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Blízká setkání nového druhu

Tvrdý test,
sametová zkušenost

Subaru
Me v mµdÝ

300 koní za
nulový úrok!

Nyní zaplatíte jen
Za rok dalších
Za dva roky dalších
SUBARU WXR STI 4D

Financujte vaše
nové WRX STI se
SUBARU FINANCE
formou třetinek

Model WRX STI
cena 1 119 000 Kč vč. DPH

Akce je platná pro nové osobní vozy
Subaru WRX STI 4D SDN a BRZ 2.0R
pro smlouvy o ﬁnancování uzavřené
od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013.

373 000 Kč
373 000 Kč
373 000 Kč
1 119 000 Kč

Celková výše úvěru: 746 000 Kč
(při akontaci 373 000 Kč)
Výpůjční úroková sazba: 0 %
Výše jednotlivých splátek:
F1.–11. a 13.–23. měsíční splátka úvěru 0 Kč,
splátka pojištění HAV 4 159 Kč a POV 590 Kč
F12. a 24. měsíční splátka úvěru 373 000 Kč,
splátka pojištění HAV 4 159 Kč a POV 590 Kč
Poplatek za poskytnutí úvěru: 26 110 Kč
Celková částka splatná spotřebitelem: 886 086 Kč
Délka úvěru: 2 roky
RPSN: 11,9 %

ZPOZA VOLANTU

0LO¯ ÏtenáěL, Sě¯znLvFL Subaru,
naše znaÏka sL SěLSom¯ná  výroÏ¯ etabOován¯ na Ïesk«m trKu,
a tak mL snad dovoO¯te, ab\FK se ¼vodem s troFKou Kumoru a nos
taOJLe za O«t\ našeKo startu SooKO«dO a usm¯vaO se na vás z IotoJraȴe
tak« dvaFet Oet star«
%\Oa to Saráda 9šeFKno Msme budovaOL od sam«Ko zaÏátku, všeFK
no Msme se uÏLOL a ěešLOL za SoFKodu 1ašL znaÏku skoro nLkdo neznaO
3rvn¯ deaOeěL se vzáMemnÝ uznávaOL a SomáKaOL sL, od zaÏátku se
rodLO Ienom«n ȌrodLna SubaruȊ 0\ Msme naše deaOer\ museOL drŀet
SěL zemL, ab\ neuváŀenÝ neLnvestovaOL a ab\ se FKovaOL SodOe toKo,
na Fo maM¯ s¯O\ 3roto máme vÝtšLnu deaOerı od SoÏátku dodnes
2beFnÝ, dě¯ve b\Oo vše sSontánn¯ a zákazn¯FL sL v\b¯raOL SodOe
LndLvLduaOLt\ SrodeMFe Ȃ tL Msou však dnes nÝkd\ aŀ Sě¯OLš sSoutávánL
všemL moŀnýmL SěedSLs\ 8 Subaru se dosud snaŀ¯me LndLvLduaOLtu
sS¯še SodSorovat
$ Fo SovaŀuML za neMvÝtš¯ ¼sSÝFK naš¯ znaÏk\ za uSO\nuOýFK  Oet"
=a tu dobu Msme udÝOaOL mnoKo dobr«Ko, aOe urÏLtÝ L FK\b\ 0áme
aOe oSravdu FKuħ na sobÝ dáOe SraFovat, mÝnLt se a SostuSovat dáO
9ŀd\ Msme se snaŀLOL být SoFtLvýmL KosSodáěL vıÏL našLm Sartnerım,
maMLteOım, výrobFL, L ke státu 2FKota, sSoOeKOLvost a sSokoMenost
našLFK zákazn¯kı Me Sro náš tým satLsIakF¯, závazkem L výzvou
Subaru Me SrıkoSn¯kem SoKonu Ït\ě koO a Srvn¯ ȴrmou, která
SoKon Ït\ě koO montovaOa s«rLovÝ do osobn¯FK automobLOı 0áme
MedLneÏn« SoKonn« ¼stroM¯ Ȃ S\metrLFaO $:' Ȃ s\metrLFký SoKon
všeFK koO a orLJLnáOn¯ SOoFK« motor\ %o[er s SrotLbÝŀnýmL S¯st\,
kter« SraktLFk\ nemaM¯ ŀádn« vLbraFe a SosunuM¯ tÝŀLštÝ vozu tak
n¯zko, ŀe to umoFĊuMe MeKo stabLOLtu v kaŀdýFK Sodm¯nkáFK $ do
těetLFe máme Mako MedLn¯ EH]HVWXSĊRYRX
SěHYRGRYNX/LQHDUWURQLFLXGLHVHOR
Y¿FKPRWRUı, Mak to v tomto Ï¯sOe maJa
z¯nu SrezentuMeme ve veOk«m testu na
Sě¯kOadu 2utbaFka -sem rád, ŀe naše auta
Msou na sLOnLF¯FK neSěeKO«dnuteOná, ŀe OLd«
znaM¯ rovnLFL Subaru SoKon všeFK koO
$ ŀe SOat¯, kd\ŀ dva dÝOaM¯ tot«ŀ, Subaru to dÝOá O«Se
'nes Msme ted\ ve dvaFát«m roFe Sısoben¯ Subaru v ÏeskýFK
vodáFK, a mıŀeme se s oSrávnÝnou Krdost¯ Sod¯vat, Mak Msme se
SostuSnÝ na trKu SrosazovaOL v roFe  Msme SrodaOL  aut,
o dva rok\ SozdÝML uŀ , v roFe  se SrodeMe SěeKouSO\ Sěes
KranLFL  vozı, v roFe  sL z našLFK SrodeMen zákazn¯FL odvezOL
 vozı Subaru, a nástuS dLeseOovýFK motorı bo[er má Ov¯ Sod¯O
