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PRVOTŘÍDNÍ.
DOSLOVA.
PRŮKOPNÍK SVÉHO SEGMENTU

OBJEVTE PRVOTŘÍDNÍ SUBARU OUTBACK

Už od roku 1995 jsme průkopníkem v segmentu SUV crossoverů. Naše
vozy v sobě spojují pohodlí a ovladatelnost klasických kombi s terénními
schopnostmi offroadů. Zbrusu nový Outback vnese do vašeho života to
nejlepší v dosud nevídané intenzitě. Je nejbezpečnějším a technicky
nejvyspělejším Outbackem, jaký kdy vznikl. Toto všestranné SUV vás bude
neustále překvapovat největším vnitřním prostorem a vybavením, s nímž
si užijete prvotřídní jízdu jako v limuzíně. Osvědčené spojení spolehlivého
benzínového motoru BOXER 2,5 L a ikonického stálého pohonu všech kol
Symmetrical All-Wheel Drive doplňuje impozantní světlá výška 213mm
a systém X-mode, který poskytuje ještě lepší trakci a ovladatelnost. Vydejte
se sebevědomě na cesty a Outback se o vás postará. Standardní výbava totiž
zahrnuje novou generaci technologie EyeSight Driver Assist, která ještě
účinněji detekuje rizika, předchází nehodám a stará se o klid a komfort. Nový
Outback – to jsou prvotřídní jízdní vlastnosti amaximální bezpečnost. Doslova.

Navštivte SUBARU na dealerstvích, subaru.cz, zazij.subaru.cz a subaru-butik.cz!

Kombinovaná spotřeba paliva 8,6 l/100 km, emise CO2 193 g/km. Obrázek je pouze ilustrativní.

INZERCE
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Přiznám se, dělám to taky. Sotva
vyjedeme, žena vedle mě a trojice
dětí na zadních sedadlech začínají
klimbat, takžeposlechhudbynebo
oblíbených podcastů z repráků
auta nepřipadá v úvahu. Takže vy-
tahujimalá bezdrátová sluchátka a
užívámsi většinoualespoňdvěho-
dinky bez vyrušení. Nemámpocit,
že by to něčemu vadilo – neustále
sleduji zrcátka, takže houkající sa-
nitku nepřehlédnu, a proč by na
mě někdo troubil, že? Zkrátka to
tak dělámuždlouho.
Možná ale přestanu. Dost na mě
zapůsobil nejnovější výzkumauto-
mobilky Ford, provedený sedvěma
tisíci řidičů v několika evropských
zemích. Inženýři vytvořili aplikaci
s technologií prostorového zvuku
„8D“, která respondenty virtuálně
posadila do auta na rušnou ulici,
a posílala k nim zvuky ze všech
možných stran, právě včetně tře-
ba kvílející sanitky. A měřila jejich
reakční dobu při nutnosti neče-
kaného zastavení nebo úhybného
manévru – pokaždé s nasazenými
sluchátky, někdy s hudbou, jindy
bezní.
Výsledky byly docela šokující. Při
přehrávánímuziky řidiči reagovali
v průměru o 4,2 sekundy pozdě-
ji. Čtyři sekundy! Za tu dobu uje-
de auto při padesátikilometrové
rychlosti šílených 55metrů. Až pak
začne řidič auta reagovat, šlapat
na brzdu, točit volantem... Při de-
vadesátce to je už skoro dvojnáso-
bek; tak moc hudba narušuje kon-
centraci. Že to není vůbec dobré,
si uvědomili i účastníci průzkumu
–plných64procent znichpoexpe-
rimentu řeklo, že už sluchátka za
jízdy používat nebudou. Myslím,
že se knimpřidám.
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Oblíbené, praktické, šikovné. Jak
jezdí cenově dostupné italské tipo
v terénní variantě Cross?

Když se pustí fantazie na špacír,
vzniknou bláznivé nápady, třeba
asymetrické auto či lepivá kapota.

Parádní supersport redakce protáhla
na okruhu vModeně i po okreskách
v kopcích. Všude si vedl skvěle.

Cyklista Dan Polman si na těžkém
ultramaratonu hrábl na dno, ale
nakonec zase uspěl.

Krádež kola z garáže, ze stojanu
před hospodou... jaké je potřebamít
pojištění a jaké náhrady se dočkáte?

Americké dráze v Indianapolisu,
známé ze slavného závodu aut na 500
mil, je už 110 let.

test
fiat tipo cross

téma
divoké patenty

test
maserati mc20

cestopis
okolo rakouska

peníze
pojištění kol

výročí
okruh v indianapolisu23
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Červená krasavice se
po dvouleté důkladné

rekonstrukci za 50milionů korun
vydala do nové expozice společnosti

Tatra Trucks. Slovenská Strela z roku 1936
dosahovala před válkou na trase mezi Prahou

a Bratislavoumimořádné rychlosti až 130 km/h.
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4 co týden dal

HI-TECH

Nový vládce fotomobilů

VODÍK

Rekordní jízda australskou buší
Australský jezdec Brendan Reeves vytvořil nový zajímavý rekord. Na melbournském
předměstí Essendon Fields nasedl do vodíkového Hyundaie Nexo a co nejhospodárněj-
ším stylem jízdy se vypravil směremnaměsto BrokenHill, vzdálené 807 kilometrů. Když
tam dorazil, ukazoval mu palubní počítač ještě překvapivě
dlouhý dojezd, a tak pokračoval dál a ujel dalších 80,5 ki-
lometru. Teprve u motelu Eldee Station, což už je zastáv-
ka poměrně hluboko v australském vnitrozemí, mu palivo
došlo. Reeves tak urazil celkem 887,5 kilometrů a překo-
nal rekord v jízdě na jedno natankování s vodíkovým au-
tem. Ten do té doby držel francouzský vzduchoplavec
Bertrand Piccard, který také s modelem Nexo urazil na-
příč Francií 778 kilometrů.

RESTOMOD

Návrat Opelu Manta
Opel oživil své legendární sportovní kupéManta ze 70. let. V současné inkarnaci to sa-
mozřejmě musí být elektromobil, který však využívá parádní léty prověřený design i
technický základ původní ikony. Restomod, jak se říká dnes moderním úpravám sta-
rých ikonických modelů do moderní podoby, pohání elektromotor s výkonem 108

kW a krouticím momen-
tem 255 Nm. Baterie o
kapacitě 31 kWh údajně
zvládne auto pohánět
až 200 kilometrů. Bylo
by skvělé, kdyby se tako-
vý vůz dostal do sériové
výroby, moc pravděpo-
dobné to ale není.

LUXUS

Bugatti Baby II

V roce 1926 představila automobilka Bugatti
dětskéautíčkoBaby–byla to replika slavného
typu 35 a vznikla vměřítku 1:2. Svým dětem ji
tenkrát kupovali opravdu hodně bohatí rodi-
če. Po 95 letech se historie opakuje – projekt
nádherného vozítka se rozhodla rozjet brit-

ská firma Little Car Company. Spolu se samot-
nou francouzskou automobilkou představila
vůz Bugatti Baby II. Auto je tentokrát větší,
navrhli ho v poměru 3:4 a jezdí na elektřinu.
Firma jich vyrobí celkem 500 kusů, aktuálně
už předala první exempláře svým zákazní-

kům. Ani Baby II nebude pro chudé. Cena za-
číná na 763 tisících korun za to nejzákladnější
provedení. Oranžový vůz na obrázku putoval
k zákazníkovi v Dubaji. Je to karbonová ver-
ze Vitesse se speciálně namíchanou barvou,
prodává se už od 1,1milionu. Nejdražší je čer-

Prestižní žebříček fotomobilů společnosti
DxO Mark má nového krále. Na první místo
se vyhoupl špičkový model od Xiaomi Mi 10
Ultra. Telefon si v testu připsal 143 bodů, do-
savadního premianta Huawei Mate 40 Pro+
předstihl o čtyři body. Parametry má no-
vinka skutečně úctyhodné – dokonce
se ani nesnažila hrát současnou
hru na „kdo má víc mega-
pixelů, vyhrává“. Místo
toho Xiaomi vytvořilo kva-
litní 50 Mpix hlavní snímač
s velikostí jednoho pixelu
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jezdci A. Veřmiřovskému, který sklízel úspě-
chy s Tatrou 603. Když jsme někde zastavili a
vystoupili, budili jsme pozornost a bylo hned
veselo. V autě nebylo rádio, a tak jsme si na
cestu půjčili bateriový magnetofon Sonet Duo
s písničkami nahranými na jeden pásek doma
z rádia. Cesta ubíhala dobře, někdy jsme pích-
li, jindy jsme na minoru měnili svíčku nebo se-
řizovali zapalování. Nám to ale nevadilo, po-
ruchy jsme vždy odstranili a všechny nás to
náramně bavilo.
U rybníka jsme si postavili stany, zasportovali
si a za několik dní vyjeli domů. I zpáteční cesta
proběhla bez velkých problémů. Ty malé byly
pouze technické a vyskytly se nám podobně
i při cestě tam. Dojeli jsme bez nehody, auta

vydržela a třídní učitel s námi
také. S odstupem času více a
více obdivujeme jeho odvahu
podniknout s námi takový neza-
pomenutelný školní výlet.

Za Tatra team Karel Kryl

Psal se rok 1967 a první ročník studia na
střední škole pomalu končil. Nám, klukům,
kteří jsme se po vyučení opravářem země-
dělských strojů vrhli na dvouleté nástavbové
studium mechanizace zemědělství v podhor-
ském městečku Bruntál, se blížily prázdniny.
Ty jsme obyčejně prožili v JZD jako pomocníci
kombajnérů nebo traktoristé při sklizni obilí.
Napadlo nás, že bychom ještě před letní bri-
gádou v JZD mohli uplatnit čerstvé řidičáky
na osobní auta, které jsme v rámci studia zís-
kali. Přesvědčili jsme našeho třídního učitele
i rodiče, že jsme dobří šoféři i skvělí mechani-
ci a že bychom mohli koncem června vyrazit
na školní výlet na Vysočinu k rybníku Velké
Dářko. Ti z rodičů, kteří nám věřili
nejvíce, v sobě našli odvahu a s ur-
čitými obavami nám auta půjčili.
Celý náš výletnický konvoj měl
dvě Škody 1100 MB, jednoho
minora a jednu Tatru 57A s pra-
vostranným řízením. V čele jel
třídní se svým embéčkem a ur-
čoval trasu i maximální rychlost
z kopce. Tu stanovil na 80 km/
hod. Do kopce omezená neby-
la, protože tam námminor ani
tatra tak rychle nejely. Pořadí
v konvoji bylo závazné, před-
jíždění zakázáno. Konvoj uza-
víralo druhé embéčko spolužá-
ka.
Naše posádka šedé tatry – říkali jsme si Tatra
team – jela ve složení Laďa, Evžen, Vojta a já.
Pořídili jsme si bílé pláště s nápisem Tatra na
zádech. To aby bylo jasné, k jaké značce patří-
me. Fandili jsme totiž továrnímu soutěžnímu

EKOLOGIE

Vodíková dodávka
A další vodíkové auto, tentokrát od
Opelu. Automobilka z Rüsselsheimu
představila novou dodávku Vivaro-

-e Hydrogen. Natankování vodí-
ku trvá pouhé tři minuty a vůz na
jednu nádrž ujede přes 400 kilo-
metrů (dle WLTP). Opel nabíd-
ne svou novinku v délkách 4,95
a 5,30 metrů, užitečná hmotnost
je 11 metráků. První zákazníci se
svých vodíkovýchdodávekdočka-
jí už letos na podzim.

Foto: archiv výrobců

«««

SOUTĚŽ
ný exemplář v provedení Pur Sang s ručně
vyrobenou hliníkovou karoserií, na ten si
zájemci musí připravit už 1,5 milionu ko-
run. Vozítka jsou plně pojízdná, umí jezdit
rychlostí až 70 km/h a na jedno nabití uje-
dou i 50 kilometrů.

1,4 µm. Světelnost je f/2,0 a nechybí op-
tická stabilizace. Hlavní senzor doplňuje
širokoúhlý snímač s rozlišením 48 MPix
a úhlem záběru 128 stupňů (světelnost

f/2,2) a také fotoaparát s pětiná-
sobným optickým a až rekordním
120násobným digitálním přiblí-
žením obrazu. Jeho rozlišení je
také 48 Mpix a je opticky sta-
bilizovaný. Vpředu je v „prů-
střelu“ 20Mpix kamerka.
Novinka se prodává za

31 990 Kč.

