opět 
zdůrazňuje kvality této řady. Díky ní se podařilo 
snížit spotřebu paliva o další až tři procenta a také 
robustnost byla dále zvýšena. Inženýři zároveň 
výrazně zvýšili točivý moment při nízkých otáč-
kách a rozšířili nabídku na pět výkonových stup-
ňů s novou vrcholnou verzí.

Testování u hlavního slovinského města Lublaňě
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Základní výkonové varianty s 310, 330 a 350 kW 
jsou doplněny třemi verzemi s označením „Top 
Torque“. U těchto motorů je při jízdě na nejvyšší 
převodový stupeň automatizované převodovky 
Mercedes PowerShift 3 v případě potřeby zvýšen 
točivý moment o 200 Nm. Tato strategie snižuje 
potřebný počet řazení a zvyšuje rychlost přepra-
vy bez negativního vlivu na spotřebu paliva. Její 
význam je u nejnovější generace těchto motorů 
posílen ještě rychlejším nárůstem točivého mo-
mentu ve velmi nízkých otáčkách. Strohá čísla 
udávající maximální hodnoty výkonu a točivého 
momentu těchto motorů uvedenou skutečnost 
odrážejí pouze částečně. Nejvyšší výkon je 
u všech motorů nové generace k dispozici na té-
měř konstantní úrovni v širokém rozsahu otáček 
od 1450 do 1800 min-1. Také nejvyšší točivý mo-
ment je téměř konstantní od 900 do 1450 min-1. 
Z toho plyne výborná jízdní charakteristika s mi-
mořádně širokým pásmem využitelných otáček.

Nejnovější generace vstřikovací soustavy 
X-Pulse. Zásadní součástí nové generace mo-
torů je nejnovější generace vstřikovací soustavy 
X-Pulse, jedinečného systému Common-   Rail 
se zvyšováním tlaku ve vstřikovačích a mož-
ností libovolného řízení průběhu vstřikovacího 
procesu. Maximální tlak ve společném potrubí 
byl zvýšen z 900 na 1160 barů, což umožňuje 
dosahovat maximálního vstřikovacího tlaku 2700 
barů. Dosavadní sedmiotvorové vstřikovací trys-
ky byly nahrazeny osmiotvorovými tryskami, 
čímž se zvýšil maximální průtok o deset procent. 
Kromě toho je nová geometrie vybrání dna pístu 
a kompresní poměr byl výrazně zvýšen ze 17,3:1 
na 18,3:1, přičemž míra recirkulace výfukových 
plynů byla snížena. Souhrn všech opatření při-
nesl další zvýšení účinnosti v celém rozsahu 
provozních podmínek. Výsledkem je výrazně 
nižší spotřeba paliva. Důsledkem nového prů-
běhu křivky točivého momentu je také posunutí 
nejnižší spotřeby paliva do oblasti nižších otá-
ček. Protože je motor důsledně koncipován pro 
nízkou spotřebu paliva, dochází při spalování 
k vyšší tvorbě emisí NOx. Proto byl systém SCR 
vybaven novým a účinným katalyzátorem SCR. 
Spotřeba aditiva AdBlue odpovídá přibližně pěti 
procentům spotřeby paliva, což je přibližně na 
úrovni předchozích motorů Euro V. Bilance ná-
kladů je pozitivní. Až o tři procenta nižší spotřeba 
paliva je doprovázena jen mírně zvýšenou spo-
třebou výrazně levnějšího AdBlue pro čištění 
výfukových plynů. Jinak řečeno – při ročně ujeté 
vzdálenosti 130 000 km v dálkové dopravě a spo-
třebě paliva cca 28,5 l/100 km na náročné trase 
s plným zatížením ušetří každý Mercedes-Benz 

Actros s nejnovější generací motoru OM 471 za 
rok přibližně 1100 litrů paliva a vypustí do ovzduší 
přibližně o tři tuny méně emisí CO2.

Vrcholná verze s výkonem 390 kW (530 k). 
Nejnovější generace X-Pulse s výrazně vyšším 
vstřikovacím tlakem tvoří zároveň předpoklad 
pro zavedení nové vrcholné verze řady OM 
471, která dosahuje nejvyššího výkonu 390 kW 
(530 k) a vynikajícího maximálního točivého mo-
mentu 2600 Nm. Již při volnoběžných otáčkách 
600 min-1 nabízí nový motor suverénní točivý 
moment 1600 Nm. OM 471 tak vstupuje do ob-
lasti výkonových parametrů, které byly ještě před 
několika lety vyhrazeny výrazně větším motorům 
a osmiválcům. OM 471 patří mezi nejvýkonnější 
vznětové motory své třídy. Pozornost si zasluhují 
rovněž hodnoty výkonu 30,5 kW (41,4 k) na litr 
zdvihového objemu a točivého momentu 203 Nm 
na litr zdvihového objemu. Nová vrcholná verze 
splňuje všechny požadavky dokonce i na velmi 
náročný provoz se soupravami o celkové hmot-
nosti 40 tun a více. Provozovatelé zároveň těží 
ze zřetelných výhod v oblastech hmotnosti a spo-
třeby paliva v porovnání s většími motory podob-
ných výkonových parametrů.

Vysoký točivý moment již od nejnižších otá-
ček. Z nového vstřikování profituje nejen nejvý-
konnější verze, ale i všechny ostatní výkonové 
varianty motoru OM 471. Hodnoty nejvyššího 
výkonu a točivého momentu jednotlivých motorů 
sice zůstávají nominálně beze změny, ale křiv-
ky průběhu výkonu a točivého momentu mají 
v oblasti nejnižších otáček výrazně strmější růst, 

a odrážejí tak novou charakteristiku motorů. Ve 
všech výkonových stupních dosahují nové mo-
tory již při necelých 800 min-1 točivého momentu 
minimálně 2000 Nm. V závislosti na výkonovém 
stupni je maxima točivého momentu dosaženo již 
přibližně mezi 800 a 950 min-1. Podobně výhodný 
je v důsledku toho také průběh výkonové křivky 
nových motorů. Jmenovité otáčky činí nyní 1600 
min-1, ale i při dosavadních 1800 min-1 poskytuje 
motor výkon, který je jen o jedno procento nižší 
než maximum. V závislosti na výkonové varian-
tě je 95 procent maxima výkonu dosaženo již při 
cca 1300 až 1400 min-1. To v praxi znamená vy-
nikající provozní vlastnosti za všech myslitelných 
podmínek v extrémně širokém pásmu využitel-
ných otáček cca 1000 min-1. Zejména v nízkých 
otáčkách zanechávají již beztak výkonné motory 
nyní dojem, že patří minimálně 
o jednu výkonovou třídu výš.

Nižší otáčky v důsledku nižšího stálého převo-
du. Mercedes-Benz používá tuto novou charak-
teristiku pro delší standardní stálý převod. Jeho 
hodnota i = 2,533 místo dosavadní i = 2,611 
znamená snížení úrovně otáček o tři procenta. 
U pneumatik 315/70 R 22,5 z toho plynou otáčky 
pouhých 1150 min-1 při rychlosti jízdy 85 km/h. 
Díky nové výkonové charakteristice to není na 
úkor jízdních výkonů. Motory naopak disponu-
jí ve stoupání výrazně vyššími rezervami. Toto 
zvýšení jízdní dynamiky je patrné nejen při jízdě 
po dálnici, nýbrž i na ostatních silnicích. Dokládá 
to například mimořádně oblíbený Actros 1845. 
Při rychlosti jízdy 65 km/h má motor s novým 
stálým převodem na nejvyšší stupeň otáčky jen 
necelých 900 min-1. Motor dosahuje již při těch-
to otáčkách téměř svého maximálního točivého 
momentu 2200 Nm, a vykazuje přitom dokonce 
ještě výrazné rezervy. S dosavadním motorem 
a stálým převodem jel Actros 1845 na nejvyšší 
převodový stupeň při stejné rychlosti s otáčkami 
přesahujícími hranici 900 min-1, ale točivý mo-
ment necelých 2000 Nm byl již v sestupné oblasti. 
Sečteno a podtrženo to znamená, že nejnovější 
generace motorů Mercedes-Benz OM 471 kom-
binuje citelně vyšší jízdní výkony s výrazně nižší 
spotřebou paliva.

Mercedes-Benz OM 471 je nyní k dispOzici  
v následujících základních verzích

Výkon točivý moment

310 kW (421 k) při 1600 min-1 2100 Nm při 1100 min-1  

330 kW (449 k) při 1600 min-1  2200 Nm při 1100 min-1  

350 kW (476 k) při 1600 min-1  2300 Nm při 1100 min-1  

375 kW (510 k) při 1600 min-1  2500 Nm při 1100 min-1  

390 kW (530 k) při 1600 min-1 2600 Nm při 1100 min-1

Testovaná vozidla na mořském břehu

➔
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reportáž
➔ Motory MB

Patentované řešení recirkulace výfukových 
plynů. Mezi zvláštnosti motoru OM 471 patřilo 
od začátku asymetrické turbodmychadlo. Za 
účelem rychlého nárůstu plnicího tlaku s odpo-
vídajícím rychlým nárůstem výkonu a točivého 
momentu jsou výfukové plyny z válců čtyři až šest 
přiváděny bez oklik přímo k oběžnému kolu tur-
bíny. Naproti tomu definovaná část výfukových 
plynů z válců jedna až tři je odkláněna do systé-
mu recirkulace výfukových plynů, který slouží ke 
snižování emisí NOx. Toto řešení bylo v principu 
zachováno, avšak v detailech rozhodujícím způ-
sobem zdokonaleno. Místo dosavadních klapek 
AGR v okruhu AGR je nyní jedna klapka AGR 
umístěna ve sběrném výfukovém potrubí, daleko 
před vstupem výfukových plynů do turbodmy-
chadla. Zatímco dosud bylo rozdělování výfuko-
vých plynů mezi sběrným výfukovým potrubím 
a turbodmychadlem závislé mimo jiné na tvaru 
sběrného potrubí a geometrii asymetrického tur-
bodmychadla, lze nyní rozdělování výfukových 
plynů plynule a velmi precizně regulovat v celém 
rozsahu provozních podmínek. Z toho pramení 
účinné řízení chladicí soustavy a všeobecně nižší 
míra AGR s přínosy pro spotřebu paliva. Jak míru 
AGR, tak i proudění výfukových plynů k turbod-
mychadlu lze vhledem k nové poloze klapky řídit 
v závislosti na provozní charakteristice motoru. 
Díky tomu již není nutné sledování recirkulace 
výfukových plynů senzorem ve Venturiho tru-
bici (obtoku recirkulace výfukových plynů), ani 
následná regulace AGR. Plynule nastavitelná 
klapka AGR ve své nové poloze otvírá kromě 
toho novou šíři asymetrie. Zcela podle potřeby 
může být 0 až 100 procent výfukových plynů ze 
tří příslušných válců přiváděno zpět do válců, což 
je v konstrukci motorů jedinečné. Klapka AGR 
tak ovládá nejen proudění výfukových plynů do 
systému recirkulace výfukových plynů, ale i k tur-
bodmychadlu.

Asymetrické vstřikování optimalizuje kvalitu 
výfukových plynů.

Rovněž nové je asymetrické vstřikování. V nor-
málním provozu jsou vstřikovače všech šesti vál-
ců motoru OM 471 zásobovány stejným množ-
stvím paliva. Je-li při nízkém zatížení nezbytná 
regenerace filtru pevných částí, je ke zvýšení 
teploty výfukových plynů nastavena vysoká míra 
AGR až kolem 50 procent. Aby se v tomto pří-
padě zabránilo neúplnému spalování s vyšším 
podílem pevných částic ve výfukových plynech, 
je při zvýšení míry AGR zároveň plynule snižo-
váno množství paliva vstřikovaného do válců 
jedna až tři a zvyšováno množství paliva pro vál-
ce čtyři až šest. V extrémním případě může být 
sníženo vstřikované množství pro první tři válce 
až na nulu, zatímco ostatní tři válce pracují jako 
při maximálním zatížení. Na výkon, ani spotřebu 
paliva nemá toto snižování množství vstřikova-
ného paliva až k úplné deaktivaci válců žádný 
vliv, naproti tomu se zvyšuje kvalita výfukových 
plynů a klesají emise pevných částic. Pro řidiče 
jsou tyto změny nepostřehnutelné. To samé platí, 
když se sešlápnutím pedálu plynu zvýší zatíže-
ní motoru a palivo je vstřikováno do všech válců 
opět rovnoměrně.

Turbodmychadlo z vlastní výroby s vynikají-
cí účinností. K rychlému a vysokému zvýšení 
výkonu při nízkých otáčkách přispívá nové asy-
metrické výfukové turbodmychadlo, které bylo 
vyvinuto značkou Mercedes-Benz a je vyráběno 
v motorárně Mannheim. Konstrukce vlastního 
turbodmychadla tak mohla být precizně přizpů-
sobena požadavkům motorů OM 471. Turbod-
mychadlo přesvědčí i svou vynikající účinností. 
Velmi přísné tolerance v sériové výrobě zajišťují 
nejvyšší kvalitu a dlouhou životnost. Asymetrické 
turbodmychadlo má stejně jako dosud pevnou 
geometrii rozváděcích lopatek turbíny. Z technic-
kého hlediska je tato jednodušší varianta mno-
hem méně náchylná k poruchám, než například 
turbodmychadlo s variabilní geometrií rozvádě-
cích lopatek. Ke zjednodušení přispívá rovněž 
upuštění od obtokového ventilu. Tento krok sni-

žuje komplexnost turbodmychadla a eliminuje 
potenciální zdroje závad, jako jsou například ne-
těsnosti – to je další plusový bod pro robustnost 
a dlouhou životnost motorů OM 471.

Ještě robustnější díky menšímu počtu sen-
zorů a předvídavému řízení pracovních pro-
cesů motoru. Mercedes-Benz se u nejnovější 
generace motorů OM 471 zřekl nejen obtoko-
vého ventilu pro turbodmychadlo, ale i regulace 
plnicího tlaku. Společně s eliminací senzoru AGR 
a regulace AGR to znamená, že termodynamicky 
až do detailu optimalizovaný motor je provozován 
s předvídavým řízením pracovních procesů. Mo-
tor pracuje díky tomuto řízení ještě hospodárněji. 
Přesné, „předvídavé“ řízení veškerých paramet-
rů vede k optimální účinnosti bez oklik v podobě 
jednotlivých systémů regulace a jejich kombina-
cí. Například propracovaná strategie řízení emisí 
nahrazuje veškeré dosud běžné individuální sys-
témy regulace recirkulace výfukových plynů a pl-
nicího tlaku, a díky tomu pracuje výrazně účinněji. 
Motor je zároveň ještě robustnější díky eliminaci 
četných komponentů a dílů. Základní myšlenka je 
stejně jednoduchá jako logická – co motor nemá, 
to se ani nemůže porouchat. Místo na senzory 
s následnou regulací sází Mercedes-Benz na 
různé podpůrné režimy, například při provozu se 
studeným motorem, se studeným nasávaným 
vzduchem nebo se studeným systémem do-
datečného čištění výfukových plynů. Stejně tak 
jsou v řídicí jednotce uloženy režimy pro provoz 
ve středních a vysokých nadmořských výškách, 
jakož i pro pasivní a aktivní regeneraci nebo re-
generaci při volnoběhu. S výjimkou aktivní rege-
nerace se přitom jedná o zcela plynulé průběhy 
regulace, kdy může být motor provozován vždy 
v oblasti optimální účinnosti.

Jiří Štěpánek 

Vybrané technické údaje 

testované vozidlo Actros 1848 LS 4x2

Motor  OM 471, R6, 13,8 l, Euro 6

Výkon  350 kW/1800 min-1

Točivý moment  2300 Nm/1100 min-1

Převodovka  Mercedes PowerShift 3

Retardér  sekundární vodní

Motorová brzda  400 kW/2300 1/min

Brzdové systémy   EPB, ABS, ASR

Hmotnosti – celková  18 tun, návěs 40 tun

Většinou se jelo na tempomat

Měřicí technika
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A Daimler Brand

Bezpečnost je součástí naší DNA. 
Odjakživa.
Bezpečnost je u nás na prvním místě. Od celosvětově prvního vozidla s brzdami 
na všech kolech přes první nákladní vozidlo s ABS a ASR až po mnoho dalších uži-
tečných bezpečnostních systémů, které dnes patří ke standardní výbavě. Dalším milníkem 
je již tři roky dostupný Active Brake Assist 3. 
Více informací o našich bezpečnostních systémech obdržíte u svého partnera 
Mercedes-Benz.
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➔ Automobily

Unikátní technologie Volvo
Kombinace systému řízení a přední nápravy zaručuje perfektní vlastnosti 
řízení a zvýšený komfort.

N ezávislé zavěšení předních kol (Indivi-
dual front suspension – IFS) společnosti 
Volvo Trucks může být nyní ve specifi-

kacích vozidel kombinováno s dynamickým sys-
témem řízení Volvo Dynamic Steering. „Toto je 
zcela unikátní kombinace, která dává řidiči pocit 
perfektního řízení a ovladatelnosti,“ říká ředitelka 
segmentu vozidel pro dálkovou přepravu společ-
nosti Volvo Trucks, Kristin Signertová.
Tato kombinace najde největší využití v oboru 
dálkové přepravy, kde během typických dlou-
hých pracovních směn zlepšení stability, přes-
nosti a ovladatelnosti zvláště vynikne. A co více, 
řízení při nízkých rychlostech je lehčí a hladší. 
„Nezávislé zavěšení předních kol zaručuje per-
fektní stabilitu vozidla na silnici a komfort, který 
nabízí Volvo Dynamic Steering, se projeví nejen 
ve zdokonalení pracovního prostředí, ale i ve sní-
žení rizika nemoci z povolání u řidiče,“ vysvětluje 
Kristin Signertová. Díky nezávislému zavěšení 
se kola na přední nápravě navzájem tolik neo-
vlivňují, což se projeví v hladší a stabilnější jízdě 
po silnici. Hřebenové řízení systému poskytuje 
bezprostřední zpětnou vazbu a dává bezpečný 
pocit přesnosti a ovladatelnosti.
S řízením Volvo Dynamic Steering jsou pohyby 
volantu, způsobované vibracemi přenášenými 
z nerovností vozovky, podstatně eliminovány. 
Výsledkem toho je nejen lehčí a hladší řízení, 
ale dlouhodobě také menší zatěžování svalů 
a kloubů řidiče. „Řidič se může cítit víc uvolněně 
a pohybuje se ve zdravějším prostředí. To zna-
mená, že v dlouhodobém důsledku tato kombi-
nace zvyšuje jeho produktivitu,“ říká Kristin Sig-
nertová. Kombinaci těchto dvou systémů může 
již nyní zákazník objednávat u modelů Volvo FH 
a Volvo FH16.

Fakta o nezávislém zavěšení  
předních kol
■■ Systém se skládá ze dvojitých rozvidlených 
kyvných ramen, která umožňují, aby se 
obě kola ve vertikálním směru pohybovala 
nezávisle jedno na druhém. 
■■ Hřebenové řízení zaručuje, že nákladní 
vozidlo bezprostředně reaguje na podněty 
z volantu.
■■ Příčné prvky systému zajišťují horizontální 
stabilizaci a jejich vzduchové měchy 
absorbují a usměrňují vertikální pohyby, což 
přispívá ke komfortnímu charakteru zavěšení.
■■ Zde se podívejte na video o individuálním 
zavěšení předních kol Volvo, IFS (link)

Fakta o Volvo Dynamic Steering
■■ Řízení Volvo Dynamic Steering je založeno 
na konvenčním mechanickém systému 

řízení, u něhož je hřídel volantu spojena 
s převodkou řízení.
■■ Systém hydraulického posilovače řízení 
vytváří sílu, kterou řidič potřebuje pro 
natáčení kol nákladního vozidla. Systém 
společnosti Volvo používá elektronicky řízený 
elektromotor, umístěný na hřídeli volantu. 
■■ Elektrický motor působí souběžně 
s hydraulickým posilovačem řízení 
a s frekvencí několika tisíců okamžiků za 
sekundu je regulován elektronickou řídicí 
jednotkou.
■■ Při nižších rychlostech elektromotor poskytuje 
přídavnou sílu k otáčení a při vyšších 
rychlostech automaticky reguluje řízení tím, 
že kompenzuje nerovnoměrnosti, jejichž 
působení proniká až na volant, například 
působení bočního větru nebo díry v povrchu 
vozovky. -red- 
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➔ Hyundai

Hyundai v českých flotilách
Korejská značka Hyundai vedle hloupé vymezující se reklamy, úspěšně 
začala pronikat do flotil uniformovaných složek ČR.

V minulých týdnech dodal Hyundai 150 
vozů modelu Hyundai ix35 4x4 se zá-
žehovým motorem (nikoliv nový model 

Tuscon) Policii ČR, a několik měsíců před tím 
také zajímavé množství vozidel Celní správě ČR. 
A aby toho nebylo málo, prezident společnosti 
Hyundai Motor Czech Byung Kwon Sir, společně 
s ředitelem Městské policie Eduardem Šusterem 
podepsali smlouvu o dodání 40 vozů Hyundai i30 
kombi Městské policii Praha. Vozy pro Městskou 
policii Praha byly vyrobeny v závodě Hyundai 
Motor Manufacturing Czech v moravskoslez-
ských Nošovicích a budou speciálně upraveny 

pro potřeby Městské policie. Jedná se o model 
Hyundai i30 kombi 1.6 GDI o výkonu 99 kW 
(135 k) se sedmistupňovou dvouspojkovou pře-
vodovkou s automatickým řazením. Vozy budou 
Městské policii dodány do konce roku 2015. 
Poslední ozbrojenou složkou, kam Hyundai pro-
niknul, je armáda. Společnost Hyundai Motor 
Czech předala zástupcům Ministerstva obrany 
ČR osm vozů Hyundai i40 sedan, které byly vy-
brány v rámci výběrového řízení. Jedná se o dva 
vozy Hyundai i40 2.0 GDI vybavené manuální 
převodovkou, dva vozy i40 1.7 CRDi s manuální 
převodovkou a 4 vozy i40 CRDi se sedmi stup-
ňovou dvojspojkovou automatickou převodov-
kou. Vozy budou sloužit potřebám Ministerstva 
obrany, mimo jiné i Hradní stráže a Vojenského 
a ústředního archivu Praha.
To vše ve chvíli, kdy se na český trh teprve chys-
tal vstoupit zcela nový užitkový model Hyundai 

H350, který je určen hlavně pro flotily. 

Hyundai H350 – fakta
Počínaje říjnem 2015, značka Hyundai oficiál-
ně na českém trhu nabízí nové lehké užitkové 
vozidlo H350. Lehký užitkový model určený pro 
evropský trh rozšiřuje nabídku vedle stávajícího 
menšího modelu H-1. Ovšem vstupuje do vel-
mi konkurenčně nabitého segmentu trhu. Bude 
muset přesvědčit zákazníky, že je minimálně 
tak dobrý či nabízí něco navíc, než mají Citroën 
Jumper, Fiat Ducato, Ford Transit, M. B. Sprinter, 
Peugeot Boxer, Renault Master či VW Crafter. 

A k tomu musíte připočítat také hustotu servisní 
sítě, záruky a cenu vozidla. Novinářské předsta-
vení proběhlo na polygonu mosteckého okruhu 
za hustého deště, což sice nevadilo vozidlům, 
ani prvním jízdním zkouškám, ale nesvědčilo fo-
tografování.
H350 je postavený na flexibilní platformě, která 
nabízí tři různé verze karoserie – užitkový skříňo-
vý vůz, minibus a podvozek určený k dostavbě. 
H350 přebírá moderní estetické pojetí značky 
Hyundai, reprezentované jejími osobními vozy, 
a vyznačuje se osobitým, aerodynamickým de-
signem. H350 využívá výhod velmi odolného 
skeletu karoserie, doplněného sofistikovanou 
bezpečnostní výbavou, a díky tomu nabízí vel-
mi dobrou ochranu v případě nehody. Tohoto 
cíle bylo dosaženo použitím vysokopevnostních 
ocelí a vyspělých konstrukčních metod. Hyundai 
s modelem H350 přenáší mnohá technická řeše-

ní osobních automobilů do segmentu užitkových 
vozů, aby mohl zákazníkům nabízet prémiovou 
úroveň komfortu a užitných vlastností. H350 byl 
navržen jako robustní a spolehlivý pomocník, kte-
rý je zároveň dostatečně elegantní a kultivovaný, 
aby mohl fungovat také jako komfortní dopravní 
prostředek. Tato šíře schopností by měla být zá-
rukou spokojenosti majitelů vozidel H350. Šesti-
úhelníková maska chladiče byla integrována do 
předního nárazníku modelu H350 a její design vy-
kazuje podobnost s nejnovějšími osobními vozy 
Hyundai. Tento design předního nárazníku je es-
teticky atraktivní a zároveň praktický, protože je 
do něj zapuštěn boční schůdek, který usnadňuje 
čištění čelního okna modelu H350. Další domi-
nantou přídě jsou velké světlomety, nabízené na 
přání s projekční technikou a diodami LED pro 
denní svícení. Vnější zpětná zrcátka s integro-
vanými ukazateli směru LED vylepšují viditelnost 
u ostatních účastníků silničního provozu, zatímco 
postranní obrysová světla s integrovanými odra-
zovými skly vylepšují viditelnost za tmy. Spodní 
část bočních stěn modelu H350 chrání boční liš-
ty, které rozdělují plochy bočních panelů skříňo-
vé verze a snižují pravděpodobnost poškození. 
Praktické posuvné boční dveře na pravé straně 
otvírají vstupní otvor široký 1279 mm, výhodný 
pro rychlé a snadné nakládání.
Záď modelu H350 je zaměřena především na 
praktičnost. Dvoukřídlé zadní dveře (na přá-
ní s prosklením) se otvírají s aretací v úhlech 
180 a 270 stupňů. Jsou-li otevřeny obě části, je 
k dispozici vstupní otvor široký 1538 mm. Zad-
ní nárazník, je nejen schopný pohlcovat nára-
zovou energii, ale může být doplněn, na přání 
dodávaným, zadním pomocným schůdkem, 
který usnadňuje nastupování do nákladového 
prostoru. Další možnosti přepravy nákladu skýtá 
na přání dodávané tažné zařízení, k němuž lze 
připojit bržděný přívěs o celkové hmotnosti až 
2,5 tuny. Třetí brzdové světlo je vybaveno dio-
dami LED.

Kabina
Kabina modelu H350 je zaměřena na řidiče a zů-
stává věrna základním principům designu značky 
Hyundai, založeným na bezpečnosti, uživatelské 
přívětivosti a jednoduchosti. 
Propracovaný interiér skříňového dodávkového 
vozu H350 nabízí řidičům největší prostor pro 
hlavu (1414 mm) a nohy (1071 mm).  Evropský 
styl uspořádání kabiny pro dva nebo tři cestující, 
včetně řidiče, umožňuje nastavování polohy se-
dadla v osmi směrech, které může být doplněno 
pneumatickým odpružením a funkcí vyhřívání. 
Výškově a podélně nastavitelný volant zaručuje 
řidičům modelu H350 snadné nalezení optimální 
polohy za volantem.

Flotilu nových H350 připravených k jízdám skrápěl hustý déšť

DOPRAVA A SILNICE  11/201530

30_31_DaS11.indd   30 23.10.15   13:18



Hyundai

technika

➔

Osobní minibus H350 poskytuje cestujícím vel-
korysý prostor pro hlavu a nohy. V závislosti na 
umístění vstupních dveří, které mohou být zcela 
vpředu, nebo v boční stěně vozidla, nabízí až 15 
sedadel. H350 Bus může být vybaven elektricky 
výsuvným schůdkem u dveří, který usnadňuje 
nastupování a vystupování. Minibus H350 na-
bízí největší délku interiéru ve svém segmentu 
(3738 mm) a největší délku zavazadlového pro-
storu (540 mm) při zachování dlouhé rozteče se-
dadel (798 mm), která zajišťuje cestujícím vyso-
kou úroveň komfortu. 

Nákladový prostor
Velkorysý nákladový prostor je v segmentu LUV 
klíčovým parametrem a Hyundai H350 v tomto 
ohledu skutečně vyniká svým výjimečným ná-
kladovým prostorem (výška 1955 mm, šířka 
1795 mm, délka 3100 mm). Nákladový prostor 
(10,5 m3 u verze dlouhé 5,5 m) pojme také pět 
standardizovaných europalet a uživatelé je mo-
hou snadno nakládat a vykládat díky nadprů-
měrné výšce a šířce. Využitelnost nákladového 
prostoru neomezuje ani šířka ložné plochy mezi 
podběhy (1380 mm). Kabinu a nákladový prostor 
standardně odděluje ocelová přepážka, která 
může být na přání vybavena oknem. Na podlaze 
nákladového prostoru je 14 kotevních ok pro bez-
pečné zajištění nákladu. 

Motor a podvozek
Poháněcí jednotka se zdvihovým objemem 2,5 
litru se dodává ve dvou výkonových variantách: 

110 kW/373 Nm a 125 kW/422 Nm. Motory mo-
delu H350, vybavené novou generací vstřikovací 
soustavy Common-Rail a elektronicky řízeným 
turbodmychadlem, poskytují vynikající dynamic-
ké jízdní výkony i při plném zatížení vozidla. Obě 
výkonové verze motoru 2,5 litru splňují emisní 
normu Euro 5. Nižší spotřeby paliva je dosaženo 
novým systémem ISG (Stop/Start), který auto-
maticky vypíná motor, jakmile vůz zastaví a mo-
tor by běžel na volnoběh (s uvolněným pedálem 
spojky). 
Nezávislé zavěšení předních kol na vzpěrách 
McPherson je doplněno tuhou zadní nápravou 
s horizontálními listovými pružinami, které jsou 
vyrobeny z kompozitu, což přispívá k nejlepšímu 
možnému komfortu odpružení. Toto uspořádání 
izoluje vibrace a zajišťuje optimální pohlcování 
rázů od nerovností vozovky. Naklánění karose-
rie při rychlém průjezdu zatáčkou je potlačováno 
příčným zkrutným stabilizátorem. Výsledkem 
jsou stabilní a předvídatelné jízdní vlastnosti, 
které zaručují komfortní a bezpečnou přepravu 
cestujících i ochranu nákladu před poškoze-
ním. Dlouhé zadní listové pružiny mají největší 
rozpětí ze všech vozidel ve třídě modelu H350 
(1500 mm). Podlaha nákladového prostoru je 
díky tomu nízko nad zemí, což usnadňuje naklá-
dání a vykládání. 
H350 těží z řady nejmodernějších systémů aktiv-
ní a pasivní bezpečnosti. Sofistikovaná vysoko-
výkonná brzdová soustava s kotoučovými brzda-
mi na všech kolech je podporována elektronicky 
řízeným stabilizačním systémem VDC (Vehicle 

Dynamic Control), který obsahuje i ABS. Systém 
VDC ovládá motor a brzdovou soustavu mode-
lu H350. Systém automaticky zabraňuje ztrátě 
trakce zadních kol a spolupracuje s hydraulickým 
brzdovým asistentem HBA (Hydraulic Brake As-
sist), aby byly brzdy v případě potřeby nouzové-
ho brzdění aktivovány rychle a efektivně. S tímto 
systémem je propojen také systém signalizace 
nouzového brzdění ESS (Emergency Stop Sig-
nal), který upozorňuje následující řidiče na inten-
zivní brzdění pulzováním brzdových světel. Bez-
pečnost modelu H350 dále zvyšuje asistent pro 
rozjezd do kopce HAC (Hill-Start Assist Control). 
Důležitou funkci u vysokého lehkého užitkového 
vozu má systém proti převrácení ROM (Roll Over 
Mitigation), jímž je H350 rovněž vybaven. Tento 
systém snižuje pravděpodobnost převrácení vo-
zidla při náhlé změně směru jízdy a je dodáván 
za příplatek.
Hlavním prvkem pasivní bezpečnosti mode-
lu H350 je samonosná konstrukce karoserie. 
V konstrukci robustního a tuhého skeletu, jemuž 
dodává maximální pevnost struktura uzavřeného 
prstence, má velký podíl vysokopevnostní ocel 
(75 %). Ve spojení s tím byl zkonstruován sofisti-
kovaný boční rám s přesahující strukturou, který 
poskytuje optimální ochranu při čelním nárazu.
Hyundai H350 je v nabídce ve dvou rozvorech, ve 
dvou délkách karoserie a s jednou výškou střechy 
(verze van). K dispozici jsou dva výkony vzněto-
vého přeplňovaného motoru, vždy spojené s pří-
mo řazenou šestistupňovou převodovkou. 

