
Dokonce ani Elon Mask, guru alterna-
tivních pohonů z Kalifornie, se v Žene-
vě se svými elektromobily Tesla neob-
jevil. V prodeji elektromobilů je ve znač-
né ztrátě a momentálně má nový kšeft, 

když se pustil do stavby velkokapacitní 
továrny na akumulátory pro elektromo-
bily. Těch by se mělo do roku 2020 vyrá-
bět víc, nežli produkují všichni jejich 
výrobci ve světě.

Bohužel, je třeba konstatovat, že auto-
salony obecně ztrácí na přitažlivosti, a to 
platí i pro ten ženevský. Byly doby, kdy 
návštěva autosalonu byla spojená s oče-

káváním, s  jakými novinkami jednot-
liví vystavovatelé přijdou. Dnes je situ-
ace taková, že většina automobilek už 
předem média o exponátech informuje, 
nebo je dokonce i prezentuje a překvape-
ní se nekoná.

Hodně se v  automobilové branži už 
udělalo s  „elektrárnou na  palubě“, jak 
se říká výrobě elektrické energie pro-
střednictvím palivových článků přímo 

ve voze. Reakcí vodíku s kyslíkem vzni-
ká za určitých podmínek voda a uvolně-
ná energie se nepromarní doprovodnou 
explozí, ale přímo se přemění na elek-
trický proud. Několik automobilek se 

už tímto ekologickým pohonem chlu-
bí, ale pro jejich provoz chybí dostatek 
stanic pro tankování stlačeného vodí-
ku. Nakonec i  získávání vodíku, kde 
by se vycházelo z elektrolýzy vody, je 
problematické.

Značný rozruch v Ženevě vyvolalo spo-
jení automobilky Opel/Vaux hall z kon-
cernu GM s francouzskou skupinou PSA, 
která se díky této operaci stává druhým 
největším výrobcem automobilů v Evro-
pě. Koncern GM zastoupený svými 

značkami Chevrolet a Cadillac ale hod-
lá na prémiovém evropském trhu zůstat 
i nadále. Faktem je, že evropská dcera GM 
už 18 let nevytváří žádný zisk a s PSA již 
spolupracuje. Letošní nové modely Opel 
Crossland a Grandland jsou vlastně dvoj-
čata Peugeotů 2008 a 3008. Na autosalo-

nu bylo také podepsáno memorandum 
o vzniku strategické aliance mezi kon-
cernem VW a největší indickou automo-
bilkou Tata Motors Ltd.. Ta má pracovat 
na  společném vývoji rozšířeného pro-
duktového portfolia v rychle se rozvíje-

jících zemích. Za koncern VW bude mít 
v této alianci největší slovo Škoda Auto.

V  Ženevě se už tradičně vyhlašu-
je evropský automobil roku (Car of the 
Year), kterým se pro rok 2017 stal Peu-
geot 3008. Ten zvolila jury motoristic-
kých novinářů z 22 evropských zemí. 

Je pokračovatelem modelu uvedeného 
do světa malých automobilů v roce 2002, 
který se může chlubit tím, že se ho pro-
dalo na 3,5 mil. Podle vedení firmy přišla 
nová „C“-trojka s designem se schopností 
přilákat zákazníky, kteří hledají automo-
bil moderního stylu, a tím image značky 
omlazují.

Místo pouze formálního osvěže-
ní svého bestselleru zvolili jeho tvůr-
ci jinou cestu, když pro něj navrhli zce-
la novou siluetu. Design byl přizpůso-
bený pro značku typickému jazyku, 
takže na  3,99 m prodloužený (+5,5 cm) 
čtyř dveřový vůz lze snadno identifiko-
vat jako Citroën. Kromě jiného tomu při-
spívají z modelu C4 Cactus převzaté boč-
ní obklady Airbumps s funkcí ochrany 
před poškozením na parkovištích, kte-
ré jsou v tomto případě v diskrétnějším 
provedení.

 Svůj půvab má i  dvoubarevné laková-
ní z výbavy na přání, které dělá vůz ještě 
atraktivnějším. Díky zvětšenému rozvo-
ru náprav na 2,54 m (+7,4 cm) nabízí kabi-
na vcelku dostatek místa, i když cestující 

na zadních sedadlech musí počítat s tím, 
že mezera pro kolena tady nebude větší 
než 17-18 cm. Objem zavazadelníku s 300  
l odpovídá vozu této kategorie, pro mani-
pulaci se zavazadly je nákladová hrana se  
75 cm nad vozovkou nezvykle vysoká. Opě-
radla zadních sedadel jsou dělená v pomě-
ru 2:1, po jejich sklopení se prostor pro zava-
zadla zvětší, ale podlaha není rovná.