FOTO
ČTENÁŘŮ

Takový
školní výlet

Čtenářská soutěž pokračuje. Na adre-
su autodnes@mfdnes.cz posílejte vtip-
né dopravní značky, zajímavá auta, ko-
mické situace, podařené momentky...
zkrátka jakékoliv krásné či zábavné fo-
tografie z vašich cest, klidně i dávno mi-
nulých. Nezapomeňte připojit i stručný

příběh – co na snímcích je, jak vznikly, co jste
při focení zažili a podobně. Autory odmění-
me pěknou knihou z nakladatelství Eurome-
dia. Tento týden to je thriller Osamělý střelec
od Johna Grishama, vydal Kalibr.
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T
ipo bylo až dosud smutnou ilu-
strací dnešní paralýzy Fiatu. Ať
se značka snaží sebevíc, ne a ne
dostat „drajv“. Přitom právě

tenhle model má v kufru všechny trum-
fy. Nové naděje veze povedený face-
lift, který skvěle využívá toho, že „old
school“ dnes začíná být jedinou cestou
k normálnímu ježdění. Navíc za původ-
ní ceny.
Tipo, které Fiat nabízí ve variantách

hatchback, sedan a kombík, je obyčej-
né, jednoduché a srozumitelné běžné-
mu motoristovi. Italskou něžnost nebo
jiskrnou uhrančivost v něm neobjeví
asi nikdo. Sňatky z rozumu ale nemu-
sí být vždycky špatnou volbou. Určitě
nejezdí nejlíp ve své kategorii, všechno
ale zvládá s jistotou a bez excesů.
Změny tváře, které facelifty přinášejí,

nejsouvždykrokemk lepšímu.Vpřípadě
tipa se ovšempovedly – příď je výrazněj-
ší, dává autu robustnější vzezření a za-

ujme. Hlavně nápisem Fiat, který na-
hradil logo značky.
Klapnutí při zavření dveří ladí s cel-

kovým pocitem fortelnosti. Kabina je
velmi slušně odhlučněná. Vzadu se sedí
o hodně výš než vepředu. To ocení ti,
kdo chtějí mít podepřená stehna a sedět
pohodlně zabořeni do sedáků. Potíž je
ale v tom, že se tam pak vejde jen člověk
do nějakých metru osmdesáti. Dlou-
hán se zarazí o strop a musí zadkem sjet
v sedáku vpřed, kde zas pak ovšem drn-
cá koleny o přední opěradlo. Na první
pohled ten prostor vypadá skvěle; i ta-
bulkově má tipo mezi konkurenty stře-
chu hodně vysokou, jenže toho nedoká-
že využít.
Velmi slušné jsou sedačky, oporu pro

řezání zatáček sice neposkytnou, ale
nebolí z nich záda. Volant je vyslove-
ně hezký, tlačítka ovládání základních
funkcí rádia jsou zezadu ramen, to je ši-
kovnost okoukaná v Americe.

Velký, 440litrový zavazadlový pro-
stor, má podlahu docela vysoko. Hrana
kufru ale i prahy jsou naopak příjemně
nízké, nakládání bagáže je tedy jedno-
duché.

Třikrát hurá
Aby nedošlo k mýlce, moderní techni-
ku nabídne taky. Novinkou pro všech-
na tipa jsou full LED světlomety, které
nahrazují příplatkové xenony. Má den-
ní svícení i vzadu, to je dnes stále ještě
velmi raritní věc. Vyšší výbavové verze
dostávají digitální přístrojový štít (znal-
ci vzpomenou, že s tím frajeřil už před
třiceti lety původní Fiat Tipo – tehdy to
ale fakt moc nefungovalo). Nový je vr-
cholový infotainment ovládaný 10,25“
dotykovým tabletem, my měli men-
ší sedmipalcový. Topení a klimatizace
naštěstí zůstaly u fyzických ovladačů,
hurá. Najdete tu taky normální mecha-

hitů

Síla v jednoduchos

test

Žádný hybrid. Pěkně starý
dobrý diesel, co jede jako
vítr. K tomu mechanické
ovládání, klasická ruční
brzda a navrch slušná
cenovka. Nepropadli jsme
se o deset let zpátky. Ty
dobré časy veze Fiat Tipo.

6
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ti
nickou ruční brzdu, dvakrát hurá. A tře-
tí hurá je za to, jak se v autě vypíná dnes
plošně nasazovaný udržovač v jízdním
pruhu. Otravný (a často spíš nebezpeč-
ný) asistent, který se s vámi přetahuje
o volant, nemusíte hledat někde v pátém
podmenu palubního systému. Vypnete
ho jednoduše stiskem tlačítka na blink-
rové páčce.

Mandl na retardéry
Unikát, který ani nabubřelejší konku-
renti nenabídnou, najdeme na podvoz-
ku. Tipo vyžehlí i rozoranou okresku,
na dálnici je stabilní. Cítíte, jak podvo-
zek pracuje, je poddajný a jistý. To díky
speciálním tlumičům Koni FSD (Fre-
quency Selective Damping), které pra-
cují ve dvou modech – podvozek je díky
tomu tuhý při sportovní jízdě na hladké
vozovce, v zatáčce nebo třeba při brz-
dění a měkce pohodlný při plynulé jíz-

dě po cestě na nerovnostech. Řízení je
pevné a neviklavé, jak jsme bývali u fia-
tů zvyklí. Řazení šestikvaltu spojeného
s testovanýmmotorem přesné. Automat
do tipa nepořídíte. To tak nějak symbo-
lizuje cílovou skupinu.

Motorový trojlístek
Tipu zůstalo v nabídce trio motorů.
Je to na dnešní dobu nezvyklá sklad-
ba: turbobenzinový litr s výkonem
73 kW je jediný zážehový agregát, dal-
ší dva jsou čtyřválcové a tankují naftu:
menší 1.3 má 66 kW a 1.6 s 95 kW, kte-
rou jsme vyzkoušeli. Motor s razancí 320
Nm, který s faceliftem přibral pod kapo-
tu osm kilowattů, je v dnešní době, která
diesely systematicky dusí, zjevením. Je
nečekaně živý a spontánní, má říz, jen
trochu rachotí. Do sedmi litrů se vejdou
i nejdravější dálniční letci, umí ale jezdit
i za čtyři a půl.

Významnou novinkou, kterou přivezl
facelift, je trekingově pojatá verze Cross.
V paprikově oranžové barvě na větších
kolech to tipu sekne. Oproti civilním
provedením má přemodelované náraz-
níky a v nich nové mlhovky, střešní lišty,
nástavce prahů a zespoda zakrytovaný
motor. A hlavně skoro o čtyři centimetry
vyšší podvozek, s 19 centimetry užmůže
konkurovat esúvéčkům.
Cenově zasahuje do revíru malých

aut. Startovací cena sedanu je 326 tisíc,
hatchback je o dvacet tisíc dražší. To
jsou částky hluboko pod tím, co nabí-
zí konkurence ve stejné kategorii. Tím,
jak ostatní za posledních pár měsíců
razantně zdražili, dostal italský mo-
del vyráběný v Turecku nový náboj. Jen
pro ilustraci: tipo s naftovou šestnácti-
stovkou pořídíte od 461 tisíc, to je stále
o padesát tisíc míň, než kolik stojí nejo-
byčejnější VW Golf s litrovým benzino-
vým tříválcem. František Dvořák

Foto: Kateřina Horáková
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Stranu připravil Martin
Šidlák

Foto: archiv automobilek

Zdroj: Autocar.com, HotCars.com

8

Jezdící pás v kufru, zabudovaný skútr
nebo dokonce lepivá kapota, která

zachytí sraženého chodce... Každý
den se po celém světě registrují

desítky patentů včetně těch
automobilových. Některé jsou

opravdu šílené.

Divoké
patenty,
které se

neujaly

2011 ASYMETRICKÉ AUTO

1999 PŘEPÁŽKA MEZI DĚTMI1923 VERTIKÁLNÍ PARKOVÁNÍ

2016 TELESKOPICKÁ ZÁĎ2017 JEZDICÍ PÁS V KUFRU
Toyota před pár lety experimentovala s teleskopickou pohyb-
livou zádí, která se rozšiřovala či zmenšovala podle aktuální
rychlosti, což zlepšovalo aerodynamiku. Vypadá to užitečně, ale
takové auto „s ocasem“ by asi chtěl málokdo.

Ford je, zdá se, expertem na
zvláštní patenty. Kromě zmíněné
jednokolky a integrovaného mo-
tocyklu si nechal patentovat ještě
třeba jezdící pás v zavazadlovém
prostoru. Měl by za úkol uleh-
čit život majitelům aut s velkým
kufrem. Nákup byste posadili na
pás a šup s ním do hlubin vozu...
No, není divu, že se nápad ne-
ujal. Ford ale chrlí další zlepšová-
ky. Třeba filmový projektor v pá-
tých dveřích nebo vyhřívaný bez-
pečnostní pás.

Vynálezce Christian von der Heyde musel mít nejspíš velmi
zlobivé děti, když si nechal patentovat přepážku, která od
sebe děti na zadních sedadlech neprodyšně oddělí. Dával
si ale pozor na to, aby přepážka nebránila řidiči ve výhledu
vzad, přitom ovšem byla dostatečně robustní.

Až z první čtvrtiny 20. století
pochází náš nejstarší „divoký“
patent, který se neujal. Parko-
vání aut na výšku mělo přinést
úsporu místa. Ani po 98 letech
se ovšem nenašel nikdo, kdo by
zdánlivě geniální nápad dotá-
hl do konce – hlavně proto, že
z aut by takto vytekla většina
provozních kapalin.

Vědec Hangoo Kang představil v roce 2011 asymetric-
ké auto. Podle svých slov dal automobilu dvě zřetelně
odlišné osobnosti, které mají „propůjčit fantazii a vita-
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Ochrana
patentu
trvá
maximálně
20 let

Patenty na této
dvoustraně budí
úsměv, automo-
bilky ale berou
ochranu svých ná-
padů velmi váž-
ně. Ve Škodovce se
nejvíce přihlášek
týká vývoje karo-
serie a elektroniky.
„Maximální doba
ochrany patentu
je 20 let. My v prů-
měru udržujeme
patenty v platnos-
ti 8 až 12 let po-
dle rychlosti vývo-
je stavu techniky
a podle význam-
nosti chráněných
řešení,“ říká Miro-
slav Černý, vedoucí
oddělení Duševní
vlastnictví Škoda
Auto.
Kolik taková paten-
tová ochrana stojí?
„Za podání přihláš-
ky v České republi-
ce se platí úřední
poplatek 1 200 Kč.
Vydání patentové
listiny stojí 1 600
Kč. Udržovací po-
platky začínají na
1 000 Kč (za prv-
ní rok platnosti).
Zajištění ochrany
v mezinárodním
měřítku je pod-
statně dražší a zá-
visí na počtu zemí,
kde se patent chrá-
ní, a na tom, jak
dlouho se udržuje
v platnosti,“ dodá-
vá Miroslav Černý.

2012 VĚTRNÁ TURBÍNA

2014 JEDNOKOLKA OD FORDU

2014 LEPIVÁ KAPOTA

2016 INTEGROVANÝ MOTOCYKL

S netradičním nápadem, jak nabíjet baterie
vozu, přišel Američan Peter Ripley. Na střechu
umístil větrnou turbínu, která měla za jízdy pro-
dukovat elektrický proud.

Řada automobilek dnes ukazuje, že umí vyrá-
bět různé koloběžky, bicykly a další přibližova-
dla, která mají jiný počet kol než klasická auta.
Extravaganci v tomto směru si nechal patentovat
Ford. Řidič by podle jejich nápadu v kufru převá-
žel kostru jakési jednokolky, ke které by se připo-
jilo jedno odmontované kolo automobilu.