-JK- 
K dispozici byla i verze H350 minibus

Nejvyšší úroveň výbavy poskytuje řidiče nebývalý komfort Minibus nabízí až 15 sedadel a dostatek prostoru

Dva rozvory, dvě délky karoserie a dva objemy 
nákladového prostoru nabízí verze van
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Připravenost bez hranic
Výrobci automotivní techniky intenzivně hledají způsoby, jak plnit stále 
přísnější, často až nesmyslné předpisy limitující vliv na životní prostředí. 
Zejména emise co2.

Š védská automobilka Scania proslulá prů-
kopnickým vývojem jde v tomto směru 
příkladem. Dokládá, že na straně výroby 

vozidel nejsou překážky tohoto trendu. Naopak! 
Paleta nabízených řešení pokrývá všechny sou-
dobé možnosti využití alternativních paliv, ale 
i hnacích ústrojí. Důsledně a velmi racionálně, 
o čemž hektičtí aktivisté z Greenpeace samo-
zřejmě nemají ani zdání. Trendu směřujícímu 
k využití paliv získávaných z obnovitelných zdro-
jů vychází vstříc nabídkou motorů schopných 
spalovat efektivně a s velmi výrazně potlačenými 
emisemi prakticky vše, co je k dispozici, což pre-
zentovala v minulých dnech prezentací celého 
spektra vozidel připravených k sériové výrobě, 
respektive již sériově vyráběných.

Dokonce i stoprocentní!
Pro vznětové motory je využití „bionafty“ (řep-
kového oleje, respektive metylesteru) dosti pro-
blémové. Nesnáší teploty pod –10 °C, rozkládá 
pryžová těsnění, má relativně nízkou kalorickou 
hodnotu. Proto se užívá prakticky jen ve směsi 
s naftou z fosilních zdrojů. Scania však vyvinula 
i velké a výkonné motory schopné bez násled-
ků spalovat i stoprocentní „bionaftu“. Příkladem 
budiž těžká souprava skandinávského formá-
tu R 580 LB6x4MNB pro svoz těženého dřeva 
v jejíž nádržích je uloženo palivo RME100. Po-
hání ji vidlicový osmiválec o zdvihovém objemu 
16 400 cm3 a poskytuje největší výkon 427 kW, 
tedy identický s motorem spalujícím standardní 
naftu. Stejně tak je však zcela shodné (byť ne-
patrně tišší) chování motoru v provozu. Jedinou 
odlišností tak zůstávají nepatrně kratší servisní 
intervaly.

Měkký tichý chod
Optimálním plynným palivem se stal stlačený 
zemní plyn (CNG). Nejen pro významnou láci 
a přijatelný rozsah úprav motorů, ale také pro-
vozní nenáročnost, nepřehlédnutelně tišší měkčí 
chod. Protože však výrobci těžkých užitkových 
vozidel samozřejmě stavějí motory vznětové, 
pro CNG musí jejich cyklus měnit na zážehový, 
což vyžaduje mimo jiné jiný kompresní poměr 
a instalaci zapalovací soustavy, ale přináší zase 
například delší životnost motorového oleje. Ne-
patrně větší tepelný režim motoru však vyžaduje 
poněkud zvýšenou účinnost chladicí soustavy.
Z několika typů, které jsme si na polygonu Scanie 
mohli vyzkoušet, nás mimořádně pozitivně zaujal 

P 340 LB6x2*4HNB pro svoz komunálního odpa-
du s devítilitrovým pětiválcem o výkonu 250 kW. 
Vzhledem k hmotnosti vozidla se příznivě pro-
jevil větší výkon. Ve srovnání s distribučním P 
280 (206 kW) poskytoval přiměřenou dynamiku 
i schopnost bez „zadýchání“ zvládat i těžší stou-
pání. Dokonale se však osvědčilo také jeho spo-
jení se samočinnou šestistupňovou převodovkou 
Allison, jejíž hydrodynamický měnič točivého mo-
mentu umožňuje při sériích neustálých zastávek 
dokonale plynulé rozjezdy.
Ocenění rozhodně zaslouží fakt, že motory Sca-
nia postavené pro CNG umožňují stejně tak tan-
kovat LPG! Plyn jiného původu a poněkud odliš-
ných vlastností. To rozhodně není běžné.

Těžký distribuční typ P 320 6x2*4 se skříňovou nástavbou pohání hybridní hnací ústrojí

Optimální využití CNG představuje svoz komunálního odpadu (P 340 6x2*4)
Celková hmotnost 36 000 kg, vidlicový osmiválec o výkonu 426 kW, palivo 
„bionafta“
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Plyn poněkud jinak
Zatím nepříliš rozšířeným způsobem využití zem-
ního plynu je jeho zkapalněná verze označovaná 
jako LNG (Liquefied Natural Gas). Jedná se o plyn 
hluboce zchlazený a stlačený až do kapalného 
skupenství. Právě tento fakt poněkud komplikuje 
jeho využití vzhledem k náročnosti tankovacího 
procesu a velmi řídké síti tankovacích stanic. Na 
druhé straně právě ono zkapalnění přináší klíčo-
vý efekt – nádrže pojmou větší množství plynu, 
který v kapalné podobě zaujímá podstatně menší 
objem. Vozidlo má tedy významně širší operační 
okruh díky značně delšímu dojezdu.
Měli jsme k dispozici soupravu o celkové hmot-
nosti 40 000 kg tvořenou sedlovým tahačem ná-
věsů P 340 LA4x2MNA se standardním návěsem 
zatíženým dvěma námořními kontejnery. Pohá-
něl ji devítilitrový pětiválec OC 09 102 o výkonu 
250 kW s šestistupňovou samočinnou převodov-
kou Allison. Zajímavostí byly nádrže paliva o ob-
jemu 360+450 l a vzduchotlakové odpružení, kte-
ré spolu s pružným a měkce pracujícím motorem 
i velmi plynule řadící převodovkou poskytovalo 
pocit příjemné plavby po klidném moři.

Do fritézy? Do motoru!
Pod zkratkou HVO se ukrývá hydrogenovaný 
rostlinný olej, který ve srovnání s konvenční 
naftou velmi významně snižuje emise CO2. Až 
o 85 %! Jakkoli je to kuriózní, vyrábí se stejnou 
technologií jako margaríny, ale zůstává kapalný. 

Motory musí být přizpůsobeny agresivitě pali-
va podobně, jako u „bionafty“, ale zachovává 
provozní vlastnosti motoru beze změny. Jejich 
nejcennějším efektem je redukce skleníkových 
plynů o více než polovinu. To je cenné u velkých 
motorů, jako v případě soupravy těžký stavební 
provoz typu R 520 LB6x4HSZ, jejíž vidlicový os-
miválec s mimořádně redukovanými exhalacemi 
poskytuje 382 kW. 
Stejně jako u bionafty však zůstává problema-
tickým efektem možnost, že dodavatelé surovin 
pro tento způsob využití mu dají přednost před 
výrobou pro potravinářství.

Dvě lihové cesty
Jakkoli je lihové palivo mnoho desítek let starou 
záležitostí, jeho soudobé využití je posunuto 
o několik zásadních stupňů. Nejprve nutno zdů-
raznit, že je vhodné jen pro země, které mají do-
statek (některé až přebytek) základní suroviny. 
Tou je většinou odpad ze zpracování kukuřice či 
cukrové třtiny, dřevní štěpky a další.
Bohužel však v minulosti některé země etanol vy-
ráběly na úkor potravinářského využití. Zejména 
v Jižní Americe v době velké palivové krize, kdy 
se ceny ropných produktů skokem dramaticky 
zvýšily v celém světě. To později přineslo ústup 
lihového paliva do pozadí.
Zajímavostí této kategorie motorů je fakt, že do-
savadní agregáty, zejména v osobních a lehkých 
užitkových vozidlech, ale nakonec i těžkých užit-

kových, pracují na zážehovém principu. Spalují 
obchodní palivo označené E85. Scania však nyní 
zařadila do výroby progresivní motory zažehující 
palivo stlačením směsi, tedy na principu vzněto-
vém. Palivo pro ně je označováno ED95 (Etanol 
Diesel).
Naše zkušenost z bližšího seznámení byla po-
zitivní, přestože jsme měli k dispozici typ P 280 
DA4x2MNA poháněný devítilitrovým pětiválcem 
o výkonu 206 kW. Tedy relativně nepříliš výkon-
ným. To se však projevilo jen v nejstrmějších 
stoupáních, kde se celková hmotnost 40 000 kg 
zdála být pořádným soustem. V rovinatém terénu 
by však byla situace úplně jiná. Výhodou vzně-
tového cyklu s velkým kompresním poměrem je 
možnost instalace efektivní odlehčovací výfuko-
vé brzdy. Ta v tomto případě poskytovala solidní 
brzdný výkon 170 kW/2400 min-1.
Zajímavostí byla instalace soustavy Stop&Start, 
která dosud byla instalována jen do osobních 
a lehkých užitkových vozidel. V tomto případě se 
však jednalo o samočinné vypnutí motoru po 60 
sekundách chodu na volnoběh.

Spalovací i elektrický
Optimální aplikací hybridních hnacích ústrojí 
je distribuce nákladů v obytných aglomeracích 
a na kratší vzdálenosti. Ta je možná i v nočních 
hodinách, kdy se uplatňuje její tichý elektrický 
provoz, respektive největší hlučnost v hodnotě 
pouze 72 dB(A). Scania P 320 DB6x2*4MNB je 
nejmladším příslušníkem ekologické produkce 
švédské značky. Disponuje spalovacím motorem 
o výkonu 235 kW spalujícím „bionaftu“, spřaže-
ným s elektromotorem o výkonu 130 kW (točivý 
moment 1050 Nm). Převodovka je v tomto přípa-
dě samočinná Opticruise a v její spojkové přírubě 
je elektromotor uložen. Ne levé straně rámu je 
pak instalována skříň akumulátorů hybridního 
systému o kapacitě 1,2 kWh (a hmotnosti 790 kg) 
poskytující vozidlu o celkové hmotnosti 15 000 kg 
dojezd okolo 2 km rychlostí 45 km/h. Systém se 
samostatným chlazením pracuje s napětím 650 
voltů. Výrobce předpokládá také instalaci většího 
bloku akumulátorů/většího dojezdu, využití sys-
tému v podvozcích 4x2, 6x2, 6x2*4 s budkami 
řidiče typu P a G, instalaci vznětových motorů 
spalujících naftu, „bionaftu“ nebo HVO.

ONDŘEJ HORSKÝ, SÖDERTÄLJE 

I v nejtěžším provozu R 520 6x4 o výkonu 382 kW spaluje specifické palivo HVO

Etanol mohou spalovat i motory těžkých vozidel, v tomto případě tahače  
P 280 4x2Devítilitrový pětiválec využívající LNG o výkonu 250 kW v klasické soupravě

DOPRAVA A SILNICE  11/2015 33

32_33_DaS11.indd   33 23.10.15   13:18



technika
➔ TaTra Trucks

Tatra pro australské hasiče
V červnu letošního roku bylo do austrálie expedováno další speciální 
hasičské vozidlo TaTra FOrcE (typ 732r33 6x6.1), které opět vzniklo 
ve spolupráci společností TaTra Trucks a THT Polička.

T ento speciál je primárně určen pro zása-
hy při rozsáhlých lesních požárech. Vozi-
dlo je poháněno standardním vzduchem 

chlazeným motorem TATRA T3D-928.31 Euro5 
o výkonu 325 kW v kombinaci se šestistupňo-
vou automatickou převodovkou Allison a dvou-
stupňovým přídavným převodem TATRA. Velmi 
dobrou manévrovatelnost propůjčuje vozidlu 
zadní řiditelná náprava s elektro-hydraulickým 
systémem řízení od firmy VSE. Nápravy jsou 
v provedení s redukcemi v kolech a pro maximál-
ní průchodnost terénem opatřeny dohušťováním 
pneumatik, které je ovládáno přímo z kabiny řidi-
če. Přední náprava je odpružena – pro řadu TA-
TRA FORCE standardními – vzduchovými vaky, 
na první zadní nápravě je použito lehkého kom-
binovaného pérování a třetí – řiditelná – náprava 
pak opět využívá pouze vzduchových vaků jako 
náprava přední. První a poslední náprava jsou 
opatřeny stabilizátory. Na všech nápravách jsou 
použity pneumatiky o rozměru 14.00 R20, vzadu 
v jednomontáži. Díky vzduchovému pérování je 
možno z kabiny řidiče vozidlo zvýšit či snížit.
Kabina řidiče je použita v provedení běžném 
u verzí pro těžební sektor, tj. v unikátním pro-

Přeprava v Austrálii probíhala na „autovlacích“

Speciálně pro australské hasiče byl připraven speciál Tatra 6x6
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vedení s integrovanou ochranou plnící přísné 
předpisy ROPS/FOPS (ochrana proti převrácení 
a proti padajícím předmětům) bez nutnosti pou-
žívat dodatečné rámy. Je samozřejmě v pravo-
stranném provedení a vybavena trojicí sedadel 
s tříbodovými bezpečnostními pásy.
TATRA FORCE v tomto zákaznickém provede-

ní má rozvor 4090 + 1500 mm a celkovou délku 
téměř 10 metrů, včetně přední lafety, upevněné 
na nárazníku. Šířka vozidla je v mezích platné 
australské legislativy a činí 2500 mm, výška ve 
standardní poloze pérování pak činí 2760 mm. 
Průměr zatáčení vozidla je pouhých 17 metrů, tj. 
téměř shodný s verzí 4x4. 

Nový hasičský speciál byl prezentován – spo-
lečně se svým menším sourozencem ve verzi 
4x4 – na hasičské konferenci v Adelaide. Po 
jejím skončení pak byl v následujících měsících 
testován hasičskými sbory po celém východním 
pobřeží Austrálie.

-red- 

TATRA PHOENIX Euro 6

Přichází nová generace 
nákladních vozů TATRA.

Nová generace, která je 
založena na unikátní koncepci  
podvozku prověřované již téměř 
celé století na nejrůznějších 
místech naší planety.

S novou řadou vozidel TATRA 
budete pracovat produktivně, 
efektivně a komfortně.

TATRA Vás dostane dál.

Zadní řiditelná náprava výrazně zlepšuje manévrování vozidla Nástavbu kompletně postavila společnost THT Polička
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Dárky k výročí Tatry
Tatra Trucks u příležitosti oslav 80. výročí existence své ochranné známky 
dostala mj. i dva „dárky“

Nové diagnostické centrum
První pomyslný dárek dostala Tatra na začátku 
září 2015, kdy  bylo v areálu společnosti Tatra 
Trucks, a. s., slavnostně představeno nové mo-
derní pracoviště diagnostiky vozidel. Jedná se 
o první zcela novou provozní část společnosti po 
jejím převzetí novými majiteli v rámci probíhající 
restrukturalizace. Slavnostní otevření nového 
pracoviště proběhlo za účasti akcionářů společ-
nosti, jejího vedení, partnerů a dalších význam-
ných osobností. „Tuto událost vnímáme jako 
jakýsi symbolický milník, kterým etapa záchrany 
podniku přechází v etapu budování. Současně 
tak vysíláme signál, že se restrukturalizace vý-
robce vozidel Tatra daří a jsou připraveny další 
postupné kroky k jeho dalšímu rozvoji,“ říká Petr 
Karásek, generální ředitel společnosti Tatra 
Trucks. 
Nové moderní pracoviště diagnostiky vozidel, 
kterým je zakončena výrobní fáze, je jedna z nej-
důležitějších součástí procesu výroby vozidla, 
a to s ohledem na jeho správné seřízení, nasta-
vení a kontrolu před vyjetím do provozu a pře-
dáním zákazníkům. Celková hodnota investice, 
jejíž realizace proběhla za rekordních 6 měsíců, 
činila 40 milionů korun a jedná se o jednu z nej-
významnějších investic, která byla v poslední 
době v areálu Tatry v Kopřivnici uskutečněna. 
Společně s několika dalšími projekty, které jsou 
uváděny do provozu od prosince loňského roku, 
jde o největší rozvojové investice v podniku za 
posledních mnoho let. 
O den později, 9. 9., si společnost připomenula 
80. výročí vzniku ochranné známky „Tatra v kru-
hu“. I když se toto legendární označení užívalo 
k označování výrobků kopřivnické automobilky 
standardně již od roku 1919 a ve 20. letech mi-
nulého století se stalo i součástí její obchodní 
firmy, nebylo registrováno jako ochranná znám-
ka. K registraci kombinované obchodní známky 
často označované jako „Tatra v kruhu“ došlo 
až 9. 9. 1935, čímž bylo navázáno na registraci 
slovní verze označení Tatra, ke kterému došlo již 
o rok dříve. 
Akciová společnost Tatra Trucks vlastní světo-
známou kopřivnickou automobilku od března 
2013, kdy získala podnik v dražbě kvůli nespláce-
ní dluhů bývalým vlastníkem Tatra, a. s., Novým 
vlastníkům (čeští podnikatelé Jaroslav Strnad 
a René Matera) a jejich manažerům se podařilo 
v první polovině roku 2013 obnovit výrobu a zís-
kat zpět důvěru bank, subdodavatelů i zákazníků. 
Nyní podnik pod českými majiteli prochází úspěš-
nou restrukturalizací. K 31. 12. 2014 zaměstná-
vala Tatra Trucks 845 kmenových zaměstnanců 
v mateřské společnosti a necelých 500 ve dvou 
dceřiných společnostech zaměřených zejména 
na slévárenství a kovárenství. V roce 2014 do-

sáhly tržby 3,7 miliardy Kč a společnost prodala 
850 a vyrobila 821 vozidel. Produktivita práce 
z přidané hodnoty stoupla meziročně o 66 %. Na 
konci roku 2014 byl zahájen prodej nové genera-
ce vozů Phoenix EURO 6.

Druhý dárek je neméně významný
Kopřivnické automobilce TATRA TRUCKS se po 
dvou a půl letech pod novým vedením daří stále 
lépe. Novým manažerům se po dvou letech po-
dařil i návrat na další klíčový trh – do Indie, kam 
nyní směřují první dodávky sad k montáži kom-
pletních tatrovek.

Indická armáda je historicky jedním z největších 
světových uživatelů podvozků TATRA, což z In-
die činí strategicky velice významný trh. Tatrovek 
tam napočítáte zhruba 8000 a jen v letech 2003 
až 2012 tam bylo dodáno 3925 sad k montáži, 
které si Indové sami kompletovali a stavěli na ně 
nástavby dle svých potřeb. V průměru se jednalo 
o necelou třetinu produkce automobilky, v roce 
2010 do Indie putovalo dokonce 56 % celkové 
roční produkce vozidel. Bohužel nastal problém 
s kvalitou dodávek neoriginálních náhradních 
dílů, které nebyly vyrobeny v Kopřivnici, a pro po-
dezření z korupce byl vyšetřován i akcionář býva-
lého vlastníka Tatry (společnosti Tatra, a. s.), kte-
rý tyto dodávky na indický trh zprostředkovával. 
Kvůli tomuto skandálu byly v roce 2012 veškeré 
dodávky z Kopřivnice do Indie zastaveny.
Zásadní průlom nastal v únoru tohoto roku, kdy 
došlo v indickém Bengalúru k podpisu memo-
randa mezi společností TATRA TRUCKS, a. s., 
a indickým státním podnikem BEML, který histo-
ricky zajišťuje finální montáž tatrovek pro indický 

trh z dodaných sad dílů. Tím se otevřela cesta ke 
konkrétním objednávkám na podvozky i náhrad-
ní díly primárně určené pro indické bezpečnostní 
složky. V červenci tohoto roku došlo k podpisu 
smluv na dodávky 260 rozložených sad pro fi-
nální montáž v Indii, z nichž 120 bude ve třech 
várkách dodáno ještě letos.
„Při červencových jednáních, která umožnila 
zahájení dodávek komponentů TATRA do Indie 
po více než 2 letech, bylo nejtěžším úkolem pře-
svědčit obchodní partnery, že naše společnost 
bude dlouhodobým a poctivým partnerem pro 
dodávky komponentů pro montáž vozidel TATRA 

v Indii a že námi nabízené ceny jsou pro BEML 
výhodné, a to se nakonec podařilo,“ říká David 
Pipal, který vede obchod a marketing v Tatře od 
konce roku 2014. „Tyto kontrakty otevírají vý-
znamné a stabilní zdroje zakázek pro celou to-
várnu až do poloviny příštího roku a lze předpo-
kládat, že objemy budou dále narůstat,“ dodává 
David Pipal a poukazuje na více než 8000 vozidel 
TATRA sloužících v indické armádě, které bude 
třeba postupně obměňovat.
Kromě sériově vyráběných sad se kopřivnická 
automobilka strategicky zaměřuje i na vývoj a vý-
robu úzce specializovaných vozidel v malých sé-
riích přesně podle požadavků zákazníka. V sou-
časné době má však zcela naplněné výrobní 
kapacity a vzhledem k dlouhodobému růstu ob-
jednávek potřebuje přijmout desítky nových za-
městnanců, převážně do technických pozic. Jed-
ná se jak o posily k obsluze nových obráběcích 
strojů, tak i technology a konstruktéry, kterých je 
na pracovním trhu dlouhodobě nedostatek.

-red- 
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Příprava automobilu na zimu
ačkoliv meteorologové se zatím nedokázali shodnout na tom, jaká zima nás 
letos čeká, jestli nadprůměrně teplá nebo naopak mrazivá, jedno je jisté. 
dřív nebo později zima dorazí i k nám.

T ak jako zahradníci připravují svoje za-
hrady na přezimování, i my řidiči bychom 
měli své „čtyřkolové“ miláčky připravit na 

to, abychom společně zimu zvládli co nejlépe. 
O přípravě na zimu toho bylo napsáno mnoho. 
Vůbec nejjednodušší je mít dobrý servis a přípra-
vu auta na zimu svěřit do péče profesionálních 
mechaniků. Ti zařídí vše potřebné pro to, aby Váš 
vůz ani v třeskutých mrazech nestávkoval a bez 
problémů Vás vždycky dovezl do cíle. Co je po-
třeba připravit? 

Zimní pneumatiky 
O prospěšnosti používání zimních pneumatik 
snad už ani není nutné české řidiče přesvědčo-
vat. Podle zkušeností servisní sítě BestDrive na 
zimní pneumatiky přezouvá drtivá většina našich 
zákazníků. Někteří však s přezutím na zimní 
otálejí – čekají buď na 1.listopad nebo v horším 
případě dokonce na první námrazu či sníh. My 
všem řidičům doporučujeme – investujte do své-
ho bezpečí i klidu – přezujte svůj 
vůz na zimní pneumatiky včas. 
Výměna letních pneumatik za zimní by se měla 
zpravidla provádět, pokud venkovní teplota kles-
ne pod 7 °C – uplynulé roky ukázaly, že řidič ne-
udělá chybu, když na zimní přezuje už během 
září. Koncem září ranní teploty často klesají pod 
zmiňovaných 7 °C a objevují se i první mrazíky. 
Řidič se nejen vyhne případným dlouhým objed-
nacím termínům, které jsou v říjnu už obvyklé, 
ale v rámci včasné návštěvy servisu může zre-
alizovat i servisní prohlídku a přípravu vozu na 
zimní sezonu. Základní pravidlo zimního obutí 
je 4x4x4: tedy čtyři stejné zimní pneumatiky, 
maximálně čtyři roky staré, s hloubkou dezénu 
minimálně čtyři milimetry. Investice do nových 
pneumatik není pro spoustu řidičů zanedbatel-
nou položkou domácího rozpočtu. Právě pro zá-
kazníky z řad nepodnikatelů nabízíme komplexní 
ochranu pneumatik – která se například v servis-
ní síti BestDrive jmenuje BestDrive Garance. 
BestDrive Garance kryje zbytkovou hodnotu 
neopravitelně, náhodně poškozené pneumatiky 
a umožňuje získat až osmdesátiprocentní náhra-
du v případě poškození pláště. 

Podvozek 
Aby byly plně využity všechny vlastnosti zimních 
pneumatik, musíme řádně pečovat i o další sou-
části vozidla, které s pneumatikami „spolupra-
cují“. Proto v servisní síti BestDrive doporučují 
nezapomínat na péči o podvozek vozidla. Jen 
správně seřízený podvozek (geometrie, brzdy, 
tlumiče, vůle v řízení) společně se správným tla-
kem v pneumatice zajistí optimální využití inves-
tice do zimních plášťů. 

Při stavu našich silnic i dálnic je to až s podivem, 
ale mnoho českých řidičů podceňuje vliv geome-
trie. Správně nastavená geometrie má zásadní 
vliv na bezpečnost vozidla, komfort jízdy a ekono-
miku provozu. Pokud je geometrie v nepořádku, 
dochází k nesouměrnému opotřebování pneu-
matik – což výrazně zkracuje jejich životnost. Má 
negativní vliv na jízdní vlastnosti vozidla, tedy 
i bezpečnost všech účastníků silničního provo-
zu. Vozidlo nejede ve dvou stopách, samovolně 
vychyluje z přímého směru, v zatáčkách mohou 
pneumatiky pískat. 

Provozní náplně 
Před zimou je potřeba zkontrolovat zejména chla-
dicí kapalinu v automobilu a kapalinu v ostřikova-
čích. Obě dvě tekutiny by měly být v dostatečném 
množství a hlavně – v „zimní“ variantě. Protože 
kontrola hustoty chladicí kapaliny není v domá-
cích podmínkách příliš možná, doporučujeme 
navštívit odborný servis – například v servisní síti 
BestDrive je tato kontrola běžnou součástí zimní 
servisní prohlídky. Včas – ještě před příchodem 
prvních mrazíků – doporučujeme do nádržky 
ostřikovačů nalít zimní směs. Zabráníte tak je-
jímu zmrznutí a případnému roztržení plastové 
nádržky. Při doplňování zimní kapaliny do ostři-
kovačů nezapomeňte zkontrolovat kvalitu stírání 
vašich stěračů – pokud máte jakékoliv pochyb-
nosti, raději je vyměňte. Kromě toho je dobré oše-
třit všechna pryžová těsnění dveří silikonem tak, 
aby v zimě nepřimrzala – totéž platí i pro zámky 
automobilu. Pro jistotu je dobré se vybavit i teku-
tým rozmrazovačem zámků. 

Autobaterie 
Zima klade větší nároky na autobaterii vašeho 
automobilu. Startování v minusových teplotách 
dává akumulátoru pořádně zabrat. Opět – stojí 
za to, nechat si přeměřit výkon autobaterie tak, 
aby Vás při prvních ranních mrazících nenechala 

„ve štychu“. Toto doporučení platí obzvlášť letos 
– dlouhé léto s extrémně vysokými teplotami dalo 
bateriím pěkně zabrat. Vysoké teploty spouštějí 
v baterii chemický proces, který životnosti baterie 
neprospívá. 

Osvětlení 
V zimě se dny krátí, noci prodlužují. Viditelnost 
bývá díky nepříznivému počasí často snížená – 
a víc než kdy jindy platí: „ jezdím tak rychle a bez-
pečně, jak daleko vidím“. Zkontrolovat seřízení 
světlometů v domácích podmínkách jednoduché 

není. Pouhým okem však určitě odhalíte, zda jsou 
kryty světel zašlé nebo jsou v pořádku. I v tomto 
případě v BestDrive dokáží pomoci, renovace 
světlometů vyřeší problémy s osvětlením bez 
nutnosti výměny světel za nové. 

Speciální zimní výbava automobilu 
Věříme, že pro většinu řidičů je samozřejmostí 
přidat na podzim do auta škrabku na okna nebo 
metličku na ometání sněhu. Máte-li na výběr, 
doporučujeme i výměnu „koberečků“ v autě za 
gumové, které jsou pro zimní počasí vhodnější. 
A pokud bude meteorologická předpověď oprav-
du nepříznivá a vy se budete chystat třeba na 
hory, nezapomeňte na sněžné řetězy. Určitě si 
jejich aplikaci vyzkoušejte v klidu domova. Kolo-
na cestou na Pustevny, kdy vám bude sněžit za 
krk, není pro premiéru ideální. 
Příprava auta na zimu není jednoduchá záleži-
tost. Výše uvedené tipy mohou řidičům zjednodu-
šit vstup do „technicky“ nejnáročnějšího období 
řidičova roku. Stejně jako vždy doporučujeme – 
nechat přípravu auta na zimu odborníkům. Třeba 
v servisní síti BestDrive, kde profesionální me-
chanici připraví nejen zimní pneumatiky, ale při 
zimní servisní prohlídce celý automobil tak, aby 
zimu přestál bez zaváhání.
 -red- 
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Nafta pro opravdové mrazy
V zimním období, tedy od začátku prosince do konce února, musí 
být na tuzemských čerpacích stanicích v prodeji pouze zimní motorová 
nafta pro mírné klima.

T a by měla zaručit provozní spolehlivost 
při teplotách do –20 °C. Benzina kromě 
toho zlepšuje „zimní“ vlastnosti své pré-

miové nafty Verva Diesel aditivy, které posunu-
jí hranici využití tohoto paliva až k teplotám do 
–26 °C. Na rozdíl od moderních automobilových 
benzinů, které fungují zcela standardně i při 
mrazech do –40° C, obsahuje motorová nafta ve 
směsi uhlovodíků také parafiny, které při teplo-
tách nižších než –8 °C vytvářejí drobné krystalky. 
Ty mohou omezit průchodnost filtrem a někdy jej 
dokonce i ucpat. V normě pro motorovou naftu je 
proto stanoveno, jaký obsah parafinů je přípust-
ný pro dané roční období. Konkrétně jde o para-
metr filtrovatelnost označovaný zkratkou CFPP. 