Řidiče při seznamování se svým praco-
vištěm leccos překvapí. Například kam 
se z přístrojové desky, resp. střední kon-
zole poděly ovladače, které tam už tradič-
ně měly vyhrazená svá místa. Najít tře-
ba ovladač seřízení zpětných zrcátek se 
posléze podaří, ale všechno co souvisí 
s temperováním kabiny, vyhříváním oken 
a ještě dalšími funkcemi se přestěhovalo 
na dotykovou obrazovku. Ano, je to v rám-
ci dnešního trendu, ale k nějakému zjed-
nodušení tato reorganizace nevede.

Traduje se, že francouzské automobilky 
nabízejí větší jízdní komfort. Nemusí to 
být ale vždy pravda, leč v případě mode-

lu C3 to určitě platí. Přitom recept sesta-
vení podvozku, to znamená McPherson 
vzpěry vpředu a  vzadu kliková nápra-

va, zůstal zachován. Ale díky za pohodo-
vou jízdu, která platí i pro rychleji projíž-
děné zatáčky nebo pro nerovný povrch. 
Také 1,6litrový naftový čtyřválec  
BlueHDi s  výkonem 73 kW/3750 min-1 
a točivým momentem 254 Nm/1750 min-1,  
který poháněl přední kola námi testova-
ného vozu, lze jenom pochválit. Nejen 
pro jeho velmi dobrý zátah a  potlače-
nou hlučnost (hluk v kabině při rychlosti 
130 km/h nepřekročí hodnotu 72 dB(A)). 
Tento 1190 kg vážící vůz dovede čtyř-
válec zrychlit z klidu na stovku během 
10,8 s, s  rychlostí se vyšplhá až na 185 
km/h. Na továrnou udávanou spotřebu 
3,7 l/100 km (95  g CO2/km) sice nedosáhl, 
ale námi v běžném provozu naměřených 
5,0 l/100 km je hodnota, která je celkem 
příznivá. Rušivým elementem při jíz-
dě je 5stupňová manuální převodovka, 
konkrétně její řazení, které lze jenom těž-
ko označit za precizní.

Dlužno dodat, že motor splňuje limi-
ty normy EU6, když pro likvidaci složky 
NOx využívá metodu katalytické reak-
ce SCR. Do horkých výfukových plynů 
se vstřikuje katalyzátor AdBlue, jenž 
oxidy dusíku přeměňuje na  N2 a  H2O. 
Tato metoda je sice složitější nežli dru-
há možnost s využitím zásobníkového 
katalyzátoru, ale očistný proces je doko-
nalejší. Co se týká asistenčních funkcí, 
ty nejužitečnější už má ve své výbavě 
základní verze. 
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Stručná bilance ženevského autosalonu 
Překvapení se nekoná
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Náš test: Citroën C3 Shine 
s naftovým motorem 1,6 BlueHDi100 
konvenční automobily dovede postavit každý, ale my jsme jiní – asi tak by se dala 
zjednodušeně vyjádřit filozofie značky citroën. V průběhu její už téměř stoleté historie přišli 
Francouzi s řadou pozoruhodných vozů, často s neobvyklým technickým řešením a zajímavým 
tvarováním. k této tradici se hlásí i novinka na trhu, kterou je citroën c3 třetí generace.

Jako každým rokem i letos se rozběhl seriál autosalonů první třídy, který už tradičně přišel se svými premiérami v USA, aby 
v březnu tuto štafetu převzala Ženeva. Jestliže v loňském roce duch autosalonu ovládla kauza s manipulací měřených hodnot 
škodlivin ve výfuku, letos už byl v tomto směru relativní klid. Přistižené automobilky, často s novým vedením, už jenom bez 
reptání splácejí uložené pokuty. Je totiž třeba se soustředit na plnění požadavků komise eU, která vyžaduje od automobilek 
zredukovat u své flotily vyráběných vozů průměrné hodnoty cO2 ve výfuku na limit 95 g/km. Snadné to nebude, a tak není divu, 
že rychle přibývá úsporných hybridních pohonů a v kurzu je samozřejmě i ryze elektrický pohon. za jeho nulové emise, které 
bezesporu životní prostředí šetří, je třeba si připlatit, takže zákazníci se zrovna nehrnou a čeká se na státní dotace.

