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Česko zkouší nový Ford Mondeo
V projektu Česko zkouší hodnotí čtenáři regionálního Deníku různé produkty a o své zkušenosti se dělí s ostatními čtenáři.
Pavlíček. Radek už ví, co
vědět chtěl, a může vyrazit.

Stromek je již koupen, kapr se ještě koupe v kádi a dárky
už jsou skoro všechny nakoupeny – je sobota 19. prosince.
Do Štědrého dne zbývají ještě čtyři dny, ale Radek dostal
dárek předčasně. V pátek byl v AUTO IN, kde mu v rámci
projektu „Česko zkouší“, kdy čtenáři regionálních Deníků
hodnotí produkci, zapůjčili auto značky Ford Mondeo.
Tedy to nové Mondeo, co budí svojí novou přední maskou
rozruch na českých silnicích již půl roku. To auto, co dostalo
podobu dravé ryby.

S Fordem Mondeo
na jarmarky
Na první pohled je nové
Mondeo velké a robustní
auto, velikostí není o mnoho větší než starší model.
„Designeři si dali velmi
záležet a auto se jim povedlo,“ zhodnotil Radek
Kňava. S rodinou a novým
Fordem Mondeo se vypravil na výlety na vánoční
jarmarky.
V sobotu na Velký kopec
v Dolním Újezdě u Litomyšle a v neděli do Bartošovic v Orlických horách.
Než Radek vyjel, tak bylo
nutné malé školení od Miloše Pavlíčka z AUTO IN
v Pardubicích. Mondeo je
totiž auto, které má technologie, o kterých Radek
neslyšel, a pokud slyšel,
tak je zatím nikdy nepoužíval.
Které technologie, nebo
spíš vychytávky Radka

zaujaly nejvíce? „Poprvé
jsem viděl, jak funguje
promítaní značek na přístrojovou desku, když
člověk aktuálně neví, jakou rychlostí má jet, tak
koukne na display a hned
ví,“ říká s obdivem Radek.
Tato věc ve starších autech není a velmi pomáhá,
aby se člověk brzdil, protože stále má před sebou
omezující rychlost.
Systém My Key
pro rodiče dospívajících
„Rodiče, kteří mají dospívajícího syna nebo dceru,  velmi ocení technologii My Key. Tento systém
z jednoho z klíčů od auta
udělá auto pro dospívajícího, který má ještě „mokrý řidičák“. U tohoto klíče
se totiž dá nastavit několik věcí, které my rodiče
uvítáme.
Nastartování
tímto klíčem totiž řidiči

STŘÍPKY Z MOTORISTICKÉHO SVĚTA
PV

listopadu opustil brány mladoboleslavské továrny Škoda už
12miliontý vůz v její 110leté historii. Nejvíce bylo vyrobeno
vozů modelu Fabia – zhruba
3,3 milionu a cca 2,8 milionu
vozů připadá na řadu Octavia.
Kromě hlavního výrobního
závodu v Mladé Boleslavi má
společnost Škoda Auto v České republice ještě další dva výrobní závody, a to v Kvasinách a ve Vrchlabí. Vozy značky Škoda vyrábějí mj. i v Číně,
v Rusku a v Indii.
P Za

něco málo přes deset let
prodala Dacia v Evropě a Středomoří více než 3,5 milionu vozidel a v posledních dvou letech, od
kdy je na trhu celkově faceliftovaná produktová řada, pokračuje v dalším růstu. Během prvního pololetí roku 2015 vzrostl
prodej značky Dacia o 10,1 procenta, když v Evropě se prodej
během prvního pololetí zvýšil
o 5,5 procenta. V ČR je Dacia
dlouhodobě třetí nejprodávanější značkou mezi soukro-