Motorová nafta – její druhy a vlastnosti. Řidiči 
tak během roku tankují v závislosti na ročním ob-
dobí až tři druhy motorové nafty. V létě letní, v zimě 
zimní a mezitím přechodovou. Tyto nafty se liší 
právě parametrem filtrovatelnosti. CFPP (Cold Fil-
ter Plugging Point) znamená bod, teplotu, při které 
dojde k ucpání studeného filtru. Motorová nafta ex-
pedovaná rafinériemi během „letní“ sezóny se vy-
značuje filtrovatelností do 0 °C. Od října se změní 
technologie výroby a aditiva, která zvyšují filtrova-
telnost a tato takzvaná přechodová motorová nafta 
zaručuje bezproblémové využívaní do –10 °C. 
Přechodová nafta, tj. nafta třídy „D“ s filtrovatelností 
–10 °C, slouží zejména k tomu, aby se celý logis-
tický systém, tj. zásoby na čerpacích stanicích, ale 
i provozní zásoby nafty ve vozidlech včas obmě-
nily. V zimním období, tj. od 1. prosince do konce 
února, musí být k dostání na tuzemských čerpa-
cích stanicích pouze zimní motorová nafta třídy „F“ 
(zimní motorová nafta pro mírné klima) s filtrovatel-
ností do –20 °C. Aby byla k danému datu k dispozici 

v celé síti, začíná se s obměnou v předstihu, a to od 
začátku října k propláchnutí produktovodních sys-
témů z rafinerie na výdejní terminály. Na silničních 
terminálech rafinerie se zimní nafta expeduje již 
od 15. listopadu. Řidiči tak například u ČS Benziny 
často už v listopadu tankují naftu třídy F, tedy zimní 
verzi Diesel Top Q, která je provozně spolehlivá do 
–20 °C. Nafta v této „zimní“ kvalitě je pak k dispo-

zici až do obměny zásob opět za přechodový typ 
třídy D, tj. u většiny čerpacích stanic ještě začátkem 
nebo v průběhu března. V případě prémiové naf-
ty Verva Diesel se při zhoršení klimatických pod-
mínek, tedy pouze v té části zimního období, kdy 
klesají teploty pod –18 °C, upravuje filtrovatelnost 
až do –26 °C. Takto je od 1. ledna tohoto roku upra-
vena filtrovatelnost u této prémiové nafty. 

Arktická nafta
Co když ale teploty spadnou pod –20 °C? „V ob-
dobí větších mrazů je k dispozici arktická moto-
rová nafta třídy 2, která má filtrovatelnost až do 
–30 °C. Tento speciální druh arktické nafty se 
nasazuje pouze při velmi nízkých teplotách a ve 
vybraných lokalitách s náročnými terény. K využi-
tí arktické nafty se přistupuje jen zcela výjimečně 
v období opravdu extrémních mrazů. Její zdroje 
jsou totiž omezené a také přeprava je logisticky 
velmi náročná. Navíc filtrovatelnost zimní nafty 
třídy F lze zlepšit (o 5 až 8 °C) speciálními zim-
ními aditivy, která jsou k dostání na čerpacích 
stanicích pro individuální zájem na ošetření mo-
torové nafty zákazníky. Nízkoteplotní vlastnosti 
zimní motorové nafty jsou kontrolovány v rámci 
pravidelných měření kvality i Českou obchodní 
inspekcí. -red- 

Volvo 7900 Elektro Hybrid 
Řada měst dnes vytváří klidné a bezemisní zóny s omezenou 
hlučností i rychlostí. Volvo 7900 Elektro Hybrid snižuje spotřebu
energie až o 60% a v průměru vyprodukuje o 75% měně 
zplodin CO2. Svou hlučností je bezkonkurence. Takže můžete
naslouchat svému městu. Co Vám asi řekne?

volvobuses.com

Naslouchejte svému městu

inzerat_122x102_Volvo7900_hybrid_1510:vb_inzerat_122x102_Volvo7900_hybrid_1510
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DAF CF Construction
nákladní vozidla euro 6 CF Construction byla vyvinuta pro provoz 
ve ztížených podmínkách a pro provoz v terénu.

U platní se tedy nejen ve stavebnictví, 
ale také v komunálních službách a při 
zimní údržbě. Vozidla CF Construction 

mají díky zvětšenému nájezdovému úhlu a vět-
ší světlé výšce podvozku vynikající průjezdnost 
v terénu, řada promyšlených detailů pak zajišťuje 
vysokou odolnost proti poškození, nízké provoz-
ní náklady a snadné ovládání. Robustní stylové 
prvky charakterizují řadu Construction. Typická 
maska chladiče s rozměrnými lamelami a náraz-
ník z galvanicky ošetřené oceli pro odolnost proti 
poškození v těžkém terénu, dodávají dojem síly. 
Proti poškození jsou chráněny i hlavní světlome-
ty, jejichž kryty jsou vyrobeny z velmi odolného 
materiálu Lexan. Chladič je chráněn ocelovým 
krytem pod nárazníkem. Tento ochranný kryt 
vydrží zatížení až 4 tuny a jeho spodní část tvoří 
praktický a široký schod pro přístup k čištění čel-
ního skla.
V nárazníku nových vozidel DAF CF Construc-
tion mohou být na přání zákazníka integrovány 
mlhové světlomety spolu se světly pro osvětlení 
zatáčky. Nárazník tvoří tři oddělené části, které 
lze v případě poškození měnit nezávisle na sobě, 
což snižuje náklady na opravy. Robustní náraz-
ník je umístěn vysoko a umožňuje vozidlu do-
sáhnout velký nájezdový úhel 25°. V kombinaci 
se světlou výškou 40 cm – díky použití předních 
náprav s upraveným zavěšením – to znamená 
výbornou průjezdnost po nezpevněných cestách 
a v terénu. Rám podvozku je vyroben z vysoce 
kvalitní oceli s vysokou pevností v tahu. Pneuma-
tické rozvody a svazky elektrických kabelů jsou 
vedeny v ochranném pouzdře, aby nedocházelo 
k jejich mechanickému poškození a nebyly vysta-
veny vlhkosti a povětrnostním vlivům. Montáž ná-
stavby je usnadněna množstvím otvorů v rámu; 

snadno lze namontovat pomocný rám, přídavné 
zařízení a příslušenství nástavby. V přední části 
rámu může být umístěna příprava pro montáž pří-
slušenství, jako je radlice pro odstraňování sněhu 
nebo sněhová fréza. 
K pohonu vozidel řady CF Construction slouží 
12,9litrový motor PACCAR MX-13 s výkony od 
303 kW až do 375 kW (410 až 510 k). Tento vý-
konný a hospodárný motor byl navržen pro maxi-
mální spolehlivost a životnost. To samé platí i pro 
motor o zdvihovém objemu 10,8 litru PACCAR 
MX-11 s výkony 291 kW a 320 kW (400, resp. 
440 k). Je až o 3 % úspornější než již tak velmi 
hospodárný motor MX-13 a navíc je o 180 kilo-
gramů lehčí, což zvyšuje užitečnou hmotnost vo-
zidla. Důležitý je také výkon brzd. Provozní brzdy 

mohou být podpořeny tradičně silnou motorovou 
brzdou MX o výkonu přes 360kW. Více než tři 
čtvrtiny svého výkonu dosahuje už při pouhých 
1500 min-1, což snižuje opotřebení provozních 
brzd. Alternativou nebo doplňkem k motorové 
brzdě může být retardér o výkonu přes 500 kW. 
Na výběr jsou 12 a 16 stupňové převodovky s ruč-
ním nebo automatizovaným řazením. Pro vozidla 
CF Construction je připraven rozsáhlý výběr po-
mocných pohonů PTO pro pohon příslušenství 
a nástaveb. Pohony nezávislé na spojce mohou 
být umístěny v přední části motoru, zadní části 
motoru z rozvodů, případně pak výkonné setr-
vačníkové PTO. K těmto motorovým PTO je pak 
k dispozici celá řada pomocných pohonů převo-
dovky.
DAF CF Construction se dodávají ve více va-
riantách. Mohou být ve verzi třínápravového 
podvozku pro montáž nástaveb v konfiguraci 6 
x 4 s 8tunovou nebo 9tunovou přední nápravou, 
případně s 19-, 21- nebo 26tunovou tandemovou 
zadní nápravou.. 
Podvozky pro montáž nástaveb konfigurace 8 x 
4 s dvojicí předních řízených 7,5-, 8- nebo 9tu-
nových náprav a 19-, 21- nebo 26tunovou tan-
demovou zadní nápravou poskytují optimální 
provedení vozidla o celkové hmotnosti 32 až 44 
tun. U všech modelů naleznete proslulou tande-
movou zadní nápravu s unikátním osmityčovým 
zavěšením značky DAF, pro kterou je typická 
vysoká stabilita při naklopení a velká zkřižitel-
nost náprav (až 270 mm) při překonávání ne-
rovností v terénu. Podvozky 8x4 jsou vybaveny 
kompenzací rozložení zatížení mezi nápravami, 
což je účinná ochrana proti přetížení jedné z ná-
prav.

-red- 

DAF CF 400 s konfigurací 6x4

DAF CF 510 8x4
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Iveco Trakker pro zimní
a letní údržbu silnic

Silniční a stavební podvozky hrají v dnešní době významnou roli  
při hodnocení prodejů každého výrobce.

S polečnost Iveco v tomto segmentu nabízí 
špičkovou techniku a široký sortiment. 
Stále oblíbenější jsou tyto podvozky i pro 

použití při údržbě silnic a dálnic. Ještě před za-
čátkem platnosti emisní normy Euro 6 potvrdila 
společnost Iveco, tehdy jako jediná, že jde cestou 
použití metody „SCR only“, tedy bez recirkulace 
výfukových plynů (EGR). Tato metoda dostala 
nakonec označení Hi-SCR a její největší výho-
dou je likvidace pevných částic přímo ve spalova-
cím prostoru motoru a vysoká chemická účinnost 
následného čištění výfukových plynů v katalyzá-
toru. V důsledku toho systém Hi-SCR nevyžadu-
je aktivní filtr pevných částic (DPF), který je nutné 
vypalovat za vysokých teplot a jeho regenerace 
je v podmínkách regionálního provozu velmi ob-
tížná. Během této regenerace, která trvá přibliž-
ně od 30–60 min, dochází k vypalování filtru při 
vysokých teplotách (až okolo 600 °C). To přináší 
navíc oproti řešení Iveco Hi-SCR jistá omezení 
jako například zákaz vypnutí motoru při auto-
maticky spuštěné aktivní regeneraci, dodržení 
doporučené minimální vzdálenosti od okolních 
vozidel či nebezpečí vznícení hořlavého materi-
álu pod vozidlem a podobně. Pokud regenerace 
filtru u systému EGR neproběhne, je většinou 
nutný zásah autorizovaného servisu. Další výho-
dou systému Hi-SCR jsou prodloužené servisní 
intervaly.
Pro potřeby jednotlivých středisek zimní údržby 
je současná modelová řada Trakker nabízena 
s 9litrovými motory Cursor 9 a s 13litrovými mo-
tory Cursor 13. Motory s výkonem v rozsahu 310 
až 500 koní jsou pro potřeby silničářů dodávány 
výhradně s manuálními 16stupňovými převo-
dovkami. Nutno však podotknout, že v současné 

době dochází ve stavebním sektoru k výraznému 
nárůstu podílu automatizovaných převodovek. 
Iveco tomuto trendu vychází vstříc upraveným 
softwarem převodovky. Při výběru vhodného mo-
delu lze použít buď lehký silniční rám (tl. podélní-
ku 7,7 mm) nebo tuhý terénní rám (tl. podélníku 
10,0 mm). Klasické hnací nápravy s redukcemi 
v kolech mohou být nahrazeny lehkými náprava-
mi s jednoduchou redukcí a kotoučovými brzda-
mi a to i v kombinaci s tuhým terénním rámem. 
Stále oblíbenější jsou varianty se vzduchovým 
odpružením zadních náprav.
Dodávka pro Ředitelství silnic a dálnic. V prů-

běhu měsíce září bylo uvedeno do provozu 12 
kusů vozidel Trakker model AD380T41. Jedná se 
o podvozek v provedení 6x4 a vybavený 13litro-
vým motorem o výkonu 410 koní (301 kW). Další 
důležitou výbavou je nezávislý pohon nástavby 
z motoru, závislý pohon z převodovky, elektric-
ky vyhřívané čelní sklo, přídavné teplovzdušné 
topení a elektricky vyhřívaná sedačka řidiče. 
Podvozek je standardně vybaven třístrannou 
sklápěcí korbou, do které je v zimě vložen sypací 
a rozstřikovací mechanismus. Přední část vozi-
dla je upravena jako nosič různých sněhových 
pluhů. -red- 

Vozidlo Iveco Trakker se sněhovou radlicí a posypovou nástavbou

Vozidlo Eurotrakker s motorem Cursor již zajišťuje zimní údržbu 10 let Vozy Iveco Trakker s posypovými nástavbami
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MAN je na zimu připraven
V segmentu komunálních vozidel je společnost man se sídlem  
v bavorském mnichově tradičně zastoupena širokou plejádou vozidel.

Ř ada typů najde uplatnění zejména 
v oblasti zimní údržby vozovek. Všech-
na vozidla jsou vybavena moderní-

mi vznětovými jednotkami splňujícími emisní 
standard Euro 6. Převodové skříně s rozpětím 
6 až 12převodových stupňů jsou buď klasické 
s manuálním řazením, nebo automatizované. 
U automatizovaných převodovek MAN dodává 
upravený software, který reflektuje speciální 
podmínky provozu komunálních vozidel. Pro 
standardní zimní údržbu MAN dodává vozidla 
řady TGM s hmotností 13, 15 nebo 18 tun, která 
jsou již z výroby vybavena homologovanou čelní 
deskou dle normy DIN 15432-1 nebo v případě 
požadavku dle rakouské normy ONORM S2044 
pro upínání pluhu/radlice. Pro vyšší variabilitu 
vozidla lze dodat vedle standardního odpruže-
ní i odpružení pneumatické, a to obou náprav. 
Dle podmínek nasazení lze dodat pohon 4x2, 
popř. 4x4 s odpojitelným pohonem přední ná-
pravy. Pro náročné nasazení je určen perma-
nentní pohon 4x4 s nápravovými diferenciály, 
ale i podélným mezinápravovým diferenciálem. 
Hnací nápravy jsou většinou s kolovou plane-
tovou redukcí popř. s jednoduchým hypoidním 
stálým převodem. Dle potřeby lze vozidlo dodat 
s motorem 250, 290 či 340 koňských sil. Z výroby 
lze rovněž vozidlo vybavit tzv. zimní hydraulikou 
s přípojkami vpředu i vzadu pro napojení hydrau-
licky ovládaných nástaveb. Standardní provede-
ní s hnací nápravou ve „dvojmontáži“ lze na přání 
dodat i s jednomontáží kol.
Pro zimní podmínky, kde je očekáván s ohledem 
na oblast provozu vysoký výkon s nasazením 
široké radlice/pluhu, tedy např. dálnice a dál-

kové komunikace, dodává MAN vozidla řady 
TGS s hmotnostmi od 18 do 32 tun. Tato dvou 
až čtyřnápravová vozidla jsou vybaveny silnými 
motory s výkonem od 360 do 480 koňských sil 
a dodávají se s aplikovanými 12ti a 16ti stupňo-
vými mechanickými nebo automatizovanými pře-
vodovkami. Zde se velmi často využívá možnost 
vzduchového odpružení a odlehčení či zdvižení 
vlečených hnaných náprav. V řadě případů je 
rovněž využíván ověřený systém Hydrodrive se 
kterým má MAN již dlouholeté zkušenosti. Tříná-

pravové modifikace podvozků lze dodat v konfi-
guraci pohonů 6x2, 6x4, 6x2-2. V SRN je velmi 
oblíbené např. provedení 28 tunového podvozku 
se zdvihací vlečenou řízenou i neřízenou nápra-
vou, kterou lze alternativně vybavit jednoduchou 
či dvou montáží kol. V případě, kdy podmínky vy-
žadují např. vysokou zásobu inertního postřiku 
(např. pro ošetření dálničního povrchu), nalezne 
uplatnění i čtyřnápravový podvozek s technickou 
hmotností až 41 tun v konfiguraci 8x4.

PETR HANŽL 

Při náročné zimní údržbě dálnic jsou často využívány podvozky MAN TGS s konfigurací 6x4 nebo 6x6

MAN TGM s konfigurací 4x4 zvládá běžnou zimní údržbu silnic za všech podmínek
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Zetros pomáhá
při zimní údržbě silnic

Kapotovaný automobil mercedes-Benz Zetros známe většinou z provozu 
v těžkém terénu při montážních činnostech.

A le slouží i jako vozidlo pro zimní údržbu 
silničních komunikací. Zetros se projeví 
zejména v oblastech bezpečnosti po-

sádky a ergonomie ovládání řidiči, ale také v ča-
sové efektivitě plnění pracovních úkolů. V pod-
mínkách extrémního nasazení to je jednoznačně 
vhodnější a bezpečnější koncept v porovnání 
s bezkapotovými vozidly. Nabídka terénních ka-
potových nákladních vozidel Mercedes Benz Ze-
tros zahrnuje dvounápravová vozidla s pohonem 
všech kol a celkovou hmotností 16,5 nebo 18 tun, 
jakož i třínápravová vozidla s celkovou hmotností 
25 nebo 27 tun. Užitečná hmotnost (bez nástav-
by) dosahuje u dvounápravových modelů téměř 
10 tun, u třínápravových (rovněž bez nástavby) 
16 tun.
 
Výkonná pohonná jednotka. Pod kapotou 
všech variant vozidel Mercedes Benz Zetros pra-
cuje řadový šestiválec OM 926 LA se zdvihovým 
objemem 7,2 litru, který dosahuje nejvyššího vý-
konu 240 kW (326 k) a maximálního točivého mo-
mentu 1300 Nm v rozmezí od 1200 do 1600 min-1. 
Zákazníci mají na výběr mezi dvěma variantami 
převodovek. Sériově se montuje devítistupňová 
převodovka G 1319 (osm převodových stupňů 
vpřed + plazivý převod) s hydraulicko-pneuma-
tickým řazením, na přání mohou být vozidla Mer-
cedes Benz Zetros vybavena také šestistupňo-
vou samočinnou převodovkou Allison 3000 SP/
PR. Rozdělovací převodovku pro trvalý pohon 
všech kol tvoří již desetiletími prověřený agre-
gát VG 1700, jehož terénní převod 1,690 je asi 
o pětinu kratší než u vozidel s pohonem všech kol 
modelových řad Actros a Axor (jejich terénní pře-
vod má hodnotu 1,403). To umožňuje jízdu velmi 
nízkými rychlostmi, což je extrémně důležité při 
sjíždění mimořádně příkrých svahů. Hnací síla 
se oproti silničním převodům všeobecně zvyšu-
je o cca 70 procent. Mezinápravová rozvodovka 
rozděluje točivý moment mezi přední a zadní ná-
pravu, resp. zadní nápravy, v poměru 1:3,21 a při 
aktivované uzávěrce diferenciálu v poměru 1:1. 
Mercedes Benz dodává vozidla Zetros sériově 
se třemi mechanickými uzávěrkami diferenci-
álů, které řidič může aktivovat praktickým otoč-
ným spínačem. Tento spínač zároveň stanovuje 
správné pořadí, v němž se mají uzávěrky připo-
jovat s rostoucí obtížností průjezdu terénem. Nej-
prve se tedy zapíná uzávěrka mezinápravového 
diferenciálu, poté uzávěrka zadního diferenciálu 
a nakonec uzávěrka předního diferenciálu. Tím 
je sníženo riziko chyb při obsluze. Sériově dodá-
vaný stálý převod zadní nápravy (resp. zadních 

náprav) je v kombinaci s mechanickou převo-
dovkou 5,33 (u vozidla se sériově montovanými 
pneumatikami 14,00 R 20 to odpovídá maximál-
ní rychlosti 94 km/h při jmenovitých otáčkách). 
Alternativně je k dispozici o trochu delší stálý 
převod zadní nápravy 4,83 (odpovídá  největší 
rychlosti 103 km/h při jmenovitých otáčkách). Ve 
spojení se samočinnou převodovkou Allison na-
bízí Mercedes Benz sériově stálý převod zadní 
nápravy 7,73 (u vozidla se sériově montovanými 
pneumatikami 14,00 R 20 to odpovídá maximální 
rychlosti 105 km/h při jmenovitých otáčkách). Na 
přání je samočinná převodovka Allison 3000 SP/
PR k dispozici také s delším stálým převodem 
6,82 (největší rychlosti při jmenovitých otáčkách 
je pak 112 km/h). 
Vozidla Mercedes Benz Zetros jsou sériově vy-
bavena pneumatikami 14,00 R 20, jejichž větší 
průměr zvyšuje světlou výšku vozidla o cca 75 
mm v porovnání s největšími běžnými pneumati-
kami pro nákladní vozidla (13 R 22,5). Pneumati-
ky 14,00 R 20 se navíc vyznačují maximální nos-
ností nápravy s jednoduchou montáží ve výši 9,0 
tun, zatímco s pneumatikami 315 R 22,5 – rovněž 
s jednoduchou montáží – by to bylo jen 8,0 tun. 
Výrobní závod dodává vozidla MercedesBenz 
Zetros na přání se zařízením pro regulaci tlaku 
vzduchu v pneumatikách, které umožňuje měnit 
tlak vzduchu v pneumatikách za jízdy přímo z ka-
biny v závislosti na terénních podmínkách. Co se 

týče brzdové soustavy, sází Mercedes Benz Ze-
tros na klasické bubnové brzdy na všech kolech, 
neboť jsou nenáročné na údržbu a splní nejvyšší 
požadavky i v nejobtížnějším terénu a za všech 
klimatických podmínek. Součástí sériové výbavy 
je protiblokovací systém ABS, který lze v terénu 
v případě potřeby vypnout.  

Podvozek i pro nejtěžší terén. Přední i zadní 
nápravy jsou vedeny a odpruženy parabolickými 
pružinami ve spojení se stabilizátory a tlumiči, 
jejichž konstrukce je speciálně přizpůsobena 
požadavkům na dlouhé dráhy propružení a vy-
soký jízdní komfort během provozu v nejtěžším 
terénu. Rozsáhlé úpravy jednotlivých kompo-
nentů a konstrukčních skupin zaručují vozidlům 
MercedesBenz Zetros brodivost až 0,8 metru 
v sériovém provedení, která může na přání do-
sahovat hodnoty až 1,2 metru. Žebřinový rám vo-
zidel Mercedes Benz Zetros, k jehož podélníkům 
z otevřených profilů ve tvaru písmene C jsou při-
šroubovány příčníky tvořené rovněž otevřenými 
profily ve tvaru písmene C, je pevnější v ohybu 
(to je důležité při jízdě na silnici), avšak poddaj-
nější ve zkrutu (výhoda v terénu). Rám odvozený 
z řady Actros byl pro náročnější provoz cíleně 
zesílen a modifikován. Zetros má také řadu ved-
lejších pohonů pro pohon čerpadel, generátorů, 
kompresorů a jiného příslušenství.

-red- 
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Fuso Canter
i pro zimní údržbu 

automobil Fuso Canter model je v rámci koncernu daimler  
velmi úspěšný v prodeji na celém světě.

J eho majitelé si jej oblíbili především pro 
jeho modelovou variabilitu, dobrou ovla-
datelnost, prostorově nenáročná řešení 

s kabinou umístěnou nad přední nápravou, ro-
bustní konstrukci a zvýšenou bezpečnost řidiče. 
Automobilka již prezentovala další rozšíření mo-
delové řady o extra dlouhý rozvor 4750 mm pro 
nástavby s délkou až 7000 mm, dále vůz Canter 
3,5 t s výkonem 129 kW (175 k), verzi 3S s celko-
vou šířkou 1700 mm a Canter 4×4. S celkovými 
hmotnostmi 3,5 t, 6,0 t a 7,5 t tak dnes automobil 
Fuso Canter pokrývá všechny důležité segmenty 
trhu lehkých nákladních vozidel. 
Canter 4×4 s celkovou hmotností 6,5 tuny a vý-
konným motorem 129 kW (175 k) je ideální pro 
náročnou práci v terénu. Pohon všech kol lze od-
pojovat a připojovat i za jízdy, čímž je zajištěna 
vysoká úroveň hospodárnosti. Světlá výška se 
v porovnání s modelem Canter 4×2 zvýšila z 219 
mm až na 320 mm. Vynikající průchodnost teré-
nem předurčuje modely Fuso Canter 4×4 pro na-
sazení i mimo zpevněné cesty nebo v náročných 
horských podmínkách. Lze jej navíc vybavit sně-
hovým pluhem a posypovým zařízením pro zim-
ní údržbu komunikací a díky šířce vozidla pouhé 
dva metry jej nezastaví ani velmi úzké průjezdy. 
Výborné hospodárnosti s palivem dosahuje Can-
ter díky volitelné šestistupňové dvojspojkové au-
tomatizované převodovce Duonic, která kromě 
snížení spotřeby a opotřebení agregátů, zmen-
šuje zatížení řidiče a spojuje vysoký komfort sa-
močinné převodovky s hospodárností mechanic-

ké převodovky s manuálním řazením. V provozu 
na krátké vzdálenosti se vyplatí využívat funkci 
StartStop, ta se dodává na přání a dokáže majiteli 
ušetřit až 3 % paliva. 
Všechna vozidla Canter TF mají elektronicky ří-
zenou brzdovou soustavu. V obou vyšších hmot-
nostních třídách si mohou zákazníci na přání 
objednat elektronicky řízený stabilizační systém 

ESP. Na přání lze výbavu modelů Canter rozšířit 
rovněž o airbagy pro řidiče a spolujezdce. 
Světlá výška nového modelu Canter 4×4 se zvý-
šila až na 320 mm. 
Vynikající průchodnost terénem předurčuje mo-
dely Canter 4×4 pro nasazení i mimo zpevněné 
cesty.
 -red- 
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➔ téma dne

zimní provoz

Zimní údržba
vozidly Renault Trucks

Renault trucks nabízí prostřednictvím svých modelových řad d, C a K 
kompaktní a snadno ovladatelná vozidla, která dokonale vyhovují nárokům 
při údržbě komunikací nejen v zimním období.

V ozidla disponují dostatečně silnými po-
mocnými náhony, širokým výběrem kon-
figurací pohonu náprav a velkým rozsa-

hem výkonů motorů. V nabídce francouzského 
výrobce nechybí ani trucky s pohonem všech kol. 
Všechna vozidla zimní údržby mohou být přímo 
z výroby také vybavena přípravou pro montáž 
upínacích desek, což významným způsobem 
ulehčí návaznou práci nástavbářským firmám. 
Renault Trucks poskytuje svým zákazníkům 
podporu po celou dobu provozu vozidla včetně 
financování, pojištění, školení hospodárné jízdy 
a snadno dostupných služeb pro zajištění efektiv-
ní údržby a prevence nucených odstávek vozidel. 

Renault Trucks D
Modelová řada Renault Trucks D nabízí pro 
segment údržby komunikací podvozek s konfi-
gurací náprav 4x2 a 4x4. Motory Euro 6 řady D 
vychází z osvědčených a ověřených technolo-
gií: řadový šestiválec (DTI 8) a řadový čtyřválec 
(DTI 5), který je ve verzi o výkonu 240 k nejvý-
konnějším na trhu. Díky dostatečnému rozsahu 
maximálního točivého momentu dosažitelnému 
již od 900 min-1 není nutností zbytečně zatěžovat 
motor ve vysokých otáčkách, čímž lze dosáhnout 
i nižší spotřeby paliva. Vysoký výkon nového čtyř-
válcového motoru, srovnatelný se šestiválcovým 
agregátem, navíc umožňuje navýšení hodnoty 
užitečného zatížení vozidel. Řada prvků u Re-
nault Trucks D byla vylepšena tak, aby se snížily 
náklady a usnadnila údržba. Například nárazník, 
který dříve tvořil jeden celek, nyní sestává ze tří 
částí.

Renault Trucks C a K
Modelová řada Renault Trucks C je k dispozici 
ve dvou šířkách kabiny, nabízí vysoké užitečné 
zatížení, nízkou spotřebu a komfort srovnatelný 
s modely pro dálkovou přepravu. Vozidla se vy-
značují výjimečnou ovladatelností a průchodnos-
tí terénem. V nabídce jsou tři typy motorů DTI 8 
(250 – 320 k),  DTI 11 (380 – 460 k) nebo DTI 13 
(440 – 520 k).
Modelová řada Renault Trucks K udává nové 
standardy z hlediska robustnosti, průchodnosti 
terénem a současně nabízí nejlepší nájezdový 
úhel na trhu. Těží z ergonomické kabiny, vylep-
šené pohonné soustavy a motorů Euro 6 DTI 
11 a DTI 13. U vozidel řad C a K je v sériovém 
provedení nabízena robotizovaná převodovka 
Optidriver s 12 převody a s režimem off-road, 

považovaná za jednu z nejvýkonnějších na trhu. 
Převodovka Optidriver je sériově dodávána také 
k vozidlům s pohonem všech kol 4x4 a 6x6. Mo-
del řady C s kabinou o šířce 2,5 metru a modely 
řady K mohou být volitelně vybaveny rovněž ma-
nuální převodovkou B14 se 14 převody z produk-
ce Volvo Group.
Vozidla řady K i řady C jsou schopna zvládat nej-
náročnější podmínky díky zvýšené ochraně nej-
exponovanějších míst. Všechny nárazníky jsou 
vyrobeny z vysoko pevnostní ocele. V neposlední 
řadě se také obě řady mohou pochlubit vynikající-

mi technickými vlastnostmi a výjimečnou světlou 
výškou.
Snadná montáž nástaveb přispívá k snižování 
nákladů a ke zkrácení celkové lhůty dodání vo-
zidla. Nová koncepce také snižuje riziko koroze 
a následných poškození podvozkového rámu 
z důvodů dlouhých prostojů. Vozidla jsou vybave-
na četnými předpřípravami pro montáž velkého 
množství bezpečnostních vybavení, jakými jsou 
například přídavné světlomety, světelná signali-
zace apod.

-red- 
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Severská Scania
má zimní údržbu v genech

drsná země, kruté zimy. Přesně tak je možné charakterizovat Švédsko, 
domovinu automobilky Scania.

A proto není žádným překvapením, že 
zimní speciály nesoucí Griffina ve znaku 
patří k tomu nejlepšímu, co je možné na 

světových ale i českých silnících potkat. Komu-
nální a speciální vozidla Scania obecně vynikají 
svou odolností v extrémních podmínkách. To po-
tvrzují hasičská vozidla na stanici Longyearbyen 
v souostroví Špicberky (nejsevernější hasičský 
sbor na světě) nebo na výzkumné stanici Troll na 
Antarktidě. V našich končinách takové extrémy 
samozřejmě nehrozí, nicméně i středoevropská 
zima může řidičům pořádně zkomplikovat život 
a je třeba, aby silničáři vyrazili na cesty vybavení 
robustní a spolehlivou technikou.
Pro boj se sněhem a ledem nabízí Scania hlavně 
plnopohonné podvozky v konfiguraci 4x4 a 6x6 
s tím, že na přání zákazníka je možné do vozi-
dla instalovat trvalý nebo odpojitelný pohon kol 
přední nápravy. Vozidlo je pak možné obsadit 
kabinami P a G, přičemž v českých podmínkách 
je ideální volbou nižší P. A to hlavně proto, že 
celková výška vozidla se tak pohybuje na úrovni 
pouhých 3 metrů, což není úplně obvyklá hodno-
ta a zejména ve složité infrastruktuře jako jsou 
nízké podjezdy, zeleň atd. je tato hodnota vy-
soce důležitá a praktická. Samozřejmostí je ale 
i v tomto provedení maximální míra bezpečnosti 
a pohodlí pro posádku.
Motory Scania Euro 6 jsou obecně považová-
ny za naprostou špičku co do spotřeby, výkonu 
a spolehlivosti, proto i pro vozidla zimní údržby 

existuje nepřeberné množství pohonných jedno-
tek. Nejvhodnější je ale jednoznačně třináctilitro-
vý šestiválec nabízený ve variantách 370 k/272 
kW, 410 k/302 kW nebo 450 k/331 kW. Hlavně 
poslední dva jmenované agregáty jsou obzvlášť 
zajímavé, protože k následnému zpracování vý-
fukových plynů využívají pouze systém SCR (bez 
EGR) a v řadě nezávislých testů předních evrop-

ských periodik se postaraly o rekordní zápisy do 
tabulek spotřeby paliva. Motory Scania jsou na-
víc pověstné vynikajícím poměrem maximálního 
točivého momentu a výkonu.
Převodovky Scania GR905 (8+1) nebo 
GRS905(12+2) s možností volby manuálního či 
automatizovaného řazení jsou vybaveny plíži-
vým převodovým stupněm a společně se širokou 
škálou převodových poměrů v diferenciálu a s vy-
sokým točivým momentem při nízkých otáčkách 
se postará o bezproblémové pracovní nasazení.
Podvozky určené pro montáž nástaveb pro 
zimní údržbu jsou pak samozřejmě vybaveny 
WTP paketem (Winter Truck Packet), což je 
kompletní příprava pro montáž upínací des-
ky a dalších zařízení. Balíček zahrnuje kromě 
zmíněné přípravy ještě úpravy sací soustavy 
motoru s ochranou proti sněhu a arktickým pod-
mínkám, předehřívaný palivový filtr a přípravu 
nebo samotnou montáž zvýšených světlometů 
pro provoz se sněhovou radlicí. Převážně pro 
komfort posádky pak Scania nabízí ještě prvky 
volitelné výbavy, mezi které patří zejména el. 
předehřev motoru, el. vyhřívané čelní sklo, dvo-
jitá izolační skla dveří, el. vyhřívané sedačky, 
nezávislé topení a další.
Scania tak ukazuje, že není absolutní špičkou jen 
v oblasti dálkové přepravy, ale také v komunál-
ním segmentu nabízí spolehlivá, robustní, ekolo-
gická a pohodlná vozidla.