na tom, ŀe rok  b\O navzdor\ startu FeOosvÝtov« reFese naš¯m
rokem neM¼sSÝšnÝMš¯m SrodaOL Msme  aut
SOav¯me sLFe  výroÏ¯, aOe Oetošek nen¯ Sro SodnLkán¯ obeFnÝ
nLMak OeKký 5eFese Me uŀ neSě¯MemnÝ dOouKá Strm« snLŀován¯
emLsn¯FK OLmLtı a MLn« SěedSLs\, dus¯F¯ automobLOový Srım\sO
a trK v (vroSÝ, zaÏ¯naM¯ být sLFe zvoOna SěeKodnoFován\, SrobO«m\
v (vroSÝ aOe SěetrvávaM¯ a SostLKO\ L SrodeMe MaSonskýFK Sroduktı
1aštÝst¯ aOe na MLnýFK kontLnenteFK sL naše znaÏka vede veOmL ¼sSÝš
nÝ, naSě¯kOad v Severn¯ $merLFe KOás¯  narıst\ SrodeMı, takŀe
nav\šuMe kaSaFLtu výrob\ Oetos na  tLs¯F aut $ Mak sL aktuáOnÝ
vedeme m\ v Î5" 1aše SrodeMe v SosOedn¯FK OeteFK osFLOuM¯ koOem
 a k Sodobn«mu Ï¯sOu sSÝMe vývoM L Oetos 'ÝkuMeme vám za váš
záMem a vÝrnost znaÏFe 'okumentuMe ML naSě¯kOad to, ŀe %5= Msme
z dıvodı, kter« Msme nemÝOL Sě¯OeŀLtost ovOLvnLt, dostaOL na Ïeský
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trK o rok SozdÝML, neŀ sem SěLšeO MeM¯ sourozeneFký
modeO To\ota *T a Sěesto Msme dokázaOL Srodat o těL
voz\ v¯F neŀ SıvodnÝ SěedSokOádanýFK  aut .d\ŀ
vezmete v Sotaz L to, ŀe drŀ¯me ve srovná
n¯ s modeOem To\ot\ v\šš¯ Fenu, Me Masn«,
ŀe našL Iandov« Msou srdFaěL, Fo FKtÝM¯
Subaru a SoÏkaOL sL na BRZ
9Ýě¯me, ŀe se SostuSnÝ vrát¯me zase
k rıstu %oMuMeme, máme naštÝst¯ stáOe
moŀnost nab¯dnout nÝFo nov«Ko $k
tuáOnÝ těeba 2utbaFk 0< ve sSeFLáOn¯
akÏn¯ nab¯dFe SSort a &ross TÝš¯ nás
L MednoznaÏn« nadšen¯ z návratu turbo
motorLzaFe So dvou OeteFK 8kazuMe se, ŀe máme
sSortovnÝ orLentovan« ěLdLÏe, SrodeMe vozı s SěeSOĊo
vanýmL motor\ SěedÏLO\ oÏekáván¯, a tak u )orestra
s turboaJreJátem vznLkO SěevLs SoStávk\ a museOo se
Ïekat na daOš¯ obMednávk\ do výrob\ 3ıvodnÝ Msme
oÏekávaOL SrodeM Mako v OeteFK, kd\ Msme mÝOL turbo
v nab¯dFe, tM koOem  aut za rok $Oe uŀ teÑ máme
s t¯mto aJreJátem Srodáno  aut a stáOe SěLFKázeM¯
daOš¯ obMednávk\ 1edLv¯m se 1Lkdo, kdo se v tako
v«m autÝ svezO, se nedLv¯, nýbrŀ ten záMem FKáSe
3otÝšLOo nás, ŀe )orester z¯skaO MLŀ těet¯ oFenÝ
n¯ v anketÝ $XWRURNX[, tentokrát absoOutn¯
v¯tÝzstv¯ $ raduMeme se L z toKo, ŀe So dev¯tL OeteFK
sSoOuSráFe s raOO\teamem 9oMtÝFKa ĢtaMIa mıŀeme
MezdFL bOaKoSěát k tomu, ŀe Oetos dob\O se svou
,mSrezou FeOkov« v¯tÝzstv¯ v kateJorLL
SrodukÏn¯FK vozı a staO se ģDPSLµQHP
0H]LQ£URGQ¯KRPLVWURYVWY¯ÎHVN«
UHSXEOLN\
Ģestá JeneraFe toKoto kuOtovn¯Ko
modeOu se oKOásLOa na IrankIurtsk«m
autosaOµnu Mako :5; ST, &onFeSt 'e
sLJn«rský smÝr, který naznaÏuMe, Me tak
SěLtaŀOLvý, ŀe se nemıŀeme doÏkat FKv¯Oe,
kd\ nový s«rLový modeO uvedeme na
Ïeský trK 'ouIáme, ŀe to stLKneme Sě¯št¯
rok MeštÝ Sěed SrázdnLnamL
1aše deaOerská s¯ħ Me v dobr« kondLFL, neustáOe zOeS
šuMe sv« SrodeMn¯ L servLsn¯ Srostor\ L sOuŀb\, a snaŀ¯
se vás osOovLt akFemL, o nLFKŀ sL mıŀete SodrobnostL
SěeÏ¯st v bOoku 'eaOerská s¯ħ OLve 1ašOL Msme SOnoKod
notn«Ko Sartnera v 3ardubLF¯FK, oÏekáváme, ŀe L ten
to reJLon teÑ SěLsSÝMe k rozvoML SrodeMı Subaru v Î5
3ěLSravLOL Msme Sro vás v maJaz¯nu sSoustu daOš¯Ko
Soutav«Ko Ïten¯ o vozeFK Subaru, OLdeFK, kteě¯ Me
mLOuM¯ a v\ráŀeM¯ s nLmL za dobrodruŀstv¯m
3ěeML vám ted\ Sě¯Memn« FKv¯Oe nad stránkamL
Subaru maJaz¯nu a KOavnÝ Fo neMvÝtš¯ SorFL SoFLtu
bezSeÏ¯ a radostL z M¯zd\ za voOant\ šestLKvÝzdLÏko
výFK vozı, kter« sL Sorad¯ L s tou neMvÝtš¯ neSě¯zn¯
SoÏas¯