mou klientelou a model Duster je jedničkou mezi importovanými SUV.
P Obliba

pohonu na stlačený
zemní plyn (CNG) v ČR úspěšně
roste, stejně jako počty vozidel,
provozovaných na toto ekologičtější palivo. V současné době
u nás jezdí přes 12 000 vozidel
využívajících k pohonu stlačený zemní plyn a jejich počet
dál výrazně roste. Jen za letošní rok je registrováno přes
tři tisíce nových osobních
a lehkých užitkových automobilů jezdících na CNG. Většímu rozšíření ale do nedávna
bránil poměrně malý počet
čerpacích stanic. Tento stav se
však
už
úspěšně
mění
k lepšímu. V listopadu byla
například otevřena v ČR už stá
čerpací stanice s tímto druhem paliva, když jen letos
vrostl jejich počet o 31. Do konce příštího roku by mělo přibýt dalších 50 až 60 stanic
s CNG a jejich budování má
nadále pokračovat..
(kb)

Navara, pick-up nové generace

Velké pickupy jsou u nás specifickou kategorií využívanou především v těžkých terénních podmínkách. Výrobců
tohoto druhu vozidel není mnoho
a Nissan z nich patří k nejuznávanějším. Jeho nejnovějším počinem je třetí generace modelu
NP 300 – Navara, která posouvá
laťku opět o kus výš. Nová generace Navary už není jen
pickupem s velkou průjezd-

ností do těžkého terénu, kde je
jeho největší síla, ale nabízí
i solidní jízdní vlastnosti na
silnicích a slušný jízdní komfort. Na moderní naftové motory 2.3 l ve dvou výkonových
verzích – 160 a 190 k navazuje
buď šestistupňová manuální,
nebo automatická převodovka přenášející výkon na
všechna čtyři kola. Na silnici
dokáže uhánět výkonnější
verze až 184 km/h a zrychlit
z 0 na 100 km/h za 10,8 s. Kabina je buď kratší King Cab, nebo prodloužená Double Cab
s celkovou délkou 5120 až 5330
mm. Pohotovostní hmotnost je
lehce pod dvě tuny a náklad
může mít až 1200 kg. Ceny začínají na 679 800 Kč.
(kb)

nedovolí jet vyšší rychlostí, než je nastaveno,“
vysvětluje Miloš Pavlíček
z AUTO IN. Technologii
My Key Radek zatím nevyužije, jeho synovi Matějovi je jedenáct a dceři
sedm let.
Další věcí, kterou Radek  při hodnocení zmínil,
byl adaptivní tempomat
a active city stop. Tyhle dvě vychytávky, totiž
„vidí“ před sebou auto.
Adaptivní tempomat umí
zrychlovat a zpomalovat
podle toho, jestli je před
autem volno. Radek měl
pak zajímavou otázku: „Co
by se stalo, kdybych nešlápl na brzdu?“

Odpověď byla jednoduchá a pro Radka překvapivá. Mondeo, kde je aktivovaný adaptivní tempomat,
zpomalí až do rychlosti
30 km/h, v nižší rychlosti
přebírá práci active city
stop, ten pak hlídá překážku před sebou a je schopen
před touto překážkou sám
zabrzdit a tedy zastavit.
„Nicméně tohle není
hračka,  auto by měl stále
řídit člověk. Každopádně
ve Velké Británii je 30 procent nehod do 30 km/h,
takže se dá očekávat, že
u nás to bude podobné
a tedy to člověku i u nás
může zachránit nepříjemné situace,“ uzavírá Miloš