O.K. 
Scania G 410 6x6

Scania P410 6x6
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Vozidla Volvo Truck pro zimu
Společnost Volvo truck v rámci zvyšování produktivity svých vozidel 
určených do náročného terénu nabízí v tuto chvíli minimálně pět  
nových funkcí.

V olvo Dynamic Steering pro dvojitou před-
ní nápravu nebo vyšší přípustné zatížení 
předních náprav jsou jedny z nich. Volvo 

Trucks tak pokračuje v dalším zdokonalování 
produktů do náročného terénu. Švédská znač-
ka Volvo Trucks je druhým největším světovým 
výrobcem nákladních vozidel a poskytovatelem 
dopravních řešení v rámci celého nákladního 
průmyslu. Nabízí kompletní dopravní řešení pro 
profesionály. Součástí nabídky jsou modely pro 
střední i velké zatížení. Zákazníci mohou využít 
globální sítě čítající 2300 Truck Center ve 140 
zemích světa. Volvo Trucks je leaderem v inova-
tivních soft technologiích např. Dynafleet – online 
monitorování vozového parku, systém Volvo Dy-
namic Steering atd. Nedílnou součástí služeb Vol-
vo Trucks jsou poprodejní a servisní služby, pro-
dej originálních náhradních dílů a finanční služby.
Modelová řada vozidel Volvo obsahuje – Volvo 
FL 4x4, který je nyní dodáván i ve verzi s poho-
nem čtyř kol. Má vynikající průchodnost na kluz-
kém, strmém či nerovném terénu. Toto nákladní 
vozidlo je ideální jako víceúčelové pro městský 
provoz i pro použití v náročných podmínkách. 
Nejzřetelnější odlišností nového modelu Volvo 
FL 4x4 je zvýšený podvozek, který zvyšuje svět-
lost o něco více než o 6 cm vepředu a o 10 cm 
vzadu. Zvýšení podvozku také zvětšuje nájez-
dový úhel na 25 stupňů, takže nákladní vozidlo 
snadněji vyjíždí z příkopů a z hlubokých kolejí. 
Další výhodou je trvalý pohon všech kol a dvě 
řady rychlostních stupňů. Model Volvo FL s poho-
nem 4x4 má trvale zapojený náhon na všechna 
čtyři kola. Rozdělovací převodovka má předvolbu 
pro rychlou a pomalou řadu rychlostních stupňů. 
Rychlá řada se používá v normálním provozu 
a v náročnějších podmínkách může být snadno, 
stisknutím knoflíku na přístrojové desce, na-
volena nižší řada. Volvo FL 4x4 může být také 
vybaveno zvláštním vzduchovým vývodem na 
podvozku pro připojení různých zařízení nebo 
pro dofukování pneumatik.

Model FL se vyznačuje velmi příznivým polomě-
rem zatáčení, který zákazníci ocení právě v měst-
ském provozu.
■■ Manuální převodovky – 6stupňové, 
9stupňové označení ZTO (model 4x4) 
■■ Automatizované převodovky – 6stupňové 
označení ATO (model 4x2)
■■ Automatické  převodovky – 6stupńové 
označení AL – ALISON (model 4x2)

Model Volvo FE 6x4, který je dodáván v třío-
sém provedení 6x4. Vozidlo se vyznačuje velmi 
dobrou manévrovatelností, proto je také vhod-
né spíše do městského provozu. Díky flexibilní 
konstrukci podvozku je možné vozidlo připravit 
pro jakýkoli druh nástavby, včetně nástavby pro 
zimní údržbu.
Model Volvo FH 6x4, FMX 4x4, 6x4, 6x6, robust-
ní podvozek vhodný pro stavebnictví a samozřej-
mě pro zimní údržbu. Kabina vozidla denní, spací 
a Globetrotter má velmi komfortní prostor pro prá-
ci. Pohodlné sedadlo, výborná viditelnost a dosta-
tek prostoru přispívají k tomu, že vaše práce bude 
příjemnější a bezpečnější. Dobrý přehled palubní 
desky a umístění všech tlačítek a páček v dosahu 
vám usnadní Vaše řízení. Hnací ústrojí vozidel 
Volvo FMX je poháněné spolehlivými motory D11 

a D13 poskytujícími dostatek výkonu od 330HP 
až 540HP a točivého momentu pro vaši práci. 
Společně s inteligentní automatizovanou převo-
dovkou I-Shift, která je nyní dostupná i pro extrém-
ně náročné podmínky, se postará o to, abyste svůj 
pracovní den zvládli pohodlně a efektivně.
Volvo Dynamic Steering pro dvojité přední 
nápravy – Volvo Dynamic Steering je nyní do-
stupné také pro vozidla s dvojitou přední nápra-
vou, což je konfigurace, která je ve stavebnic-
tví často využívána. Vzhledem k tomu, že tato 
vozidla obvykle převážejí velmi těžké náklady 
nebo nástavby, má dynamické řízení pro řidiče 
zcela jasné výhody. Kromě toho, že řízení klade 
v nízkých rychlostech mnohem menší odpor, se 
volant také automaticky vrací zpátky do výchozí 
polohy, takže řidič se nemusí při manévrování 
v úzkých prostorech kamenolomu tolik namáhat, 
což mu ušetří čas i energii. Nová funkce automa-
tického řízení trakce vozidel Volvo Trucks auto-
maticky aktivuje pohon na přední nápravě, když 
hrozí riziko, že nákladní vozidlo za jízdy uvízne. 
Řidič získá lepší ovladatelnost vozidla, majitel 
ušetří na palivu a celkové opotřebení nákladní-
ho vozidla se sníží. Věříme, že tato nová funkce 
může být řidičům pracujícím právě v provozu 
zimní údržby na vozidlech Volvo ku pomoci.
Automatické řízení trakce je standardní výba-
vou vozidel Volvo FMX ve verzích 4*4, 6*6, 8*6 
a je nabízeno ke všem motorům splňujícím nor-
my Euro 3, 4, 5 a 6.
Volvo nabízí u všech svých modelů širokou škálu 
motorových a převodových pomocných pohonů, 
které jsou vhodné pro použití pohonu nástaveb 
zimní údržby.
Motorové PTO s krouticím momentem 650 Nm 
a 1000 Nm.
U celé modelové řady Volvo lze objednat přípra-
vu pro čelní nesené nářadí, přesně podle potřeb 
zákazníka. Osazení čelní upínací deskou dle nor-
my DIN je samozřejmostí.

-red- 
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Bridgestone radí
motoristům před zimní sezonou

Bridgestone, přední výrobce pneumatik a gumárenských produktů na 
světě, aktivně podporuje bezpečnost silničního provozu v rámci svých 
rozmanitých kampaní.

S přicházejícím podzimem nastává v životě 
motoristů období příprav na nejchladněj-
ší část roku, v níž dramaticky roste riziko 

vážných nehod kvůli nepříznivému počasí. Brid-
gestone proto s předstihem připomíná všechny 
zásadní body pečlivé přípravy osobního auto-
mobilu na bezpečný zimní provoz, protože zima 
nás může v plné síle zaskočit již v podzimních 
měsících.
Pro bezpečnost jízdy jsou naprosto klíčové pneu-
matiky, jejichž význam je řidiči často podceňován. 
Zimním podmínkám jsou nejlépe přizpůsobeny 
zimní pneumatiky, které nabízejí v porovnání 
s letními pneumatikami výrazně vyšší úroveň 
bezpečnosti, přilnavosti a výkonu na sněhu, ledu, 
rozbředlém sněhu a na mokrých a zmrzlých silni-
cích. Řidič se tak může spolehnout na mnohem 
větší stabilitu, lepší ovladatelnost a citelně kratší 
brzdné dráhy. Zimní pneumatiky jsou vyrobeny 
z materiálů, které zůstávají při nižších teplotách 
měkké a pružné. V konstrukci dezénu jsou navíc 
významně zastoupeny lamely s malými drážkami 
pro zvýšení „hranového efektu“ a přilnavosti na 
sněhu a ledu.
Vhodný okamžik pro výměnu letních pneumatik 
za zimní nastává při výraznějším poklesu teplot, 
nejpozději však při změně letního času na zim-
ní. Používání zimních pneumatik je v mnoha 
zemích povinné ze zákona a nedodržování této 
povinnosti je často spojeno s citelnými postihy. 
V České republice jsou zimní pneumatiky přede-
psány legislativou v období od 1. listopadu do 31. 
března, pokud se na pozemní komunikaci nachá-
zí souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo 
lze vzhledem k povětrnostním podmínkám před-
pokládat, že se na pozemní komunikaci během 
jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led 
nebo námraza.
Řidiči, kteří kupují před zimní sezonou nové zimní 
pneumatiky, se mohou v široké nabídce oriento-
vat podle informačních štítků EU a výsledků ne-
závislých testů. Na pneumatikách se rozhodně 
šetřit nevyplácí. Například vozidlo s nekvalitními 
pneumatikami může k úplnému zastavení potře-
bovat dráhu, která je i o několik délek běžného 
automobilu delší než při brzdění s kvalitními 
pneumatikami. Rozdíl v pořizovací ceně mezi 
kvalitními a nekvalitními pneumatikami je přitom 
o několik řádů nižší než finanční škoda, která 
vznikne i při méně závažné nehodě v důsledku 
příliš dlouhé brzdné dráhy nebo horší ovladatel-
nosti vozidla.
Na hospodárnost a bezpečnost provozu má vliv 

také životnost zimních pneumatik, kterou lze pro-
dloužit náležitou péčí. Nicméně odborníci znač-
ky Bridgestone doporučují obměňovat zimní 
pneumatiky nejpozději po pěti sezonách provo-
zu, protože každá pneumatika ztrácí časem své 
původní vlastnosti působením povětrnostních 
podmínek. Při přezouvání na zimní pneumati-
ky z předchozích sezon je nutné před montáží 
zkontrolovat jejich stav a zjistit, zda nejsou po-
škozené či příliš opotřebované. Legislativa po-
žaduje minimální hloubku dezénu 4 mm. Při nižší 
hloubce vzorku ztrácí totiž zimní pneumatika své 
přednosti na sněhové pokrývce a pozbývá i sa-
močisticího efektu, který je nezbytný pro jízdu na 
sněhu.
S přezouváním pneumatik je vhodné spojit dů-
kladnou prohlídku technického stavu vozu. Pro 
bezpečnou jízdu je nepostradatelná stoprocent-
ní funkčnost a správné seřízení osvětlení vozidla 
a brzdové soustavy. Nebezpečná situace může 
vzniknout velmi snadno například v důsledku ne-
rovnoměrného brzdění jednotlivých kol na kluz-
kém povrchu. Bezproblémový provoz i v mrazi-
vém počasí zajistí dobře udržovaný akumulátor, 
nemrznoucí chladicí kapalina (do –25 °C) a zimní 
směs v nádobce pro ostřikovače. Pro dobrý vý-
hled z vozu za každého počasí je třeba zkontro-
lovat také stav stíracích lišt stěračů.
Výbava vozidla by přes zimu měla zahrnovat 
startovací kabely, škrabku na led, smetáček, 
lopatku, pracovní ochranné rukavice, kapesní 
svítilnu, teplé deky a oblečení, termosku s čajem 
a dostatečné množství nemrznoucí kapaliny do 
ostřikovačů pro doplňování na cestách, dále pyt-
lík s pískem, kvalitní tažné lano a rezervní kanystr 
s palivem. Na cesty do zasněžených hor je kromě 
volby kvalitních zimních pneumatik doporučová-
no přibalit rovněž sněhové řetězy, jejichž použití 
může být za určitých okolností dokonce povinné 
(např. v Německu při extrémních klimatických 
podmínkách). Montáž sněhových řetězů je vhod-
né se naučit a vyzkoušet předem.
Mrazivé počasí může vyřadit z funkce také zám-
ky vozidla a zkomplikovat přístup do interiéru. Ři-
dič by měl mít proto po ruce rozmrazovač zámků 
(nenechávat uvnitř vozu!) a před zimou ošetřit 
pryžová těsnění vhodnými prostředky, jako je 
jelení lůj nebo glycerin, které zabrání jejich při-
mrznutí k rámům dveří. Negativní vliv zimního 
provozu na životnost vozidla lze minimalizovat 
pravidelným odstraňováním nánosů soli a nečis-
tot z vozu jeho důkladným mytím s následným 
sušením.

A v neposlední řadě je dobré připomenout, že pro 
bezpečnou jízdu v náročných zimních podmín-
kách je rozhodující především chování řidiče za 
volantem, který by měl ještě více než kdy jindy 
vsadit na předvídavý styl řízení s ohledem na prů-
běžné změny provozních podmínek.
Bridgestone Europe NV/SA s evropskou cen-
trálou v belgickém Bruselu je klíčovou divizí 
Bridgestone Corporation, největšího výrobce 
pneumatik a gumárenských produktů na světě 
se sídlem v Tokiu. V Evropě Bridgestone provo-
zuje vývojové a výzkumné centrum, 8 továren 
a má zastoupení ve více než 30 zemích s cel-
kem 12 500 zaměstnanci. Pneumatiky vyvíjené 
a vyráběné v Evropě jsou rovněž exportovány 
mimo evropské teritorium. 
V České republice působí Bridgestone od roku 
1994 a dodává sem kompletní řadu osobních, 
nákladních, motocyklových a zemědělských 
a stavebních pneumatik značek Bridgestone, Fi-
restone, Dayton a First Stop. Sídlo společnosti je 
v Praze. -red- 
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zimní provoz

Bezpečnost jízdy
se zimními pneumatikami Continental 

Nastává čas, aby dopravci vybavili své vozové parky vhodnými 
pneumatikami na zimu.

P okud chcete zajistit bezpečnost a opti-
mální trakci vozidla na mokré nebo zle-
dovatělé vozovce, doporučuje Conti-

nental v případě náročných zimních podmínek 
vybavit nákladní automobily a autobusy zimními 
pneumatikami na všech nápravách. Pneumatiky 
s označením M+S (bláto a sníh) na hnanou ná-
pravu jsou v zimním období ze zákona povinné 
v mnoha evropských zemích. Portfolio zimních 
pneumatik Continental pro nákladní automobily 
je navrženo s ohledem na specifi cké požadav-
ky jednotlivých náprav, tedy optimální přesnost 
řízení a určení směru u přední nápravy, maxi-
mální trakce a brzdná síla u záběrové nápravy 
a u návěsových náprav znatelně lepší přilnavost 
k vozovce při zatáčení a brzdění. Německý vý-
robce prémiových pneumatik také vyvinul spe-
ciální zimní pneumatiky pro městské a dálkové 
autobusy. 
Zimní pneumatiky Continental označené symbo-
lem sněhové vločky mají daleko lepší jízdní vlast-
nosti než pneumatiky s označením M+S a také 
podstatně překračují požadavky kladené na pne-
umatiky se symbolem „sněhové vločky v horách“ 
(3PMSF). Symbolem 3PMSF lze pneumatiky 
označit po úspěšně provedeném testu defi nova-
ném v předpisu EHK OSN č.117.02 a po prove-
dení srovnávacího testu brzdění a trakce pneu-
matik na zasněžené vozovce v zimním období.
Srovnávací testy společnosti Continantel v pří-
padě trakce standardních pneumatik názorně 
dokazují, že při použití pneumatik Continental na 
všech nápravách se brzdná dráha na zasněžené 
vozovce zkrátí při rychlosti 50 km/h o téměř 10 
metrů. V extrémních mrazech také zvyšují trakci 
až o 40 %.
V řadě zimních pneumatik určených pro skandi-
návské země nabízí Continental kompletní sor-
timent pro nákladní automobily v rozměru 17,5, 
19,5 palců a 22,5 palců. Řada obsahuje návěso-
vé pneumatiky HTW 2 Scandinavia 445/45 R19,5 
a speciální zimní pneumatiky pro vozidla pro pře-
pravu rozměrných a těžkých nákladů. 
Continental přichází s řešením pro přepravu osob 
ve formě nových pneumatik Conti UrbanScandi-
navia a HSW 2 Coach, které odpovídají požadav-
kům na pneumatiky autobusů v zimním období. 
Univerzální pneumatiky Conti UrbanScandinavia 
HA3 pro autobusy obstojí v zimním období díky 
množství protiskluzových lamel. Conti UrbanS-
candinavia HD3 je speciální zimní pneumatika 
pro hnanou nápravu, která nabízí maximální trak-
ci v oblastech s nadbytkem sněhu. Díky běhounu 
s uzavřenými žebry a 3D mikrolamelami přenáší 
pneumatiky Continental HSW 2 Coach pro dál-
kové autobusy bezpečně a tiše hnací a boční sílu 

na vozovku. Univerzální pneumatiky lze použít 
na všechny nápravy.
Tato pneumatika doplňuje portfolio moderních 
zimních pneumatik Continental, jednu z nejkom-
plexnějších řad na trhu užitkových vozidel, a za-
jišťuje bezpečný provoz vozidla na zasněžené 
vozovce.

Zimní pneumatiky Continental 
pro autobusy
Zatímco pneumatiky Conti UrbanScandinavia 
HA3 a HSW 2 Coach jsou navrženy pro univer-

zální použití, pneumatiky Conti UrbanScandi-
navia HD3 byly speciálně vyvinuty pro hnanou 
nápravu autobusů.

Městské autobusy: 
Conti UrbanScandinavia HA3 275/70 R 22,5
Conti UrbanScandinavia HD3 275/70 R 22,5

Dálkové autobusy:
HSW 2 Coach 295/80 R 22,5
HSW 2 Coach 315/80 R 22,5

-RED- 

Zimní pneumatiky Continental na dlouhé vzdálenosti 
a pro přepravu zboží – rozměr 22,5

Řízená náprava Hnaná náprava Návěsová náprava

HSW 2 SCANDINAVIA HDW 2 SCANDINAVIA HTW 2 SCANDINAVIA
355/50 R 22.5 XL 295/60 R 22.5 385/55 R 22.5
385/55 R 22.5 315/60 R 22.5 385/65 R 22.5
315/60 R 22.5 XL 275/70 R 22.5
385/65 R 22.5 315/70 R 22.5
315/70 R 22.5 295/80 R 22.5
315/70 R 22.5 XL 315/80 R 22.5
295/80 R 22.5
315/80 R 22.5

Zimní pneumatiky Continental pro přepravu rozměrných 
a těžkých nákladů – rozměr 19,5

HSW 2 SCANDINAVIA

445/45 R 19.5

Zimní pneumatiky continental pro přepravu zboží – rozměry 17,5 
a 19,5 (3. generace)

Řízená náprava Hnaná náprava Návěsová náprava

Conti Scandinavia HS3 Conti Scandinavia HD3 Conti Scandinavia HT3
265/70 R 19.5 265/70 R 19.5 265/70 R 19.5
285/70 R 19.5 285/70 R 19.5 285/70 R 19.5
Conti Scandinavia LS3 Conti Scandinavia LD3
215/75 R 17.5 215/75 R 17.5
235/75 R 17.5 235/75 R 17.5

Kompletní portfolio zimních pneumatik Continental zahrnuje pneumatiky na míru pro nákladní automobily 
a autobusy, které zvyšují bezpečnost při řízení na sněhu nebo ledu.
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Pneumatiky
pro těžké zimní podmínky

Výrobci pneumatik Dunlop a Goodyear představili novou generaci 
pneumatik.

P neumatika od Dunlopu má označení 
Winter Sport 5. Novinka nabízí vynikající 
přilnavost a výkonnost, které umožňují 

jízdu na všech možných podobách zimních vo-
zovek, včetně mokrého, zledovatělého a zasně-
ženého povrchu. Pneumatika je již dostupná pro 
maloobchod. Všechny rozměry nové řady budou 
k dispozici od září letošního roku. Winter Sport 5 
je již pátou pneumatikou cenami ověnčené řady 
zimních sportovních pneumatik značky Dunlop. 
Staví na úspěchu předchozích modelů, zejména 
pak dynamické pneumatiky Winter Sport 4D. No-
vinka byla navržena tak, aby řidičům pomohla po-
kračovat v jízdě, ať už jsou podmínky na zimních 
komunikacích jakkoli proměnlivé. Podává pře-
svědčivé výkony na ledem pokryté cestě, v roz-
bředlém sněhu, při jízdě skrze ledové jazyky, v ta-
jícím sněhu i v loužích. Aby mohl Dunlop dostát 
tak různorodým požadavkům, zasvětilo více než 
400 výzkumných a vývojových expertů značky 
dva roky výzkumu, vývoji a zkouškám na třech 
kontinentech. Výsledkem je nový model řady 
Dunlop Winter Sport. Inovace zahrnují zvýšení 
počtu brzdných bloků, které zajišťují vyšší výkon-
nost na zasněžených silnicích, a šikmé uspořá-
dání příčných centrálních drážek, jež poskytují 
mimořádnou stabilitu při zatáčení na kluzkém 
povrchu. Hlubší hydrodynamické drážky navíc 
napomáhají zabraňovat aquaplaningu. Optima-
lizovaná konstrukce a rozložení hmotnosti se po-
zitivně projevují na vyšší provozní hospodárnosti.  
Ve srovnání s předchozí modelovou řadou vyka-
zují nové pneumatiky o pět procent lepší hodno-

ty při brzdění na mokru, o šestnáct procent při 
brzdění na ledu a o patnáct procent nižší valivý 
odpor. Zrychlení na sněhu bylo vylepšeno o čtyři 
procenta. „S tím, jak jsou v Evropě stále běžnější 
přívalové deště a další extrémní počasí, je vyni-
kající záběr při jízdě v zimě zcela zásadní,“ říká 
Hans Vrijsen, Dunlop Marketing Director Consu-
mer EMEA. „Jsme velmi rádi, že můžeme nabízet 
pneumatiky, které dokonale zabírají na zimních 
silnicích a poskytují špičkovou výkonnost, kterou 
si zákazníci zvykli od našich pneumatik očekávat. 
Bez ohledu na rozmary zimního počasí přináší 
řada Winter Sport 5 našim aktivním a náročným 
zákazníkům pneumatiku, která odpovídá jejich 
rychlému životnímu stylu,” dodává Hans Vrijsen. 
Dunlop je ofi ciálním partnerem Řidičské školy 
AMG (AMG Driving Academy), společně testují 
chování pneumatik ve velmi obtížných a nároč-
ných podmínkách. Nová pneumatika se vyrábí 
v 43 různých rozměrech: šířce 195 až 255; pro-
fi lu 40 až 65; průměru 15” až 19”. Pneumatika je 
zkonstruována tak, aby splňovala požadavky na 
jízdu za jakýchkoli povětrnostních podmínek, kte-
ré mohou v zimě nastat, a je označena značkou 
hory s trojitým vrcholem a symbolem sněhové 
vločky. 
Dunlop je jedním z předních světových výrobců 
výkonných a vysoce výkonných pneumatik s im-
pozantní historií plnou úspěchů v motoristickém 
sportu. Značné zkušenosti ze závodů vedou 
značku Dunlop k zavádění inovativních tech-
nologií také do pneumatik určených pro běžný 
provoz. Se zaměřením na potěšení z jízdy, pneu-
matiky Dunlop nabízí všem typům motoristů nej-
novější technologie a vysokou výkonnost. 

Nová zimní pneumatika Goodyear UltraGrip 
Performance umožňuje řidičům lepší kontro-
lu nad vozidlem. 
Společnost Goodyear představila nové, vysoce 
výkonné zimní pneumatiky UltraGrip Performan-
ce. Novinka nabízí vynikající přilnavost a ovla-
datelnost, které umožňují jízdu v nejrůznějších 
zimních povětrnostních podmínkách - na sněhu, 
v rozbředlém sněhu i na ledu. Pneumatika je již 
dostupná pro maloobchodní prodejce. Řada pne-
umatik UltraGrip Performance těží ze 44 let ino-
vačních zkušeností a celkem 60 milionů proda-
ných pneumatik UltraGrip. Pneumatika disponuje 
optimalizovaným uspořádáním příčných drážek 
se systémem tvarových zámků, upraveným 
dezénem běhounu a vysokým počtem aktivátorů 
bloků, což vedlo k dosažení vynikajícího záběru 
a skvělé ovladatelnosti za všech zimních podmí-

nek. Hydrodynamické drážky zvyšují odolnost 
proti aquaplaningu a stabilitu na mokrých nebo 
rozbředlým sněhem pokrytých silnicích. Čtverco-
vá styčná plocha s rovnoměrnějším rozložením 
tlaku zlepšuje výkonnost na suchých i mokrých 
silnicích po celou dobu životnosti pneumatiky. 
Indikátor opotřebení dezénu napomáhá řidičům 
k výměně pneumatik ve správný okamžik, což 
následně zabezpečuje vysokou výkonnost pne-
umatik za každého zimního počasí. Co je nejdů-
ležitější, ve srovnání s předními konkurenčními 
výrobky nabízejí nové pneumatiky o tři procenta 
kratší brzdnou dráhu na sněhu. „Velice nás těší, 
že můžeme rozšířit rodinu pneumatik UltraGrip 
o další zimní pneumatiku, u níž hraje hlavní roli 
bezpečnost. Naším posláním je dodávat pneu-
matiky s vynikající přilnavostí na mokré vozovce, 
na ledu i na sněhu, a tím zajišťovat bezpečnou 
jízdu a brzdný výkon bez ohledu na podmínky, 
které v zimě panují. Obzvláště hrdí jsme na jejich 
nejkratší brzdnou dráhu, protože víme, že právě 
tomu naši zákazníci přikládají maximální důle-
žitost,“ říká Hans Vrijsen, Goodyear Marketing 
Director Consumer EMEA. 
Goodyear je jedním z největších světových vý-
robců pneumatik. Společnost zaměstnává při-
bližně 67 000 pracovníků a své výrobky vyrábí 
v 50 závodech ve 22 zemích světa. Dvě inovační 
centra – Akron v Ohiu a Colmar-Berg v Lucem-
bursku – usilují o rozvoj nejmodernějších výrobků 
a služby, které stanovují technologické a výkon-
nostní standardy pro celé odvětví.

-RED- 

Dunlop Winter Sport 5

Goodyear Ultragrip
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Kvalitní zimní obutí
se opravdu vyplatí…

Ranní mrazíky volají po obutí automobilu do zimních pneumatik.
Pneumatika označená takzvaným alpským symbolem by měla být zárukou 
kvalitních vlastností i za zimních teplot.

K amiony a autobusy by také měly mít 
správné obutí do zimní nepohody. 
V České republice platí povinnost po-

užívat zimní pneumatiky v době od 1.listopadu 
do 31.března, a to v případě, že se na pozem-
ní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, 
led nebo námraza, nebo lze vzhledem k pově-
trnostním podmínkám předpokládat, že se tak 
stane. V případě, že je na začátku úseku umís-
těna dopravní značka „Zimní výbava“, platí tato 
povinnost v uvedeném období vždy, bez ohledu 
na stav povrchu vozovky. Složení směsi zimních 
pneumatik zaručuje jejich potřebnou přilnavost 
k povrchu vozovky za nízkých teplot. Pod plus 
sedm stupňů jsou v tomto směru lepší než pne-
umatiky letní či celoroční. Navíc vlastnosti jejich 
vzorku zajišťují jejich žádoucí samočisticí schop-
nosti. Brzdná dráha vozidla obutého do letních 
pneumatik může být až o čtvrtinu delší. Podobně 
se zhoršuje i směrová stabilita, automobil je tak 
více náchylný ke smyku. „Je třeba mít na paměti, 
že nekvalitní obutí významně snižuje efektivitu 
asistenčních systémů zajišťujících ovladatelnost 
vozidla“, dodává Roman Budský z Týmu silniční 
bezpečnosti. 
Co je vlastně zimní pneumatika. Za zimní jsou 
považovány pneumatiky označené symbolem 
M+S. V zásadě se jedná o pláště, které přede-
vším na zabláceném povrchu a ve sněhové 
břečce zaručují lepší záběr a stabilizaci vozidla 
ve zvoleném směru jízdy. Není zde však automa-
tická záruka, že budou mít žádoucí vlastnosti i při 
nižších teplotách, jež lze očekávat v zimním ob-
dobí. „Přední výrobci pneumatik proto používají 
pro pneumatiky určené pro náročný zimní provoz 
zvláštní, tzv. alpský symbol. Jedná se o emblém 
trojité hory se sněhovou vločkou, na plášti bývá 
zpravidla umístěn vedle zákonem požadované-
ho označení M+S,“ upřesňuje Budský.
Jak je používat. Pro řidiče motorových vozidel 
kategorie M nebo N s maximální přípustnou 
hmotností převyšující 3500 kg platí povinnost 
používat zimní pneumatiky na všech kolech 
hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. 
Hloubka jejich běhounu musí činit minimálně 6 
milimetrů. Tato povinnost se však nevztahuje 
na pneumatiku použitou na tzv. rezervním kole, 
rovněž tak neplatí povinnost obouvat do zimních 
pneumatik přívěsy.  
Řidiči profesionálové určitě neudělají chybu, 
budou-li mít v zimní výbavě svého vozidla sně-
hové řetězy. Při svých jízdách napříč Českou 

republikou mohou narazit na úseky silnic, kam 
je na základě příkazu daného dopravní značkou 
„Sněhové řetězy“ vjezd povolen až po nasaze-
ní sněhových (resp. protiskluzových) řetězů na 
nejméně dvě hnací kola. Rychlost jízdy může být 
maximálně 50 km/h. Na rozdíl od řady dalších 
evropských států není v ČR povoleno používat 
pneumatiky s hroty. 