9áš 3HWU1HXPDQ
ěedLteO Subaru Î5
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„Automobilem
4=4 roku 2013“
je nový Forester!
V kaŀdoroÏn¯ anketÝ ÏasoSisu 
AutoMaJazin a Zebu autocz modeO\
Subaru boduM¯ tradiÏnÝ
Forester zv¯tÝziO v roce  a ,
;V«Ïko b\Oo Srvn¯ v roce  a dva rok\
Sěedt¯m z¯skaO  m¯sto 2utback V Oetošn¯m uŀ dvanáct«m roÏn¯ku soutÝŀe,
z¯skaO Forester Srvn¯ m¯sto v absoOutn¯m
Soěad¯ a ST,Ïko se MeštÝ vešOo v T23 na
osmou Sě¯Ïku Forester tak dostaO krásný
a naSrosto zasOouŀený dárek ke svým
 narozeninám
Ïastn¯ci anket\, kterýcK b\Oo tentokrát
 , mÝOi z ÏeKo v\b¯rat, na trK doraziOa
SÝkná ěádka novinek T¯m cennÝMš¯ Me
¼sSÝcK vozı Subaru i ceOková dominance
znaÏk\ v SosOedn¯cK roÏn¯c¯cK soutÝŀe Q

'DOģ¯RFHQÝQ¯
pro Forester
V Srestiŀn¯m Kodnocen¯ vOivn«Ko maJaz¯nu M2T25 T5(1D b\O Subaru Forester uŀ
SodruK« v\KOášen S8V«Ïkem roku 3oSrv«
zv¯tÝziO v t«to anketÝ v roce  a steMnÝ
Mako tenkrát i Oetos Sorota oznaÏiOa za KOavn¯
dıvod\ MeKo v¯tÝzstv¯ radost z M¯zd\, ¼sSorný
Srovoz a ceOkovou kvaOitu sSÝcK umocĊuMe
Iakt, ŀe v SěedcKoz¯cK těecK OetecK triumIovaO\ v t«to kateJorii výKradnÝ toS modeO\ Sr«miovýcK znaÏek Mercedes */-&Oass v roce
, /and 5over 5anJe 5over (voTue v roce
 a 3orscKe &a\enne v roce   Subaru
Me tak ve ÏtrnáctiOet« Kistorii anket\ Mediným
výrobcem, kter«mu se SodaěiOo v\Krát tuto
kateJorii těikrát
Q

A Forester
boduje i doma!
Subaru Forester Ȍ;T (\eSiJKtȊ MaSonsk«
sSeciȴkace z¯skaO na domác¯ SıdÝ Srestiŀn¯
ocenÝn¯ Ȍ*ood DesiJn AZard Ȋ, udÝOovan« -aSonskou sSoOeÏnost¯ Sro Srım\sOový
desiJn -D3 
+odnot¯c¯ komise konstatovaOa mM ȌToKOe
umnÝ v\tvoěen« vozidOo dokonaOe kOoub¯
Srvk\ S8V, d¯k\ kterým vız zvOádne všecKn\
siOnice a M¯zdn¯ Sodm¯nk\, s ma[imáOn¯ S«Ï¯
o desiJn Auto cKarakterizuMe MednoducKost
a rovnováKa stabiOita, aOO-road scKoSnosti
a všestrannost, všecKno Me tu v Mednom baO¯Ïku, korunováno v\sokou ¼rovn¯ automobiOov«Ko desiJnuȊ
3ěedán¯ troIeMe SrobÝKne na SěeOomu ě¯Mna
a OistoSadu na výstavÝ Ȍ*ood desiJnȊ v Tokiu Q
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ĢHVWERGıSUR
ģHVWLKYÝ]GLÏNRY«
YR]\
Americký dovozce šestiKvÝzdiÏkovýcK
vozı, Subaru oI America, ,nc, na konci záě¯
s SotÝšen¯m oznámiO, ŀe modeO\ /eJac\
a 2utback M5  výteÏnÝ obstáO\ v bezSeÏnostn¯cK testecK ,,+S ,nstitute oI +iJKZa\
SaIet\ , neziskov« orJanizace, zaMišħuM¯c¯ SrovÝrk\ bezSeÏnostn¯cK Sarametrı automobiOı
v 8SA, SodobnÝ Mako v (vroSÝ (852 1&A3
2ba voz\ z¯skaO\ neMv\šš¯ moŀn« Kodnocen¯
ȌsuSeriorȊ v nov«m nároÏn«m testu, Kodnot¯c¯m v širok« škáOe cKován¯ testovan«Ko
automobiOu Sěi ÏeOn¯m nárazu sSÝcK Me o to
cennÝMš¯, ŀe ze všecK testovanýcK vozı stěedn¯
tě¯d\ a automobiOı seJmentu S8V zat¯m SrávÝ
Men oba zm¯nÝn« modeO\ Subaru dosáKO\ na
neMv\šš¯ metu a v testu z¯skaO\ absoOutn¯, šestibodov« Kodnocen¯
Q

2VWě¯ŀ¯]UDN
V\VW«PX
ÎHOQ¯ Q£rD]\
VH WHVWXM¯
Y r\FKOoVWHFK Dŀ
 NPKoG
D EoG\
SoP£K£ ]¯VNDW
L EH]FK\EQ£
IXQNFH DLrEDJı

2KroŀHQ¯
SDVDŀ«rı
SěL NoOL]¯FK
Yo]LGOD VH
SěHVYÝGÏLYÝ
SroN£ŀH
QD VSHFL£OQ¯FK
ȴJXr¯Q£FK

AutomobiO\ Subaru a MeMicK uŀivateO« se
moKou tÝšit na novou Jeneraci SokroÏiO«Ko asistenÏn¯Ko s\st«mu Ȍ(\eSiJKtȊ , který
významnÝ zv\šuMe bezSeÏnost M¯zd\ a sniŀuMe zátÝŀ ěidiÏe Sěi ovOádán¯ vozidOa 3OnÝ
SěeSracovaný stereo kamerový s\st«m
SodstatnÝ zOeSšuMe rozSoznáván¯ M¯zdn¯
dráK\ a situace Sěed vozem a dokonaOeMi
kooSeruMe se s\st«mem kontroO\ a ě¯zen¯
TecKnoOoJická v\OeSšen¯ SěinesOa SěibOiŀnÝ   nárıst kontroOovan«Ko ¼KOu
výseÏe a ted\ rozš¯ěen¯ viditeOn« obOasti
i zOeSšen¯ Sěesnosti rozSoznáván¯ obMektı,
Mako Msou ostatn¯ vozidOa, cKodci, M¯zdn¯
koOa i motoc\kO\ 8moŀĊuMe bezSeÏnÝ
rozSoznat rozsv¯cen¯ brzdovýcK svÝteO
na vSěedu Medouc¯cK vozecK i Ïerven«
siJnáO\ na semaIorecK V takov« situaci
aktivuMe Iunkci ȌAdaStive &ruise &ontroOȊ,
která r\cKOeMi, neŀ b\ to dokázaO ěidiÏ sám,
náOeŀitÝ zSomaO¯ nebo ¼SOnÝ zastav¯ vız
automatickým brzdÝn¯m 3omáKá tak
v\Knout se zb\teÏným koOiz¯m a Sěitom
sniŀuMe zat¯ŀen¯ ěidiÏe
V -aSonsku si s\st«m Ȍ(\eSiJKtȊ r\cKOe
z¯skaO dıvÝru zákazn¯kı a za krátkou dobu
od uveden¯ na trK uŀ M¯m b\Oo v\baveno

na   vozı Subaru 3ěedSokOádá se, ŀe moŀnost MeKo osazen¯
se v SrıbÝKu roku  rozš¯ě¯ na
ceOou modeOovou ěadu Subaru
3odobnÝ stouSá mezi uŀivateOi
šestiKvÝzdiÏkovýcK vozı SoSuOarita novÝ nab¯zen«Ko asistenÏn¯Ko s\st«mu ȌActive /ane .eeS
S\stemȊ, který sOeduMe Sod«On«
znaÏen¯ vozovek a kontroOuMe,
zda ěidiÏ drŀ¯ svıM vız uSrostěed
M¯zdn¯Ko SruKu 1eŀádouc¯ v\cKýOen¯ z bezSeÏn« M¯zdn¯ dráK\ Sak
s\st«m Somoc¯ Iunkce Ȍ/ane DeSarture 3revention AssistȊ mıŀe
sám koriJovat
sSÝšný vývoM a aSOikace zm¯nÝnýcK asistenÏn¯cK s\st«mı Me
daOš¯m krokem v ¼siO¯ o Srevenci
doSravn¯cK neKod a v budoucnu
snad i v\touŀenou nuOovou biOanci v t«to obOasti Voz\ Subaru,
vÝrn\ sv«mu kr«du Ȍ-istota v SoK\buȊ, cKtÝM¯ i nadáOe nab¯zet Sro
znaÏku cKarakteristick« vzrušen¯
a radost z M¯zd\ 1ov« Jenerace
asistenÏn¯cK s\st«mı umocĊuM¯
bezSeÏ¯, kter« za voOant\ modeOı
Subaru SociħuM¯ MeMicK uŀivateO«
uŀ  Oet
Q
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AUTOSHOW