Společnost Waymo spolupracuje s Googlem na vývoji
samořiditelných aut, zároveň s tím se věnuje i otázce
bezpečnosti. V roce 2017 navrhla kapotu ze zvláštního
materiálu, který by se změkčil, když by auto při havárii
„nabralo“ chodce. Problém ale je v tom, že konstruk-
ce auta má zároveň absorbovat energii nárazu, takže
by použití takto změkčeného materiálu vystavilo riziku
posádku vozu. Tomuto nápadu předcházelo v roce 2014
ještě jiné řešení, kdy by kapota byla potažena jakousi
lepivou vrstvou, na kterou by se chodec při nárazu při-
lepil, aby nenarazil na přední sklo auta.

Fantomas nebo James Bond by nejspíš nejvíc ocenili nápad For-
du integrovat do přední části automobilu elektrický skútr. Už
méně by je ale těšilo, že zadní část dvoukolového stroje by za-
sahovala až do prostoru mezi řidičem a spolujezdcem. Chyběla
také informace o pohonu vozidla, tradiční místo pro motor to-
tiž zaujal právě motocykl. Nejspíš by to tedy musel být elektro-
mobil s bateriemi v podlaze a motorem vzadu.

2
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10 seriál

v tehdejší době ho osobně
zajímaly výsledky zkoušek
a testů. Vzpomínám třeba
na zkoušky palivové sou-
stavy ve vysokohorských
podmínkách,“ vyprávěl Ja-
roslav Manfeld, který byl
tehdy ve Škodovce pověřen
vedením projektu emisí na
motoru pro favorit.
V Československu pak za-

čal karburátor licenčně vyrá-
bět jihočeský Jikov, kde tehdy působi-
li Ludvík Kalma a Vratislav Kulhánek,
budoucí šéfové celé Škodovky (o obou
jsme psali v předchozích dílech seriálu
o třechdekádáchŠkodypodkřídlyVW).
Bockelmann poté pracoval pro Opel

a Volkswagen ve Wolfsburgu. V roce
1995 se stal ředitelem VW AutoEuro-
pa v Portugalsku, ale ještě téhož roku
dostal nabídku, které nemohl odolat –
být šéfem technického vývoje ve Ško-
da Auto, jež patřila čtvrtým rokem do
koncernu VW. V Boleslavi tehdy ředi-
teloval právě Kalma, dva roky nato ho
zastoupil Kulhánek.

Zamakáme na fabii
Vývoj první generace octavie byl v té
době v plném proudu (představila
se v roce 1996), ale další model – fa-
bia – byl už Bockelmannovým „dí-
tětem“. Ve Škodovce se tehdy ještě
hodně střetávaly české obavy z bu-
doucnosti a německé pochybnosti
o českých schopnostech. Bockel-
mann pochopil, jak z toho ven. „Ve

Škodě docházelo od začátku ke střetu
dvou různýchmentalit. Češi si myslí, že
je nejdůležitější geniálně improvizovat,
Němci zase chtějí perfektní plánování.
Ale výroba i vývoj auta chce z obojího
něco,“ prohlásil v roce 2002.
„V roce 1997 za mnou přišel a řekl:

Myslím, že by pro Škodovku bylo dobré,
kdybychom začali na koncernové plat-
formě A0 vyrábět auto o dva roky dříve,
nežVolkswagenvyjede smodelemPolo.
Ale byli bychom v tom sami, museli by-
chom hodně pracovat,“ vzpomínal Jan
Nepomucký, který vedl vývoj podvozku
favoritu a k Wilfriedu Bockelmannovi
měl velmi blízko. Technik zemřel letos
27. dubna ve věkunedožitých 80 let.
Na svou dobu šlo o mimořádně od-

vážný čin, který bylo třeba prosadit ne-
jen „politicky“ (což se povedlo, protože
Bockelmannměl nadstandardně dobré

Dnes pozapomenutému
německému manažerovi

vděčí Škoda za mnohé.
Wilfried Bockelmann
automobilce pomohl

s favoritem a odjížděl
z ní v šestiválcovém

superbu – právě tak moc
se i díky němu značka
proměnila. A všechny

jeho služební škodovky
byly zásadně červené.

Vizionář
s blokem

P
rosadil fabii a superb, nastarto-
val výrobu tříválcových motorů,
vrátil značkudo světa velkých ra-
lly a zachránil závodvKvasinách.

Říci, že za svůj rozletpodkřídlyVWvděčí
Škoda právě Wilfriedu Bockelmannovi,
není vůbec nadnesené. Svět se to bohu-
žel pořádně dozvěděl, až když manažer
na konci srpna 2017 zemřel.
Wilfried Bockelmann přišel poprvé

do kontaktu se Škodou už v roce 1985,
když pracoval ve společnosti Pierburg.
Tehdy totiž měli čeští vývojáři favori-
tu problém s karburátorem a hleda-
li rady „na Západě“. Úkol pomoci jim
dostal právě Bockelmann. Několikrát
kvůli tomu navštívil Československo
a vytvořil si velmi dobrý vztah ke ško-
dovákům z technického vývoje. „Už

Představení superbu
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vztahy s tehdej-
ším šéfem koncernu Ferdinandem

Piëchem), tak lidsky a organizačně
uvnitř automobilky. Vyvíjet se muse-
lo ve spolupráci s kolegy zWolfsburgu,
kteřímuseli skousnout to, žeŠkodaFa-
bia bude mít tento podvozek dřív než
jejich polo.
Podařilo se, aprávě tadyodstartoval

mohutný rozmach vlastní-
ho technického vývoje ve
Škodovce. „Pořád přemýš-
lel, jak něco pro Škodovku
vymyslet, viděl, že má vý-
vojový potenciál a bylo by
špatně udělat z lidí v Mla-
dé Boleslavi jen úředníky
a nedat jim možnost něco
samostatně vymýšlet,“ po-
psalNepomucký.

Se superbem
o třídu výš
Svým lidem věřil, a tak na nejvyšších
místech domluvil, že by Škoda mohla
vyrábět další modelovou řadu – su-
perb. Po 67 letech se díky němu česká
automobilka vrátila do prestižní vyšší
třídy.
„Z dnešního pohledu šlo o jedno ze

zlomových rozhodnutí pro vývoj Ško-
dy,“ komentoval další z pamětníků
tehdejšídobyLubomírAntoš, kterýbyl
při příchodu Wilfrieda Bockelman-
na vedoucím produktmanagementu
a později Bockelmannovým přímým
podřízeným.
Na vývoji superbu se čeští

technici a konstruktéři na-
učilipostavitkompletněcelé
auto. „Byl tvrdý, ale korekt-
ní, měl respekt a vážnost,“
vzpomínal na Bockelman-
na dnešní šéf vývoje pod-
vozků a agregátů Martin
Hrdlička. „Byl velký tech-
nik. A také bojovník. Měl
výbornou paměť, byl po-
věstný svým systémem

záznamů a poznámek,
kde vše vždy blesku-
rychle našel, a tím udr-
žoval všechny ve stře-
hu. Čechy měl rád, ale
byl náročný. Tím nás
všechny velmi za-
městnával a dostal
z násmaximum.“

„Nikdy neztratil zá-
jem o to, aby viděl projektům až pod
kůži,“ dodává JaroslavMansfeld. „Jeho
technický přístup byl prostě nezapo-
menutelný.“
Že byl Bockelmann vynikající tech-

nik s obrovskými teoretickými zna-
lostmi a skvělou pamětí, potvrzuje
také Lubomír Antoš. „A když si náho-
dou něco nepamatoval, měl to vždy

zaznamenáno ve svém
poznámkovém bloku, kde
měl významná rozhodnutí,
diskuse, prohlášení nadří-
zených i několik let dozadu,
vždy s uvedením, v kolik
hodin tobylo řečeno, a když
to bylo nutné, tak i s doslov-
nou citací. Nejzajímavěj-
ší však na tom bylo, že byl
schopen během několika
málovteřin vždypotřebnou
informaci najít. Wilfried
Bockelmannbyl promě typ

vzorovéhošéfa,kterýměljedinouprio-
ritu – výsledek. Byl náročný vůči sobě
a stejně tak i ke svýmpodřízeným. Byl
vždy otevřený, přímý a férový. Srdcem
se stal a zůstal škodovákem,“ popsal
Antoš. „Když někdo někde zmínil, že
jsme zVýchodu, tak dotyčnémudopo-
ručil, aby si namapě spojil Berlín a Ví-
deň a podíval se, kde leží Praha.“

Kvasiny a motorsport
Škodovácká továrna v Kvasinách, kte-
rá je nyní výstavní skříní celé automo-
bilky a vyrábí se zde nejprestižnější

a největší modely, by bez su-

perbumožnáneexistovala.Díkyněmu
závod dostal novou montážní halu
nebo lakovnu. Dnes se Kvasiny chys-
tají na stěhování superbu do sloven-
ské fabriky VW. To je pomyslný finální
Bockelmannův trumf: Škoda totižkro-
mě příští generace luxusního modelu
dostala za úkol vyvinout a od roku
2023 vyrábět i jeho dvojče Volkswagen
Passat. Právěduo superbapassat patří
k lídrům své kategorie na evropském
trhu, objemy prodejů aut této třídy
ovšem klesají, zájem zákazníků se ob-
rací k vozům typu SUV, jimž superb
uvolňuje v Kvasináchmísto.
Během svého působení ve Škoda

Auto dokázal Wil-
fried Bockelmann
ještě mnohem víc:
zajistil třeba bu-
doucnost vývoje
agregátu v Mladé
Boleslavi tím, že
motorářům při-
nesl z koncernu
úlohu vyvinout
tříválcový mo-
tor a prosadil
pro něj výstavbu
nové haly, získal také vývoj a výrobu
koncernové převodovky a nechal vy-
budovat nové konstrukční centrum.
A své stopy zanechal i v motoristickém
sportu.Byl jehovelký fandaadíkyněmu
se Škoda v roce 1996 objevila v prestižní
kategoriiWRCsmodelemOctaviaWRC.
V roce 2002 šel Bockelmann dělat

šéfa technického vývoje koncernu VW
pro značky Škoda, Volkswagen, Bugatti
a Bentley. Odcházel s velkými plány.
„Jednou nebo dvakrát jsem se nechal
koncernem přesvědčit, že naše prototy-
py nebyly povedené. Od té doby se uká-
zalo, že podobná auta konkurenceměla
na trhu úspěch,“ řekl tehdy.
Sedmdesát devět měsíců Wilfrieda

Bockelmanna ve Škodovce nejlépe ilu-
struje příběh jeho služebních aut. „Svou
první služební cestu absolvoval tehdy
nejrychlejším vozem, felicií s čtyřválco-

vým motorem 1.3l OHV o výko-
nu 50 kW bez klimatizace a po-
silovače řízení,“ popsal Martin
Hrdlička. „V roce 2002 opustil
Mladou Boleslav ve svém červe-
ném superbu s motorem V6 se
142 kW.“ Sámměl veteránský kab-
riolet Škoda Felicia, samozřejmě
červený. Martin Šidlák,

František Dvořák
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Bockelmann byl velkým
fanouškem motorsportu

JAN
NEPOMUCKÝ
Nadaný technik
a konstruktér
rozuměl motorům,
převodovkám a ze-
jména podvozkům.
Začínal v socia-
listickém AZNP
Mladá Boleslav,
v automobilce
Škoda působil až
do roku 2005. Po-
dílel se na modelu
Favorit, vedl vývoj
podvozku felicie,
octavie, fabie,
superbu a room-
steru. Spolupraco-
val i na několika
publikacích
o historii značky.
Další bohužel
nechal v muzeu
Škody nedokonče-
nou, zemřel letos
koncem dubna.