Sankce za nepoužívání zimních pneumatik. 
Pokud bude při silniční kontrole zjištěno, že řidič 
nemá obuty předepsané zimní pneumatiky, hrozí 
mu udělení blokové pokuty ve výši až 2000 korun. 
Pokud bude případ projednáván ve správním ří-
zení, může být výše pokuty až 2500 korun. Trest-
né body se ovšem neudělují.
Jedeme do zahraničí. V řadě evropských zemí 
nejsou zimní pneumatiky povinné. Naši profesio-
nální řidiči ovšem určitě budou vyjíždět na pneu-
matikách zimních. Je třeba dbát na to, aby i jejich 
hloubka dezénu splňovala podmínky stanovené 
státy, kterými projíždějí. Pokuty bývají citelné. 
Bude-li v Německu v důsledku jízdy na nevyho-
vujících pneumatikách způsobena dopravní ne-
hoda, výše pokuty bude 120 eur; současně bude 
ve Flensburské centrále řidiči udělen 1 trestný 
bod. Rakušané mohou požadovat až 5000 eur. 
Je dobré mít v zimní výbavě sněhové řetězy. Ne-
jen že mohou pomoci ve svízelné situaci, ale jsou 

státy, kde je jejich přítomnost na palubě kamio-
nu či autobusu povinná. Maďaři i Bulhaři mohou 
být nekompromisní. Panují-li zimní podmínky, 
mohou vozidlu, v jehož výbavě nejsou, zakázat 
vjezd na své území. V řadě zemí je povoleno 
používat pneumatiky s hroty. Na to je dobré pa-
matovat a dodržovat od vozidel jedoucích vpředu 
dostatečný odstup. Přece jen jim to může brzdit 
lépe. V některých částech Norska se za používá-
ní pneumatik s hroty hradí poplatek. V Rusku jsou 
k jízdě na těchto pneumatikách benevolentní, je-
jich použití zakazují pouze v letních měsících. Je 
také dobré mít s sebou lopatu na odklízení sněhu, 
některé státy to vyžadují. A v Rumunsku je třeba 
mít navíc i přiměřené množství písku. V Turecku 
je třeba vozit tažné lano a zakládací klín. Podrob-
nější údaje týkající se předepsané zimní výbavy 
pro kamiony a autobusy ve 37 evropských stá-
tech najdete v příloze.
Albánie. Zimní pneumatiky nejsou povinné. Je 
třeba mít s sebou sněhové řetězy. Použijí se na 
kolech hnací nápravy na příkaz dopravní znač-
ky a podle stavu povrchu vozovky. Pneumatiky 
s hroty nejsou povoleny. 
Belgie. Zimní pneumatiky nejsou povinné. Sně-
hové řetězy povoleny jen na silnicích pokrytých 
sněhem nebo ledem. Pneumatiky s hroty nejsou 
povoleny.
Bělorusko. Zimní pneumatiky nejsou povinné. 
Sněhové řetězy povoleny jen na silnicích pokry-
tých sněhem nebo ledem. Pneumatiky s hroty 
nejsou povoleny.
Bosna-Herzegovina. Povinné od 15. listopadu 
do 15. dubna pro vozidla o celkové hmotnosti 
nad 3,5 t. V uvedeném období musí být ve vozi-
dle sněhové řetězy a lopata na odklízení sněhu. 
Řetězy se použijí na silnicích pokrytých sněhem 
či ledem, a to na kolech alespoň jedné hnací ná-
pravy. Pneumatiky s hroty nejsou povoleny.  
Bulharsko. Zimní pneumatiky nejsou povinné. 
Od 1. listopadu do 31. března je však třeba vozit 
sněhové řetězy. Použijí se v horských oblastech 
na příkaz příslušné dopravní značky. Pneumatiky 
s hroty nejsou povoleny. Pokud nebude vozidlo 
vybaveno potřebnou zimní výbavou, může mu 
být odepřen vstup do země, případně zakázána 
další jízda na území Bulharska. 
Černá Hora. Zimní pneumatiky jsou povinné na 
silnicích určených ministerstvem vnitra, a to od 
listopadu do dubna. Sněhové řetězy jsou povo-
leny jen na silnicích pokrytých sněhem nebo le-
dem. Pneumatiky s hroty nejsou povoleny.
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Dánsko. Zimní pneumatiky nejsou povinné. Pou-
žití sněhových řetězů je povoleno od 1. listopadu 
do 15. dubna. Ve stejném období je povoleno 
používat pneumatiky s hroty. Ty musejí být obuty 
na všech kolech.
Estonsko. Povinné použití zimních pneumatik. 
Musí se jednat o radiální pneumatiky s hloub-
kou dezénu minimálně 3 mm. Povinnost platí od 
1. prosince do 1. března, případně od začátku 
října do konce dubna, pokud to vyžadují pově-
trnostní podmínky. Sněhové řetězy povoleny jen 
na silnicích pokrytých sněhem nebo ledem. Vo-
zidla o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny nesmějí 
používat pneumatiky s hroty. 
Finsko. Zimní pneumatiky povinné pro vozidla 
o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny, minimální 
hloubka dezénu musí činit 1,6 mm. Sněhové 
řetězy jsou povoleny jen na silnicích pokrytých 
sněhem nebo ledem. Pneumatiky s hroty je povo-
leno používat od 1. listopadu do prvního pondělí 
po Velikonocích. V závislosti na povětrnostních 
podmínkách může být toto období prodlouženo. 
Vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 t jedoucí na 
pneumatikách s hroty nesmějí překročit max. po-
volenou rychlost 80 km/h. Průměrná výška hřebů 
nesmí přesahovat 1,5 mm a jejich maximální po-
čet je stanoven na 50 na metr obvodu pneumatiky 
(platí pro pneu vyrobené po 1. červenci 2013). 
Francie. Zimní pneumatiky obecně nejsou povin-
né. Povinnost jejich použití může být stanovena 
dopravní značkou, to samé platí pro používání 
sněhových řetězů. Vozidla o celkové hmotnosti 
nad 3,5 tuny nesmějí používat pneumatiky s hroty.
Chorvatsko. Není stanovena obecná povinnost 
používat zimní pneumatiky. Pokud však na sil-
nicích panují zimní podmínky, je třeba jezdit na 
pneumatikách označených M+S. Za stanove-
ných podmínek nutno používat sněhové řetězy. 
V regionu Lika/Gorski Kotar je jejich použití po-
vinné. Pneumatiky s hroty nejsou povoleny. V ko-
merčně používaných vozidlech musí být lopata 
na odklízení sněhu.
Irsko. Zimní pneumatiky nejsou povinné. Použití 
sněhových řetězů je povinné, jen pokud je povrch 
silnice pokryt sněhem či ledem. Použití pneuma-
tik s hroty je povoleno, max. rychlost je stanovena 
na 96 či 112 km/h (silnice či dálnice).
Itálie. Zimní pneumatiky nejsou povinné. Povin-
nost vozit protismyková zařízení (např. sněhové 
řetězy).
Kosovo. Zimní pneumatiky nejsou povinné. 
Platí povinnost vozit sněhové řetězy určené 
k nasazení na hnací nápravu. Použijí se na zá-
kladě příkazů stanovených dopravními značka-
mi a v závislosti na povětrnostních podmínkách. 
Pneumatiky s hroty jsou zakázány. V autobusech 
a nákladních vozidlech musí být lopata na odklí-
zení sněhu.
Lichtenštejnsko. Zimní pneumatiky nejsou po-
vinné. Je však stanovena právní odpovědnost 
za škody způsobené následkem používání pne-
umatik nevyhovujících povětrnostním podmín-
kám. Povětrnostním podmínkám musí rovněž 
odpovídat výbava vozidla. Používání sněhových 
řetězů je povoleno, v horských oblastech může 
být povinné na základě příkazu daného doprav-
ními značkami. Vozidla o celkové hmotnosti nad 
7,5 tuny mohou být na všech kolech vybavena 

pneumatikami s hroty, a to od 1. listopadu do 
30. dubna. Uvedené automobily musí být ozna-
čeny příslušnou nálepkou. V uvedeném případě 
je stanovena max. povolená rychlost na 80 km/h. 
Litva. Zimní pneumatiky jsou povinné jen pro vo-
zidla o celkové hmotnosti do 3,5 tuny (od 1.  lis-
topadu do 1. dubna). Sněhové řetězy je možno 
používat, jen pokud je vozovka pokryta sněhem 
či ledem. Pneumatiky s hroty je povoleno použí-
vat od 1. listopadu do 1. dubna.
Lotyšsko. Zimní pneumatiky jsou povinné jen 

pro vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 tuny (od 
1. prosince do 1. března, min. hloubka dezénu 
činí 3 mm). Sněhové řetězy je možno používat, 
jen pokud je vozovka pokryta sněhem či ledem. 
Pneumatiky s hroty mohou používat vozidla o cel-
kové hmotnosti nad 3,5 tuny, a to od 1. října do 
30. dubna.
Lucembursko. Všechna kola hnací nápravy či 
náprav musí být opatřena zimními pneumatikami 
(M+S) v případě, že panují zimní podmínky (na 
silnici je sníh, led či námraza). Sněhové řetězy 

➔

Nový Solaris Urbino 12LE. 

Důmyslný v každém detailu.
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je možno používat, jen pokud je vozovka pokryta 
sněhem či ledem. Používání pneumatik s hroty 
je zakázáno.
Maďarsko. Obecně nejsou povinné. Sněhové 
řetězy je možno používat, jen pokud je vozovka 
pokryta sněhem či ledem (jejich použití může 
být povinné za extrémních povětrnostních pod-
mínek, pak platí omezení max. rychlosti jízdy 
do 50 km/h). Za zimních podmínek může být do 
Maďarska zakázán vjezd vozidel, v jejichž výba-
vě nejsou sněhové řetězy. Používání pneumatik 
s hroty je zakázáno.
Makedonie. Zimní pneumatiky musí být namon-
továny na kolech hnací nápravy či náprav. Tato 
povinnost platí od 15. listopadu do 15. března. 
Minimální hloubka jejich dezénu činí 5 mm. V ob-
dobí od 15. října do 15. března musí být ve výba-
vě vozidla sněhové řetězy, pokud není vybaveno 
zimními pneumatikami. Dálkové autobusy a ka-
miony musí být vybaveny lopatou na odklízení 
sněhu. Používání pneumatik s hroty je zakázáno. 
Německo. V případě panujících zimních pod-
mínek musí být vozidla o celkové hmotnosti nad 
3,5 tuny vybavena zimními pneumatikami (M+S) 
na kolech hnací nápravy. Tato povinnost platí 
obecně, není vázána na stanovené období roku. 
Používání sněhových řetězů může být nařízeno 
dopravním značením. Obecně je používání pne-
umatik s hroty zakázáno, výjimkou je cesta přes 
„Kleines Deutsches Eck“. Za jízdu bez zimních 
pneumatik hrozí pokuta ve výši 60 eur. Pokud 
uvedené vozidlo způsobí problémy v dopravě, 
pokuta činí 80 eur. Pokud bude způsobena ne-
bezpečná situace, pokuta bude ve výši 100 eur. 
Bude-li v důsledku jízdy na nevyhovujících pneu-
matikách způsobena dopravní nehoda, výše po-
kuty bude 120 eur; současně bude ve Flensbur-
ské centrále řidiči udělen 1 trestný bod. 
Nizozemsko. Není stanovena povinnost pou-
žívat zimní pneumatiky. Je zakázáno používat 
sněhové řetězy a pneumatiky s hroty.
Norsko. Vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 
tuny musí obecně používat pneumatiky o hloub-
ce dezénu minimálně 5 mm. Tato povinnost platí 
od 1. listopadu do prvního pondělí po Velikono-
cích (jižní Norsko), resp. od 16. října do 30. dub-
na (severní Norsko). Zimní pneumatiky je pak 
nutno používat od 15. listopadu do 31. března. 
Vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny musí 
být vybavena řetězy v období, kdy je možno po-
užívat pneumatiky s hroty. Kamiony s přívěsy 
musí být vybaveny 7 řetězy. Pneumatiky s hro-
ty o průměrné výšce 1,7 mm je možno používat 
od 1. listopadu do první neděle po Velikonocích. 
V regionech Nordland, Troms a Finnmark platí 
tato možnost od 16. října do 30. dubna. U kamio-
nů a přívěsů musejí být tyto pneumatiky na stej-
né ose, u dvojmontáže postačí osazení na jedné 
z pneumatik. V Trondheimu a Oslu se za použí-
vání pneu s hroty platí. Poplatek je možné uhradit 
u prodejních automatů u hlavních tahů, prostřed-
nictvím telefonu či SMS. Obecně stojí denní lístek 
cca 3,90 eura, měsíční cca 52 eur, celoroční cca 
155 eur, pro vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 
tuny jsou částky dvojnásobné. Za neuhrazení po-
platku je účtována pokuta ve výši 97 eur.   
Polsko. Není stanovena povinnost používat 
zimní pneumatiky. Sněhové řetězy je možno po-

užívat, jen pokud je vozovka pokryta sněhem či 
ledem. Na určených úsecích silnic může být ov-
šem jejich použití povinné. Používání pneumatik 
s hroty je zakázáno. 
Portugalsko. Není stanovena povinnost použí-
vat zimní pneumatiky. Dočasně může být stano-
vena povinnost použít sněhové řetězy (týká se 
jen nejvýše položených oblastí země). Používání 
pneumatik s hroty je zakázáno. 
Rakousko. Povinnost používat zimní pneuma-
tiky platí od 1. listopadu do 15. dubna. Vozidla 
o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny musí používat 
zimní pneumatiky na kolech alespoň jedné hnací 
nápravy. Minimální hloubka dezénu činí u pne-
umatik smíšené konstrukce 6 mm, u radiálních 
pneumatik 5 mm. Autobusy kategorie M2 a M3 
musí používat zimní pneumatiky od 1.listopadu 
do 15. března. Finanční postih za nepoužívání 
zimních pneumatik činí 35 až 5000 eur. Vozidla 
musejí být vybavena sněhovými řetězy pro ales-
poň dvě pneumatiky hnací nápravy (od 1. listo-
padu do 15. dubna). Uvedená povinnost nemusí 
platit pro autobusy zajišťující veřejnou dopravu. 
Řetězy se používají na silnicích pokrytých sně-
hem a ledem. Používání pneumatik s hroty je 
zakázáno. 
Rumunsko. V případě panujících zimních pod-
mínek musejí být vozidla o celkové hmotnosti nad 
3,5 tuny a vozidla sloužící k přepravě více než 
9 osob včetně řidiče vybavena na hnací nápra-
vě zimními pneumatikami (M+S). Vozidla o cel-
kové hmotnosti přesahující 3,5 tuny musejí mít 
ve výbavě sněhové řetězy, jejich použití může 
být nařízeno dopravním značením. Rovněž tak 
musejí být vybavena lopatou na odklízení sně-
hu a pískem. Používání pneumatik s hroty není 
povoleno. 
Rusko. Na všech kolech musí být od začátku 
prosince do konce února obuty zimní pneumatiky 
(označeny M+S či tzv. alpským symbolem). Mini-
mální hloubka dezénu je 4 mm. Sněhové řetězy 
nejsou povinné, ale doporučuje se vozit je s se-
bou. Používání pneumatik s hroty je zakázáno 
v letních měsících (červen–srpen).
Slovensko. Na kolech hnací nápravy musejí být 
v době od 15. listopadu do 31. března obuty zim-
ní pneumatiky, a to o hloubce dezénu minimálně 
3 mm. Ve výbavě vozidel musejí být sněhové ře-
tězy, použijí se v případě potřeby či na základě 
povinnosti dané dopravním značením. Používání 
pneumatik s hroty je zakázáno. 
Slovinsko. Na kolech hnací nápravy musejí být 
v době od 15. listopadu do 15. března obuty zim-
ní pneumatiky, a to o hloubce dezénu minimálně 
6 mm. Ve výbavě vozidla musejí být sněhové 
řetězy, pokud není obuto do zimních pneumatik. 
Používání pneumatik s hroty je zakázáno.  
Srbsko. Není stanovena povinnost používat 
zimní pneumatiky. Ve vozidle musí být sněhové 
řetězy použitelné v případě potřeby na kola hnací 
nápravy. Používání pneumatik s hroty je zaká-
záno. Kamiony a autobusy musí mít ve výbavě 
lopatu na odklízení sněhu.
Španělsko. Obecně není stanovena povinnost 
používat zimní pneumatiky. Jejich použití ovšem 
může být nařízeno dopravními značkami či vy-
hlášením příslušných úřadů. Sněhové řetězy je 
možné používat jen na základě povinnosti sta-

novené dopravními značkami či nařízení úřadů. 
V tom případě se používají jen na úsecích silnic 
pokrytých sněhem a ledem. Pneumatiky s hroty 
je možno používat jen na zasněžených silnicích. 
Délka hrotů může být max. 2 mm.
Švédsko. V případě panujících zimních podmí-
nek je stanovena minimální hloubka dezénu pne-
umatik na všech kolech (s výjimkou přívěsných 
vozidel) na 5 mm. Od 1. prosince do 31. března 
musejí být alespoň na kolech hnací nápravy zim-
ní pneumatiky (označené M+S). Je doporučeno 
vozit s sebou sněhové řetězy. Pneumatiky s hroty 
mohou být používány od 1. října do 15. dubna. 
Maximální počet hrotů je stanoven na 50 na metr 
obvodu pneumatiky (platí pro pneumatiky vyro-
bené po 1. červenci 2013). Toto období může 
být v závislosti na povětrnostních podmínkách 
prodlouženo.
Švýcarsko. Povinnost používat zimní pneumati-
ky není stanovena na celostátní úrovni. Případná 
regulace v případě panujících zimních podmínek 
je v moci jednotlivých regionů (jedná se o úseky 
silnic např. v alpských průsmycích). Minimální 
hloubka dezénu zimních pneumatik nesmí být 
menší než 1,6 mm. V případě nehody vozidla, 
které nepoužívá zimní pneumatiky, je třeba po-
čítat s právními následky. Úřady mohou vyhlásit 
povinnost používat sněhové řetězy (nemusí se 
případně týkat vozidel s pohonem všech čtyř kol). 
Použití sněhových řetězů může být stanoveno 
i dopravním značením. Vozidla o celkové hmot-
nosti nad 3,5 tuny nesmějí používat pneumatiky 
s hroty.
Turecko. Povinnost používat zimní pneumatiky 
(M+S či alpský symbol) alespoň na kolech hnací 
nápravy platí pro komerčně využívaná vozidla, 
a to při jízdě mimo města. Nicméně je v pravo-
moci jednotlivých měst nařídit jejich používání 
i na jejich území. Minimální hloubka dezénu je 
4 mm. Protektorované pneumatiky musí mít zim-
ní dezén. Pneumatiky s hroty jsou považovány 
za zimní. Používání sněhových řetězů je dopo-
ručeno na silnicích pokrytých sněhem či ledem. 
Ve vozidle musí být tažné lano a zakládací klín. 
Ukrajina. Není stanovena povinnost používat 
zimní pneumatiky. Sněhové řetězy je možno po-
užívat jen na silnicích pokrytých sněhem a ledem. 
Používání pneumatik s hroty je zakázáno.
Velká Británie. Není stanovena povinnost použí-
vat zimní pneumatiky. Sněhové řetězy je možno 
používat jen na silnicích pokrytých sněhem a le-
dem. Používání pneumatik s hroty je dovoleno 
jen v době, kdy nemůže být povrch silnice poško-
zen. V opačném případě hrozí postih. 

Tým silniční bezpečnosti je značka, pod kterou 
vykonává své aktivity nezisková organizace Bez-
pečně na silnicích o.p.s. založená v roce 2010. 
Jejím hlavním posláním je prostřednictvím vhod-
ných preventivních programů a aktivit přispívat 
ke snižování výskytu závažné dopravní nehodo-
vosti. Více informací naleznete na webu http://
www.tymbezpecnosti.cz.
Zpracoval Tým silniční bezpečnosti na základě 
materiálu společnosti Continental „European 
regulations for winter equipment on trucks and 
buses (Winter 2015/2016)“

-red- 
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➔ TÉMA DNE

zimní provoz

Pro bezpečnost
zimního provozu

Tradiční český výrobce Řetězárna, a. s., nabízí pro zimní provoz kvalitní 
a profesionální sněhové řetězy.

N abídku představují sněhové řetězy pro 
užitková a nákladní vozidla, autobusy, 
traktory, malotraktory, vysokozdvižné 

vozíky, nakladače a jiné pracovní stroje.

1.  Sněhové řetězy 
POLAR PROFESIONÁL 

Jsou určeny pro offroady a lehké užitkové auto-
mobily. Jejich hlavní předností je nasazování bez 
pojíždění. Stopovou část tvoří osvědčené H-kříže 
vyrobené z D-profi lu tloušťky 4,6 mm. Materiál – 
legované oceli Mn-Ni, kříže jsou povrchově tvr-
zeny.

2. Sněhové řetězy s H stopou
Celoobvodové sněhové řetězy určené zejména 
pro užitková vozidla, nákladní automobily, auto-
busy a traktory. Stopovou, záběrovou část tvoří 
řetězové H-kříže, které dávají sněhovému řetě-

zu nejen dobrý záběr, ale umožňuje také přenos 
bočních sil. Články řetězových úseků kříže jsou 
vyrobeny z D profi lového materiálu, který zabez-
pečuje přenos sil také na zledovatělém povrchu. 
Vysokou životnost dává křížům legovaná Mn-Ni 
ocel a povrchové tvrzení. Při nasazování je nut-
no vozidlem najíždět. Sněhové řetězy NHD1 jsou 
vyráběny pro všechny běžné užitkové a nákladní 
pneumatiky s ∅ disku 16;17,5;19,5; 20; 22,5“. 
Základní sortiment velikostí má tloušťku D-profi lu 
5,5 až 7,0 mm, zesílené provedení 8 mm.
Tyto řetězy splňují podmínky provozu pro kamio-
novou přepravu v zahraničí – zejména v alpských 
zemích a v severní Evropě.

3. Sněhové řetězy žebříkové
Jde o klasické celoobvodové řetězy, které na-
cházejí uplatnění ve všech případech, kdy poža-
davek záběru (přenosu točivého momentu) pře-
vyšuje potřebu zachycení bočních sil. Záběrové 
elementy tvoří prosté řetězové úseky kroucené-
ho řetězu upevněné příčně mezi bočními podél-
nými řetězy. Pro zajištění otěruvzdornosti jsou 
příčné úseky povrchově tvrzeny. Jejich hustota 
na dezénu pneumatiky je volena podle charak-
teru vozidla. Jednoduchá konstrukce umožňuje 
také jednoduché napínání pomocí spojovací 
páky na vnějším bočním řetězu. Při nasazování 
na kolo je nutno vozidlem najíždět. Jsou vyrá-

Sněhové řetězy POLAR PROFESIONÁL 

Sněhové řetězy s obdélníkovou stopouSněhové řetězy žebříkové

Sněhové řetězy s H stopou
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zimní provoz

běny v nejširší velikostní škále, která prakticky 
odráží rozměry pneumatik všech vozidel provo-
zovaných v ČR.

4.  Sněhové řetězy s obdélníkovou 
stopou

Konstrukce těchto sněhových řetězů je vhodná 
zejména pro traktory, zemní stroje. Záběrové 
úseky řetězu vytváří mezi sebou obdélníky, které 
překlenou hluboké šípové drážky v dezénu pne-
umatiky. Stopu sněhových řetězů tvoří D profil od 
5,5 mm až 10,0 mm a pro větší pneumatiky kru-
hový průřez od 12,0 mm do 14,0 mm.

5. Sněhové řetězy s křížovou stopou
Vyznačují se zlepšenými záběrovými vlastnostmi 
oproti řetězům NHD1. Jsou vhodné pro vozidla 
(stroje) se zvýšenou četností rozjezdů, zastávek 
a pro pomaloběžné stroje. Stopovou, záběrovou 
část tvoří X – kříže vyrobené z D profilu tloušťky 
5,5 mm až 10,0 mm.

6.  Sněhové řetězy s šestiúhelníkovou 
stopou

Stopa je tvořená šestiúhelníkovou řetězovou sítí, 
která je vyrobena z legované oceli Mn-Ti-B. Tyto 
řetězy jsou ideální volba pro traktory a stavební 
stroje do mírných i těžkých podmínek. Pro široké 
pneumatiky nabízíme řetězy se střídavě uspořá-
danou řetězovou sítí.

7. Sněhové řetězy vyprošťovací
V případě zapadnutí máme v nabídce sněhové 
vyprošťovací, které jsou určeny k vyproštění vo-
zidla ze sněhu, nejsou konstruovány pro dlou-
hodobou jízdu. Montáž je rychlá a snadná – bez 
najíždění.

8. Sněhové řetězy pro malotraktory
Klasické celoobvodové sněhové řetězy. Napíná-
ní pomocí přebytku vnějšího bočního řetězu a gu-
mového napínače. Stopové kříže a úseky jsou 
povrchově tvrzeny Sněhové řetězy se šikmou 
a žebříkovou stopou lze doporučit v případech, 
kdy požadavek záběru převládá na zachycení 
bočních sil. Sněhové řetězy s X stopou, s H sto-
pou a 2Y stopou vynikají dobrým záběrem a pře-
nosem bočních sil.

Veškeré vyráběné typy sněhových řetězů mají 
oboustranné využití, tzn. po opotřebování jedné 
strany (úbytek cca 50 % průřezu) je možno řetěz 
obrátit a provozovat dále až do opotřebení druhé 
strany (rovněž na cca 50 % průřezu). Při větším 
jednostranném opotřebení již hrozí nedostatečná 
pevnost řetězových článků.

-red- 

S našimi kvalitními sněhovými řetězy vždy dojedete ke svému cíli bezpečně a včas.

Řetězárna a.s.
Polská 48
790 81 Česká Ves

Tel.: 584 488 111
e-mail: retezarna@pvtnet.cz
www.retezarna.cz
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Sněhové řetězy s křížovou stopouSněhové řetězy s šestiúhelníkovou stopou

Pro čtenáře časopisu Doprava a sil-
nice jsme připravili malou předvá-
noční soutěž. Z objednávek zasla-
ných do konce měsíce listopadu 
2015 vylosujeme 10 zákazníků, kteří 
obdrží dárek. V objednávce stačí 
uvést heslo Zima s českými řetězy. 
Jeden z těchto zákazníků obdrží 
sněhové řetězy Polar Profesionál. 
Výherci budou zveřejněny na našich 
webových stránkách počátkem 
prosince 2015. Dárky pak budou 
zaslány do vánoc.
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technika
➔ Land RoveR

Pevnost na kolech
nový Range Rover Sentinel je první luxusní pancéřovaný vůz, kompletně 
navržený oddělením Special vehicle operations (Svo) značky Land Rover.

P oskytuje nejvyšší úroveň ochrany před 
celou řadou útoků. Provedení Sentinel 
vychází z Range Roveru Autobiography 

se standardním rozvorem. Nabízí vysoký kom-
fort, zvýšenou pozici za volantem a výborné te-
rénní schopnosti vozu Range Rover. Navenek 
přitom vypadá stejně jako standardní model. 
Range Rover Sentinel je vyráběn v britském zá-
vodě na Oxford Road.
Vůz je navržen tak, aby odolal nejničivějším 
a nejcílenějším hrozbám včetně penetrace vy-
sokorychlostními, protipancéřovými zápalnými 
střelami 7,62 mm. Tento speciální model posky-
tuje boční ochranu proti výbuchům až 15 kg trini-
trotoluenu (TNT) a obranu před výbuchy granátů 
DM51 pod podlahou a nad střechou. 
Jádro vozu tvoří speciálně vyvinutá šestidílná 
pancéřovaná buňka pro cestující vyrobená ze 
superpevné oceli. Standardní sklo bylo nahraze-
no několikavrstvým laminátovým pancéřovaným 
tmavým sklem optické kvality, které řidiči a ces-
tujícím zaručuje výborný výhled a zároveň posky-
tuje balistickou ochranu. Range Rover Sentinel 
je plně certifikován proti balistickým hrozbám dle 
normy VR8 nezávislou organizací QinetiQ®, která 
byla dříve součástí výzkumné agentury britského 
ministerstva obrany. 
Provedení Sentinel nabízí velký prostor pro nohy 
stejně jako standardní verze. Díky upraveným 
systémům kontroly dynamické stability (DSC) 
a řízení stability jízdy lze dosáhnout užitného za-
tížení až 650 kg. Byla také zachována zvýšená 
pozice za volantem, kterou se vyznačují všechny 
Range Rovery, takže řidič má jasný a nerušený 
výhled do okolí vozu.
Zavěšení bylo vylepšeno tak, aby bylo dosaženo 
výborného jízdního komfortu a ovladatelnosti. 
Zároveň vůz poskytuje skvělou dynamiku na sil-
nici. Provedení Sentinel prošlo stejným testová-
ním jako standardní sériově vyráběný vůz a za-
choval si vynikající terénní schopnosti.
Sentinel má výfuk s ochranou před nepovolenou 
manipulací, samozacelovací palivovou nádrž, 
doplňkovou záložní baterii a systém děleného 
dobíjení. Bezpečnost automobilu zajištuje také 
otvor o průměru 100 mm v okně řidiče pro předá-
vání dokumentů. Zavazadlový prostor je chráněn 
nerozbitným ochranným sklem.
Pokud je nutné rychle odjet, samonosné vložky 
v pneumatikách, které jsou instalované do spe-
ciálních 20palcových litých kol s dělenými ráfky, 
dovolují jízdu i v případě defektu pneumatik. 
Tento systém zaručuje, že bez ohledu na sílu 
útoku dokáže Range Rover Sentinel při úniku 
využít podstatnou část výkonu 340 koní třílitro-
vého kompresorem přeplňovaného zážehového 
šestiválcového motoru kombinovaného se spe-
ciálně nastavenou osmistupňovou samočinnou 

převodovkou ZF. Brzdové kotouče s vnitřním 
chlazením o průměru 380 mm vpředu a 365 mm 
vzadu, oba s vysokohustotními destičkami, navíc 
v případě potřeby zaručují velký brzdný výkon.
Pokud dojde k nejhoršímu a při nehodě či útoku 
se zablokují hlavní dveře, cestující mohou opustit 
vozidlo pomocí nouzového únikového systému 
za zadními sedadly. Navzdory této speciální 
bezpečnostní funkci nebyl nijak narušen základ-
ní design a Range Rover Sentinel je stále vyba-
ven elegantními dělenými dveřmi zavazadlového 
prostoru jako standardní sériově vyráběná verze. 
Mezi příplatkové ochranné prvky patří hasicí sys-
témy pod podlahou a pod kapotou vozu, konfigu-
rovatelná siréna, nouzová světla a systém vněj-
ších reproduktorů ke komunikaci s lidmi mimo 
vozidlo z bezpečného prostředí interiéru. Range 
Rover Sentinel je zvenku téměř nerozeznatelný 
od standardního provedení vozu, přičemž jen mi-
nimum vizuálních prvků prozrazuje, co se ukrý-
vá pod jeho karoserií. Značka Land Rover také 

nabízí komplexní program školení řidičů, aby byli 
schopni co nejefektivněji ovládat vozidlo v těch 
nejnáročnějších situacích.
I přes obrovskou úroveň zabezpečení nabízené 
pancéřováním vozidla a systémy ochrany ces-
tujících je Range Rover Sentinel ve svém jádru 
stále Range Roverem. Poskytuje stejně vysokou 
úroveň luxusu a jízdního komfortu jako běžný 
Range Rover Autobiography. Zákazníci si mo-
hou stále vybírat z rozsáhlé palety barev laku 
a barevného zpracování interiéru v odstínech 
Ebony, Ivory nebo Dark Cherry s příplatkovým 
koženým čalouněním stropu. Na vyžádání je 
k dispozici řada zakázkových prvků.
Range Rover Sentinel má plnou homologaci EU 
a s certifikací třídy VR8 je možné jej zakoupit ve 
Velké Británii, Evropě, Jihoafrické republice, Jižní 
Americe, Africe a na Blízkém východě. Zaváděcí 
cena začíná na 13 310 000 Kč včetně DPH s tří-
letou zárukou na 80 000 km.

-red- 

Zdánlivě sériový Range Rover je plně pancéřovaný

Na mohutnosti dveří i zasklení je dobře vidět 
bezpečnostní úpravy

V interiéru vzhledem k dodatečným úpravám  
je o něco „těsněji“
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CZECHBUS plný (nejen) autobusů
Závěr listopadu bude na holešovickém Výstavišti patřit autobusům a hromadné 
dopravě, ovšem mnohem významnější podíl na veletrhu CZECHBUS budou mít 
letos i výrobci vybavení autobusů a garážové a servisní techniky.