Blízká setkání
nového druhu

Evropská premiéra nového konceptu WRX a první
SUH]HQWDFHNRQFHSWX9,=,9VK\EULGQ¯PY]QÝWRY¿P
ER[HUHPQDQÝPHFN«SıGÝE\O\KODYQ¯PLO£NDGO\H[SR]LFH
6XEDUXQDURÏQ¯NX$XWRVDOµQXYH)UDQNIXUWX2EÝ
VWXGLHG£YDM¯WXģLWEXGRXF¯VPÝěRY£Q¯WUDGLÏQ¯KRY¿UREFH
YR]ıVSRKRQHPYģHFKNRO
WRX CONCEPT
V (vroSÝ SoSrv« Sěedstavená nová studie
:5; &onceSt uŀ svým názvem oKOašuMe desiJnový smÝr daOš¯Ko vývoMe obO¯ben«Ko modeOu
:5; ST, 1a tiskov« konIerenci tak« zástuSci
veden¯ automobiOk\ SotvrdiOi, ŀe :5; &on-

Drsný výraz a mohutná
SěHGn¯ masNa naznaÏuM¯ ŀH
SoG NaSotou sH uNrývá
výNonný motor

TEXT: /OŠ/, FOTO: MICHAL ŠAFRÁNEK

ceSt nese zákOadn¯ cKarakteristik\ budouc¯
šest« Jenerace OeJendárn¯Ko sSortovn¯Ko
vozu 2Sroti souÏasn«mu Sroveden¯ :5; ST,
Sěináš¯ d\namiÏtÝMi SoMatý e[teri«r konceStu
:5; oriJináOn¯ stě¯dán¯ SroKOoubenýcK a v\SoukOýcK SOocK 3ěi SoKOedu zSěedu zauMme
drsný výraz, evokuM¯c¯ sebevÝdom¯ statn«Ko
býka, který umocĊuM¯ širok« a svaOnat« SodbÝK\ koO, SoukazuM¯c¯ na v\soký výkon ukr\tý
Sod kaSotou =ezadu okamŀitÝ uSoutaM¯ Ït\ěi
neonovÝ ŀOut« koncovk\ výIuku, dramatick\ zakěivená Oinie v¯ka kuIru, široký zadn¯
nárazn¯k a rozmÝrný diIuzor, zaMišħuM¯c¯ MeštÝ
v\šš¯ Sě¯tOak .onstrukt«ěi tak moKOi u konceStu :5; v\Sustit veOk« zadn¯ kě¯dOo, kter«
bývaOo Sro modeO :5; ST, cKarakteristick«
V tomto smÝru Me vnÝMš¯ vzKOed suSersSortu,

9

Klínový tvar
karoserie konceptu
9,=,9VHSUıEÝŀQÝ
]YHG£RGSěHGQ¯KR
EODWQ¯NXDŀSR
koncové svítilny

Hybridní soustava konceptu
VIZIV zahrnuje dvoulitrový
turbodiesel Boxer a trojici
elektromotorı

oSÝt s veOkým otvorem sán¯ vzducKu na kaSotÝ a novými svÝtOomet\ Mestěáb¯ oko, výraznÝ
raȴnovanÝMš¯ neŀ modeO souÏasn« Jenerace
3ěi SoKOedu z boku dominuMe eOeJantn¯ Oinie
stěecK\, SěiSom¯naM¯c¯ siOuetu kuS« 2 d\namice a nekomSromisn¯m cKarakteru v\Sov¯dá i ceOková d«Oka   mm, š¯ěka   mm
a výška SouKýcK   mm
&eOkovÝ Me nový konceSt širš¯ a niŀš¯, coŀ
mu sSoOeÏnÝ s t\Sickým motorem Subaru
%o[er a stáOým SoKonem všecK koO ȌS\mmetricaO A:DȊ zaMist¯ MeštÝ OeSš¯ ovOadateOnost . t« SěisSÝMe i dOouKý rozvor vozu
  mm 
-iŀ tak n¯zk« tÝŀištÝ vozu, dan« zástavbou
motoru %o[er, Me u konceStu MeštÝ o nÝco n¯ŀe
d¯k\ c¯Oeným zmÝnám v rozOoŀen¯ Kmotnosti
Stěešn¯ komSonent\ konceStu :5; Msou Sroto
v\roben\ z uKO¯kovýcK vOáken
=aKraniÏn¯ komentáěe SěedSokOádaM¯, ŀe
nadcKázeM¯c¯ šestá Jenerace kuOtovn¯Ko vozu
bude m¯t tak« zceOa nový SěeSOĊovaný motor,
o nÝmŀ ovšem zat¯m Subaru nev\daOo ŀádn«
oȴciáOn¯ inIormace 2dKaduMe se, ŀe oSroti
souÏasn« ,mSreze :5;, MeM¯ŀ ,Oitrový motor
bo[er nab¯z¯  kon¯, se výkon nov«Ko aJreJátu SěibO¯ŀ¯ Kranici  kon¯
2 tom, Mak« oÏekáván¯ Srezentace :5;
&onceStu vzbudiOa, svÝdÏ¯ i to, ŀe tvırci
sOavn«Ko teOevizn¯Ko Soěadu %%& ToS *ear
nadšenÝ komentovaOi uŀ v Ïervenci nadcKázeM¯c¯ evroSskou Sremi«ru &onceStu a v\MaděovaOi nadÝMi, ŀe britský dovozce naMde cestu, Mak
šestou Jeneraci :5; ST,, která z &onceStu
vzeMde, co neMr\cKOeMi dostat na ostrovn¯
trK A Srotoŀe Msme si Misti, ŀe i Ïeská rodina
Sě¯znivcı Subaru Me steMnÝ natÝšená, SrezentuMeme &onceSt :5; i na obáOce toKoto Ï¯sOa
našeKo maJaz¯nu

VIZIV
DruKým oKniskem záMmu návštÝvn¯kı
IrankIurtsk« SěeKO¯dk\ b\Oa na stánku Subaru
vývoMová studie ȌV,=,V &onceStȊ -e Sě¯sOibem
daOš¯ zaM¯mav« kombinace cKarakteristickýcK
Sěednost¯ vozı Subaru stáO«Ko SoKonu všecK
koO S\mmetricaO A:D, výkonnýcK SOocKýcK