Dvoustranu připravil: Pavel Biskup

 Mercedes-AMG GT concept: hybridní systém této studie kombinuje V8 motor disponující vysokou účinností s elektromotorem generujícím celkový výkon  
až 600 kw, což mu umožňuje sprint z klidu na 100 km/h během necelých 3 s

 Peugeot 3008, Auto roku 2017: nový Peugeot 
3008 je prvním SUV, které toto významné ocenění 
od založení ankety v roce 1964 obdrželo

 kia Stinger: 6 let poté, co kia představila svoji studii GT concept se tento nejvýkonnější vůz automobilky 
dostal pod označením Stinger do sériové výroby

 Lexus Lc 500: japonské GT coupé získalo od odborné poroty titul Production car design of the year

 Audi Q8 sport concept: s ohledem 
na budoucnost je u tohoto konceptu použit 
ve světové premiéře 6válec 3.0 TFSi se systé-
mem mild hybrid a elektricky poháněným  
dmychadlem

Škoda Octavia RS 245: bestseller automobilky Škoda, 
kterým je modelová řada Octavia, se na světové 
premiéře představila její nejsilnější a nejrychlejší verzí 
Octavia RS o výkonu 180 kw                                                

 Vw Arteon R-Line: vrcholný exponát znač-
ky Vw na autosalonu, který propojuje eleganci 
s dynamikou a nabízí i značný prostor  
a komfort

Do finále letošní české ankety roku, která byla už jejím 23. ročníkem, se kvalifikova-
lo 5 vozů. O titul bojovaly jak hlasy odborné jury složené z motoristických novinářů, 
tak hlasy veřejnosti prostřednictvím internetové stránky. Z tohoto klání vyšel vítěz-
ně model Škoda Kodiaq (139 bodů), za ním se pak umístily Volkswagen Tiguan (92,5), 
Volvo V90 (77,5), Alfa Romeo Giulia a Seat Ateca (oba 63 bodů). 

Francouzská značka DS, která od roku 
2014 patří do koncernu PSA, se etabluje 
jako samostatná a jejím cílem je vytvořit 
konkurenci prémiovým značkám. Úva-
ha tady je jednoduchá a vychází ze sku-
tečnosti, že peníze se vydělávají tam, 
kde jsou na  vůz kladeny větší nároky 
a jeho cena je tedy vyšší. V Evropě tvo-
ří prémiový segment 10 % na trhu, ale 
ten vytváří třetinu jeho zisku. Francouze 
také láká prognóza pro příštích 5 let, kdy 
má automobilový trh narůst o 15 %, ale 
prémiový segment dokonce o 50 %.

 A   t a k  s e  z r o d i l  m o d e l  D S 7 
Crossback, který cílí na  vozy SUV 
od Audi Q5 až po Volvo XC60. Zákaz-
níci, jež po tomto automobilu touží, si 
ho mohou už sice objednat, ale dosta-
nou jej až v příštím roce. Koncept při-
pravovaného vozu, který už Fran-
couzi představili veřejnosti, je dlou-
hý 4,57 m a  vedle tří motorů benzí-
nových a dvou motorů naftových se 
počítá i  s  benzínovým hybridem se 
schopností ujet 50 km v bezemisním 
elektrickém režimu. 

Japonská automobilka Subaru před-
stavila druhou generaci svého mode-
lu XV AWD. Ten je postavený na nové 
platformě SGP (Subaru Global Plat-
form), kterou zatím používá pouze 
nová generace modelu Impreza prodá-
vaná na japonském a americkém trhu. 
Jde o  zcela přepracovaný technic-

ký základ, vhodný i pro pohony jaký-
mi jsou Plug-in Hybrid nebo elektro-
motor. U nového modelu XV byl dále 
vylepšen jeho komfort, pracovalo se 
také na  stabilitě jízdy a  dalším navý-
šení bezpečnosti. Designéři se pusti-
li i do vzhledu a vytvoření ještě lepší 
atmosféry v kabině. 

Škoda Kodiaq Autem roku 2017 v ČR

DS7 Crossback

Subaru XV modernizuje

c-trojkou třetí generace s řadou typických prvků vozů citroën, restartuje francouzská automobilka svůj 
bestseller

zajímavě je stylizovaná i záď 3,99 m dlouhého hatchbacku s krátkým víkem zavazadelníku s objemem 300  l

na palubní desce charakterizované příčnou lištou je patrné, že klasické ovladače se přestěhovaly 
na dotykový 7“ displej

do omezeného prostoru přední části vozu se podařilo vtěsnat naftový čtyřválec Bluehdi 100 likvidující 
složku nOx ve spalinách pomocí aditiva AdBlue