L etos na veletrhu budou k vidění tyto znač-
ky autobusů – Iveco Bus, Solaris, Scania, 
Setra, Mercedes, Volvo, MAN, Neoplan, 

SOR, VDL Coach & Bus, Solbus, Ekova Electric, 
Isuzu, Rošero, KHMC, Škoda Electric, Sprint Car 
Bus, SKD Trade, Busplan, Mercus – Bus. Poprvé 
se v Průmyslovém paláci představí hned tři z nich 
– VDL Bus & Coach, Ekova Electric a polský vý-
robce Mercus – Bus. Připravuje se řada českých 
premiér!
Z oblasti komponentů pro busy a servisní a ga-
rážové techniky byly na začátku října přihlášeny 
tyto fi rmy: Ing. A. Smejkalová – Miteral, maha, 
AD TECHNIK, Ferdus, ADIP, AnviTrade, Ster, 
INTAP Central Europe, C.I.E.B. Kahovec, Molpir, 
Autotech-VT, Autocolor, VEGATour, Bustec, Ing. 
Jan Herman, Pakra ZF, Winkler, Eberspächer, 
Webasto, CBM CR, Car – Mont, Carpenter, Me-
xa-Cover, CDV, KS Motor Service Van, Mikro-
elektronika, Vemex – E.O.N., FEREX Machine-
ry, Enatruck, Profo, GE Money Leasing, Czech 
Style, Mechanika Teplice, ONE systém.
Pdstatnou součástí veletrhu budou opět dopro-
vodné programy – workshopy a semináře a hlav-
ně tři celodenní konference. Ve středu 25. 11. to 
bude již tradiční Veřejná doprava „on line“, orga-
nizovaná Sdružením pro dopravní telematiku, ve 
čtvrtek 26. 11. pak Elektrické autobusy pro město 
IV (Consulting Services – Proelektrotechniky.cz, 
Sdružení dopravních podniků ČR). 
Na veletrhu výrobci představí busy s motory die-
selovými, ale také na CNG a elektrobusy. Bude 
zde ale ještě ne tak známá novinka – autobus 
s pohonem na zkapalněný zemní plyn, LNG. Této 
problematice bude věnována celodenní konferen-
ce Zkapalněný zemní plyn LNG v silniční dopravě 
v první den veletrhu, v úterý 24.listopadu. Ředitel 

marketingu společnosti VEMEX Hugo Kysilka 
k tomu říká: „V rámci skupiny Gazprom a konkrét-
něji v rámci spolupráce s naší mateřskou organi-
zací Gazprom Germania máme kromě realizace 
projektů stanic na CNG další úkol a tím je rozvoj 
LNG v dopravě. Gazprom Germania je o několik 
kroků před námi, protože již realizuje dva projekty 
v Polsku. Konkrétně v městech Olzstyn a Varša-
va kde již jezdí autobusy SOLBUS polské výroby 
s americkými motory, na LNG. Máme společný 
zájem o podobný rozvoj u nás v ČR. Plánujeme 
proto na velmi významném veletrhu Czechbus 
předvést autobus Solbus na LNG, umožníme i tes-
tovací jízdy a k tomu ještě uspořádáme konferenci 
zaměřenou jen na LNG v přepravě. Nechystáme 
ale konferenci, kde jen někdo bude vysvětlovat vý-
hody LNG v dopravě, ale chceme i otevřeně mluvit 
o celém komplexu opatření, která je nutno udělat, 
aby tento produkt u nás zakořenil.“    
Konference Elektrické autobusy pro město IV, 
pořádaná ve čtvrtek 26. listopadu konzultační fi r-
mou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Servi-
ces pod záštitou Sdružení dopravních podniků 
ČR, se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 
vyprofi lovala jako zcela ojedinělá prezentační 
a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny 
aktuálních zkušeností mezi profesionály z elek-
trické osobní dopravy. Díky svému zaměření na 
konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrét-
ní publikum se tato konference stala prostředkem 
přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů 
a trolejbusů (včetně jejich komponent a infra-
struktury) a jejich provozovateli a uživateli. V ne-
poslední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci 
institucí, které rozhodují o fi nancování této dopra-
vy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spoleh-
livé informace. Předmětem konference jsou od 

samého začátku jednak nové technologie pro 
elektrické autobusy a provozní zkušenosti s nimi, 
a jednak prostředky a způsoby pro fi nancování 
jak hotových produktů, tak rozvojových projektů. 
Partnery letošní konference jsou Czechbus – In-
cheba Expo Praha, Volvo, Ekova Electric, Škoda 
Electric, Cegelec, ABB, Solaris, Schunk Praha.
Veletrh CZECHBUS se již od prvního ročníku stal 
„domovem“ i partnerem odborné konference Ve-
řejná doprava „on line“, jejíž už 9.ročník uspořá-
dá ve středu 25.listopadu Sdružení pro dopravní 
telematiku. Odborníci z veřejné dopravy získají 
na konferenci informace o připravovaných ope-
račních programech vhodných pro fi nancování 
odbavovacích a informačních systémů (OIS) pro 
veřejnou osobní dopravu, dozví se o realizova-
ných nebo připravovaných projektech ve vybra-
ných regionech České republiky a budou diskuto-
vat o aktuálních trendech v této oblasti.
V rámci veletrhu se však uskuteční i několik se-
minářů. Například Centrum služeb pro silniční 
dopravu připravilo hned dva: Sociální předpisy 
v silniční dopravě a jejich aplikace při provádě-
ní hromadné přepravy osob, aktuální poznatky 
z kontrol a Technický stav vozidel a jejich kontrola 
se zaměřením na HPO, aktuální poznatky z kon-
trol. Na seminář s názvem Preference veřejné 
dopravy pozve Centrum dopravního výzkumu.
Již se stalo tradicí, že Czechbus kromě nových 
autobusů nabízí i pozoruhodnou přehlídku vete-
ránů. Letos bude této specifi cké oblasti věnován 
celý závěr levého křídla Průmyslového paláce. 
A navíc se premiérově koná Setkání mistrů re-
novací, v garanci Sdružení dopravních podniků 
a ČSAP Nymburk. 
Novinky v doprovodných programech i veletrhu 
na www.czechbus.eu -RED- 

24. - 26. 11. 201524. - 26. 11. 2015
Výstaviště Praha - Holešovice
www.czechbus.eu

5. středoevropský veletrh autobusů, hromadné 
dopravy, garážové a servisní techniky dopravy, garážové a servisní techniky 

Jediný 

Specializovaný

veletrh v čr 
veletrh v čr 
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➔ Renault tRucks

Španělsko vítězem
Optifuel Challenge 2015

Začátkem října se v lisabonu utkalo 36 řidičů z 20 zemí v rámci 
mezinárodního finále Optifuel challenge 2015.

J de o již dobře zavedenou soutěž v hospo-
dárné jízdě značky Renault Trucks. José 
Ramón Jano Gago, řidič a současně ma-

nažer španělské společnosti Janocargo zvítězil 
v letošním třetím ročníku před druhým litevským 
řidičem Vytautasem Luotèm ze společnosti Ste-
lla Nova a třetím Portugalcem Vitorem Pereirou, 
řidičem ze společnosti JLS. 
V Lisabonu 7. října 2015 zdolalo 36 řidičů z 20 
zemí výzvu v hospodárné jízdě a rentabilitě za 
volantem Renault Trucks T, který byl zvolen In-
ternational Truck of the Year for 2015. 
Zvítězit ale může jenom jeden a tenkrát byl nej-
lepší řidič a manažer španělské společnosti Ja-
nocargo. „V rámci naši společnosti neřídím každý 
den, a i když jsem byl velmi dobře připravený, byl 
jsem také pořádně nervózní! Trasa soutěžní jíz-
dy byla velmi technická. Ze svého výsledku mám 
opravdu velkou radost, a doufám, že moji řidiči na 
mě budou patřičně hrdí,“ svěřil se. José Ramón 
Jano Gago velmi dbá na rentabilitu svého vozo-
vého parku: „Při každém nákupu nového vozidla 
já sám prověřuji jeho výkony v oblasti spotřeby 
a dohlížím na to, aby každý nově příchozí řidič do 
naší společnosti absolvoval školení hospodárné 
jízdy.“ Flotila společnosti Janocargo čítá 22 vo-
zidel, z čehož 17 značky Renault Trucks. José 
Ramón Jano Gago nedávno převzal čtyři modely 
Renault Trucks T: „Velmi oceňuji technické kvali-
ty vozidla, zvláště pak všechny technologie, kte-
rými je vybaveno a které přispívají ke snižování 
spotřeby. Osobně také kladu důraz na pohodlí 
řidičů, a tak jsem více než spokojený s Renault 
Trucks T.“ José Ramón Jano Gago získal vou-
cher v hodnotě 8000 eur na nákup zboží u vy-
braných partnerů a jeho společnost Janocargo 
získala roční pronájem vozidla Renault Trucks 
T Optifuel.
Litevskému řidiči Vytautasovi Luotè, reprezentu-
jící společnost Stella Nova, patřila druhá nejvyšší 
příčka. „Jsem velmi šťastný, že jsem dosáhl ta-
kového výsledku! Zvláště s ohledem na soutěžní 
trasu, která byla technická a kopcovitá s řadou 
kruhových objezdů.“ Vytautas Luotè získal titul 
nejlepšího řidiče v rámci své společnosti čítající 
dalších 18 kolegů, přičemž všichni absolvovali 
školení hospodárné jízdy. Šest let jezdil s Renault 
Magnum a poslední rok pak řídí Renault Trucks 
T: „Oceňuji zejména bezpečnostní prvky, jako 
Optiroll nebo Soft Cruise Control, které model 
Renault Trucks T nabízí. Ticho v kabině je na-
prosto úžasné a poskytuje mi opravdový každo-
denní komfort.“ Vozový park společnosti tvoří 12 
vozidel výhradně značky Renault Trucks. Stella 

Nova si v uplynulých dnech převzala 4 modely 
Renault Trucks T High. Vytautas Luotè získal 
voucher v hodnotě 2000 eur na nákup zboží 
u vybraných partnerů a pro svoji společnost pak 
voucher v hodnotě 3000 eur platný v servisní síti 
Renault Trucks.
Třetím nejlepším řidičem byl Portugalec Vitor Pe-
reiraze ze společnosti JLS: „Svoji účastí v soutěži 
jsem chtěl ukázat, čeho všeho jsem schopen do-
sáhnout v rámci hospodárné jízdy a jsem strašně 
spokojený!“ vysvětlil. „Školení hospodárné jízdy 
je pro naši společnost velmi důležité, každý z je-
jich 250 řidičů tímto školením prošel.“ Společnost 
vlastní tři Renault Trucks T, které Vitor Pereira 
s oblibou řídí: „Velmi dobře se používá Optiroll 
a kabina – jaké pohodlí mi poskytuje!“  Vitor 
Pereira získal voucher v hodnotě 1 000 eur na 
nákup zboží u vybraných partnerů a jeho společ-

nost obdržela voucher v hodnotě 2000 eur platný 
v servisní síti Renault Trucks.
Ve finálovém klání se neztratil ani český zástupce 
Tomáš Knikner ze společnosti FM Transport, kte-
rý se umístil na krásném pátém místě, přičemž ho 
od stupňů vítězů dělilo jen minimální bodové skó-
re. Přímo v místě konání měl podporu českých 
zástupců Renault Trucks, majitele své mateřské 
společnosti a zástupců médií. Neméně důležitým 
podporovatelem byl pak v Čechách letošní ná-
rodní šampion Miroslav Volšička, který bohužel 
do Portugalska nemohl odcestovat.
Soutěž byla rozdělena na dvě části: na finalisty 
nejdříve čekal písemný test jejich znalostí hospo-
dárného řízení a poté pak soutěžní čtyřicetiminu-
tová jízda v běžném provozu s Renault Trucks T 
Optifuel. Tento model poskytuje ty nejlepší tech-
nologie společně s nabídkou vybraných služeb 
Renault Trucks: školení hospodárné jízdy Opti-
fuel Training a software pro sledování a analýzu 
spotřeby paliva Optifuel Infomax. 
Soutěžní jízda tvořila 90 % výsledné známky, 
kdy byla u řidičů hodnocena hospodárná jízda, 
přepravní rychlost a spotřeba paliva. Údaje o do-
sažených hodnotách jednotlivých soutěžících 
byly získány prostřednictvím softwaru Optifuel 
Infomax. Na konci soutěžní jízdy pak experti 
z Renault Trucks poskytovali řidičům její celkové 
hodnocení z hlediska úspory pohonných hmot 
a hospodárnosti.

-red- 

Finále se zúčastnilo 36 finalistů z 20 zemí

Vítězem se stal José Ramón Jano Gago 
ze Španělska 
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TimoCom propojuje burzu nákladů
s platformou pro sledování vozidel

aktuální poloha vozidel hraje stále důležitější roli také při vyhledávání 
nabídek přeprav.

T imoCom proto propojil plánovač tras 
s funkcí sdruženého sledování vozidel 
TC eMap® s burzou nákladů TC Truc-

k&Cargo®. Pomáhá tak nadále zefektivňovat 
každodenní práci svých zákazníků. Uživatelé 
nyní mohou vybrat sledované vozy přímo ve 
vyhledávání přeprav a nechat si jednoduše 
zobrazit nabídky přeprav v jejich okolí. Kromě 
toho TimoCom umožňuje převzít pozici vozi-
dla pro rozšířenou kalkulaci trasy v TC eMap®, 
největším evropském řešení pro sledování vo-
zidel nezávislém na poskytovateli, ve kterém 
je sdruženo více než 150 partnerů z oblasti 
telematiky. 
Nabídky v konkrétním okruhu bylo dosud možné 
vyhledávat podle PSČ a oblasti hledání. S rozší-
řeným vyhledáváním však zákazníci TimoCom 
najdou nabídky přeprav v okolí vozidla ještě 
rychleji. Stačí zvolit sledované vozidlo a jeho 
aktuální poloha se automaticky přidá mezi para-
metry vyhledávání v přehledu nabídek přeprav. 
V závislosti na individuálním nastavení jsou 
pak do výsledků zahrnuty přepravy v okruhu 
až 200 km. Pomocí tlačítka „Aktualizovat“ se 
seznam výsledků neustále obnovuje, uživatelé 
tak díky tomu vidí vždy zcela aktuální stav. Zá-
roveň s tím se aktualizují také údaje o poloze 
vozidla. Výhoda spočívá v tom, že nadále není 
nutné zadávat údaje o pozici vozů manuálně 
a uživatel ani nemusí zjišťovat, kde se vozidlo 

nachází, aby s vyhledáváním vůbec mohl začít. 
Marcel Frings, zástupce společnosti TimoCom, 
o nové funkci říká: „Naši zákazníci chtějí nabíd-
ky přeprav v okolí svého vozidla vyhledávat co 
možná nejrychleji. Jen díky tomu jsou schopni 
zajistit si zajímavou přikládku nebo náhradní 
náklad. S naší novou funkcí získávají skvělého 
pomocníka, díky němuž si mohou nechat zobra-
zit všechny lokality a na vhodnou nabídku ihned 
zareagovat.“

Novinky přímo v TC eMap® 
Čerstvou novinkou je také možnost přidat přímo 
z přehledu sledovaných vozidel aktuální polohu 
vozu jako výchozí bod pro výpočet trasy, a to veli-
ce snadno a rychle pomocí rozbalovacího menu. 
Údaje o pozici vozidel už tedy uživatelé nemusí 
zadávat manuálně, což je nesporná výhoda toho-
to řešení. Trasu včetně úseku k příslušné přepra-
vě díky nové funkci vypočítají ještě rychleji. Další 
možností je nechat si polohu vozidla zobrazit na 
mapě a pravým tlačítkem myši ji přidat jako vý-
chozí bod pro výpočet trasy. Třetí novinkou je pak 
automatické převzetí vozidel ke sdílení. Chtějí-
-li zákazníci svému obchodnímu partnerovi na 
omezenou dobu umožnit sledování vozidla, stačí 
v přehledu sledovaných vozidel v rozbalovacím 
menu zvolit možnost „Vytvořit sdílení“, tím se au-
tomaticky dostanou do nabídky „Sdílení vlastních 
vozidel“, kde je příslušný vůz již vybrán. Kromě 

toho TimoCom vylepšil symboly a údaje o stavu 
vozidel zobrazované při najetí myší.
Společnost TimoCom Soft- und Hardware GmbH 
byla založena v roce 1997 a je poskytovatelem IT 
služeb pro všechny firmy zapojené do přeprav-
ního řetězce. Za několik málo let se TimoCom 
rozrostl na středně velký podnik. S velkým mezi-
národním týmem zaměstnanců nabízí TimoCom 
tři evropské platformy: burzu nákladů a volných 
vozů TC Truck&Cargo®, která je lídrem na evrop-
ském trhu, TC eBid®, online platformu pro celo-
evropská výběrová řízení na dopravu, a dále pak 
největší evropskou burzu skladových prostor. 
Do produktového portfolia patří také TC eMap®, 
plánovač tras s integrovanou funkcí sledování 
vozidel. 
V online burze TC Truck&Cargo® jsou nabízeny 
jak náklady, tak i volné vozy v rámci celé Evro-
py. TC eBid® pomáhá odesílatelům z průmyslu 
a obchodu a speditérům při managementu výbě-
rových řízení a zjednodušuje obchodní postupy 
mezi nimi a poskytovateli přeprav. Celoevropská 
burza skladových prostor umožňuje firmám pří-
stup až k 30000 skladových a logistických pro-
stor ve 40 evropských zemích. Díky TC eMap®, 
výkonnému plánovači tras s funkcí sledování vo-
zidel, jsou všichni běžní poskytovatelé GPS sjed-
noceni v jedné platformě. Kromě toho lze v TC 
eMap® plánovat trasy, které se zobrazují v jedné 
společné mapě. -red- 
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ICOM transport
oslavil 20 let na trhu

Jihlavský dopravce ICOM transport, a. s., který oslavil 20 let na českém 
trhu, investoval za svou dosavadní historii téměř 8 miliard korun.

N a začátku pracovalo pro dopravce 425 
osob. Dnes koncern ICOM transport 
zaměstnává 1800 lidí, což činí nárůst 

o 423 %. Její obrat se za dvacet let také zvýšil, 
a to z původních 241 milionů korun na součas-
ných 3200 mil. Kč. Největšímu regionálnímu 
dopravci v České republice se tak daří zvyšovat 
nejen samotné tržby, ale díky modernizaci svého 
autobusového a kamionového vozového parku 
také snižovat jejich stáří. I díky nákupu 180 zce-
la nových autobusů značky Setra a Mercedes-
-Benz, které společnost hodlá dát do provozu již 
koncem roku 2015, bude průměrné stáří vozidel 
ICOM transport pouhých 2,5 roku, přitom celore-
publikový průměr činí 14 let včetně započítaných 
vozů jihlavského koncernu. 
„Při příležitosti 20. výročí jsme uspořádali Den 
otevřených dveří. Náš areál mohla navštívit jak 
široká veřejnost, tak i zaměstnanci se svými ro-
dinnými příslušníky. Návštěvníkům jsme ukázali 
firemní zázemí, naši flotilu autobusů a kamionů, 
představili jsme profesionální servis osobních 
i nákladních vozů, luxusní osobní vozy Merce-
des-Benz a zajímavé veterány. Vážím si, že nás 
v tento, pro nás tak významný den, přišlo podpořit 
více jak 2000 lidí. Zvláště mě těší, že jsem mohla 
při této příležitosti poděkovat 220 kolegům, kteří 
v koncernu pracují více jak 20 let,“ říká Kateři-
na Kratochvílová, předsedkyně představenstva 
koncernu ICOM transport, a. s. 

Data o společnosti ICOM transport za její do-
savadní fungování na českém trhu (srovnání): 
 1995 2015

Počet zaměstnanců 400 1 800
Počet autobusů 80 800
Počet kamionů 30 300
Objem ujetých kilometrů 11 mil. 71 mil.
Počet převezených pasažérů  9,5 mil. 32 mil.

Součástí akce bylo i představení nového mode-
lu linkového autobusu značky Setra – S415 LE 
business – od firmy EvoBus, která vyhrála výbě-

rové řízení. Nejen široká veřejnost, ale i odbor-
níci – řidiči a řidičky – si tak mohli daný model, 
který bude součástí koncernové flotily, důkladně 
prohlédnout. „Jsme rádi, že jsme mohli náš nový 
model Setra S415 LE business představit široké 
veřejnosti právě při této příležitosti. Naše produk-
ty provázejí společnost ICOM transport téměř po 
celou dobu její existence, a velmi nás těší, že jsme 
tak přispěli k jejímu úspěchu,“ uvedl Václav Be-
ránek, zástupce firmy EvoBus Česká republika. 
Společnost ICOM transport, a. s., se během 
20 let stala jedním z největších dopravních fi-

rem v České republice. Hlavní strategií firmy je 
zajišťování kvalitní dopravní obslužnosti jednot-
livých krajů, především pak s využitím vlastního 
nejmodernějšího vozového parku značky Merce-
des-Benz. Výrazné úspěchy společnost zazna-
menává v zajišťování vnitrostátní a mezinárodní 
kamionové dopravy. Dopravní uskupení ICOM 
transport provozuje 800 autobusů, 300 souprav 
nákladních vozidel a zaměstnává 1800 zaměst-
nanců. Dále disponuje autorizovaným servisem 
Mercedes-Benz, čerpacími stanicemi, službami 
měření emisí a myčkami vozidel. -red- 
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Opel ve Frankfurtu
Rok po premiéře nové generace lUV, kterých se až dosud prodalo  
asi 90 000 exemplářů, Opel představuje studii Vivaro Surf Concept.

E legantní osobní verze je ideálním mo-
delem pro nejrůznější sportovní aktivity. 
Opel Vivaro Surf Concept odveze až 

šest osob (podle konfigurace sedadel) i s jejich 
sportovní výbavou. Prostorné kombi CrewCab 
demonstruje, jak lze velkou přepravní kapaci-
tu kombinovat s vysokou úrovní komfortu a se 
svěžím designem. Studie má speciální praktický 
detail: Samostatný nákladový prostor o objemu 
3,2 m3 (resp. 4,0 m3 ve verzi s delším rozvorem). 
Díky tomu je Opel Vivaro Surf Concept ideálním 
vozem pro přepravu mokrých nebo silně znečiš-
těných věcí cestou z výletu na pláž nebo do hor. 
„Vivaro Surf Concept je ideálním vozem pro velké 
rodiny nebo skupiny přátel. Studie blízká sériové 
výrobě poskytuje v CrewCab kabině místo pro až 
šest osob. Za druhou řadou sedadel je náklado-
vý prostor s množstvím praktických detailů. Spor-
tovní vnější design a množství komfortních prvků 
spolu s moderním systémem IntelliLink dotvářejí 
tento elegantní a prostorný van. Vivaro Surf Con-
cept je perfektní alternativou pro ty, kdo potřebují 
více než obyčejný osobní automobil, ale zároveň 
se nechtějí vzdát běžného komfortu,“ říká Steffen 
Raschig, ředitel divize užitkových automobilů au-
tomobilky Opel.
Studie Vivaro Surf Concept blízký sériové vý-
robě upoutá hned svým dvojbarevným lakem 
v kombinaci hnědé a bílé. Sportovně-elegantní 
vzhled vozu dodávají i 17palcové disky Irmscher 
z lehké slitiny. Své skutečné hodnoty ale lifesty-
lový van odhalí, až když se otevřou dveře kabiny 
a zavazadlového prostoru, a to buď manuálně, 
nebo pomocí systému Keyless Open. Vivaro 
Surf Concept může přepravovat velké náklady: 
Bohaté lyžařské nebo snowboardové vybavení, 
surfové plováky nebo jízdní kola – nákladový pro-
stor pětimetrového vozu s přípustnou celkovou 
hmotností 2,9 tuny dokáže splnit všechny oče-
kávání. Podlaha nákladového prostoru je opat-
řená nově vyvinutým systémem upevňovacích 
kolejniček; celá šířka prostoru pod druhou řadou 
sedadel je využita pro odkládací box na menší 
předměty. Interiér, vybavený specialisty ze Sno-
eks Automotive, má příjemnou atmosféru vytvo-
řenou modrým osvětlením na bočních stěnách 
a stropu. Kdo se nedokáže rozhodnout mezi ces-
tou k moři a cyklistickou túrou, může absolvovat 
oboje: Vivaro Surf Concept má speciální nosič na 
surfové plováky na střeše, takže vyznavači jízdy 
ve vlnách nemusí jet na dovolenou bez svého 
milovaného prkna.
V interiéru vozu lze najít elegantní a nanejvýš uži-
tečné prvky: Komplet Irmscher Tourer Pack, který 
je už nyní k dispozici pro standardní model Opel 
Vivaro, s jemnou černou kůží a kontrastním stří-
brným prošíváním na přístrojové desce, výplních 

dveří a řadicí páce dodává studii Vivaro Surf Con-
cept sofistikovaný nádech luxusního osobního 
automobilu. Prémiové velurové koberce přispívají 
kromě útulného vzhledu i k lepšímu tlumení hluku. 
Nová automatická klimatizace zaručuje ideální 
teplotu v kabině. Lifestylový van je kromě toho vy-
bavený nezávislým topením. Komfortní přístup do 
kabiny zaručují pasažérům ve druhé řadě sedadel 
posuvné boční dveře na obou stranách. Světelný 
a dešťový senzor spolu se světly do mlhy zaru-
čují optimální viditelnost při zhoršených klima-
tických podmínkách. Denní světla jsou tvořena 
energeticky úspornými LED diodami. Elektricky 
ovládaná vnější zpětná zrcátka jsou vyhřívaná, 
stejně jako sedadla řidiče a spolujezdce vpředu. 

Systém Park Assist s couvací kamerou snižuje ri-
ziko poškození vozu při manévrování a tempomat 
s omezovačem rychlosti zabraňuje řidiči překročit 
nastavenou rychlost.
Nejmodernější technologie je možné nalézt i pod 
kapotou. Čtyřválcový motor 1.6 BiTurbo CDTI 
má výkon 103 kW (140 k) a točivý moment až 
340 Nm. Díky kompletu ecoFLEX se systémem 
Start/Stop spotřebuje jen 6,1 litru nafty na 100 
kilometrů, což odpovídá emisím 160 gramů CO2 
(předběžné hodnoty). 
Prostorný a komfortní Opel Vivaro Surf Concept 
by se brzy mohl dostat do sériové výroby jako “Li-
mited Edition” verze řady Vivaro.

-red- 

Concept Opel Vivaro byl prezentován ve verzi pro surf

Pevnou plastovou přepážkou oddělený nákladový 
prostor může mít objem až 4 m3 u delšího rozvoru

Základem je standardní karoserie verze kombi se 
dvěma řadami sedadel
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reportáž
➔ Země Živitelka

Země Živitelka
v roce 2015

mezinárodní agrosalon Země Živitelka má velice rozsáhlou nomenklaturu, 
kterou nelze celou vyjmenovávat.

J ednoduché konstatování, že se jedná 
o největší tuzemskou výstavu zaměřenou 
na zemědělství a venkov je dostatečně 

vyjadřující. Stručnou informaci o agrosalonu za-
čneme oceněním Zlatý klas, v našem případě to 
nemůže být z jiné kategorie než mechanizace. 
Udělení se týkalo dvou produktů, secího stroje 
Pöttinger Aerosem 3002 ADD a traktoru Zetor 
Crystal. Ten je všeobecně prezentován pod 
sloganem „legenda se vrací“, neboť původní so-
cialistické traktory Zetor Crystal se začaly vyrá-
bět v roce 1969 a celkem se jich vyprodukovalo 
cca 44 000 kusů. V nové modelové řadě Crystal 
jsou dva typy strojů, Crystal 150 a Crystal 160, 
přičemž druhý uvedený je nejvýkonnější traktor 
značky Zetor. Modely Crystal jsou první traktory 
Zetor poháněné šestiválcovými motory (ostatní 
mají čtyřválcové), které ale již nenesou značku 
Zetor, ale Deutz. U typu 150 má motor výkon 
106,1 kW (144 k) a u typu 160 to je 120,1 kW 
(163 k). Stejnou značku motorů má i inovovaná 
a rozšířená řada traktorů Zetor Major. Major 60 
disponuje výkonem 45 kW (61,2 k) a Major 80 
výkonem 55,4 kW (75,3 k). V obou případech 
se jedná o čtyřválcové motory Deutz. Tolik pro 
upřesnění, neboť v oficiálních podkladech od vý-
robce se o původu motorů taktně mlčí. 
Co se týká celkově traktorů, tak těch se na vý-
stavě prezentovalo velké množství v mnoha 
výkonech, verzích a variantách, od výrobců 
věhlasných i málo známých. Zmiňme alespoň 
ještě to, že strojem roku 2015 (Machine of the 

year 2015) se stala finská Valtra T 194 Direct 
(zemědělský traktor). U traktorů ještě zůstane-
me polopásovými verzemi, kdy se místo zad-
ních kol montují pásy. Příkladem může být vy-
stavený traktor New Holland T8.435 SmartTrax. 
Výhod pásů SmartTrax je celá řada. Především 
se jedná o jejich větší dotykovou plochu s pů-
dou, ta zvyšuje přilnavost a snižuje tlak na půdu. 
Například 46cm široké pásy mají o 35 % větší 

kontaktní plochu než sada dvojitých zadních kol 
a u pásů s šířkou 61 cm je zmíněná hodnota 
vyšší až o 65 %. Pásy se dělají v šířkách cca 
40 až 76 cm. Takto vybavený se prezentoval 
také traktor Case Magnum 380 CVX RowTrac 
a v současné době se takové řešení používá 
i u sklízecích mlátiček (kombajnů), u těch pak 
pásy nahrazují kola přední nápravy. 
V takové konfiguraci byl představen i produkt 

Zetor Crystal 160 je nejvýkonnějším modelem

Mini dumper Lumag MD 250 4x4Sklápěcí Phoenix Euro 6
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Deutz-Fahr C9206. Stroj o hmotnosti (bez liš-
ty) 11 570 kg má šířku záběru 5,4; 6,3; 7,2 
a 9 metrů a je schopen sklízet celou řadu plo-
din, včetně slunečnic. Žací lištu s šířkou 3,96 
až 5,18 m má další vystavený kombajn značky 
New Holland TC 4.90. Na Živitelce nemohou 
chybět traktorové přívěsy. Polská firma Pronar 
představila typ 680 s třístranným sklápěním, roz-
vorem 1900 mm, délkou 7300 mm, šířkou 2550 
a výškou 2800 mm. Přívěs s užitečnou hmot-
ností 13 tun má výšku stěn 1400 mm (800+600 
mm) a max. rychlost 40 km/h (lze osadit nápra-
vami pro 60 km/h). Traktorový návěs Pronar 
T669/1 disponuje sklápěním S3, výškou bočnic 
1200+580 mm, tandemovými nápravami, délkou 
7255 mm, šířkou 2550 mm, výškou 3160 mm 
a užitečnou hmotností 14 000 kg. Návěsů Pronar 
se v ČR prodalo 2000 kusů a k tomuto jubileu byl 
vystavený exemplář provedený ve zlaté barvě. 
Pöttinger Jumbo 10010 L combiline je třínápra-
vový víceúčelový samosběrací vůz s objemem 
ložného prostoru 48 m3, stlačováním se objem 
nákladu zvýší až na 100 m3. 
Pod názvem motorová kolečka, představila ši-
kovné malé pomocníky německá firma Lumag. 
Mini dumper MD 250 má pohon všech čtyř kol, 
vanovou sklápěcí korbu s objemem 170 litrů pro 
250 kg nákladu, pohotovostní hmotnost 92 kg, 4 
rychlosti, délku 1550 mm, šířku 700 a výšku 850 
mm. Pohon zajišťuje jednoválcový motor Briggs 
& Stratton o výkonu 3,2 kW. Jiný sklápěcí typ 
MD 300 je vybavený pásovým pojezdem, moto-
rem s výkonem 4,8 kW, pohotovostní hmotností 
173 kg a užitečnou 300 kg. Rozměry jsou opět 
malé 1595 mm délka, 700 mm šířka a 940 mm 
výška. Automobily se na Živitelce vyskytují 
málo, ovšem každoročně jsou k vidění tatro-
vácké výrobky modelové řady Phoenix. Letos 
to byl zemědělský podvozek s jednomontáží kol 
6x6 a sklápěč 6x6 s kabinou v novém designu 
Euro 6. Na závěr ještě zajímavá a zároveň pou-
žívaná provedení tříkolek Piaggio Ape 50. Jedna 
byla uzpůsobená k prodeji i chlazených ovocných 
šťáv „Ovocňák“ a druhá měla provedení na pro-
dej kávových nápojů.