3. díl
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lo ve spolupráci s kolegy zWolfsburgu,
kteřímuseli skousnout to, žeŠkodaFa-
bia bude mít tento podvozek dřív než
jejich polo.
Podařilo se, aprávě tadyodstartoval

mohutný rozmach vlastní-
ho technického vývoje ve
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deň a podíval se, kde leží Praha.“

Kvasiny a motorsport
Škodovácká továrna v Kvasinách, kte-
rá je nyní výstavní skříní celé automo-
bilky a vyrábí se zde nejprestižnější

a největší modely, by bez su-

perbumožnáneexistovala.Díkyněmu
závod dostal novou montážní halu
nebo lakovnu. Dnes se Kvasiny chys-
tají na stěhování superbu do sloven-
ské fabriky VW. To je pomyslný finální
Bockelmannův trumf: Škoda totižkro-
mě příští generace luxusního modelu
dostala za úkol vyvinout a od roku
2023 vyrábět i jeho dvojče Volkswagen
Passat. Právěduo superbapassat patří
k lídrům své kategorie na evropském
trhu, objemy prodejů aut této třídy
ovšem klesají, zájem zákazníků se ob-
rací k vozům typu SUV, jimž superb
uvolňuje v Kvasináchmísto.
Během svého působení ve Škoda

Auto dokázal Wil-
fried Bockelmann
ještě mnohem víc:
zajistil třeba bu-
doucnost vývoje
agregátu v Mladé
Boleslavi tím, že
motorářům při-
nesl z koncernu
úlohu vyvinout
tříválcový mo-
tor a prosadil
pro něj výstavbu
nové haly, získal také vývoj a výrobu
koncernové převodovky a nechal vy-
budovat nové konstrukční centrum.
A své stopy zanechal i v motoristickém
sportu.Byl jehovelký fandaadíkyněmu
se Škoda v roce 1996 objevila v prestižní
kategoriiWRCsmodelemOctaviaWRC.
V roce 2002 šel Bockelmann dělat

šéfa technického vývoje koncernu VW
pro značky Škoda, Volkswagen, Bugatti
a Bentley. Odcházel s velkými plány.
„Jednou nebo dvakrát jsem se nechal
koncernem přesvědčit, že naše prototy-
py nebyly povedené. Od té doby se uká-
zalo, že podobná auta konkurenceměla
na trhu úspěch,“ řekl tehdy.
Sedmdesát devět měsíců Wilfrieda

Bockelmanna ve Škodovce nejlépe ilu-
struje příběh jeho služebních aut. „Svou
první služební cestu absolvoval tehdy
nejrychlejším vozem, felicií s čtyřválco-

vým motorem 1.3l OHV o výko-
nu 50 kW bez klimatizace a po-
silovače řízení,“ popsal Martin
Hrdlička. „V roce 2002 opustil
Mladou Boleslav ve svém červe-
ném superbu s motorem V6 se
142 kW.“ Sámměl veteránský kab-
riolet Škoda Felicia, samozřejmě
červený. Martin Šidlák,

František Dvořák

Fo
to
:a

rc
h
iv
Šk
o
d
a
A
u
to
,Č

TK

LET

Bockelmann byl velkým
fanouškem motorsportu

JAN
NEPOMUCKÝ
Nadaný technik
a konstruktér
rozuměl motorům,
převodovkám a ze-
jména podvozkům.
Začínal v socia-
listickém AZNP
Mladá Boleslav,
v automobilce
Škoda působil až
do roku 2005. Po-
dílel se na modelu
Favorit, vedl vývoj
podvozku felicie,
octavie, fabie,
superbu a room-
steru. Spolupraco-
val i na několika
publikacích
o historii značky.
Další bohužel
nechal v muzeu
Škody nedokonče-
nou, zemřel letos
koncem dubna.

3. díl



12

českým, se projevuje pravý duch MC20.
Má to být auťák pro každý den. Takže je
až nečekaně komfortní – stavitelné tlu-
miče upravují tuhost, pro každý z pěti
jízdních módů jsou nastavené trochu
jinak.

V kabině to ovšem lomozí jak v rallyo-
vémspeciálu,úplněkaždýkamínek,kaž-
dou kapku deště v podbězích slyšíte. Je
to jak přesýpání v plastovém kýblu. To
proto, že monokok kabiny je z karbono-
vého kompozitu, a ten prostě duní. Taky
slyšíte šustění a pískání příplatkových
karbonových brzd. Jsou k neutahání, jen
mají zpočátku, než je zahřejete, trochu

tupou odezvu. Když je dostanete na pro-
vozní teplotu, začnou pracovat skvěle
– přesně pak víte, v jaký moment už se
kola zablokují.

Ke klidu dálničních „biz-jetů“, jakými
jsou čistokrevná granturisma, má však
MC20 daleko. Tenhle divoch přeci jen
bude chtít trochu otrlejší posádku než
třeba Bentley Continental nebo osmič-
kové BMW.

Hvězda na špici
Maserati je dnes absolutním vrcholem
koncernu Stellantis, sdružujícího sku-

Supersport
na cestu
do práce

fascinace

630 koní pod kapotou
nádherného Maserati MC20 jsme
prohnali po okruhu i po rozbitých
silničkách v kopcích. Všude
obstálo na výbornou. Italský
krasavec má sílu hromotluka,
přitom je až nečekaně pohodlný.

12

B
ěžné automobilky obvykle zdů-
razňují sportovnost i tam, kde to
není na místě. Italští fanfaróni
na to šli opačně. Postavili super-

sport, ale říkají, že to je auto na ježdění
do práce.

Taky ale už vymýšlejí, v jaké disciplíně
motorsportu s MC20 zkusí štěstí. My ho
protáhli po okruhu v Modeně i po roz-
bitých rallyových okreskách v kopcích
nad městem, kde řádil sám rallyový šam-
pion Alex Florio, dnešní sportovní ředitel
Maserati.

Na příšerných cestách, které svou ne-
kvalitou mohou směle konkurovat těm

Maserati MC20
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pinu Fiat-Jeep-Chrysler (FCA) a PSA
(Peugeot, Citroën, Opel...). A nový su-
persport je nejzářivější hvězdou.
Značka už na svůj klenot sbírá objed-

návky (z Česka jich zatím dorazilo osm),
ceny začínají na 5,8 milionu korun.
Čímž se definitivně zařadí mezi konku-
renci z Maranella a Boloně, rozuměj Fe-
rrari a Lamborghini.
Podvozek ladil slavný Andrea Berto-

lini, závodní pilot, který učil jezdit už
bájné supermaserati MC12 před dvace-
ti lety. „Řekli mi: Nastav MC20 stejně,“
vyprávěl, když jsme se řítili zatáčkami
okruhu v Modeně. „Nemá být obhroub-
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lé, naladili jsme ho na hladkou, plynu-
lou jízdu. Aby bylo ovladatelné a řidiče
nepřekvapilo náhlými změnami chová-
ní. Zároveň má neuvěřitelnou trakci,“
popisuje a chválí speciálně navržené
pneu značky Bridgestone.
A má pravdu: na okruhu je MC20 jako

doma – zarputile se drží stopy, hrozi-
tánsky zabírá na výjezdu ze zatáček
a na povel pádel pod volantem sází bles-
kově a razantně rychlosti. Na rozbom-
bardované okresce je rychlé a zároveň
„plynulé“, není to boj s hmotou, který
často čistokrevné supersporty mimo la-
boratorní podmínky okruhu předvádě-

Maserati MC20
motor přeplňovaný V6

zrychlení 0–100 km/h 2,9 s

zrychlení 0–200 km/h 8,8 s

maximální rychlost 325 km/h

hmotnost 1 470kg

převodovka osmistupňový
dvouspojkový automat

pohon kol zadní

délka x šířka x výška x rozvor (mm)
4 669 x 1 965 x 1 221 x 2 700

zavazadlový prostor

50 litrů přední a 100 litrů zadní

rozchod kol vpředu/vzadu
1 681/1 649mm

pneumatiky vpředu 245/35 R20

pneumatiky vzadu 305/30 R20

cena 5,8 milionu Kč
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jí. Tlumiče se na nerovnostech rozpum-
pují a drží kola i na strupaté asfaltce;
reaktivní řízení a delikátní kalibrace
plynu dávají řidiči jistotu. Nezdá se to,
ale je to pořádný kus auta, zpoza volan-
tu to ale nevnímáte, i to přidá pilotovi
na jistotě.

Síla v jednoduchosti
Z pohledu designu je MC20 absolutně
minimalistické, dokonale vyhlazené
tělo italského GT-supersportu je vlast-
ně nevýrazné. „Purismus bez ozdob,“
říká Klaus Busse, šéfdesignér Maserati.
Souhru designérů s inženýry vysvět-
luje na příkladu nosu vozu. Je v něm
charakteristická mřížka chladiče s hr-
dým trojzubcem, který má Mase-
rati ve znaku. Vrchní lakovanou
část tvarovali designéři, spodní
černá, která je do horní částeč-
ně vetknutá, je dílem aerodyna-
miků a jejich měření a simulací.
Ti po nespočtu testů dokázali auto
doslova přisát k vozovce. Všechny
ty průduchy, přítlačné plošky tvořící
prahy, zakrytování podvozku vytváří
při 240kilometrové rychlosti sto kilo
přítlaku. Právě aerodynamika stojí
za fenomenální stabilitou a trakcí.
Vzhůru výklopné motýlí dveře nejsou

jen pro parádu, mají usnadnit nastupo-
vání. Toho konstruktéři dosáhli tím, že
karbonový monokok kabiny dostal vel-
mi tenké prahy a kanál upravující prou-
dění vzduchu od přídě přes podběh
kola je součástí dveří. Při nastupování
tak můžete zkontrolovat stav pneuma-
tik, jejichž běhoun se při otevření dveří
odkryje.
Kabina je opravdu velká, aby se v ní

dalo přežít i cestování napříč Evropou.
Pozici za volantem najdete lehce, vý-
hled je na poměry takto koncipovaných
aut nadmíru dobrý.
Dozadu vidíte díky kameře na zádi,

která promítá obraz na displej v interié-
rovém zrcátku. Sportovní náturu připo-
mene jediný centrálně uchycený stěrač.

Tablet je proklatě nízko
Interiér opakuje čistý purismus zevněj-
šku. Subtilní středová konzola nezavírá
řidiče do kokpitu, jak to obvykle u su-
persportů bývá. Všechno je po ruce,
ovladačů je minimum, i na prostor
na odložení telefonu se myslelo.
Ale... Doslova pitomý je infotain-

ment ovládaný přes tablet. Což o to,
umí komunikovat se světem, stahovat
aplikace a všechno další, co dnes má
umět. Jeho displej je ale příliš dole,

takže než odvrátíte zrak a zaostříte,
abyste provedli nějaký úkon, trvá to
nebezpečně dlouho. Prý je tak nízko
proto, abyste si dlaň opřeli o otočný
volič jízdních režimů, když se chce-
te trefit na ikonku na displeji; to ale
taky moc nejde, pokud nemáte chma-
tácky dlouhé prsty. Infotainment má

navíc docela titěrnou grafiku a na-
vigace je oproti nejlepším prémiov-
kám trochu moc obyčejná.
Pokud na fotce na předchozí dvou-

straně marně hledáte tlačítko varov-
ných blikačů, prozradíme, že ho umís-
tili – po italsku – na strop ke čtecím
lampičkám, je tam taky čudlík odml-
žování čelního skla, zbytek ventilace
a navigace se ovládá přes menu table-
tu.

Když zařve Nettuno
Na patos, symboliku a rozmáchlá gesta
jsou Italové mistři. Konstruktéři ostat-
ních značek píšou na desky projektu
kódy ze změti písmen a číslic, motorář
modenské automobilové šlechty napí-
še „Nettuno“. Lehký supersport pohání
nově vyvinutý přeplňovaný šestiválec
pojmenovaný po bohu Neptunovi, jehož
trojzubec vozí maserati ve znaku.
Vývojáři značky vedení Matteem Va-

lentinim dostali příležitost zas navrh-
nout „svůj“ motor po dvaceti letech.

Automobilka totiž přestává ode-
bírat agregáty od Ferrari. Vý-
sledkem je tedy vidlicový tříli-
trový šestiválec přeplňovaný
dvěma turby s výkonem 630 koní
(463 kW) a krouticím momentem

730 newtonmetrů. Motor má řady
válců rozevřené v netradičním deva-
desátistupňovém úhlu, což udrželo
jeho těžiště nízko.
Nettunomá neskutečnou sílu a ne-

uvěřitelnougradaci výkonu.Kdonení
dost otrlý, nevydrží s nohou na plynu
až do konce, zátah v prostředním pás-

mu je strašidelný, až odkrví mozek. Zvuk
motoru je italsky zvonivý, přesně odladě-
ný, aby zaujal a nezpůsobil bolení hlavy
při cestě napříč Evropou.
Motor uložený za zády posádky před

zadní nápravou je spřažen s dvouspoj-
kovým osmistupňovým automatem fir-
my Tremec, který předává newtonmetry
na zadní kola.