Z jízdy byl Radek
nadšený
Jízdu si Radek velmi pochvaloval, obecně je Ford
podvozkově zdařilé auto
a Radek to jen potvrdil.
Jeho manželka zase oceňovala pohodlná sedadla
a prostor pro děti na zadních sedadlech. „Adélka
ještě sedí v sedačce, takže
jsme upevňovali sedačku.
No, upevňovali, ta sedačka prostě udělala 2x cvak
a pevně seděla v Isofixu,“
ocenil jednoduchost systému Isofix Radek. Testovaný model měl motor
2,0TDCi a 150k.
Opravdu nadšený byl
Radek Kňava z něčeho,
čemu se říká SYNC 2, což
je mimo jiné i systém osmipalcové obrazovky, která řidiče přehledně informuje o všem, co potřebuje
vědět.
„Rozdělení
obrazovky
na čtyři části, ve kterých
je vidět vše najednou,
se mi moc líbilo. Člověk
najednou věděl, jaká písnička mu hraje, jakou
má nastavenou teplotu
klimatizace a kam má odbočit z navigace. Poslední
políčko se týkalo telefonu
– kdo mi volá. Když pak

člověk klepnul na jedno
z políček, to se zvětšilo
přes celou obrazovku. Podobná věc byla i na palubní desce. Já jsem zvyklý,
že když se chci podívat,
jaká je aktuální spotřeba,
dojezd nebo teplota, tak
musím přepínat. Tady to
vše bylo vidět najednou,“
popsal Radek a dodal, že
uspořádání na displeji
a palubní desce podle něj
méně rozptyluje při jízdě
a přispívá k bezpečnosti,
protože člověk nemusí
pořád někde klikat a něco
hledat.
A co závěrem?
A vytknul by Radek něco
Fordu? „Asi jen ta barva,
kdybych si auto kupoval,
vybral bych si jinou.“
A co naopak vypíchnul?
Zejména kufr splnil očekávání rodiny, je velký
a prostorný i pro kočárek.
Z technologií byl Radek
překvapen. Před naším
rozhovorem ještě nezkoušel asistenta, který sám
zaparkuje, na to se teprve
chystá.

Podobné, nejmodernější a také lepší
Nejnovější, už devátá, generace modelu A4 (včetně předchozí řady 80) se už na první
pohled pevně drží designu v duchu současné značkové identity, takže se velmi podobá
oběma větším modelům A6 a A8, jen je o trochu menší.
mi slušně vybavené, ale nároční uživatelé mají opravdu z
čeho dál vybírat.

KAREL BERÁNEK
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řestože je A-čtyřka
v zahraničí velmi
úspěšná,
prodáno
bylo celkově už přes
12 milionů kusů, u nás má
těžkou pozici, a to nejen díky
koncernovým příbuzným od
Škodovky a VW, ale také dravě se na trhu etablujícím
konkurentům obou německých prémiových značek
a nejnověji i dalších, jako je
například Jaguar.

S nízkou spotřebou
Audi A4 je mezi automobily
střední třídy nejnovější, a tudíž
také nejmodernější. Může se
pochlubit vynikajícími hodnotami součinitele aerodynamického odporu vzduchu Cx = 0,23
u
sedanu
a
0,26
u kombi. Přestože je nová generace A-čtyřky delší i širší
a jen o pár mm nižší, díky konstrukci, při níž bylo využito ve
větší míře vysokopevnostních
ocelí a dalších lehkých materiálů, je současně také o 120 kilogramů
lehčí.
To
spolu
s modernějšími motory přispělo
k znatelně větší hospodárnosti
v podobě nižší spotřeby. Benzinová verze 1.4/150 k dokáže
podle použitých pneumatik jezdit v kombinovaném provozu se
spotřebou 4,9 až 5,6 l/100 km a
se stejně výkonným naftovým
motorem i za 3,8 až 4,2 l/100 km.
Také výkonnější verze jsou mimořádně úsporné a běžná provozní spotřeba se pohybuje
zhruba o čtvrtinu nad normovanými údaji.
V nabídce jsou už od začátku prodeje jak verze se stup-