Jan neumann 

Polopásový New Holland T8.435 SmartTrax

Stroj roku 2015 Valtra T 194 Direct

Samosběrací vůz Pöttinger Jumbo 10010 L combiline
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➔ Pneumatiky

Systémy měření
tlaku v pneumatikách 

V listopadu to bude už rok, kdy z výrobních pásů sjíždí nové automobily 
kategorie m1, které už jsou vybavené systémem monitorování tlaku 
v pneumatikách.

C o nám tento rok přinesl? Dají se vypo-
zorovat nějaké trendy? A co na systémy 
monitoringu tlaku v pneumatikách říkají 

zákazníci?
Nejprve stručné shrnutí TPMS problematiky. Le-
gislativa říká, že nová auta musí být vybavena 
systémem, „který vyhodnocuje tlak v pneumati-
kách nebo změny tlaku v průběhu času a přenáší 
odpovídající informace uživateli v průběhu jízdy 
vozidla“. Nařízení EU stanovuje podmínky, při 
kterých má systém monitorování tlaku zareago-
vat – nestanovuje však, jakým způsobem má být 
monitoring prováděn. 
Kdy má systém TPMS upozornit řidiče na to, že 
se něco děje? Stručně řečeno – při náhlé ztrátě 
tlaku (varování max. do 10 minut při poklesu pra-
covního tlaku o 20 %), při postupné ztrátě tlaku 
(varování max. do 60 minut kumulované doby jíz-
dy od snížení pracovního tlaku o 20 % v kterékoliv 
pneumatice vozidla) nebo pokud systém TPMS 
přestane fungovat (varování max. do 10 minut 
po vzniku chybné funkce, díky níž se nepřenáší 
správně signály v systému TPMS).   
TPMS obvykle varuje řidiče hlášením – při rych-
losti od přibližně 40 km/h až do nejvyšší kon-
strukční rychlosti.
TPMS varuje před podhuštěnými pneumatikami, 
tzn. nízkým tlakem v pneumatikách, který řidiči 
často podceňují. Správný tlak v pneumatikách 
má pozitivní vliv mimo jiné na:
■■ bezpečnost a ovladatelnost vozidla
■■ komfort jízdy
■■ životnost a opotřebení pneumatik
■■ spotřebu pohonných hmot.

Existují 2 typy systémů pro měření tlaku v pneu-
matikách: nepřímý a sofistikovanější přímý sys-
tém. 
Nepřímý systém měření odhaduje tlak v pneu 
– jak už název říká – nepřímo – porovnáváním 
rychlosti otáčení jednotlivých kol a dalších sig-
nálů. Tento systém předpokládá, že řidič musí 
správně nastavit tlak za studena doporučený vý-
robcem vozidla (ručně). Systém neumí zobrazit 
aktuální hodnotu tlaku v pneumatice. Reset sys-
tému se musí provést po každé, když řidič nahus-
tí pneumatiky na jiný tlak (například před cestou 
na dovolenou) nebo pokud vymění pneumatiky.
Přímý systém měření využívá snímače tlaku, kte-
ré jsou nainstalované v každém kole. Měří přesný 
tlak, teplotu a stav baterie snímače. Tyto infor-
mace pak přenáší řidiči na přístrojovou desku 

vozidla. Přímý systém měření klade větší nároky 
i na pneuservisy, například teď – při přezouvání 
letních pneumatik na zimní. 
Na českém trhu je k dostání celá řada snímačů 
tlaku, které nabízíme i v servisní síti BestDrive: 
zákazník si může vybrat buď originální snímače 
– od výrobců automobilů – nebo univerzální pro-
gramovatelné senzory. 
Co se týká řidičů, žádná speciální údržba sníma-
čů během provozu není potřeba. Řidič jen musí 
mít na paměti, že většina TPMS ventilů je z hliní-
ků, který vyžaduje jemnější zacházení než běžný 
gumový nebo kovový ventil. Na každém ventilku 
s TPMS snímačem by měla být „čepička“. V zimě 
jsou silnice ošetřovány solí a slaná voda urych-
luje oxidaci (korozi) hliníku, a tedy i samotného 
TPMS ventilu.
Kontrolu a údržbu TPMS ventilů udělají za řidiče 
školení mechanici během pravidelného sezonní-
ho servisu. Mechanici mají dostatek zkušeností 
na to, aby pouhým pohledem zjistili, zda je ventil 
v pořádku – nebo zda je nutné ventil preventiv-
ně vyměnit. Touto preventivní údržbou se myslí 
pravidelná výměna servisních kitů/sad (nové 
těsnění, ventilek, čepička, někdy i noha ventilu). 
V BestDrive doporučujeme periodu výměny ne 
delší než 2 roky. 
Mechanici během servisu kontrolují i stav baterie 
senzoru – speciální TPMS diagnostikou. Výdrž 
baterie je kolem 5–7 let – vždy ale záleží i na 

kilometrovém náběhu. Pokud autem nejezdíte, 
senzor se v klidu ukládá do stand-by režimu (do 
spánku) – a tím samozřejmě šetří baterii.
Protože současné senzory zatím neumožňují vý-
měnu ani dobití baterie, je nutné senzor – pokud 
hlásí nízkou kapacitu baterie – vyměnit za nový.  
Pokud má řidič automobil vybavený TPMS sen-
zory, doporučujeme vždy jezdit do odborného 
servisu, kde mají už se servisem snímačů zku-
šenosti. Pro správnou diagnostiku funkčnosti 
TPMS senzorů je zapotřebí speciální zařízení. 
Stejně jako pro správnou instalaci TPMS senzo-
rů/ventilů je nutné, aby byly dotaženy předepsa-
ným momentem (daným výrobcem senzorů). Je 
to obdobné jako u kol, která také musí být do-
tažena předepsaným momentem, aby nedošlo 
k jejich uvolnění. Kromě toho musí být servisy 
vybaveny jak potřebným technickým vybavením, 
tak i servisní mechanici musí být školeni jak na 
teoretické úrovni, tak po praktické stránce. 
V letošním roce začali i zákazníci více řešit TPMS 
senzory pro druhé sady pneumatik. Díky široké 
nabídce senzorů na trhu i jejich nižším cenám, už 
není tak finančně náročné vybavit druhou sadou 
TPMS snímačů i zimní sadu pneumatik a disků. 
Z pohledu pneuservisů to určitě doporučujeme, 
protože každá manipulace se snímači sebou 
nese riziko jejich poškození a je vždy nutné vy-
měnit servisní sadu – (kit).

-red- 
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Continental se představil jako průkopník 
technologií pro bezpečnou mobilitu

technologická společnost Continental aG v rámci iaa 2015 ve Frankfurtu 
nad mohanem slavnostně zakončila svou kampaň „Summer of innovation“ 
představením základních stavebních kamenů své cesty k autonomnímu řízení.

„P racujeme na tom, abychom byli schop-
ni nabídnout cenově dostupné řešení 
mobility zohledňující tři klíčové aspekty: 

dopravu bez nehod, čisté ovzduší a inteligentní 
automobily s vyšším komfortem,“ vysvětlil u příle-
žitosti prezentace na mezinárodním autosalonu 
Dr. Elmar Degenhart, předseda výkonné rady 
společnosti Continental AG. Ta je jedním z prů-
kopníků na poli propojeného a autonomního říze-
ní. Na IAA pro účely této oblasti představila prak-
tický kamerový systém monitorující okolí vozu.
Dále pak Continental v rámci IAA uvedl nové pne-
umatiky SportContact 6 poskytující excelentní 
přilnavost v rychlostech až do 350 km/h. „Vysoce 
pokročilé pláště SportContact 6 jsou stejně ino-
vativní a zásadní jako nejmodernější elektronika. 
Nakonec právě pneumatiky přenáší výkon vozu 
na silnici a zaručují spolehlivost jízdy,“ uvedl Dr. 

Degenhart. „V budoucnu plánujeme do pneuma-
tik instalovat senzory, které vozu umožní analy-
zovat podmínky na povrchu silnice. Díky nim se 
v automobilu stanou klíčovou složkou naší sen-
zorické sítě,“ dodává. Zatím se řidiči můžou ma-
ximálně spolehnout na výkon nejúspěšnějších 
koncernových modelů WinterContact TS 850 P 
a nové SportContact 6.
Společnost Continental se zabývá vývojem inte-
ligentních technologií pro přepravu osob i zboží. 
Mezinárodní výrobce pneumatik, dodavatel pro 
automobilový průmysl a průmyslový společník 
nabízí vždy spolehlivá, bezpečná, pohodlná 
a dostupná řešení podle požadavků svých part-
nerů a klientů. Pět divizí společnosti Podvozky 
& Bezpečnost, Interiéry, Motory, Pneumatiky 
a ContiTech – předběžně dosáhlo v roce 2014 
obratu ve výši 34,5 miliard eur a v současné době 

zaměstnává více než 205 000 zaměstnanců ve 
49 zemích světa. Jako výrobce brzdových sys-
témů, systémů a komponent pro pohony a pod-
vozky, přístrojových desek, řešení infotainmentu, 
elektroniky vozu, pneumatik a technických elas-
tomerů přispívá Continental k větší bezpečnosti 
a globální ochraně klimatu. Continental je navíc 
kompetentním partnerem v síťové automobilové 
komunikaci.
Continental AG je v České republice zastoupen 
výrobními a prodejními jednotkami v Adršpachu, 
Brandýse nad Labem, Frenštátě pod Radhoš-
těm, Jičíně, Otrokovicích a Trutnově. Sloven-
skou republiku zastupují výrobní závody Púchov, 
Zvolen, Partizánske a Dolné Vestenice. Celkem 
v Česku a na Slovensku koncern Continental AG 
zaměstnává na 16 000 pracovníků.

-red- 
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Nové technologie těsnění
od Federal-Mogul Motorparts 

Přinášejí vynikající úroveň utěsnění při delší životnosti.  
Výrobky high performance Coriuseal™ a Coriusim™ rozšiřují sortiment 
značky PayEN®.

F ederal-Mogul Motorparts, divize společ-
nosti Federal-Mogul Holdings Corporati-
on (NASDAQ: FDML), oznámila, že pod 

vlastní značkou PAYEN® zavádí dvě nové, vy-
soce výkonné technologie těsnění Coriuseal™ 
a Coriusim™. Obě nové technologie zlepšují 
výkonnostní parametry těsnění a současně jsou 
také šetrné k životnímu prostředí.
Technologie Coriuseal vychází z vysoce výkon-
ného elastomeru, který zlepšuje tepelnou odol-

nost těsnění a jeho odolnost vůči oděru, a dále 
se vyznačuje vynikající těsnicí schopností, vyšší 
účinností a delší životností těsnění. Výsledkem 
nové technologie pro spotřebitele je vysoce vý-
konné, odolné těsnění se snadnou demontáží 
a montáží. Nová technologie Coriuseal zlepšuje 
ochranu těsnění proti tepelným pohybům mezi 
hlavou válců a blokem motoru pomocí polyte-
trafluorethylenového (PTFE, teflon) povlaku. 
Povlak z PTFE zlepšuje také antifrikční vlastnosti 
těsnění Coriuseal, což pomáhá snížit jeho otěr 
a zvyšuje jeho spolehlivost a trvanlivost. Těsnění 
Coriuseal bylo navrženo speciálně tak, aby za-
jišťovalo dostatečné utěsnění již od okamžiku 
nastartování motoru; k tomu slouží měkký povlak 
na těsnění, který zabraňuje úniku plynů do chla-
dicího systému. 
Nová technologie Coriusim společnosti PAYEN 
pomáhá minimalizovat deformaci kruhového tva-
ru válců v zájmu snížení spotřeby oleje a optima-

lizace funkce pístních kroužků. Design a výrobní 
technologie bez použití jakýchkoli organických 
rozpouštědel Coriusim posouvá na vyšší úroveň, 
než jakou nabízí technologie Astadur pro prvový-
robní díly OE/OES. 
„Naše nová těsnění Coriusim a Coriuseal jsou 
navržena tak, aby vyhovovala současným potře-
bám profesionálů na trhu s náhradními díly a au-
toopravárenství. Tato nová řada ekologických 
těsnění přispívá k dosažení dokonalého utěsnění 

a poskytuje také vynikající výkonnost již od prv-
ní montáže,“ řekl Alexis Goslin, obchodní ředitel 
společnosti Federal-Mogul Motorparts v oblasti 
EMEA. „Nabídka značky PAYEN je založena na 
třech pilířích: kvalitě, podpoře, rozsahu a pokrytí; 
tyto tři aspekty jsou pro naše zákazníky klíčové, 
což dokládá i naše předváděcí souprava těsnění 
Payen,“ dodal. 
Na podporu uvedení nových technologií PA-
YEN na trh byla zpracována komplexní brožura, 
která obsahuje podrobné technické rady a tipy, 
byl zřízen internetový FM Campus s on-line 
technickou podporou a k dispozici je i přehled 
technologií Coriuseal a Coriusim. Společnost 
Payen také připravila prezentační sadu těsně-
ní, obsahující těsnicí díly a podpůrné informač-
ní materiály.
Federal-Mogul Holdings Corporation (NASDAQ: 
FDML) je přední světový dodavatel produktů 
a služeb světovým výrobcům a servisním cen-

trům osobních a nákladních vozidel, v námořní, 
železniční, letecké dopravě a také pro výrobce 
elektrické energie a další průmyslová odvětví. 
Produkty a služby společnosti umožňují snižo-
vat spotřebu paliva a objem emisí a zvyšovat 
úroveň bezpečnosti vozidel. Federal-Mogul má 
dvě nezávislé obchodní divize. Výkonní ředitelé 
obou divizí podléhají přímo Radě ředitelů Fede-
ral-Mogulu. Federal-Mogul Motorparts prodává 
a distribuuje široké portfolio produktů více než 

20 nejuznávanějších značek na globálním trhu 
s náhradními díly pro motorová vozidla. Zároveň 
se výrobky Federal-Mogul dodávají jako origi-
nální vybavení pro nová vozidla. Mezi značky 
Federal-Mogul Motorparts na trhu s náhradními 
díly patří BERU®* zapalovací a žhavící systémy; 
Champion® zapalovací svíčky, stěrače a filtry; 
motorové díly AE®, FP Diesel®, Goetze®, Glyco®, 
Nüral® a Payen®; MOOG® řízení a díly podvoz-
ku; Ferodo®, Wagner®, Beral®, Necto®, Duron®, 
Jurid®, Stop® a Abex® brzdové komponenty. 
Federal-Mogul Powertrain navrhuje a vyrábí 
originální díly hnacího ústrojí a dále produkty 
systémové ochrany pro automobilový a těžký 
průmysl. Federal-Mogul byl založen v Detroitu 
v roce 1899. Jeho celosvětová centrála je v Sou-
thfieldu ve státě Michigan v USA. Společnost za-
městnává téměř 50 tisíc pracovníků v 34 zemích 
světa.
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PAYEN® Coriuseal™ zvyšuje odolnost vůči vysokým teplotám a oděru, 
a zvyšuje tak těsnící schopnost a prodlužuje životnost

Technologie PAYEN® Coriusim™ pomáhá minimalizovat deformaci kruhového 
tvaru válce v zájmu snížení spotřeby oleje a optimalizace funkce pístních 
kroužků
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CNG v České republice
– pravdy, mýty a aktuální statistiky

o automobily na stlačený zemní plyn CNG je stále větší zájem  
zejména mezi firmami a státní správou.

L etos poprvé také počet nově registrova-
ných CNG automobilů překonal starší 
technologii LPG. Je ale pravda, že je CNG 

bezpečné? Zaplatíte za vůz stejné peníze jako za 
benzinovou či naftovou verzi? A jak je to aktuálně 
s garážováním těchto vozidel?
CNG je v Česku stále populárnější. Podle aktu-
álních informací Českého plynárenského svazu 
(ČPS) přibylo loni v Česku tolik CNG stanic, kolik 
jich bylo celkem vystavěno v uplynulých pěti le-
tech – 26. Letos je přitom tempo výstavby ještě 
rychlejší, jen v prvním půlroce se nových stanic 
otevřelo 15. A odhad do budoucna? Na konci 
roku 2016 by mohli mít čeští motoristé k dispozici 
až 160 veřejných CNG stanic. I přes vzrůstající 
oblíbenost se občas mezi lidmi šíří mýty a zavá-
dějící informace. Jak je to s CNG ve skutečnosti?

Mýtus 1: Auta na plyn jsou nebezpečná
Pro automobily na stlačený zemní plyn CNG platí, 
že jsou bezpečné a splňují nejpřísnější standar-
dy. „V mnoha případech jde pouze o subjektivní 
pocit řidiče, že má v autě zabudovanou palivovou 
nádrž plnou stlačeného plynu. Ta ovšem obsa-
huje celou řadu pojistných mechanismů, které 
omezují možnost jakékoliv nehody,“ vysvětluje 
Radek Patera, odborník na CNG ze společnosti 
E.ON. Jde zejména o pojistku, která při nárazu 
vozidla uzavře ventil nádrže, aby nemohlo do-
cházet k úniku plynu.

Mýtus 2: Málo „tankovacích“ míst
To, co platilo před několika málo lety, dnes již 
pravda není. V České republice je v současné 

době v provozu už 87 plnicích stanic na CNG. 
Vzhledem k počtu registrovaných aut na tento al-
ternativní pohon jde o vyhovující množství. To se 
navíc bude v budoucnu zvyšovat a v roce 2020 
by podle očekávání odborníků mělo být v provo-
zu 200 až 300 plniček na CNG. Je téměř jisté, 
že hranice 100 otevřených plnicích stanic bude 
překonána ještě letos.

Mýtus 3: Zákaz parkování v podzemních 
parkovištích
Vjezd a parkování vozidel s pohonem CNG v ga-
rážích je ze zákona povolen, pro provozovatele 
parkovacích domů ale platí několik pravidel. 
„Garáže musejí být například vybaveny účinným 
odvětráváním a dále detektory, které signalizují 
výskyt zemního plynu nad stanovenou mez,“ vy-
světluje Radek Patera. Jak loni vyplynulo z roz-
sáhlého testu ÚAMK, v Praze zhruba polovina 
garáží vjezd CNG umožňuje, druhá polovina 
nikoliv, přestože je často dostatečně vybavena. 
„V této oblasti se stále pracuje na úpravách vyhlá-
šek, které by měly směřovat k celoplošnému po-
volení garážování vozů na CNG,“ dodává Patera.

Mýtus 4: Automobily jsou drahé
Kupní ceny vozů s pohonem na stlačený zemní 
plyn CNG dlouhodobě klesají. Dnes přitom do-
sahují maximálně několik desítek tisíc Kč. „Roz-
díl vždy závisí na tom, jaký motor porovnáváte. 
Obecně ale platí, že například v ceně vozu srov-
natelného motoru s pohonem na CNG a naftu již 
nejsou prakticky žádné rozdíly,“ vysvětluje Ra-
dek Patera. Dobře je to vidět na příkladu nejpro-

dávanějšího CNG vozu u nás, kterým je Škoda 
Octavia G-TEC. Rozdíl mezi CNG a naftou je 
v jejím případě něco málo přes 10 000 Kč, u ben-
zinu rozdíl činí asi 30 000 Kč. Také díky malým 
cenovým rozdílům dnes česká Škoda prodá již 
každou desátou Octavii v provedení na stlačený 
zemní plyn.

Mýtus 5: Nákup vozu s alternativním 
pohonem se nevyplatí
Je tomu právě naopak. Automobily na CNG jsou 
díky nižší ceně tohoto paliva v provozu výrazně 
levnější než automobily na benzin či naftu. Roz-
díly se reálně pohybují mezi 30 až 50 % a není 
výjimkou, pokud s vybranými modely vozů zvlád-
nete jezdit i za 1 Kč na kilometr. Například u zmí-
něného automobilu Škoda Octavia G-TEC je 
návratnost investice při nájezdu 30 000 kilometrů 
jen něco málo přes 1 rok. 

Mýtus 6: Nemohu si koupit auto na CNG 
v každé třídě
Toto tvrzení je pravdivé pouze z části. „Pokud bu-
dete chtít kabriolet, budete ho v nabídce vozů na 
CNG hledat marně. Jinak je ale výběr vozů téměř 
ve všech třídách dostatečný jak pro účely soukro-
mých osob, tak firem,“ říká Radek Patera. V na-
bídce automobilek jsou zastoupeny vozy nižší, 
střední i vyšší třídy, k dispozici jsou také užitkové 
automobily a pro případné zájemce z řad firemní 
klientely též autobusy. Pokud jde o značky, pak 
se nejvíce setkáte s vozy Škoda, Mercedes-
-Benz, Seat, Volkswagen, Opel nebo Fiat.

Mýtus 7: V zahraničí nenatankujete
Ani toto tvrzení neobstojí. S automobilem na 
CNG můžete po Evropě jezdit bez výraznějšího 
omezení. V České republice je síť plnicích stanic 
více než dostatečná a ani ostatní evropské státy 
nijak nezaostávají. Velmi hustou síť mají napří-
klad Rakousko a Německo, dostatečný počet na 
pohodlný průjezd i Francie, Itálie či Španělsko.
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servis
➔ Možnosti platebních karet

Na cestu z Prahy
do Kutné Hory stačí platební karta

linka 381 z prahy do kutné hory je první pražskou příměstskou linkou,  
kde cestující mohou zaplatit za jízdenku pohodlně bezkontaktní kartou 
přímo v autobuse.

Ř ešení od ČSOB zvýší komfort obsluhy 
a zrychlí odbavení cestujících. ČSOB 
posiluje dominanci v bezhotovostních 

platbách za jízdenky ve veřejné dopravě. Po 
úspěšném zavedení bezkontaktních plateb za 
jízdenky přímo ve vozech MHD v Plzni, Liberci 
a Brně přichází nyní s řešením, které umožní ces-
tujícím poprvé v historii platit bezhotovostně i na 
pražské příměstské lince. Tuto službu připravila 
ČSOB společně s partnery ROPID, dopravcem 
ČSAD POLKOST a společností MasterCard pro 
cestující z Prahy do Kutné Hory. Linku využívá 
denně až 3600 lidí. Bezkontaktní platba přispěje 
ke zrychlení odbavení a lidem odpadnou potíže 
při shánění drobných.
„Lidé očekávají při cestování veřejnou dopravou 
rychlost, bezpečnost a pohodlí, a to i při placení. 
Proto jim nabízíme možnost platit za jízdenky jed-
noduše a komfortně bezkontaktní platební kartou 
přímo v dopravním prostředku. Cestující nemusí 
řešit hotovost, ani hledat automat na jízdenky,“ 
říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představen-
stva ČSOB. „Máme bohaté zkušenosti s imple-
mentací bezkontaktních plateb do systémů MHD 
po celé republice, proto dokážeme řešení ušít na 
míru podle potřeb dopravce a přizpůsobit míst-
ním specifikům,“ dodává Petr Hutla.
V pražských příměstských autobusech s ná-
stupem předními dveřmi platí zatím lidé hotově 
u řidiče nebo se prokazují platnou Opencard či 
papírovou průkazkou s daným tarifním pásmem. 
Do konce září bude všech 14 vozů linky 381 
z Prahy do Kutné Hory vybaveno bezkontaktními 
platebními terminály. „Od nové služby si slibuje-
me především zjednodušení obsluhy a zrychlení 
odbavení cestujících,“ říká Petr Tomčík, ředitel 
ROPID. Denně je na lince 381 vypravováno 10 
převážně kloubových autobusů, které přepraví 
zhruba 3600 cestujících. „Jen platby u řidiče zna-
menají měsíčně tržby skoro 100 tisíc korun na 
jeden vůz, to je milión na celou linku,“ upřesňuje 
finanční stránku Petr Tomčík. Nová služba bude 
fungovat ve vozech dopravce ČSAD POLKOST. 
Jeho majitel Milan Poledný říká: „Jsme rádi, že 
můžeme cestujícím nabídnout kvalitnější služby. 
Je to hezký dárek k 15. výročí našeho zapojení do 
systému Pražské integrované dopravy.“
Řešení na míru potřebám příměstského spoje 
připravila ČSOB ve spolupráci s MasterCard. 
„Cestující chtějí platit kartou, protože se jedná 
o bezpečný, rychlý a spolehlivý způsob zakoupe-
ní jízdenky,“ říká Miroslav Lukeš, generální ředitel 
MasterCard Europe pro Českou republiku a Slo-

vensko a dodává, „stačí jen použít bezkontaktní 
platební kartu již známým způsobem. Je skvělé, 
že se možnost koupit si bezkontaktně jízdenku 
přesouvá z ulic přímo do vozidel. Zavedení platby 
kartou i v příměstské lince, která spojuje Prahu 
s regionem středních Čech, je dalším milníkem 
komfortnějšího cestování hromadnou dopravou.“ 
ČSOB těží ze svých dosavadních zkušeností. 
Díky spolupráci s Plzeňskými městskými do-
pravními podniky a dalšími partnery se Plzeň 
stala prvním městem České republiky, kde ces-
tující mohou platit bezkontaktně ve všech vozech 
MHD. Celkem bylo v Plzni instalováno 372 vali-

dátorů. „S linkou z Prahy do Kutné Hory jdeme 
zase o krok dále. Naším cílem je umožnit cestují-
cím v městské, příměstské i dálkové dopravě jed-
noduše zaplatit za jízdné bezkontaktní platební 
kartou,“ doplňuje Petr Hutla z ČSOB.
Veřejná doprava je prostředí, ve kterém stále 
dominuje hotovost. Vzhledem k dynamickému 
rozvoji bezkontaktních plateb představuje veřej-
ná doprava významný potenciál. I to jsou důvody, 
proč se ČSOB vývoji moderních platebních me-
tod v této oblasti intenzivně věnuje. ČSOB nabízí 
dopravcům individualizovaná řešení, ve velkých 
městech dokáže provozovat řešení, kdy systém 
sám vybere tarif, který je pro cestujícího nejvý-
hodnější – tak, jako je tomu například v Londýně. 
Velkou příležitostí jsou i mobilní platby a chytré 
aplikace pro pořízení jízdenek.
Trasa autobusu – Praha, Háje – Uhříněves – Ří-
čany – Mukařov – Kostelec nad Černými lesy – 
Zásmuky – Kutná Hora.
Jde o nejdelší autobusovou linku v systému 
Pražské integrované dopravy (60 km) a zasa-
huje nejdále od Prahy (až do tarifního pásma 7). 
Jízdní doba je 100 minut. Denně na lince jezdí 10 
převážně kloubových autobusů, které přepraví 
zhruba 3600 cestujících. Linka 381 dostává mo-
derní platební nástroj k 15letému výročí integrace 
autobusů na Černokostelecku.
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Autobus na lince 381

Bezkontaktní platba v autobuse
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Mezinárodní mistrovství
řidičů vysokozdvižných vozíků

Společnost linde Material handling, přední evropský dodavatel manipulační 
techniky a skladových řešení, uspořádala v německém aschaffenburgu 
mezinárodní soutěž řidičů vysokozdvižných vozíků – Stapler cup 2015.

P o strhujícím finále vyhrál letošní jede-
náctý ročník závodu tým ze Španělska, 
druzí se umístili soutěžící z Chile a třetí 

příčka patřila závodníkům z Německa. Český tým 
obstál v tvrdé konkurenci nejlepších „ještěrkářů“ 
z 19 zemí celého světa a skončil na pátém mís-
tě. Pozoruhodné show, která prověřila zručnost, 
preciznost a rychlost řidičů, se zúčastnili i vítě-
zové národního kola z České republiky. Nejlepší 
řidiči z českého Ještěrka Cupu, kterými jsou Josif 
Husca ze společnosti MEA, s. r. o., Michal Ke-
brt z firmy Schenker, spol. s r. o., a Marek Říha 
z Ideal Automotive Bor, s. r. o., poměřili své síly 
s týmy z mnoha zemí světa a probojovali se až 
do semifinále. 
Zkušení závodníci absolvovali v Aschaffenburgu 
několik náročných disciplín. Jednou z nich bylo 
například předávání míčků položených na teni-
sových raketách, které byly umístěny na vidlicích 
vozíků. Další velmi náročnou disciplínou přede-
vším na přesnost byla manipulace s mosaznými 
kuželkami na vidlicích malých modelů vozíků, 
které byly přilepeny na vidlicích velkých elektric-
kých vozíků. „Originální závod Stapler Cup není 
však jen testem řidičů a jejich šikovnosti, ale také 
samotných vozíků Linde. Například závěreč-
nou disciplínu – stavění komínu z 10 plastových 
beden – soutěžící absolvovali s Linde vozíkem 
s plynovým motorem, a mohli tak využít jeho 
excelentních manévrovacích schopností,“ říká 
Ing. Martin Petřík, vedoucí oddělení marketingu 
Linde Material Handling Česká republika, s. r. o., 
a dodává, „zvyšující se přesnost a rychlost vo-
zíků napomáhá soutěžícím zdolávat připravené 
disciplíny, vytvářet nové rekordy a posouvat laťku 
jejich zručnosti každý rok zase o kousek výš.“ 

Linde Material Handling GmbH je součástí KION 
GROUP AG, patří mezi největší světové výrobce 
vysokozdvižných a skladových vozíků a je lídrem 
na evropském trhu. Dnes navíc společnost nabízí 
své know-how, získané během desítek let vývoje 
a výroby elektrických pohonných systémů, vněj-
ším zákazníkům pro širokou škálu jejich aplikací. 
Jako mezinárodní společnost má Linde Material 
Handling výrobní a montážní závody ve všech 
důležitých regionech po celém světě, vlastní glo-
bální prodejní a servisní síť s pobočkami ve více 
než 100 zemích. V roce 2014 zaměstnávala Lin-
de Material Handling cca 13.900 zaměstnanců 
na celém světě a její obrat činil 3,077 miliardy eur.
Základní informace o Linde Material Handling 

Česká republika, s. r. o. Linde MH je komplexní 
dodavatel manipulační techniky a logistických 
řešení. Dodává nízkozdvižné a vysokozdvižné 
vozíky, náhradní díly, regály a regálové systémy 
na míru, poskytuje autorizovaný servis vozíků 
a komplexní služby poradenství v oblasti mani-
pulační techniky, navrhuje optimalizaci flotily a lo-
gistická řešení. Na českém trhu působí od roku 
1990, avšak historie společnosti se datuje již od 
roku 1904. Od roku 2006 je divize Material Hand-
ling součástí skupiny KION Group. Hustá síť pro-
dejních a servisních poboček plně pokrývá celé 
území České republiky – Linde MH disponuje 14 
prodejními místy a více než dvěma desítkami ser-
visních míst. -red- 
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➔ Nehodovost

Stres při dopravní nehodě
může způsobit agresivnost

dopravní nehoda je pro dvě třetiny řidičů stresujícím zážitkem, v případě 
výskytu vážných zranění se jich do stresu dostane až 95 procent.