Terra dei motori
MC20 vzniklo ve slavném údolí motorů,
nepříliš krásném kousku Itálie kolem
Boloni a Modeny. Právě tady, na pár de-
sítkách kilometrů Pádské nížiny, vzni-
kají ty nejúžasnější stroje planety – kro-
mě maserati taky lamborghini, ferrari
nebo ducati. Šéfkonstruktér Maserati
MC20 Gianluca Di Oto říká, že za dva
roky by nikde jinde na světě takové auto
nevyvinuli. Z kopců kolem se tak pořád
ozývá burácení motorů, jak tam všichni
ladí a testují.

Čeká to i otevřený roadster a elek-
trickou verzi, které časem testované
kupé doplní. Hybridní pohon v případě
MC20 Maserati zavrhlo.
Parádní vůz se bude vyrábět na ad-

rese Viale Ciro Menotti, Modena, od-
kud vyjíždějí maserati přes osmdesát
let. Jen pro MC20 kompletně přestavěli
výrobní linku, která kvůli tomu přišla
o známá typicky zářivě žlutá chapadla
podvěšených transportních robotů.

František Dvořák

Nettuno
nový motor Maserati

architektura motoru V6 90°
objem 3.0 l
vrtání/zdvih 88 × 82mm
kompresní poměr 11:1
pořadí zapalování 1-6-3-4-2-5
maximální výkon 630 k (463 kW)

při 7 500 ot/min
maximální točivý moment 730 Nm

při 3 000–5 500 ot./min
maximální otáčky motoru 8 000 ot./min
turbodmychadla dvě s elektricky

ovládaným obtokovým ventilem
zapalování dvě svíčky s předkomorou
mazání variabilní olejové čerpadlo,

suchá vana s odsávacím čerpadlem
a externí olejovou nádržkou

palivový systém přímé vstřikování
350 bar + nepřímé 6 bar

ventilový rozvod a časování dvojitý
vačkový hřídel v hlavě

s variabilním časováním ventilů
šířka x výška x délka motoru

1 000 x 650 x 600mm
hmotnost motoru <220kg

fascinace

už zítra v časopisu
DOMA DNESVENKOVNÍ NÁBYTEK
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K
onec druhého dne si
vychutnáváme v od-
lehlém údolí Lesach-
tal u italské hranice.

Po dlouhých 50 kilácích horské
sinusoidy překonáváme sedlo
Kartitscher Sattel (1 530 m n. m.).
Poslední paprsky olízávají čers-
tvě posekané horské louky s dře-
věnými seníky a my to svištíme z
kopce dolů vstříc třetí noční er-
zetě. Z Lienz na sedlo Iselsberg
(1 204 m) se mi jede vždycky pěk-
ně. Výjezd má krásný rytmus,
jedna serpentina střídá druhou.
Rychlým sjezdem se dostáváme
do Winklern, kde jsem loni pro-
žíval krušné chvilky na ultrama-
ratonu Glocknerman. Kluci mě
tenkrát křísili na lavičce na auto-
busové zastávce. Té teď jen poky-
neme s úsměvy na rtech. Jede to
a začínám mít bojovnou náladu.
Dalším kopcem na dlouhém se-

znamu je totiž sám Großglock-
ner.

Rozhodl jsem se, že se po-
kusíme přes dvě nej-
vyšší horská sedla
závodu (Hochtor,
2 505 m a Fuscher
Törl, 2 428 m) přejet
ještě před svítáním. Je
jasné, že spát někde nahoře nemá
kvůli regeneraci smysl. Prostě
musíme dát kompletní Groß-
glockner Hochalpenstrasse až
do Brucku u Zell am See! Tahle
výzva mě baví, stejně jako naše
fanoušky, kteří nás na dálku po-
vzbuzují.

Nejvyšší bod závodu ve výšce
2 505 metrů přejíždím s úsmě-
vem a dobrým pocitem z poctivě
odvedeného nočního řemesla.
Sjezd do Brucku vyžaduje obléct
se jako cibule a svalit se co nej-
rychleji a nejbezpečněji z mra-

zivých výšin (asi pět
stupňů) do údolí. V Bruc-

ku nacházíme parkoviště,
kde mě čeká druhé a zároveň

nejdelší spaní. Dopřeju si celou
hoďku a půl! Aby na mě venku
nepadala rosa, jdu si lehnout do
doprovodného auta.

V JOGÍNSKÉM MÓDU

Ráno ve vycházejícím sluníčku
rozjíždějí svoji krásnou světel-
nou show Vysoké Taury. Zaled-
něné třítisícovky tvoří úžasnou
kulisu jinak velmi frekventova-
nému průjezdu 60 km dlouhého
údolí Salzachtal. Na jeho konci je
moje oblíbené horské sedlo Ger-
los Pass (1 500 m). Široká silnice,

serpentiny, motorkáři... Tady to
žije a ožívám i já. Dostávám se
do zatím nepoznaného stavu,
kdy cítím, jak si tělo bere ener-
gii samo ze sebe, nepotřebuju
jíst, jedu rychle a mám zesíle-
né všechny smysly. Vidím ostře
jako orel, cítím všechny vůně ko-
lem sebe. Jsem přesvědčený, že
se mi díky několikadenní zátěži
podařilo tělo dostat do nějaké-
ho módu, ke kterému cílí napří-
klad jogíni. Zní to možná trochu
zvláštně, ale ultramaratony jsou
holt divné závody, v nichž se dějí
neobvyklé věci.

Za sedlem si užívám nejkrás-
nější sjezd celé soutěže. Dopro-
vodná auta nechávám daleko
za sebou, vžívám se do závod-
níka na silniční motorce, svírám
pevně řídítka, padám do údolí
Zillertal a vychutnávám si sym-
fonii rychlosti a odstředivé síly.

16
Je srpen 2018 a my máme za sebou první půlku jednoho z nejtěžších
ultramaratonů – závodu okolo Rakouska. Nudné roviny s nepříjemným
větrem střídá dlouhý zástup alpských obrů. Vydržím šlapat ještě pár
dní, nebo mi padne hlava na řídítka?
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Ta se záhy rozplyne na trochu
nudnějším rovinatém, asi sto km
dlouhémúseku k Innsbrucku.

SAMÁ VERTIKÁLNÍ VÝZVA

Pověstné sedlo Kühtai (2 020 m)
za tyrolskou metropolí je ne-
smlouvavou zkouškou síly. Mi-
nimum serpentin a přímé stou-
pání s rampami se sklonem až 16
procent zaměstná každé svalové
vlákno nejen v nohou. Výživné

Nezbývá než si v karavanu
objednat velké silné kafe. To mě
staví na nohy a daří se mi přijet
až před cílový Sankt Georgen.
Tady na nás již čekají dva maní-
ci na skútrech a dovádějí nás do
centra. Ten, co jede předemnou,
veze i českou vlajku. Když se tak
dívám na vlající prapor, dochází
mi, že jsme si tu užili zase jed-
nu pekelnou jízdu a udělali jsme
i něcomálo pro český sport.
Na cílovou pásku přijíždím

po zadním kole, je to spontán-
ní projev radosti. Trik, který mě
baví už od dětství, prý na cílové
rampě ještě nikdo nepředvedl.
Objímám se s každým z kluků,
díky nimž jsem na jeden zátah
našlapal nejvíce kiláků a nastou-
pal nejvíce výškových metrů v
životě. Do cíle jsme dorazili na
osmémmístě celkově (šestí v ka-
tegorii). V sólo kategorii dokonči-
lo závod v limitu 11 jezdců, šest
startujících odstoupilo.
Jsem zmáčený šáněm, je mi

kosa, a tak skáču do kufru auta,
kde byl můj příležitostný pelech,
a valíme do penzionu. Ve sprše
opírám hlavu o zeď a zase usí-
nám vestoje. Nakonec mě ale
tekoucí voda probouzí a já se při-
dávám k osmi zombíkům, kteří
na dvoře popíjejí pivko za vy-
cházejícího slunce. Každý z nás
ještě musí vybojovat svoji cestu
do postele. Ta moje se nečekaně
prodlužuje na záchodě, kde usí-
náma spímněkolikminut vsedě.
S odkrvenýma nohama se nako-
nec na to lože dovleču. A vypí-
nám. Daniel Polman
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Daniel Polman
Ultracyklista, novinář
a spisovatel z Nové
Paky. V roce 2016 vy-

tvořil na Slovakia Ringu
rekord v jízdě na 24 hodin
(911 km), o tři roky později
dokončil závod Race Across
America napříč USA (5 000
km) a jako první český cyklista
se nominoval na nejdelší sil-
niční etapový závod na světě
Red Bull Trans Siberian Extre-
me (9 100 km, červen 2022).
Více na www.danielpolman.
com a na sociálních sítích.

ská, vzduchem ve-
denávracečka, která
zespodu připomíná
létající talíř a shora tvoří
opravdu zajímavou kulisu.
Od hranic se Švýcarskem se

posouváme dále k Německu,
kde obzoru kralují strmé stěny
Berchtesgadenských Alp s nej-
vyšším vrcholem našich západ-
ních sousedů – Zugspitze. Pře-
kročení Fernapassu (1 210 m) a
Holzleitensattel (1 126 m) je boj
mezi kolonami Němců, vracejí-
cích se domů zhor.

NEJLEPŠÍ FANKLUB

V Innsbrucku na mne čeká velké
překvápko! Najednou přede mě
z háku vyrazí cyklista a křikne:
„Tak co, jak se šlape, Pačáku?“
To mě dostalo. Láďa Knap se taj-
ně domluvil s naším fanklubem
doma a taky se sportovním ředi-
telem Jardou. Jel na noc autem,
aby se k námmohl v závodě při-
dat, podpořit nás a předat nám
napečené dobroty od mé ženy
Šárky. Na sobě má triko se vzka-
zy a obrázky našich dětí a taky
medaili s nápisem „Ty jsi náš ví-
těz“. Pokud jsmev tomhle závodě
něco vyhráli, tak to byla soutěž
ve spotřebě piva,množství nake-
caných vtipů a nesmyslných hlá-
šek a hlavně jsme jednoznačně
ovládli hodnocení „Nejlepší fan-
klub“!
Věrný packý fanoušek se pak

loučí se slovy, že to triko amedai-
limidásamozřejměažvcíli.Dal-
šímotivacebýt tamconejrychle-
ji. Poslední dvě horská stoupání
Filzensattel (1 290 m) a Dient-
ner Sattel (1 370 m), přes která
se od Zell am See přehoupneme
k Salcburku, mě zase baví. Sjezd
z posledního sedla zvládám jen
díky kofeinové žvýkačce, únava
je znát.

FINIŠ S TĚŽKOU HLAVOU

Posledních 15 kilometrů přichá-
zí krize. Od kluků dostávám in-
formaci, že náš pronásledovatel,
kterého jsme večer předjeli, je
daleko za námi a že cíl je za ro-
hem. Mozek si to samozřejmě
rozkóduje jako: „Kámo, poho-
dička, je hotovo, kašleme na to!“
Když usínám vestoje při čurání a
podlamují se mi nohy, dochází i
klukům, že tobude ještěboj. Ten-
tokrát již ryze s psychikou.