Motory

PRO AUDI je typická spíše tvarově decentnější líbivá elegance,
umocněná vyspělou technikou, příslovečně výborným zpracováním
i kvalitními materiály a dobrou pověstí. Foto: Audi
ňovitou zádí – sedan, tak
u nás určitě populárnější
praktické kombi, tradičně nazývané Avant. Větší půdorysné rozměry 4726 x 1842 mm
spolu s lepším využitím prostoru v interiéru přispěly
k ještě vyšší míře prostorového komfortu, a to zejména na
šířku v oblasti ramen. Větší je
také zavazadlový prostor,
480/965
l
u
sedanu
a 505/1510 l u kombi. Obě verze jsou prakticky stejně velké,
jen
kombi
má
výšku
o sedm mm větší. Vlastní interiér je koncipován a zpracován v duchu tradice značky
Audi – je tedy komfortní
a účelný s mnoha luxusními
prvky, zejména s výbavami
dodávanými na přání.
Z technologických novinek
stojí za zmínku na přání dodávané diodové světlomety
Matrix s možností omezení
světelného toku dálkových
světel ve výseči prostoru protijedoucího vozidla a mnoho
asistenčních systémů, které
přispívají k výraznému zvýšení bezpečnosti jízdy, posádky i chodců. Vyspělý adaptiv-

ní tempomat např. dokáže přizpůsobit režim jízdy v kolonách a udržovat potřebnou
vzdálenost i brzdit, stejně jako
další asistent v pomalém provozu dokáže do 65 km/h částečně převzít i řízení. Prediktivní asistent efektivity umožňuje využitím předvídavého
způsobu jízdy snížit spotřebu
až o deset procent. Nechybí
ani
virtuální
přístrojová
deska se zobrazováním navigace, průhledový displej na
čelním skle, 3D zvuk Bang &
Olufsen a mnoho dalších technických vymožeností. Přitom
už základní provedení je vel-

Pohonné jednotky zahrnují
opět vylepšené benzinové
a naftové čtyřválce s výkony
od 150 do 252 k a naftový šestiválec s výkonem 272 k.
V nabídce jsou podle motorizací šestistupňové manuální
nebo automatické převodovky ve spojení s pohonem
předních nebo všech čtyř kol
– Quattro.
Zajímavé je cenové odlišení motorů, kdy stejně výkonný a také přeplňovaný benzinový motor TSFI/150 k je
o plných 100 000 Kč dražší než
naftový TDI/150 k. Návratnost tak velkého rozdílu v investici při nákupu se bude
prvnímu majiteli vracet v podobě nižší spotřeby nafty
opravdu dlouho. Přitom navýšení ceny za automatické
převodovky (+61 tisíc Kč) a za
pohon 4x4 (+65 tisíc Kč) už
zdaleka tak dramatické není.
Víc o cenové politice řekne
pohled do ceníku.

Audi A4
karoserie: pětimístný, čtyřdveřový sedan (a také kombi); motor: naftový
3
přeplňovaný čtyřválec; zdvihový objem: 1968 cm ; výkon: 110 kW (150 k)
-1
-1
při 4200 min ; točivý moment: 320 N.m při 1500–3250 min ;
převodovka/pohon: šestistupňová, mechanická, pohon předních, popř. všech
čtyř kol; podvozek: přední náprava typu McPherson, zadní víceprvková, pneumatiky 205/60 R 16; vnější rozměry: 4726 x 1842 x 1427 mm (kombi 1434
mm); zavazadlový prostor: 480/965 l (kombi 505/1510 l);
pohotovostní/celková hmotnost: 1505/2030 kg; max. rychlost: 221 km/h;
zrychlení 0–100 km/h: 8,9 s; kombinovaná spotřeba paliva: 4,2 (3,8) l /100
km; cena: od 899 900 Kč (2.0 TDI/150 k), od 799 900 Kč (1.4 TSFI/150 k)
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Pardubice – Na stole stojí adventní věnec a tři svíčky již
hoří, ve vzduchu voní purpura a Radek Kňava a jeho rodina
se tak jako každý rok v tuto dobu chystají  na Vánoce.