O sportovních ambicích Ïtyědveěového
konceptu WRX svÝdÏí výška jen  mm

motorı s SrotibÝŀnými S¯st\ a vzrušuM¯c¯,
Sěitom však SoKodOn« i zceOa bezSeÏn« M¯zd\
2KOášená aSOikace tecKnoOoJi¯ KosSodárn«Ko
K\bridn¯Ko SoKonu moŀná vzbudiOa u nÝkterýcK Ianouškı drav« sSortovn¯ M¯zd\ obav\,
zda na oOtáě ekoOoJie nebudou obÝtován\
d\namick« scKoSnosti vozu 2bav\ rozSt\OuMe
uŀ kO¯nový tvar karoserie konceStu V,=,V,
SrıbÝŀnÝ se zvedaM¯c¯ od Sěedn¯Ko bOatn¯ku
aŀ So koncov« sv¯tiOn\ .oOa, um¯stÝná ve
v\stuSuM¯c¯cK SodbÝz¯cK v samotnýcK roz¯cK
karoserie, dokOádaM¯, ŀe konstrukt«ěi m\sOeOi
neMen na výteÏn« M¯zdn¯ vOastnosti, aOe d¯k\
krátkým Sěevisım i sSoOeKOivý SoK\b vozu
mimo zSevnÝn« cest\
.onceSt V,=,V Mako vıbec Srvn¯ automobiO
v\uŀ¯vá K\bridn¯ SoKon s motorem Subaru
%o[er dieseO +\bridn¯ soustava SoKonu t\Su
SOuJ-in zaKrnuMe dvouOitrový turbodieseO konstrukce %o[er a troMici eOektromotorı SSaOovac¯
motor, um¯stÝný na obv\kO«m m¯stÝ, sSoOuSracuMe s automatickou Sěevodovkou /ineartronic
a eOektromotorem, uSraveným na v\soký toÏivý moment Ten sOouŀ¯ k SoKonu koO a souÏasnÝ i ke Jenerován¯ enerJie Vız dáOe SoKánÝM¯
dva SOnÝ nezávisO« eOektromotor\ na zadn¯cK
koOecK ĚidiÏ má k disSozici s\st«m Ȍ+\brid
S,-D5,V(Ȋ, MeKoŀ Srostěednictv¯m mıŀe zvoOit
nastaven¯ SodOe osobn¯cK SreIerenc¯ Toto ěešen¯ se uSOatn¯ i v daOš¯m vývoMi s\st«mu S,-D5,V(
u dnešn¯cK modeOı Subaru
.romÝ reŀimı Ȍ,nteOOiJentȊ a ȌSSortȊ Me
zde i nový mµd Ȍ(co-&ruiseȊ zamÝěený na
obzvOáštÝ KosSodárný st\O M¯zd\
,nteri«r konceStu V,=,V Me Sě¯sOibem v\sok«
¼rovnÝ SoKodO¯ D¯k\ sSeciáOn¯m inIormaÏn¯m disSOeMım Sěed sSoOuMezdcem a zadn¯mi
sedadO\ si moKou všicKni Sasaŀ«ěi cestu
v\cKutnávat steMnÝ, Mako b\ sami sedÝOi za
voOantem -eOikoŀ Msou zadn¯ koOa SoKánÝna
nezávisOe, b\Oo moŀn« v\Sustit sSoMovac¯
Kě¯deO, a ted\ um¯stit akumuOátor K\bridn¯Ko
motoru doSrostěed vozu, aniŀ b\ to omezovaOo Srostor Sro cestuM¯c¯ 1av¯c toto usSoěádán¯
SěisS¯vá k veOmi n¯zk«mu tÝŀišti vozu
ȌV,=,VȊ Me umÝO« sOovo, kter« vzešOo ze
sOovn¯Ko sSoMen¯ ȌVision Ior ,nnovationȊ

Zájem o vystavené automobily na stánku
Subaru zvyšovaly atraktivní modelky

vize Sro inovace a má v\Maděovat Sěedstav\ konstrukt«rı a desiJnerı Subaru
o daOš¯m smÝěován¯ znaÏk\ v kateJorii
crossoverı
:5; &onceSt i V,=,V b\O\ ve FrankIurtu
výraznou smÝrovkou d\namick\ a ambiciµznÝ naÏrtnut« tras\ Subaru k daOš¯m
metám uŀ  Oet trvaM¯c¯cK ¼sSÝcKı ve
výrobÝ aut MedineÏnýcK vOastnost¯
Q
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Sametová
zkušenost

TEXT: PETR HANKE, FOTO: MICHAL ŠAFRÁNEK

Subaru Outback je stálicí výrobního programu Subaru.
1HXVW£O¿P]GRNRQDORY£Q¯PVHVW£OHGUŀ¯YHIRUPÝEDFRY¯F
OHWRVSěLģHOVMHGQRXY¿]QDPQRXQRYLQNRXȂVSRMXMHWRWLŀ
Y]QÝWRY¿PRWRU%R[HU'LHVHOVEH]HVWXSĊRYRXSěHYRGRYNRX
/LQHDUWURQLF3U£YÝQDWXKOHVDPHWRYRXNRPELQDFLVHQ\Q¯
SRG¯Y£PHWURFKXGıNODGQÝML
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Kultura projevu
testovaného vozu
E\ODVNXWHÏQÝQD
PLPRě£GQ«¼URYQL

Interiér ěidiÏe doslova hýÏká
Vyšší poloha sedadel
a špiÏková pozice
za volantem je to
nejdıleŀitÝjší

Outback je suverénní ve
všech situacích

-akmiOe Subaru SěinesOo na trK oriJináOn¯ vznÝtový %o[er, ě¯kaO Msem si, ŀe b\ b\Oo
IaMn, kd\b\ b\O sSoMený s automatick\ ěadic¯
Sěevodovkou 3rávÝ kombinace vznÝtov«Ko
motoru a Sěevodovk\, která se o zmÝnu Sěevodı stará sama, Me totiŀ veOmi Sě¯Memná a do
znaÏn« m¯r\ eOiminuMe vrozenou neSě¯Memnou vOastnost vznÝtovýcK motorı, sSoÏ¯vaM¯c¯
v SomÝrnÝ ¼zk«m sSektru v\uŀiteOnýcK
otáÏek, coŀ v\ŀaduMe ÏastÝMš¯ ěazen¯ Automatizovan« zmÝn\ SěevodovýcK SomÝrı nav¯c
skvÝOe Oad¯ se sS¯še kOidnÝMš¯m cKarakterem
naItu sSaOuM¯c¯cK motorı
3o šesti OetecK od Sremi«r\ Srvn¯ Jenerace
dvouOitrov«Ko turbodieseOu Subaru mıŀe
být tento motor sSoMen s automatick\ ěadic¯
Sěevodovkou Subaru SouŀiOo svıM osvÝdÏený
/ineartronic, ted\ bezestuSĊovou Sěevodovku &VT, kterou dosud Souŀ¯vaOo Souze ve sSoMen¯ se záŀeKovými motor\ Tato kombinace
má Sremi«ru v modeOu 2utback a Miŀ n\n¯ Me
v¯ce neŀ Mist«, ŀe se SostuSnÝ obMev¯ i v daOš¯cK
modeOecK 1eb\Oo b\ to aOe Subaru, kd\b\
Men vzaOo nÝkde ve sv«m skOadu Sěevodovku
a naSasovaOo Mi na vznÝtový %o[er -aSonská
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SUBARU OUTBACK 2.0D
LINEARTRONIC
Motor:
plochý záŀehový Ïtyěválcový
turbodiesel Boxer  cm3
Výkon:
 kW  k 3 min
7RÏLY¿PRPHQW
3 Nm– min
=U\FKOHQ¯ȂNPK
 s
Pěední Ïást nyní pısobí
niŀším dojmem