DANOVY
CYKLO Ú

LETY

A
8.
dí
l

Race Around Austria
délka: 2 200 km
převýšení: 30 000 m
čas v cíli: 4 d, 19 h, 19 min
více o závodu:
www.racearoundaustria.at

vrchařské menu navíc okoření
ostré slunce. Koukám na poma-
lu ubíhající asfalt, na který prší
proud stékajícího potu měnící-
ho se okamžitě v páru. Je to fajn.
Nohy sice dostanou zahulit, na
druhou stranu si může vzít na
chvíli volno zadek, který samo-
zřejměbolí.Otázka je, copotřech
dnech na kole nebolí? Vlasy, řasy
a chlupy, při troše štěstí zuby...
Další meta v profilu je taky po-

řádný špičák. Čeká nás stoupání
po úžasné vyhlídkové horské sil-
nici Silvretta Hochalpenstrasse
(do 2 032m). Bohužel, stejně jako
Glockner, i tento alpský amfiteátr
nám zůstane ukryt pod rouškou
tmy. Zase jsme ale nočními pře-
jezdy ušetřili dost peněz zamýto.
Euranapivko sebudouvcíli urči-
tě hodit... Poslední úsek jedemev
dešti amůj vnitřní hlasmi říká, ať
ze Silvretty sjedu co nejvíce dolů,
tedy až do vorarlberského města
Bludenz. Jenomžemyslmíní, tělo
mění. Ve sjezduměpřepadnemi-
krospánek. Maje jisté zkušenosti
stálevepsanédostromutři kiláky
před domem, nad ničím nepře-
mýšlím, povel zní jasně: „Zastav
a jdi spát!“ Naštěstí po půl minu-
tě se objevuje odpočívadlo, kde
bivakujeme. Ordinuju si pouze
hodinu spánku a probouzím se

do deště. Jedu v něm ani ne hoď-
ku. Dalších 27 hodin do cíle už
nespím…
Svítání si užíváme v hodně pe-

kelných stojkách sedla Faschina-
joch (1 486m), které si se strmos-
tí vůbec nic nezadá s Kühtai, ale
následně zjišťuju, že ani se sed-
lem následujícím, kterým je Ho-
chtannbergpass (1 675 m). Tento
výjezd je jedním ze symbolů zá-
vodu. Jeho zvláštností je obrov-
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S
lušné kolo, na kterém se nemusíte
bát celodenního výletu, se dá po-
řídit za patnáct tisíc korun. Máma,
táta, děti – ani se nenadějete a v ko-

lech má rodina uloženo padesát tisíc. A to
nemluvíme o elektrokolech, která jsou ce-
nově ještě ovýš. Jak je pojistit proti krádeži?

1MÁM
KOLO DOMA

Ne každý z nás je takový nadšenec, aby
jízdní kolo po výletě láskyplně omyl a ulo-
žil na bezpečné místo do držáku na zdi
v ložnici. Bicykly odpočívají ve sklepě či
v garáži, rizikovějším řešením jsou bal-
kony a kočárkárny, do kterýchmá přístup
spousta lidí. Jak se na uložení kola dívají
pojišťovny? Při krádeži přímo z pojiště-
né domácnosti obvykle vyplatí celou výši
škody. Komplikovanější je to u ČPP – tam
si klient předem stanoví limit dvacet, tři-
cet nebo osmdesát tisíc korun za kolo
a tomuodpovídá i výše pojistného.
Ve sklepech a garážích už pojišťovny

začínají uplatňovat limity. Například Ge-
nerali Česká z hodnoty kol umístěných ve
vedlejších stavbách vyplatí deset procent
z výše pojistné částky domácnosti – máte

například pojištěnou domácnost na půl
milionu, kola v garáži jsou pojištěna na
desetinu částky. Hasičská vzájemná po-
jistí kolo doma na plnou částku, ve skle-
pě nejvýš na třicet tisíc a v kočárkárně na
deset tisíc korun. Ergo má limit 30 000,
pokud se lze ke kolu dostat přes pletivo či
stěnuz latí (sklepní kóje), je limit jenpětiti-
sícový. Ve společných prostorách domů je
potřeba, aby kolo bylo zamčené.

2BICYKL JE VE STOJANU
PŘED HOSPODOU

V nohách máte prvních třicet kilometrů
a cítíte, že by to chtělo pauzu. Minimál-
ně na polévku. Hospody už mají otevře-
né zahrádky… Ale co s kolem? V každém
případě ho zamkněte pořádným zámkem
a ideálně uložte tak, abyste na něj viděli.
V méně ideálním případě je stojan před
hospodou a zahrádka ve dvoře. Co když
kolo někdo ukradne? Přivolejte policii
a hned to ohlaste provozovateli restau-
race. Protože jste měli bicykly na místě
k tomu určeném, škodu by vám měl na-
hradit on a situaci pak řešit se svou pojiš-
ťovnou.Neplatí to však stoprocentně, spo-
lehnout se na tomůžete zejména tam, kde

je osvěžovna označena například logem
„cyklisté vítáni“.
Pokud spoléháte jennapojištění domác-

nosti a nemáte kola připojištěná indivi-
duálně, nepočítejte s tím, že by pojiš-
ťovna zaplatila jejich plnou cenu. Ze
základního pojištění domácnosti za-
platí škodu do výše padesáti tisíc ko-
run Pojišťovna VZP, poloviční limit
uplatní Kooperativa, Hasičská vzájemná
10 tisíc korun, Pojišťovna ČSOB a Uniqa
stanovily pět tisíc. Slavia a Ergo pojistnou
událostneuznají vůbec,penízevyplatí jen
pokud půjde o loupež – zloděj vás donutí
kola vydat podpřímouvýhrůžkounásilí.
Pojišťovny umožňují i připojištění, kte-

ré kryje zvýšené limity – pořídíte ho tře-
ba u ČPP, Allianz, Kooperativy, Pojišťovny
ČSOB, Directu, Uniqy a Generali České.
Cena? Záleží na limitu pro pojištěná kola,
ale i na tom, jaký typ pojištění domácnosti
sjednáváte.NapříkladuAllianzdopojistíte
věcimimodomov vhodnotě 30 000 korun
od111 korun ročně, když současně sjedná-
te pojištění domácnosti napůlmilionu.
Budou chtít každopádně doložit, že zlo-

děj překonal překážku – zámek. Není od
věci si zamčená kola před odchodem do
restaurace vyfotit.

Jak pojistit
kolo proti
krádeži
Cyklistika frčí, pořádný bicykl není
zadarmo, a tak je dobré myslet i na
to, abyste o něj nepřišli, případně
aby vám někdo nahradil škodu.
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18 peníze
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3KOLA
NA NOSIČI AUTA

Beretenadovolenoukola, takžena zahrád-
ku auta jste s vypětím sil vyvázali čtyři
kousky, zahráli si tetris se všemi zavazadly
a teď už konečně jedete. I tentokrát je lepší,
když si v restauraci sednete tak, abysteměli
autoakolanaočích.Když tonejdeabicykly
vám ukradnou, můžete spoléhat na pojiš-
ťovnu jen v některých případech popsa-
ných v situaci kol ukradených ze stojanu
před hospodou; Hasičská vzájemná nebu-
de platit vůbec. I zde lze sjednat individu-
ální připojištění konkrétních kol.
V každémpřípadě však platí, že i na no-

siči auta je třeba mít kola zamčená. Tedy
nikoli jen přivázaná k uzamykatelnému
nosiči, ale ještě pojištěná třeba lankovým
zámkem. A rozhodně se nevyplatí kola ne-
chávat na autě přes noc – pojišťovny často
nezaplatí za krádežemezi 22 a 6hodinou.

4POŠKODILI JSME
PŮJČENÉ KOLO

Nemáte vlastní kolo, a tak jste si ho na
výlet vypůjčili? Střežte ho jak oko v hla-
vě. Pokud jste si ho půjčili od kamaráda,

téměř žádné pojištění vás nezachrání –
pojistky se totiž obecně nevztahují na vy-
půjčené věci. Pokud máte kolo z půjčov-
ny, dobře si pročtěte smlouvu, tam je vaše
odpovědnost specifikována pro případ
krádeže i pro případ poškození.

5REGISTRACE KOLA
JE JEDNODUCHÁ

Ukradli vám kolo a vy jste ho posléze ob-
jevili v bazaru nebo na internetové aukci?
A jak prokážete, že je to opravdu ten váš
šemík? Situaci snáze zvládnete, když bude
kolo registrované. Navíc pokud je na kole
viditelnánálepka, že je registrováno, zloděj
semožnápoohlédnepo jiném.
Registraci v systémuCerekpořídíteod99

korun na pět let (za 349 korun s nálepkou),
v systému Kradená kola.cz zaregistrujete
kolo zdarma (bez nálepky) a uspět můžete
i na služebnáchměstsképolicie.
Pojišťovny však standardně registrovaná

kola nezvýhodňují. Drobnou výjimkou je
Uniqa, která registrovaná kola pojistí nad-
limitně až na 55 000 korun – vyžaduje při-
tom takzvané tečkování, nebo spíše dnes
modernější GPS do rámu kola pro sledová-
ní v případě ztráty. Jolana Nováková

Kolik bylo ukradených kol
Praha (1475)
Středočeský kraj (508)
Ústecký kraj (196)
Plzeňský kraj (278)
Jihočeský kraj (208)
Pardubický kraj (291)
Olomoucký kraj (307)
Liberecký kraj (131)
Královéhradecký kraj (202)
Karlovarský kraj (91)
Moravskoslezký kraj (670)
Kraj Vysočina (56)
Zlínský kraj (105)
Jihomoravský kraj (588)

Zdroj: Kradenakola.cz, údaje za rok 2019

Asistence
pro kolaře
v nesnázích
Jedete si krásnou krajinou, máte
radost z ubíhajících kilometrů a na-
jednou „to nějak nejede“. Pohled
dolů prozradí, že jste píchli. Zku-
šení vozí lepení a základní nářadí
s sebou v brašně. Ale mnozí další
ne. Teď jste dvacet kilometrů od
domova a řešíte, co dál. Nejspíš to
nějak zvládnete, ale jsou to nervy.
Předejít jim můžete tím, že si sjed-
náte cyklistickou asistenci. Ta vás
zachrání v případě, že potřebujete
někam odvézt i s kolem – nemu-
sí to totiž být jen píchlé kolo, ale
třeba i nešťastný pád, po kterém
se vám špatně chodí, na kole je
k tomu prasklý řetěz. Asistence vás
najde, drobnou závadu opraví na
místě či vás naloží a odveze do ser-
visu, kempu nebo rovnou domů.

AKTUÁLNĚ
CYKLOASISTENCI
NABÍZEJÍ:
Allianz – v rámci tuzemského ces-
tovního pojištění MojeČeskoSlo-
vensko, servis i doprava, zahrnuje
i možnost zapůjčení náhradního
kola. Součástí pojištění úrazové,
pojištění odpovědnosti, denního
odškodného i smrti úrazem. Cena
102 korun denně (děti platí polo-
vinu, lidé nad 70 let dvojnásobek).

Generali Česká – v rámci pojištění
majetku cykloasistence až pro pět
kol – ve smlouvě je nutná jejich
specifikace, platí na území Evro-
py. Na odvoz kola do nejbližšího
servisu není stanoven limit. Opra-
va do výše 20 000 Kč, doprava do
a ze zdravotnického zařízení pak
do poloviční výše.

Kooperativa – zdarma k pojištění
majetku sjednanému ve variantě
Komfort, odvoz až 50 km, platí
i v zahraničí do 30 km od českých
hranic, limit plnění deset tisícko-
run, u nezletilých 15 000 korun.

Pojišťovna VZP – produkt Český
turista s možností sjednat krátko-
době i celoročně, zahrnuje i od-
povědnost, úraz a léčebné výlohy
v příhraničí. Limit cykloasistence 3
až 5 000 korun. Příklad ceny: pro
rodinu (2 dospělí a 2 děti) na je-
den den 76 korun, zahrnuje cyklo-
asistenci s horním limitem.

Uniqa – připojištění k pojištění
domácnosti, limit 5 000 korun,
doprava do 50 km, cena 200 korun
ročně.
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20 peníze

NEHODA CYKLISTY

PŘILBA NEJEN
PRO DĚTI

Možná máte pocit, že přilba
vám nesluší, že se vám v ní
potí hlava, že vám se přece
nemůže nic stát… A navíc,
povinnost jezdit s přilbou
mají v ČR podle zákona jen
děti amládež do 18 let. Přilba
však dokáže zabránit 69 pro-
centům závažných poranění
hlavy.
Co na (ne)nošení přil-
by říkají pojišťovny? Větši-
nu odpovídají, že když není
zákonná povinnost, nelze
krátit pojistné plnění v pří-
padě nehody. Existuje však
i opačný názor. Milan Káňa
z pojišťovny Kooperativa vy-
světluje: „Rozhodovací praxe
soudů již opakovaně dospěla
k závěrům, že nepoužití přil-
by při jízdě na kole může být
zohledněno snížením náhra-
dy újmy, neboť v určitém roz-
sahu si, samozřejmě dle cha-
rakteru zranění, poškozený
za vzniklou škodu odpovídá
sám – tam, kde by helma zjev-
ně snížila rozsah zranění.“
A popravdě, má to logiku. Ne-
jde přece o náhradu újmy, ale
o ochranu vlastního zdraví.