U každého sedmého účastníka nehody 
navíc dochází k tzv. zamrznutí, tedy 
zpomalenému chování, omezeným re-

akcím či mdlobám. Patnáct procent řidičů bylo 
terčem výhrůžek či fyzického napadání od jiných 
účastníků nehody, každý osmý se setkal s úplat-
kem. Právě na stres motoristů při nehodách sází 
tzv. lovci nehod, kteří vnucují motoristům své 
nevýhodné služby. Výsledky přinesl reprezenta-
tivní výzkum Linky pomoci řidičům 1224.*
Jen z povinného ručení motoristé za první polovi-
nu letošního roku nahlásili více než 120 tisíc škod 
spojených s nehodami. Velkou část řidičů přitom 
taková situace značně ovlivní. Z průzkumu Linky 
pomoci řidičům 1224 mezi více než tisícovkou 
řidičů vyplývá, že 65 % účastníků dopravní ne-
hody při ní bylo vystaveno stresu. V případech 
doprovázených vážným zraněním bylo ve stresu 
celých 95 % řidičů, z toho 28 % dokonce ve stre-
su extrémním. V případě závažného poškození 
vozidla se do stresu dostalo 84 % řidičů, extrém-
ně vystresovaných byla pětina z nich.
„Při nehodě dochází u účastníků k akutnímu ne-
gativnímu stresu, což má vliv na myšlení, emoce, 
chování i organismus. To, do jaké míry, pak zá-
visí na mnoha faktorech jako předchozí zkuše-
nost s nehodami či aktuální fyzický i psychický 
stav jedince. U vážných dopravních nehod navíc 
nelze vyloučit posttraumatickou stresovou reak-
ci,“ vysvětluje dopravní psycholog PhDr. Michal 
Walter. Podle průzkumu se u 29 % účastníků 
dopravních nehod projevila zloba, 31 % řidičů 
bylo emotivních. Pětina řidičů (21 %) pak byla při 
nehodě ve stavu zmatenosti. V takovém stavu 
pak nejsou schopni jednat racionálně a snadno 
podléhají na místě nátlaku lovců nehod.

Sprosté chování, násilí i úplatky
Podle psychologa Michala Waltera se při vysoké 
psychické zátěži mohou projevit v chování některé 
vlastnosti, které jsou v běžném životě potlačeny: 
„V krizové situaci se ukazuje skutečná povaha člo-
věka. Může to být hrdinství a odvaha, často však 
naopak zbabělost, vyhrožování, pohrdání či agre-
sivnost.“ To potvrzují i výsledky průzkumu – téměř 
třetina řidičů (28 %) zažila od ostatních účastníků 
dopravní nehody sprosté chování, každý sedmý 
(15 %) pak výhrůžky. 15 % řidičů bylo dokonce 
svědkem fyzického napadení či pokusu o něj, 
12 % účastníků nehody se setkalo s uplácením.

Ze stresu můžete „zamrznout“
V důsledku šoku z dopravní nehody může u člo-
věka dojít i k tzv. zamrznutí. „Jedná se o nega-

tivní šokovou reakci, která bývá někdy následně 
racionalizována obavou, že by řidič mohl něko-
mu ublížit nekvalifikovanou pomocí. Projevuje 
se neaktivitou, pasivitou, vyčkáváním na pomoc 
druhých, nepomáháním ostatním. A to i přesto, 
že fyzicky je daná osoba schopná takto konat,“ 
doplňuje Michal Walter. Průzkum Linky pomoci 
řidičům 1224 ukázal, že v případě vážných do-
pravních nehod došlo k tzv. zamrznutí až u 15 % 
řidičů. V takových případech doporučuje Walter 
odvést dotyčnou osobu z bezprostředního místa 
nehody, posadit ji, mluvit na ni a hlavně ji nene-
chat o samotě. 

Linka pomoci řidičům 1224
„Řidiči ve velkém stresu způsobeném nehodou 
často neví, na koho se obrátit, nevybaví si číslo 
na asistenční společnost své pojišťovny či mo-
hou snadno naletět nevýhodným a zbytečným 
službám, které jim u nehody vnucují lovci nehod. 
Proto jsme zřídili Linku pomoci řidičům 1224, což 
je jednoduché, dobře zapamatovatelné telefonní 
číslo, kde si motorista přivolá odtah nepojízdného 
vozidla či jinou pomoc přímo od své pojišťovny. 
Linka 1224 je dostupná 12 měsíců v roce, 24 ho-
din denně,“ říká Jakub Hradec, výkonný ředitel 

České kanceláře pojistitelů a doporučuje všem 
řidičům, aby si číslo 1224 uložili jak do paměti 
své, tak i svého mobilního telefonu, protože se 
to může hodit.

Jak funguje Linka pomoci řidičům 1224
Klienti, kteří zavolají na číslo 1224, jsou v průmě-
ru za 6 vteřin spojeni s jejím operátorem. Linku 
obsluhují zkušení zaměstnanci call center asi-
stenčních společností, které jsou členy České 
asociace asistenčních společností. Operátor 
zjistí pojišťovnu, u které mají řidiči uzavřené po-
vinné ručení. Pokud si volající motorista pojiš-
ťovnu okamžitě nevybaví, operátor si ji sám zjistí 
podle SPZ auta. Poté řidiče přepojí na smluvní 
asistenční společnost pojišťovny, která na místo 
vyšle vůz a zařídí na místě opravu nebo odtažení 
do seriózního servisu. 

*  Průzkum v termínu 19. – 23. 6. 2015 pro Linku 
pomoci řidičům 1224 na reprezentativním vzor-
ku 827 aktivních řidičů a 200 řidičů, kteří měli 
dopravní nehodu v posledních 5 letech.

Aleš Povr, tiskový mluvčí, 

česká kAncelář Pojistitelů 
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Autopojištění
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➔

Nové autopojištění
od Direct pojišťovny

Direct pojišťovna pokračuje s nabídkou pojištění, která se svým 
charakterem a parametry vymyká běžným standardům.

D ůkazem je nové povinné ručení, které 
na českém trhu nemá obdoby. Direct se 
rozhodl dát řidičům úplně volnou ruku 

v tom, jak si pojištění poskládat. Nabízí pouze 
doporučení, která vycházejí z reálných potřeb 
majitelů motorových vozidel. Navíc poskytuje 
krytí škod až do výše 250 milionů korun. 
Povinné ručení Directu kromě standardních 
a osvědčených řešení přidává do tohoto zá-
konného pojištění i nemalou dávku inovací. „Při 
vzniku produktu jsme obrátili naše přemýšlení. 
Klientům nic nenutíme, ale dáváme jim naopak 
naprostou svobodu výběru. Jedině tak můžeme 
přinést povinné ručení, které se nesnaží majitele 
aut ‚nacpat‘ do pomyslných šuplíků,“ komentuje 
novinku Pavel Řehák, předseda představenstva 
Direct pojišťovny.

Nejvyšší limit na trhu
Novinka rezignovala na zažité poměry a nenutí 
majitele aut si v rámci povinného ručení sjedná-
vat i pojištění či služby, které de facto nevyužijí. 
„Řidiči už nemusí řešit skutečnost, že proto, aby 
dosáhli na nejvyšší limit pojistného plnění, musí 
zvolit nejdražší a ‚nejvíc navoněný‘ balíček. U DI-
RECTU má možnost si vysoké krytí škod zařadit 
do svého pojištění, i když o žádné další speci-
ality už nestojí,“ vysvětluje detaily Patrik Nový, 
produktový ředitel Direct pojišťovny, a dodává: 
„Škody u závažných dopravních nehod mohou 
reálně dosáhnout těžko představitelných částek 
v řádech desítek milionů korun. Proto na trh při-
nášíme nejvyšší limit krytí škod, který činí 250 
milionů korun.“

Doporučení, žádné podmínky
Povinné ručení Directu poskytuje zájemcům cel-
kem čtyři doporučení, která byla zvolena podle 
toho, co motoristé s auty na cestách nejčastěji 
řeší. S ohledem na to dostala tato doporučení 
také svoje názvy. „Nechtěli jsme žádné standar-
dy, komforty a platiny, důležitá v pojmenování 
byla od začátku srozumitelnost, pro koho dopo-
ručení je. Klient si ho může navíc upravit podle 
vlastních požadavků. Dostane tak svoji originální 
verzi,“ doplňuje Patrik Nový. 

Srozumitelnost a jednoduchost
Zvláštní důraz byl u povinného ručení kladený 
na transparentnost všech dokumentů – týká se 
to jak přehledných smluv (každá smlouva na jed-
né straně jasně poskytuje informace o tom, co je 
pojištěné), tak pojistných podmínek. Direct se vy-
hýbá všem skrytým háčkům, hvězdičkám a zmín-

kám pod čarou. „Abychom posílili jednoduchost 
našeho pojištění, vzniká smlouva bez nutnosti 
podpisu a dalšího papírování, stačí ji pouze za-
platit,“ upozorňuje Patrik Nový.

Havarijní pojištění od Directu se 
přizpůsobí požadavkům motoristů 
Pojištění kryje všechna, nebo pouze vybraná 
rizika. Svými parametry přináší také plnohodnot-
né řešení pro majitele starších vozidel. DIRECT 
pojišťovna zařazuje do své nabídky novou gene-
raci havarijního pojištění. Typické pro něj je, že 
si motorista může sjednat takové pojištění, kte-
ré přesně odpovídá tomu, v jakém prostředí se 

s autem pohybuje a jakým rizikům tím může být 
se svým vozidlem často vystaven. Jednoduché 
a srozumitelné jsou i procesy sjednání i samotné 
dokumenty. Havarijní pojištění Directu chrání po-
jištěné vozidlo před všemi známými riziky, tedy 
před nehodou, odcizením a vandalizmem, před 
přírodními nebezpečími i poškození zvěří. „Stej-
ně jako u povinného ručení, i u havarijního pojiš-
tění jsme se vydali cestou naprosté svobody, se 
kterou si klient může pojištění sestavit. Týká se to 
jak rozsahu rizik, tak pojistných částek i doplňko-
vých služeb. Zkrátka nemáme šuplíky, do kterých 
bychom klienty chtěli nacpat,“ říká Pavel Řehák, 
předseda představenstva DIRECT pojišťovny. 

Hlavně srozumitelně
V rámci celého pojištění se pozornost soustředila 
na srozumitelnost a přátelskost textů (pojistných 
podmínek, smluv), ale i na jednoduchost sjedná-
ní. Direct zájemcům o havarijní pojištění pomáhá 
s výběrem nabídkou třech doporučení, která mají 
jasné a srozumitelné názvy a které si může mo-

torista upravit podle vlastního uvážení: Uřídím to 
– vztahuje se na ty, kteří se neobávají dopravní 
nehody (toto riziko si mohou připojistit), ale chtějí 
mít jistotu v případě, že jim vozidlo poničí ostatní 
okolnosti, nad kterými nemají kontrolu (zloději, 
přírodní nebezpečí, zvířata). 
Řeším možnost nehody – pro ty motoristy, kteří 
se bojí následků nehody. V ceně navíc získají zá-
kladní ochranu před zloději, vandaly a poškození 
zvěří a také pojištění skel. 
Počítám se vším – jasně definované doporučení, 
které obsahuje kompletní ochranu vozidla včetně 
pojištění skel, úrazového pojištění posádky a po-
jištěných zavazadel. 

Řešení i pro starší vozidla
Direct napravuje reputaci havarijního pojištění 
jako produktu, který se hodí jen pro nová a zá-
novní vozidla. „Nabízíme totiž čtyři pojistné část-
ky – 20, 50, 70 a 100 tisíc Kč, z nichž si může mo-
torista vybrat tu, kterou považuje za nejvhodnější 
pro své auto. Významně tak ušetří na platbě za 
pojištění, a přesto je jeho vozidlo rozumně pojiš-
těné,“ vysvětluje Patrik Nový, produktový ředitel 
Direct pojišťovny.

Další služby
K havarijnímu pojištění si motorista může přidat 
také domácí a zahraniční asistenční služby (v zá-
kladu má zajištěnou pomoc v případě nehody) 
a další pojištění (zavazadel, skel, úrazu nebo tzv. 
GAP pojištění). Rozhodnout se může také pro 
územní platnost pouze v České republice nebo 
v Evropě. Havarijní pojištění lze navíc sjednat na 
jedné smlouvě s povinným ručením a z něj sou-
časně Direct převádí na havarijní pojištění také 
bonus. -red- 
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➔ Bezpečná jízda

Co je nejdůležitější
pro bezpečnou jízdu? 

Samozřejmostí by měly být co nejlepší prvky pasivní bezpečnosti – robustní 
karoserie vozu, kompletní sestava airbagů, kvalitní dětské autosedačky 
nebo automatické používání bezpečnostních pásů.

T o vše doplněno o různé prvky aktivní 
bezpečnosti: počínaje funkčními brz-
dami, přes kvalitní pneumatiky, přesné 

a spolehlivé řízení, tlumiče zajišťující dostatečný 
kontakt pneumatik s vozovkou, funkční osvětlení 
vozidla nebo i moderní elektronické systémy – 
ABS, ESP/ESC a další. 
„Jak se říká: Co neubrzdíš, to neukecáš! Všech-
ny různé prvky bezpečnosti – ať už pasivní nebo 
aktivní – jsou velmi důležité. Je prvořadé umožnit 
řidiči zastavit včas. To zásadně ovlivňují dvě ob-
lasti podvozku vozidla – funkční brzdový systém 
a dobrý stav tlumičů. Správně fungující brzdový 

systém umožní bezpečně zastavit vozidlo a jeho 
ovladatelnost i při intenzivním brzdění. Kvalitní 
tlumiče udrží kontakt kola vozidla s vozovkou 
a zabrání tomu, aby se karoserie vozidla během 
brzdění nadměrně nerozkmitala. Oba dva systé-
my dohromady mají zásadní vliv na délku brzdné 
dráhy. 
Jak řidič pozná, že je čas provést servis brzd či tlu-
mičů?  Opravdu dobrý servis mu stav podvozku 
alespoň vizuálně zkontroluje například při výmě-
ně pneumatik. Další možností, kterou zatím u nás 
řidiči bohužel příliš nevyužívají – jsou preventivní 
servisní prohlídky. Ať už na jaře nebo před delší 
cestou – například na dovolenou. Pokud řidič na 
prevenci moc nedá, musí včas zareagovat na 
následující varovné signály automobilu: vozidlo 
při brzdění mění směr jízdy, tzv. táhne na jednu 
stranu, brzdy pískají nebo se přehřívají, projevují 
se citelné vibrace na brzdovém pedálu, vozidlo 

se nadměrně naklání či „houpe“ nebo v zatáčce 
začne odskakovat. Odborníci z STK udávají, že 
až třetina aut, která neprojdou technickou kont-
rolou, mají závady právě brzd a brzdových sys-
témů. Jenže na technickou kontrolu chodí starší 
vozidla jednou za dva roky – což je pro odhalení 
problémů s brzdným systémem pozdě. 
Servisní síť BestDrive je součástí globálního 
koncernu Continental. Ten se kromě pneumatik 
věnuje i dalším oborům z automobilového průmy-
slu. Jedním z nich jsou i brzdové systémy – které 
koncern Continental vyvíjí a vyrábí pod značkami 
ATE, Barum. BestDrive s ATE aktuálně spolu-

pracuje na projektu rozvoje brzdových center ve 
své servisní síti. Řidiči často podceňují význam 
brzdové kapaliny. Ta je pro funkčnost brzdové-
ho systému zcela zásadní. Výzkumy sesterské 
společnosti ATE udávají, že 7 z 10 vozidel jezdí 
s prošlou brzdovou kapalinou. Ta již nesplňuje 
požadavky výrobců vozidel a ohrožuje nejenom 
bezpečnost samotné posádky vozu, ale i bez-
pečnost silničního provozu! Brzdová kapalina je 
jednou z nejdůležitějších součástí brzdové sou-
stavy, protože přenáší při brzdění sílu z nohy na 
brzdy kol. 
Od zavedení elektronických brzdových systémů, 
jako je ABS nebo ESP/ESC, je význam brzdové 
kapaliny ještě větší. Hydraulické agregáty u těch-
to elektronických brzdových systémů mají velké 
množství drobných vnitřních průtokových kanál-
ků, které vedou k samotným ovládacím ventilům 
ventilového bloku, jejichž průměr je menší než 

tloušťka lidského vlasu! Chybný výběr brzdové 
kapaliny může mít dokonce nedozírné násled-
ky pro funkci těchto moderních elektronických 
brzdových systémů. Například v kritické jízdní si-
tuaci/smyku u vozidel se systémem s ESP/ESC 
musí brzdová kapalina v milisekundách přibrzdit 
jednotlivá kola a stabilizovat tak vozidlo. Automo-
bil vybavený moderním elektronickým brzdovým 
systémem s ESP/ESC vyžaduje vždy speciální 
nízkoviskozitní neboli řídkou brzdovou kapalinu, 
aby bylo dosaženo rychlých a potřebných reakč-
ních dob. Servisní mechanici v BestDrive jsou 
proškoleni tak, že správně vyberou předepsanou 
brzdovou kapalinu pro každý vůz. 
Důležitá je i pravidelná výměna brzdové kapaliny 
– pokud vře, je již pozdě. Jedním z hlavních de-
gradačních pochodů u všech provozních kapalin 
automobilů je to, že provozní kapaliny přijímají 
vodu. Platí to i pro brzdovou kapalinu, která je 
vysoce hygroskopická. 
Při prudkém brzdění se brzdová soustava 
i brzdová kapalina ohřívají na vysoké provozní 
teploty a z molekul vody obsažené v brzdové 
kapalině se vytvoří plynná pára. A plynná pára 
je jako každý jiný plyn stlačitelná. Sešlápnutím 
brzdového pedálu bychom potom vlastně jen 
stlačovali vytvořené parní bubliny obsažené 
v brzdové kapalině. Brzdový pedál by se pro-
padal až na podlahu vozidla a brzdy by přestaly 
fungovat. Dnešní moderní brzdové kapaliny se 
vyrábí z látek na polyglykoletherové bázi, které 
váží vzdušnou vlhkost. Do určitého procentního 
množství vody v brzdové kapalině se nic neděje. 
Ale příliš vysoký obsah vody v brzdové kapa-
lině je už na závadu. Zvyšující se obsah vody 
má totiž za následek postupné snižování bodu 
varu brzdové kapaliny. Při vysokém obsahu vody 
v kapalině by mohlo dojít k tomu, že se během 
brzdění v brzdové kapalině opět utvoří plynná 
vodní pára, která způsobí nefunkčnost brzd. A to 
je právě důvod, proč je velmi nutné brzdovou ka-
palinu kontrolovat a v pravidelných intervalech 
měnit. Pokud starou a nevyhovující brzdovou 
kapalinu nevyměníme včas, je jen otázkou času, 
kdy budeme potřebovat prudce zabrzdit, a místo 
toho jen bez účinku prošlápneme brzdový pedál 
až na podlahu. V servisní síti BestDrive doporu-
čují brzdovou kapalinu vyměnit po ujetí 60 000 
km nebo minimálně jedenkrát za dva roky – bez 
ohledu na najeté kilometry.

-red- 
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PŘEDPLATNÉ 

WELLION LUNA DUO SET OBSAHUJE: 
glukometr Wellion Luna Duo, 10 ks testovacích proužků na glukózu, 
pouzdro, balení 10 ks jehliček, autolanceta a uživatelský manuál 
v českém jazyce

Měřící systém Wellion LUNA Duo umožňuje si rychle a jednoduše doma 
změřit krevní cukr a k tomu navíc i hladinu cholesterolu. 

Testovací proužky objednávejte na adrese:
Karlštejnská 9, Jinočany, Praha-západ, tel.: 251 006 323, 
e-mail: elekta@elekta.cz, www.elekta.cz

Pozor! Tato nabídka platí pro objednávky zaslané a uhrazené do 6. 12. 2015 a do vyčerpání zásob. Nabídka je platná pro nové předplatitele v ČR.

Při obnově předplatného získáváte přístup k elektronické verzi časopisu včetně archivních čísel od roku 2007.

www.automobilrevue.czwww.automobilrevue.cz

Cena výtisku 76 Kč

Vlastní testy redakce:

Business Media CZ

www.automobilrevue.cz
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S DÁRKEM V HODNOTĚ 500 Kč

OBJEDNÁVKOVÝ KUPON
ANO, objednávám si roční předplatné časopisu Doprava a silnice za 730 Kč.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ........................................................................................................................

ULICE, ČÍSLO DOMU ........................................................................................................................

TELEFON .............................................................................................................................................

PODPIS ................................................................................................................................................

MĚSTO (OBEC) ..................................................................................PSČ .......................................

ZPŮSOB PLATBY   složenkou, doklad poštou

    bankovním převodem, doklad e-mailem na:

predplatne@predplatne.cz

RYCHLÁ A POHODLNÁ 
OBJEDNÁVKA POMOCÍ SMS
Zašlete kód: 
OBJ mezera DOPRSIL mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ 
mezera ULICE mezera Č. DOMU mezera MĚSTO mezera PSČ. 
Příklad: OBJ DOPRSIL Jan Novák Dlouhá 23 Praha3 13000

SMS zprávu pošlete na číslo 900 11 06 
(platí pro všechny operátory).
Pokud se rozhodnete objednat časopis pomocí SMS zprávy, 
za zprávu v max. délce 160 znaků zaplatíte 6 Kč (včetně DPH).
Technicky zajišťuje ATS Praha. V případě problémů volejte 
na infolinku 776 999 199 – pondělí až pátek, od 9 do 16 hodin. 

Kupon, prosím, vložte do obálky a zašlete na adresu: 
A.L.L. production, s. r. o., P. O. Box 732, 111 21 Praha 1
Předplatné je vybíráno prostřednictvím obchodní spol. A.L.L. production, s. r. o.,  ve prospěch vydavatele.

Předplatné objednávejte na telefonním čísle 840 306 090 
nebo e-mailem dopravasilnice@predplatne.cz

DÁREK
pro nové 

předplatitele
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servis
➔ Pneumatiky

Nová pneumatika
pro kombajny

mitas představil novou pneumatiku VF HC 3000 pro kombajny, nový plášť  
VF 710/70R42 CFO HC 3000, který je postaven na technologii VF  
(Very High Flexion).

P neumatiky VF HC 3000 předčí standardní 
pláště především možností vyššího zatí-
žení a nižším husticím tlakem v průběhu 

cyklického zatížení při sklizni. Díky velice pružné 
bočnici a většímu otisku tyto pláště méně zhutňují 
půdu. Novinka Mitas VF HC 3000 rozšiřuje port-
folio plášťů řady Mitas Premium a symbolizuje 
úspěch této řady, která u předních výrobců země-
dělské techniky nahrazuje pneumatiky Continen-
tal. Pneumatiky Mitas VF 710/70R42 CFO HC 
3000 jsou na trhu dostupné od července 2015. 
„Mitas je evropským lídrem ve výrobě plášťů pro 
kombajny. Téměř 50 % nových kombajnů je osa-
zeno pneumatikami vyrobenými v závodech Mi-
tas,“ řekl Andrew Mabin, obchodní a marketingo-
vý ředitel Mitas. „Z inovací, které Mitas neustále 
představuje, těží především zemědělci. Rozšíře-
ní naší nabídky o pneumatiky VF HC 3000 dále 
zefektivní jejich práci,“ dodal Mabin.
Ve srovnání se stejným rozměrem standardního 
kombajnového pláště se pneumatika Mitas VF 
710/70R42 CFO HC 3000 může pochlubit až 
o 26 % nižším husticím tlakem při rychlosti 15 
km/h v průběhu sklizně při cyklickém zatížení. 
Díky většímu otisku má pak lepší trakci a méně 
zhutňuje půdu. Mitas VF 710/70R42 CFO (Cyclic 
Field Operation) HC 3000 náleží do rychlostní 
kategorie „B“ a umožňuje rychlost až 50 km/h. 
Při rychlosti 15 km/h dovoluje maximální zatíže-
ní 14 300 kg. Velká výhoda plášťů VF spočívá 
v jejich konstrukci. Při stejném zatížení nemusí 
totiž zemědělci upravovat tlak pneumatice v zá-
vislosti na rychlosti jak je zvykem u standardních 
plášťů. „Mitas nyní nabízí celou škálu pneumatik 

s technologií Very High Flexion – vedle modelu 
HC 1000 pro postřikovače a HC 2000 pro výkon-
né traktory nyní také HC 3000 pro kombajny,“ 
uvedl Pavel Kott, manažer pro zemědělské pláš-
tě Mitas.
Společnost MITAS, a. s., z koncernu ČGS 
 HOLDING, a. s., je jedním z předních evrop-
ských výrobců zemědělských pneumatik, které 
jsou vyráběny a prodávány po celém světě pod 
třemi obchodními značkami. Vlastními obchod-

ními značkami společnosti jsou Mitas a Cultor; 
značka pneumatik Continental pro zemědělský 
segment je licencovaná. MITAS, a. s., dále vyrábí 
a distribuuje průmyslové pneumatiky a pneuma-
tiky pro motocykly pod značkou Mitas. Od dubna 
2015 se pod značkou Mitas vyrábí také velopláš-
tě. MITAS, a. s., vlastní tři výrobní závody v Čes-
ké republice, jeden v Srbsku a jeden v USA a má 
vlastní globální prodejní a distribuční síť.

-red- 

Pneumatika Mitas pro kombajny

Pneumatiky Mitas pro zemědělskou techniku
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Peugeot
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➔

Peugeot 2008 DKR16
nabírá svaly

Aktualizovaná verze vozu 2008 DKR je širší, delší a výkonnější.  
A je připravená na příští Rallye Dakar!

O d chvíle, kdy Peugeot 2008 DKR přetnul 
cílovou pásku na Rally Dakar 2015, za-
čali vývojáři vozu pracovat na ostřejší 

verzi. Vůz těží z poznatků získaných v lednovém 
závodě a zůstává věrný koncepci pohonu jedné 
– zadní – nápravy.
Hned zpočátku je třeba říct, že vůz Peugeot 2008 
DKR16 má zcela jinou morfologii. Má širší převisy 
a prodloužený rozvor a je mnohem propracovaněj-
ší. Přední a zadní převisy, které byly u předchozí 
verze velmi krátké, byly ještě zmenšeny, aby se 
zlepšila schopnost zdolávat překážky, jako jsou 
písečné duny, kamenité stezky, vyschlá koryta 
řek. Vůz je připraven zdolat a zvládnout všechny 
nástrahy, díky nimž představuje Dakar jedno z po-
sledních opravdových dobrodružství na světě.
Kromě těchto novinek byla pochopitelně velká 
pozornost věnována aerodynamice. Přední ka-
pota a přívod vzduchu na střeše prošly kompletní 
úpravou, aby se dosáhlo optimální aerodyna-
mické rovnováhy mezi přední a zadní částí vozu 
a lepšího proudění vzduchu. Tyto úpravy dodá-
vají vozu agresivnější a dravější vzhled.
I pod karbonovou kapotou vozu Peugeot 2008 
DKR16 došlo k řadě úprav. Velkou změnu za-
znamenalo odpružení, takže vůz nyní může lépe 
zvládat rozmanitý a nerovný terén. Stejně tak 
nové hořčíkové ráfky z jednoho kusu jsou spoje-
ny s pneumatikami Michelin, které jsou robustní, 
lehčí a výkonnější. I pod kapotou motoru je plno 
novinek. Třílitrový motor bi-turbo diesel V6 má 
sice povinně omezeno množství nasátého vzdu-
chu, ale jeho výkon se zvýšil. Zlepšily se jízdní 
vlastnosti, což piloti ocení především v klikatých 
měřených etapách.
Všechny tyto úpravy pochopitelně piloti týmu 
Peugeot Total pečlivě vyzkoušeli během inten-
zivního testovacího programu. Stéphane Peter-
hansel, Carlos Sainz a Cyril Despres, kteří mají 
za sebou sedmnáct úspěchů v Dakaru v kategorii 
motocyklů i automobilů, se na vývoji nového vozu 
aktivně podíleli. Některé součásti vozu Peugeot 

2008 DKR16 se již ostatně úspěšně vyzkoušely 
u vítězných vozů na China Silk Road Rally.
Ředitel divize Peugeot Sport Bruno Famin se 
účastnil zkušebních jízd v Maroku, aby potvr-
dil nejnovější technické vlastnosti vozu 2008 
DKR16. Strategii, kterou se tým řídil, popsal tak-
to: „Nedošlo k žádné jedné podstatné změně, jde 
o řadu menších změn v různých oblastech, které, 
doufáme, společně přispějí k celkovému zlepše-
ní. Soustředili jsme se nicméně na stabilitu vozu 
a karoserii. Velkým vývojem prošlo odpružení 
a motor. Testy, které jsme provedli, a náš úspěch 
v Číně, kde jsme obsadili první dvě místa, ukazu-
jí, že jsme na dobré cestě. Naše úroveň přípra-
vy je mnohem lepší, než tomu bylo před rokem, 
před naším prvním Dakarem. Tehdy bylo pro nás 
všechno nové! Víme však, že ještě potřebujeme 
získat mnoho zkušeností, než budeme opravdu 
na Dakar připraveni, protože je známo, že trať 
i podmínky jsou zde velmi rozmanité.“ 
Stéphane Peterhanel a Carlos Sainz měli mož-
nost ocenit pokrok, který tento nový vůz před-
stavuje z hlediska jízdních vlastností, výkonu 
a pohonu. Francouzský pilot se nemůže dočkat, 
až se postaví na start za volantem této verze pro 
rok 2016: „Okamžitě jde poznat, že je auto delší, 
širší a má nižší těžiště: je mnohem stabilnější, 
díky čemuž budeme moci rychleji vjíždět do za-
táček. Rovněž u motoru je patrná změna – ten 
je nejen silnější, ale jeho výkon je možné využít 
i při nižších otáčkách. Je na nás, jak budeme co 
nejefektivněji využívat všechnu jeho sílu, a to je 
docela příjemný problém k vyřešení. Ještě stále 
nejsme na maximu svých možností, ale testy se 
zatím ukázaly jako velmi produktivní.“

Carlos Sainz se na rozdíl od svých týmových ko-
legů neúčastnil Silk Road Rally v Číně, ale o tisíce 
kilometrů dál se soustředil na vývoj vozu Peugeot 
2008 DKR16. Najel za jeho volantem stovky ki-
lometrů a získal velmi přesnou představu o jeho 
potenciálu: „Testy proběhly velmi dobře a vůz 
nepostihly žádné problémy. Jeho potenciál je 
mnohem vyšší, než jak tomu bylo touhle dobou 
v loňském roce. I spolehlivost je velmi uspokojivá. 
Změnili jsme řadu prvků v klíčových oblastech. 
Můžeme nyní říci, že jde ve srovnání s verzí roku 
2015 o zcela nový vůz.“

-red- 

TechnicKé vlasTnOsTi

Peugeot 2008 DKR16
Typ  V6 bi-turbo Diesel

Zdvihový objem 2993 cm3

Počet ventilů 24

Počet válců 6 uspořádaných do V, v úhlu 60°

Výkon 350 k

Točivý moment 800 Nm

Max. otáčky 5000 min-1

Max. rychlost 200 km/h

Převodovka 6stupňová manuální

Pneumatiky Michelin 37/12,5/17 ROZMĚRY

Délka/Šířka/Výška  4284/2200/1794 mm

Rozvor 3000 mm

Objem paliv. nádrže 400 l

Peugeot 2008 DKR16 má poháněnou pouze zadní nápravu

Výkon 350 k/800 Nm by měl na dobré umístění 
stačit
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