1HMY\ģģ¯U\FKORVW
 kmh
.RPELQRYDQ£VSRWěHED
3 l km
&HQD
3  .Ï

S plochým vznÝtovým Boxerem je
bezestupĊová pěevodovka /ineartronic
velmi povedenÝ sladÝna

znaÏka si na tomto sSoMen¯ daOa KodnÝ záOeŀet
a 2utback, v\bavený t¯mto Knac¯m ¼stroM¯m,
doznaO SomÝrnÝ veOk«Ko mnoŀstv¯ zmÝn
3ro vznÝtový motor Subaru SouŀiOo Sěevodovku Sıvodem z Foresteru ;T, ted\ s vÝtš¯m
K\drod\namickým mÝniÏem, který si snadno
Sorad¯ s toÏivým momentem  1m -de
o aktuaOizovanou verzi Sěevodovk\ /ineartronic, která se v\znaÏuMe tenÏ¯m KOavn¯m
ěetÝzem s vÝtš¯m SoÏtem ÏOánkı Tato zmÝna
umoŀniOa zvÝtšen¯ rozsaKu SěevodovýcK SomÝrı ToOik Srozat¯m teorie, n\n¯ nastává Ïas,
usednout do 2utbacku modeOov«Ko roku 
s oznaÏen¯m D /ineartronic

INVENT8R$ POH/EDE0
8ŀ kd\ŀ se k automobiOu bO¯ŀ¯m, vid¯m, ŀe
nastaOo nÝkoOik zmÝn v MeKo vzKOedu 1ová
Me maska cKOadiÏe a svÝtOomet\ maM¯ Ïern«
vnitěn¯ SOocK\ Výrazem se teÑ 2utback
trocKu SěibO¯ŀiO dravosti menš¯Ko t\Su ;V
%ronzová metaO¯za 2utbacku v\sOovenÝ sOuš¯,
auto, kter« Me na IotkácK, Me aOe nav¯c v\baveno sSeciáOn¯m Saketem oriJináOn¯cK stěešn¯cK nosiÏı, s nimiŀ zaM¯mavÝ Oad¯ masivn¯
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Praktické stěešní liŀiny lze
z podélné polohy snadno
otoÏit na pěíÏnou

SraK\ se ȌzubatýmiȊ SroOis\ a tmavÝ Oakovaná koOa &eOek Sısob¯ KodnÝ dobrodruŀným
doMmem s Memnou dávkou americk«Ko st\Ou
=miĊovan« stěešn¯ nosiÏe Msou Sraktickým
doSOĊkem V zákOadn¯ Sozici to Msou bÝŀn«
Sod«On« Oiŀin\, na kter« Oze SěiSevĊovat daOš¯
nástavce, kd\ŀ Me aOe Sotěeba, Me moŀn« t\to
KOin¯kov« SroȴO\ odMistit a uSevnit Me naSě¯Ï
Ȃ tak sam\ o sobÝ v\tvoě¯ Sě¯Ïn« nosn¯k\,
Ï¯mŀ odSadá nutnost vozit konvenÏn¯ stěešn¯
nosiÏe
3o nastouSen¯ do 2utbacku sOeduMete svÝt
z v\šš¯ Sozice, Maká odSov¯dá vozım S8V Všude koOem Me dostatek Srostoru, sedadOa maM¯
širok« moŀnosti nastaven¯, a tak Me ŀivot v interi«ru toKoto vozu veOmi Sě¯Memný 2utback
tak« uvnitě v\Sadá k svÝtu VeOký barevný
disSOeM mezi Sě¯stroMi sOouŀ¯ i Mako ekonomÝr
a automobiOu dodává nádecK modern\
5\cKOe IunJuM¯c¯ naviJaÏn¯ s\st«m s veOkým
dot\kovým barevným disSOeMem Me komSOetnÝ
v Ïesk«m Maz\ce, coŀ SOat¯ tak« Sro KOasov«
SoveO\, kterými ke sv« Sosádce SromOouvá
Výbava zkoušen«Ko vozu Me veOmi boKatá,
takŀe Me k disSozici Sraktick\ všecKno, co
2utback nab¯z¯, vÏetnÝ skOenÝn«Ko stěešn¯Ko
okna a kvaOitn¯ audiosoustav\ .do b\ cKtÝO
MeštÝ v¯ce, mus¯ uŀ sáKnout Souze So nab¯dce
Sě¯sOušenstv¯

DO.ON$/E S/$DÜN CE/E.

Subaru Outback je doma na
kaŀdém povrchu Spojení
Boxer Diesel a pěevodovky
/ineartronic nemá ani
s terénem nejmenší potíŀ
ba právÝ naopak

-sme tad\ aOe kvıOi tandemu motorȂSěevodovka VznÝtový 2utback SěekvaSuMe n¯zkou
KOuÏnost¯, která zauMme iKned So nastartován¯ Ta Me dısOedkem dıkOadnÝMš¯ izoOace
motorov«Ko Srostoru Somoc¯ znaÏn«Ko
mnoŀstv¯ KOuk absorbuM¯c¯cK materiáOı, kter«
se obMeviO\ na Sě¯Ïce mezi Srostorem Sro
Sosádku a motorem ÎeOn¯ skOo vznÝtovýcK
verz¯ dostaOo izoOaÏn¯ IµOii, která Me daOš¯m
¼Ïinným Srvkem Sro SotOaÏen¯ KOuku motoru,
v tomto Sě¯SadÝ, Mak se SozdÝMi ukazuMe, sOouŀ¯
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6NRURVHDŀQHFKFHYÝěLW
WRPXGRMDN«SRORK\
SěHYRGRYND/LQHDUWURQLF
Y]QÝWRY¿2XWEDFNSRVXQXOD