KDYŽ CYKLISTA
ZAVINÍ NEHODU

Může to být nepozornost, když člověk na kole
nechá uletět myšlenky mimo silnici, nedosta-
tečná znalost dopravních pravidel či dokonce
zbytečně riskantní jízda. Příčin nehod způso-
bených cyklisty jsou stovky, samotných nehod
tisíce. Jen těch šetřených policií bylo loni 2 728.
Viník musí nahradit škodu na majetku (auto,
plot, stánek se zeleninou, oprava cizího kola…),
i na cizím zdraví. A částky to mohou být oprav-
du vysoké. Při jízdě na kole nefunguje povinné
ručení, pomoci může jeho obdoba, takzvaná
pojiska na blbost, tedy pojištění odpovědnos-
ti v běžném občanském životě. Tohle pojištění
byste si měli platit. Funguje nejen při jízdě na
kole a není pekelně drahé. Obvykle platí pro
celou rodinu a s limitem plnění dva miliony ho
seženete už od 400 korun ročně. Ušetříte, když
je pojištění odpovědnosti sjednáno spolu s po-
jištěním domácnosti.
Dát si pivo či sklenku vína a odjet na kole (i po
cyklostezce) je porušenímzákona, za který hrozí
pokuta, vmaximálnímpřípadě až 50 tisíc korun.
A ještě jedna věc semůže stát – když pod vlivem
způsobíte škodu, pojišťovny mohou odmítnout
její plnění. Některé to řeknou naplno, třeba Ge-
nerali Česká a Direct na dotaz odpověděly, že
tolerance neexistuje. Jiné pojišťovny se opatrně
vyjadřují, že jedno pivo by nejspíš bylo v tole-
ranci, případně že se bude zkoumat vliv omam-
né látky na vznik pojistné události. Popravdě,
nestojí to za tahanice a pojišťovna beztak ve vět-
šině případůminimálně zkrátí pojistné plnění.

KDYŽ JSTE
ÚČASTNÍKEM NEHODY

Pokud se stanete účastníkem nehody, po-
jišťovna bude plnit z pojištění viníka – nej-
častěji z povinného ručení řidiče či pojiš-
tění odpovědnosti druhého cyklisty. Na
všechno jsou různé tabulky, záleží na dia-
gnóze, době léčby…
Dobrou zprávou v té smůle může být to,
že pokud máte i vlastní úrazové pojiště-
ní, můžete dostat peníze dvakrát – nepla-
tí totiž jako u majetkových pojistek, že na
jednu škodunelze dostat plnění z několika
smluv.
Abyste se finanční satisfakce dočkali:
» Policii (bude-li věc vyšetřovat) a u léka-
ře podrobně popište, co se stalo, dbejte,
aby se vše dostalo do protokolu a lékař-
ské zprávy.

» Nehrajte si na hrdinu, pokud vás něco
bolí, uveďte to hned, dodatečné dopl-
nění je složitější.

» Archivujte si zprávy ze všech dalších
prohlídek, vyšetření či rehabilitací.

» Pojistnou událost ohlaste hned, ale
s definitivní žádostí o vyplacení od-
škodnéhopočkejte až do chvíle, kdybu-
dou zřejmépřípadně trvalé následky.

» Bojíte se, že vám pojišťovna dá málo?
Můžete se obrátit na právníka. Existu-
jí firmy, kterým neplatíte předem, ale
vezmou si podíl z vymoženého plnění,
vyzkoušet můžete třeba Poradnu po-
škozeného.cz

Podle policejních statistik bylo při dopravních nehodách v roce 2020 usmrceno čtyřicet cyklistů. Zranění
s většími či menšími následky bylo nepočítaně, protože ta se všechna do policejních svodek ani nedostanou.

Na co může být nárok
Standardně se při zranění při
nehodě vyplácí odškodné za
trvalé následky úrazu, ztíže-
ní společenského uplatnění a
bolestné. Klienti ale nemusejí
být pojišťovnou upozorněni na
další nároky. Například ošet-
řovné lze uplatnit nejen při
zajištění péče profesionálními
ošetřovateli, ale i rodinným
příslušníkem, kdy je péče po-
skytnuta bezplatně.

Poradna poškozeného.cz
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NEHODA CYKLISTY

PŘILBA NEJEN
PRO DĚTI

Možná máte pocit, že přilba
vám nesluší, že se vám v ní
potí hlava, že vám se přece
nemůže nic stát… A navíc,
povinnost jezdit s přilbou
mají v ČR podle zákona jen
děti amládež do 18 let. Přilba
však dokáže zabránit 69 pro-
centům závažných poranění
hlavy.
Co na (ne)nošení přil-
by říkají pojišťovny? Větši-
nu odpovídají, že když není
zákonná povinnost, nelze
krátit pojistné plnění v pří-
padě nehody. Existuje však
i opačný názor. Milan Káňa
z pojišťovny Kooperativa vy-
světluje: „Rozhodovací praxe
soudů již opakovaně dospěla
k závěrům, že nepoužití přil-
by při jízdě na kole může být
zohledněno snížením náhra-
dy újmy, neboť v určitém roz-
sahu si, samozřejmě dle cha-
rakteru zranění, poškozený
za vzniklou škodu odpovídá
sám – tam, kde by helma zjev-
ně snížila rozsah zranění.“
A popravdě, má to logiku. Ne-
jde přece o náhradu újmy, ale
o ochranu vlastního zdraví.

KDYŽ CYKLISTA
ZAVINÍ NEHODU

Může to být nepozornost, když člověk na kole
nechá uletět myšlenky mimo silnici, nedosta-
tečná znalost dopravních pravidel či dokonce
zbytečně riskantní jízda. Příčin nehod způso-
bených cyklisty jsou stovky, samotných nehod
tisíce. Jen těch šetřených policií bylo loni 2 728.
Viník musí nahradit škodu na majetku (auto,
plot, stánek se zeleninou, oprava cizího kola…),
i na cizím zdraví. A částky to mohou být oprav-
du vysoké. Při jízdě na kole nefunguje povinné
ručení, pomoci může jeho obdoba, takzvaná
pojiska na blbost, tedy pojištění odpovědnos-
ti v běžném občanském životě. Tohle pojištění
byste si měli platit. Funguje nejen při jízdě na
kole a není pekelně drahé. Obvykle platí pro
celou rodinu a s limitem plnění dva miliony ho
seženete už od 400 korun ročně. Ušetříte, když
je pojištění odpovědnosti sjednáno spolu s po-
jištěním domácnosti.
Dát si pivo či sklenku vína a odjet na kole (i po
cyklostezce) je porušenímzákona, za který hrozí
pokuta, vmaximálnímpřípadě až 50 tisíc korun.
A ještě jedna věc semůže stát – když pod vlivem
způsobíte škodu, pojišťovny mohou odmítnout
její plnění. Některé to řeknou naplno, třeba Ge-
nerali Česká a Direct na dotaz odpověděly, že
tolerance neexistuje. Jiné pojišťovny se opatrně
vyjadřují, že jedno pivo by nejspíš bylo v tole-
ranci, případně že se bude zkoumat vliv omam-
né látky na vznik pojistné události. Popravdě,
nestojí to za tahanice a pojišťovna beztak ve vět-
šině případůminimálně zkrátí pojistné plnění.

KDYŽ JSTE
ÚČASTNÍKEM NEHODY

Pokud se stanete účastníkem nehody, po-
jišťovna bude plnit z pojištění viníka – nej-
častěji z povinného ručení řidiče či pojiš-
tění odpovědnosti druhého cyklisty. Na
všechno jsou různé tabulky, záleží na dia-
gnóze, době léčby…
Dobrou zprávou v té smůle může být to,
že pokud máte i vlastní úrazové pojiště-
ní, můžete dostat peníze dvakrát – nepla-
tí totiž jako u majetkových pojistek, že na
jednu škodunelze dostat plnění z několika
smluv.
Abyste se finanční satisfakce dočkali:
» Policii (bude-li věc vyšetřovat) a u léka-
ře podrobně popište, co se stalo, dbejte,
aby se vše dostalo do protokolu a lékař-
ské zprávy.

» Nehrajte si na hrdinu, pokud vás něco
bolí, uveďte to hned, dodatečné dopl-
nění je složitější.

» Archivujte si zprávy ze všech dalších
prohlídek, vyšetření či rehabilitací.

» Pojistnou událost ohlaste hned, ale
s definitivní žádostí o vyplacení od-
škodnéhopočkejte až do chvíle, kdybu-
dou zřejmépřípadně trvalé následky.

» Bojíte se, že vám pojišťovna dá málo?
Můžete se obrátit na právníka. Existu-
jí firmy, kterým neplatíte předem, ale
vezmou si podíl z vymoženého plnění,
vyzkoušet můžete třeba Poradnu po-
škozeného.cz

Podle policejních statistik bylo při dopravních nehodách v roce 2020 usmrceno čtyřicet cyklistů. Zranění
s většími či menšími následky bylo nepočítaně, protože ta se všechna do policejních svodek ani nedostanou.

Na co může být nárok
Standardně se při zranění při
nehodě vyplácí odškodné za
trvalé následky úrazu, ztíže-
ní společenského uplatnění a
bolestné. Klienti ale nemusejí
být pojišťovnou upozorněni na
další nároky. Například ošet-
řovné lze uplatnit nejen při
zajištění péče profesionálními
ošetřovateli, ale i rodinným
příslušníkem, kdy je péče po-
skytnuta bezplatně.
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ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Zavolejte porodní

sestřičky II (9/9) 10.00 Po stopách
hvězd 10.30 Pošta pro tebe 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Pod Jezevčí skálou

Rodinný dobrodružný film
(ČR, 1978)

15.45 Zavolejte porodní sestřičky III
(1/8)
Seriál (VB, 2014)

16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Strážmistr Topinka (7/13)

Zločin na křižovatce. Seriál
(ČR/SR, 2018). Hrají R. Mikluš,
J. Bartoška, V. Freimanová,
J. Boková, M. Vávra. Režie
P. Zahrádka

21.05 Černí baroni (8/11)
Slavnostní uvítání. Komediální
seriál (ČR, 2004)

21.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony

21.55 Marta a Věra 2 (5/8)
Poradna. Sitcom (ČR, 2016)

22.25 Marta a Věra 2 (6/8)
Diktátor. Sitcom (ČR, 2016)

22.55 Komici na jedničku
23.50 Kriminalista

Mezi frontami. Krimiseriál
(N, 2006-2014)

0.50 AZ-kvíz
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 Na stopě
2.15 Dobré ráno
4.45 Móda s Terezou Vu
5.15 Černé ovce
5.30 Události v regionech

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.40 Novashopping
8.55 Ulice (4061)

Seriál (ČR, 2020)
9.55 Specialisté

Policajtka. Krimiseriál
(ČR, 2018)

11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem II (14)

Seriál (USA, 1992)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2

(953)
Jasná výzva. Seriál (ČR, 2020)

14.00 Odložené případy (2)
Prášek. Krimiseriál (USA, 2003)

15.00 Dr. House VI (14)
Od pěti do devíti.
Seriál (USA, 2009)

15.55 Dr. House VI (15)
Soukromé životy.
Seriál (USA, 2009)

16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (4062)

Seriál (ČR, 2020)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny,

Počasí
20.20 Anatomie života (20)

Matky. Seriál (ČR, 2021)
21.30 Mise nový domov
22.50 Víkend
23.50 Dr. House VI (14)

Od pěti do devíti. Seriál (USA,
2009)

0.45 Dr. House VI (15)
Soukromé životy. Seriál (USA,
2009)

1.35 Odložené případy (2)
Prášek. Krimiseriál (USA, 2003)

2.20 Mise nový domov
3.45 Ordinace v růžové zahradě 2

(953)
Jasná výzva. Seriál (ČR, 2020)

4.45 Novashopping

Prima
6.15 Astro Boy II (18)
7.00 Nový den
8.05 M.A.S.H (53)
8.45 Sestřičky (69)
10.05 Danielle Steelová: Prsten (2/2)