Nasávací otvor v pěídi
prozrazuje vznÝtový
motor pod kapotou

tak« Sro omezen¯ aerod\namick«Ko KOuku Sěi
M¯zdÝ v\šš¯mi r\cKOostmi
Výhoda ploché koncepce motoru typu Bo[er Me neMen v e[trémnÝ n¯zkém tÝŀišti a malé
délce motoru, ale také v Meho kultivovanosti
3rávÝ bo[er Me Medinou zcela vyváŀenou koncepc¯ pro Ïtyěválcové motory Tato vlastnost
se proMevuMe ve všech otáÏkách, vÏetnÝ volnobÝhu, pě¯tomnost¯ Men minimáln¯ch vibrac¯
Skoro se aŀ nechce vÝěit tomu, do Maké
polohy pěevodovka /ineartronic vznÝtový
2utback posunula 1eMde teÑ o dynamiku, ale
sp¯še o styl M¯zdy Testovac¯ svezen¯ zaÏ¯ná ve
mÝstÝ, kde Me tato zmÝna charakteru asi neMzěetelnÝMš¯ Motor totiŀ tvoě¯ s pěevodovkou
dokonale sladÝný celek =apomeĊte na škubán¯ bÝhem akcelerace nebo pěi poděazován¯,
kterému se u vznÝtového motoru s manuáln¯m ěazen¯m v podstatÝ nevyhnete, /ineartronic motor dokonale Ȍvyŀehl¯Ȋ S urÏitou
nadsázkou se zdá, Mako byste mÝstem proM¯ŀdÝli na nÝMakém neviditelném Jumovém lanÝ,
které vás zcela plynule a bez sebemenš¯ch
vrtochı MemnÝ protahuMe ulicemi a plynule
vás rozM¯ŀd¯ Sametový M¯zdn¯ záŀitek s automatickým vznÝtovým 2utbackem ve mÝstÝ

vyb¯z¯ k pěirovnán¯ s modern¯mi hybridn¯mi
nebo dokonce elektěinou pohánÝnými automobily .ultura proMevu testovaného vozu
byla skuteÏnÝ na mimoěádné ¼rovni
Dobrou zprávou Me, ŀe pokraÏuMe i na
venkovských otevěených silnic¯ch =de lze
pozorovat zaM¯mavou vlastnost pěevodovky
/ineartronic, která Me zat¯m souÏást¯ pouze
MeM¯ho spoMen¯ se vznÝtovým motorem .dyŀ
Medete um¯rnÝnÝ a v poklidu, hnac¯ ¼stroM¯
Me plynulé a zcela bez rázı Ȃ steMné, Mak Msem
popisoval pěi M¯zdÝ po mÝstÝ, moŀná s t¯m rozd¯lem, ŀe motor ve vyšš¯ch rychlostech vytáÏ¯
do pěeci Men vÝtš¯ch otáÏek V pra[i pěi tomto
uvolnÝném stylu M¯zdy vlastnÝ ani nev¯te, Maký
motor vás pohán¯ vpěed
Situace se ale mÝn¯, Makmile zaÏnete
intenzivnÝMi šlapat na plynový pedál Subaru
udává, ŀe zmÝna nastává, Makmile sešlapuMete plynový pedál na v¯ce neŀ   V ten
okamŀik se pěevodovka pěepne do sportovn¯ho reŀimu a postupnÝ ěad¯ sedm pevnÝ
pěednastavených pěevodových pomÝrı D¯ky
tomu se spolu s akcelerac¯ zvyšuM¯ také otáÏky
motoru, coŀ nen¯ u konvenÏn¯ch bezestupĊových pěevodovek bÝŀné SouÏasnÝ to pısob¯

Îerné vnitění plochy
svÝtlometı jsou jednou
z novinek modelového
roku 
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Tmavá kola dodávají
Outbacku zajímavÝ
individualistický výraz

PěeplĊovaný plochý motor
má mezichladiÏ tradiÏnÝ
umístÝný nahoěe

S mohutnými stěešními
nosiÏi ladí i ȌvykousanéȊ
prahy

velmi pěirozeným doMmem 3ěevodovka si
v tomto reŀimu poděazuMe pěed zatáÏkou,
takŀe ve výMezdu má vŀdy pěipraven vhodný
pěevod &elkovÝ Me těeba naladÝn¯ pěevodovky
Ȃ a pěedevš¯m MeM¯ sladÝn¯ s motorem Ȃ oznaÏit
za velmi povedené a nutno dodat, ŀe pěi
rychleMš¯ M¯zdÝ v urÏitých mez¯ch i zábavné Vyuŀ¯ván¯ pěedvolených pěevodových
pomÝrı Me moŀné také pěi M¯zdÝ v manuáln¯m
reŀimu, kdy lze chován¯ pěevodovky oznaÏit
Mednoduše dvÝma slovy prostÝ IunJuMe
-¯zda po dálnici dokáŀe ukoneMšit smÝrovou stabilitou i n¯zkou hluÏnost¯ 3o rovinÝ
vznÝtový automatický 2utback toÏ¯ pěibliŀnÝ
 min-1 to Me ménÝ, neŀ u manuáln¯ pěevodovky , Makmile však pěiMde kopec, otáÏky
se pro Meho kompenzaci m¯rnÝ zvýš¯ V tomto
reŀimu automobil spotěeboval pěibliŀnÝ
 l1 km, bÝhem celého testu prımÝrná
spotěeba nepěekroÏila ani pěi sportovnÝMš¯m
stylu M¯zdy hranici  l1 km

S JISTOTOU NA SILNICI I V TERÉNU
Silnou stránkou 2utbacku Me Meho podvozek
Vzhledem ke svÝtlé výšce  mm zauMme
svým chován¯m pěi M¯zdÝ na bÝŀných silni-