Romantický film (USA, 1996)
11.55 Walker, Texas Ranger VIII (23)
12.50 Policie Hamburk II (23)
13.50 Policie Hamburk II (24)
14.50 Komisař Rex (3)
15.55 Policie v akci
16.55 Krimi zprávy
17.15 LIKE HOUSE
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Krimi zprávy
19.55 SHOWTIME
20.15 Slunečná (108)

Děti jsou radost. Seriál (ČR, 2020)
21.35 7 pádů Honzy Dědka
22.55 Rozpal to, šéfe!
23.25 LIKE HOUSE
0.00 Policie v akci
1.00 Komisař Rex (3)

Útěk ke smrti. Krimiseriál
(N/Rak., 1993)

2.00 Policie Hamburk II (23)
Pozdní následky. Krimiseriál
(N, 2007)

3.00 Policie Hamburk II (24)
Útěk z domova. Krimiseriál
(N, 2007)

4.00 Prostřeno!

ČT2
8.30 Kouzelná školka 9.00 České stopy: Tajemství
kamenného počítače 10.00 Poslední hodiny
Pompejí: Nové objevy 10.50 Serengeti 11.50 Volavčí
kolonie 12.10 Nedej se plus 12.35 Nedej se 13.00
Folklorika 13.30 Svědkové času II 14.00 Poslední
tajemství třetí říše 14.50 Terakotová armáda 15.40
Airbus A350 16.30 Království divočiny: Rozedranec
proužkovaný 16.55 Tajemství migrace v přírodě
17.50 Italská Riviéra, cesta po Ligurii 18.45
Večerníček 18.55 Vesnice Podskalí 19.00
Cyklotoulky 19.15 Cesty víry 19.40 Postřehy odjinud
19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce 20.00
Slavné bojové akce 2. světové války 20.55 Tribunál:
Zločiny 21.50 Tribunál: Trest 22.45 Viadukt Millau:
Most v oblacích 23.40 Grantchester IV 0.30 Hassel
1.10 Domorodé kmeny, zvířata a já II 2.05 Queer:
Vně mně sta 2.30 Žijeme s vírou 3.00 Ochránce
3.25 To mě baví 3.50 Designtrend 4.00 Notes 4.45
Uchem jehly 5.10 Postřehy odjinud 5.15 Krajem
Čingischána po řece Orchon

NovaCinema
5.20 Beethoven: Velký trhák 7.05 Dr. House VI (12),
seriál (USA, 2009) 7.55 Dr. House VI (13), seriál
(USA, 2009) 8.50 Star Wars: Epizoda VII – Síla se
probouzí, dobrodružný sci-fi film (USA, 2015) 11.50
Můj auťák Brouk, rodinná komedie (USA, 2005)
14.15 Ztraceni v moři, drama (USA, 1999) 16.25
Čtyřicítka na krku, romantický film (USA, 2008)
18.10 10 pravidel, jak sbalit holku, komedie (ČR,
2014) 20.00 RED 2, akční film (Fr./Kan./USA, 2013)
22.15 Kult hákového kříže, krimifilm (USA, 1998)
0.35 Lady Bird, drama (USA, 2017)

O2 TV SPORTPrima COOL
6.05 Umění je cool 7.05 Top Gear speciál (6) 8.35
Flash II (14, 15) 10.25 Hvězdná brána V (5, 6) 12.30
Futurama VI (2, 3) 13.20 Simpsonovi XXIV (7) 13.50
Simpsonovi XXIV (8) 14.20 Simpsonovi XXIV (9)
14.50 Simpsonovi XXIV (10) 15.10 Hvězdná brána V
(7) 16.10HvězdnábránaV (8) 17.15FuturamaVI (4, 5)
18.15 Simpsonovi XXV (13) 18.45 Simpsonovi XXV
(14) 19.15 Simpsonovi XXV (15) 19.45 Simpsonovi
XXV (16) 20.15 Partička XXL 21.45 Show Jana
Krause 22.55 Vikingové VI (15) 23.55Nečum namě
show 0.25 Simpsonovi XXV (13, 14)

9.00 Tiki–Taka (33) 10.30 Auta šampionů – Jiří
Tlustý (7) 11.00WTA: Internationaux de Strasbourg
13.00 WTA: Internationaux de Strasbourg 15.00
WTA: Internationaux de Strasbourg 17.30 WTA:
Internationaux de Strasbourg 21.00 Magazín
Champions League (31), souhrn zajímavostí a roz-
hovorů z nejsledovanější fotbalové soutěže světa
21.30 Fighting Spirit MMA Season 8 (42), záznam
exkluzivních zápasů MMA 22.30 Bohemians Praha
1905 – AC Sparta Praha, záznam utkání 33. kola
FORTUNA:LIGY 0.30 Sportovní infoservis

“
ZÍTRA
ZAHRADA

Obývák venku
Majitele větších balkonů, teras
i zahrad vede k jejich zvelebování
totéž nutkání jako při zařizování
vnitřních místností domu. Ale měli by
mu přizpůsobit materiály nábytku.
Ten se musí vypořádat s většími
nástrahami než jen s občas rozlitou
kávou.

Pomocníci
Nebojte se malé
děti zapojit
do práce
na zahradě.
Možná že nějaká
rostlinka jejich
péči nepřežije, ale
společný čas to
vynahradí.

429571368
315486729
876293541
792168453
158734692
643952187
537849216
961325874
284617935

2 1 3
3 8 2

7 6 4 1
7 9 2 6 8

3
9 5 1 8 7

5 3 2 1
6 2 4

4 6 3

Vážená redakce,
každoročně se vypravujeme
do Chorvatska k moři a letos to plánujeme
zase. Vždy se rádi řídíme zkušenostmi
pana redaktora Švidrnocha. Díky jeho
praktickým radám jsme už ušetřili dost
času i peněz. Počítá redakce s cestou
k moři i letos?
Jana Petráková, e-mail

Odpověď redakce: Tradiční redakční
cesta k moři se letos z důvodu covidových
omezení v červnu konat nebude. Roman
Švidrnoch se však k moři vydá koncem
června soukromě a svoje zkušenosti
popíše v některém z červencových čísel
magazínu.
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ZAHRADNIČÍADNIČ

KDYŽ
DĚTI

FRONTY DNES O BYDLENÍ, ZAHRADĚ A HOBBY

První jízda s novým
Rolls-Royce Ghost.
Test VW Arteon.
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19.40 Krimi zprávy
19.55 SHOWTIME
20.15 Slunečná (108)

Děti jsou radost. Seriál (ČR, 2020)
21.35 7 pádů Honzy Dědka
22.55 Rozpal to, šéfe!
23.25 LIKE HOUSE
0.00 Policie v akci
1.00 Komisař Rex (3)

Útěk ke smrti. Krimiseriál
(N/Rak., 1993)

2.00 Policie Hamburk II (23)
Pozdní následky. Krimiseriál
(N, 2007)

3.00 Policie Hamburk II (24)
Útěk z domova. Krimiseriál
(N, 2007)

4.00 Prostřeno!

ČT2
8.30 Kouzelná školka 9.00 České stopy: Tajemství
kamenného počítače 10.00 Poslední hodiny
Pompejí: Nové objevy 10.50 Serengeti 11.50 Volavčí
kolonie 12.10 Nedej se plus 12.35 Nedej se 13.00
Folklorika 13.30 Svědkové času II 14.00 Poslední
tajemství třetí říše 14.50 Terakotová armáda 15.40
Airbus A350 16.30 Království divočiny: Rozedranec
proužkovaný 16.55 Tajemství migrace v přírodě
17.50 Italská Riviéra, cesta po Ligurii 18.45
Večerníček 18.55 Vesnice Podskalí 19.00
Cyklotoulky 19.15 Cesty víry 19.40 Postřehy odjinud
19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce 20.00
Slavné bojové akce 2. světové války 20.55 Tribunál:
Zločiny 21.50 Tribunál: Trest 22.45 Viadukt Millau:
Most v oblacích 23.40 Grantchester IV 0.30 Hassel
1.10 Domorodé kmeny, zvířata a já II 2.05 Queer:
Vně mně sta 2.30 Žijeme s vírou 3.00 Ochránce
3.25 To mě baví 3.50 Designtrend 4.00 Notes 4.45
Uchem jehly 5.10 Postřehy odjinud 5.15 Krajem
Čingischána po řece Orchon

NovaCinema
5.20 Beethoven: Velký trhák 7.05 Dr. House VI (12),
seriál (USA, 2009) 7.55 Dr. House VI (13), seriál
(USA, 2009) 8.50 Star Wars: Epizoda VII – Síla se
probouzí, dobrodružný sci-fi film (USA, 2015) 11.50
Můj auťák Brouk, rodinná komedie (USA, 2005)
14.15 Ztraceni v moři, drama (USA, 1999) 16.25
Čtyřicítka na krku, romantický film (USA, 2008)
18.10 10 pravidel, jak sbalit holku, komedie (ČR,
2014) 20.00 RED 2, akční film (Fr./Kan./USA, 2013)
22.15 Kult hákového kříže, krimifilm (USA, 1998)
0.35 Lady Bird, drama (USA, 2017)

O2 TV SPORTPrima COOL
6.05 Umění je cool 7.05 Top Gear speciál (6) 8.35
Flash II (14, 15) 10.25 Hvězdná brána V (5, 6) 12.30
Futurama VI (2, 3) 13.20 Simpsonovi XXIV (7) 13.50
Simpsonovi XXIV (8) 14.20 Simpsonovi XXIV (9)
14.50 Simpsonovi XXIV (10) 15.10 Hvězdná brána V
(7) 16.10HvězdnábránaV (8) 17.15FuturamaVI (4, 5)
18.15 Simpsonovi XXV (13) 18.45 Simpsonovi XXV
(14) 19.15 Simpsonovi XXV (15) 19.45 Simpsonovi
XXV (16) 20.15 Partička XXL 21.45 Show Jana
Krause 22.55 Vikingové VI (15) 23.55Nečum namě
show 0.25 Simpsonovi XXV (13, 14)

9.00 Tiki–Taka (33) 10.30 Auta šampionů – Jiří
Tlustý (7) 11.00WTA: Internationaux de Strasbourg
13.00 WTA: Internationaux de Strasbourg 15.00
WTA: Internationaux de Strasbourg 17.30 WTA:
Internationaux de Strasbourg 21.00 Magazín
Champions League (31), souhrn zajímavostí a roz-
hovorů z nejsledovanější fotbalové soutěže světa
21.30 Fighting Spirit MMA Season 8 (42), záznam
exkluzivních zápasů MMA 22.30 Bohemians Praha
1905 – AC Sparta Praha, záznam utkání 33. kola
FORTUNA:LIGY 0.30 Sportovní infoservis

“
ZÍTRA
ZAHRADA

Obývák venku
Majitele větších balkonů, teras
i zahrad vede k jejich zvelebování
totéž nutkání jako při zařizování
vnitřních místností domu. Ale měli by
mu přizpůsobit materiály nábytku.
Ten se musí vypořádat s většími
nástrahami než jen s občas rozlitou
kávou.

Pomocníci
Nebojte se malé
děti zapojit
do práce
na zahradě.
Možná že nějaká
rostlinka jejich
péči nepřežije, ale
společný čas to
vynahradí.

429571368
315486729
876293541
792168453
158734692
643952187
537849216
961325874
284617935

2 1 3
3 8 2

7 6 4 1
7 9 2 6 8

3
9 5 1 8 7

5 3 2 1
6 2 4

4 6 3

Vážená redakce,
každoročně se vypravujeme
do Chorvatska k moři a letos to plánujeme
zase. Vždy se rádi řídíme zkušenostmi
pana redaktora Švidrnocha. Díky jeho
praktickým radám jsme už ušetřili dost
času i peněz. Počítá redakce s cestou
k moři i letos?
Jana Petráková, e-mail

Odpověď redakce: Tradiční redakční
cesta k moři se letos z důvodu covidových
omezení v červnu konat nebude. Roman
Švidrnoch se však k moři vydá koncem
června soukromě a svoje zkušenosti
popíše v některém z červencových čísel
magazínu.

MAGAZÍN MLADÉ F
ČÍSLO 21 / 26. KVĚTNA 2021

ZAHRADNIČÍADNIČ

KDYŽ
DĚTI

FRONTY DNES O BYDLENÍ, ZAHRADĚ A HOBBY

První jízda s novým
Rolls-Royce Ghost.
Test VW Arteon.
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