c¯ch Ve srovnán¯ s manuáln¯m ěazen¯m Me
pěevodovka /ineartronic tÝŀš¯  kJ , a tak
Subaru v rámci své peÏlivosti této odlišnosti
pěizpısobilo i naladÝn¯ podvozku &elkové nastaven¯ vozu Me pě¯MemnÝ tvrdš¯ a na 1palcových kolech zauMme rychlost¯, s n¯ŀ Me schopné
proM¯ŀdÝt všechny druhy zatáÏek Aŀ v limitn¯ch situac¯ch se plynule proMevuMe pěirozená
nedotáÏivost, na druhou stranu Msou ale tyto
stavy tak daleko, ŀe se k nim vÝtšina ěidiÏı
ani nepěibl¯ŀ¯
Subaru u spoMen¯ Bo[er Diesel a /ineartronic upravilo chován¯ v¯celamelové elektronicky ovládané spoMky, která ě¯d¯ rozdÝlen¯
toÏivého momentu mezi nápravy a Me souÏást¯
skě¯nÝ pěevodovky SpoMka Me oproti záŀehové
verzi i o Mednu lamelu zes¯lená 2vládán¯
spoMky Me nyn¯ komple[nÝMš¯ a pracuMe na
základÝ celé ěady inIormac¯, pocházeM¯c¯ch
z Ïidel stabilizaÏn¯ho systému 1apě¯klad pěi
rozMezdu Me okamŀitÝ po sešlápnut¯ plynového
pedálu spoMka sepnuta, takŀe MeštÝ dě¯ve, neŀ
k n¯ doraz¯ s¯la motoru, Me pěipravena pěenášet Mi na obÝ nápravy
.rátký výlet mimo zpevnÝné cesty potvrdil univerzálnost 2utbacku V nároÏnÝMš¯ch
terénn¯ch pasáŀ¯ch Me napě¯klad ve srovnán¯
s Foresterem znát vÝtš¯ omezen¯ delš¯m pěedn¯m
pěevisem a rozvorem náprav, avšak kdyŀ se
rozmÝrım pěizpısob¯te, poznáte, ŀe pohon
všech kol ve spolupráci se stabilizaÏn¯m systémem dodává toÏivý moment pěesnÝ tam, kam
Me potěeba A ani v situac¯ch, kdy máte protilehlá
kola na terénn¯m zlomu odlehÏená, se nemus¯te
bát, ŀe se nerozMedete a s¯la motoru ȌuteÏeȊ koly,
která Msou ve vzduchu 3ěevodovka /ineartronic
byla i v terénu v¯taným pomocn¯kem, protoŀe
umoŀnila velmi Memné manévrován¯ v nároÏnÝMš¯ch situac¯ch, které by s manuáln¯m ěazen¯m
bylo moŀné pouze za cenu M¯zdy ȌpěesȊ spoMku
1a robustnost bezestupĊové pěevodovky
Subaru, která má vlastn¯ chladiÏ oleMe, upozorĊuMe i schopnost taŀen¯ brzdÝného pě¯vÝsu
o hmotnosti aŀ 1 kJ, coŀ Me steMná hodnota,
Mako v pě¯padÝ manuáln¯ verze

OPTIMÁLNÍ VOLBA
1a Subaru 2utback D /ineartronic se
prostÝ Ïekalo Svezen¯ ukázalo, ŀe rozhodnÝ
má Znezastupitelné m¯sto v nab¯dce své
znaÏky Sp¯še neŀ z pohledu spotěeby paliva
mÝ tato kombinace zauMala celkovou lehkost¯
M¯zdy, pěirozenou dynamikou a sametovým
proMevem, které se op¯raM¯ o ¼ÏinnÝ vyuŀ¯vaný toÏivý moment vznÝtového motoru -e
Masné, ŀe Subaru si i na ladÝn¯ tohoto modelu
dalo velmi záleŀet = mého pohledu Me volba
optimáln¯ verze modelové ěady 2utback nyn¯
o nÝco snazš¯
Q
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Pěidání pěevodovky
Lineartronic ke vznÝtovému
motoru dodalo modelu
Outback novou krev do ŀil
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9¯WÝ]QRXM¯]GXVH]µQRX
 ]DYUģLO9RMWDQHQWLWXOHP
9GRE£FKÏHVNRVORYHQVN«IHGHUDFHVHÏDVWRSRXŀ¯YDORKHVORȌRG
ĢXPDY\N7DWU£PȊWRDOHOHWRV6XEDUX&]HFK'XFN5DFLQJ7HDPWDN
WURFKXSR]PÝQLONREUD]XVY«PX6Y«SUYQ¯OHWRģQ¯Y¯WÝ]VWY¯PH]L
SURGXNÏQ¯PLYR]\Y0H]LQ£URGQ¯PPLVWURYVWY¯ÎHVN«UHSXEOLN\
YUDOO\WRWLŀVLFHSRV£GND9RMWÝFKĢWDMIȂ)UDQWLģHN5DMQRKDGRE\OD
SU£YÝQDĢXPDYÝMHMLFK¼VSÝģQ£FHVWD]DWLWXOHPDOHE\ODX]DYěHQD
QD0RUDYÝYH=O¯QÝ

Pěi Rallye Îeský .rumlov
se ĢtajI s Rajnohou museli
vypoěádat nejen s obtíŀností
noÏních testı ale i s nevlídným
deštivým poÏasím

SPÜĢNÉ JARNÍ BITV<
ZEJMÉNA S MI).OU
1a zaÏátku roku ještÝ nebylo zcela jasné,
jakou prioritu bude mít pro letošní rok lídr
Subaru &zech Duck 5acinJ Teamu, tedy
VojtÝch Štajf. Ten vynechal ¼vodní soutÝŀ
národního šampionátu konanou v 5akousku a naopak se i se spolujezdkyní 3etrou
Ěihákovou vydal sbírat zkušenosti na sever
(vropy. Duben jej jiŀ zastihl na zasnÝŀené jihoÏeské 5ally Vrchovina, kde dokonce s novým spolujezdcem Františkem 5ajnohou
vyhrál svou těídu. To byla jakási pěedzvÝst
jejich dalšího ¼Ïinkování v sezµnÝ 1.
V dubnu se konala i nejstarší soutÝŀ
u nás, 5allye Šumava Klatovy. 3ro ni si stanovila posádka ŠtajfȂ5ajnoha jednoznaÏný
cíl Ȃ pokusit se vyhrát svou těídu . A tento
cíl se podaěilo splnit aŀ neÏekanÝ snadno.
Vız s novým desiJnem se sice v ¼vodu
trochu trápil díky nevhodnÝ zvoleným
pneumatikám, od druhé poloviny páteÏní
etapy uŀ ale posádka svou těídu zcela ovládala a vyhrála v prestiŀní těídÝ  jedenáct
rychlostních zkoušek za sebou. Ȍ0XV¯P
ě¯FWŀHP£PYHONRXUDGRVWOHWRVVHQ£P
NODWRYVN£VRXWÝŀYHOPLY\GDěLOD'RV£KOL
MVPHN¿ŀHQ«PHW\DPRKOLRVODYLWSUYHQVWY¯
PH]LSURGXNÏQ¯PLYR]\Ȋ liboval si v cíli
devÝtatěicetiletý pilot.

7(;7.$5(/Ģ3$Î(.)272)5$17,Ģ(.'8Ģ(.

Ȍ8ŀRGVWDUWXE\OR]Q£WŀHMVHPRG]DÏ£WNX
NDOHQG£ěQ¯KRURNXVWDUWRYDOKQHGQDQÝNROLND
VRXWÝŀ¯FKNGHMVHPXŀSěHGĢXPDYRXRG]£YRGLO
XŀYHONRXSRUFLRVWU¿FKNLORPHWUıȂF¯WLOMVHP
VHQDWUDWL]NU£WNDGREěH-HGLQ«NRPSOLNDFH
MVPHVLVDPLWURFKXSěLGÝODOLYS£WHNNG\MVPH
PÝOLQHSěHVQRXSěHGSRYÝÑSRÏDV¯DRÏHN£YDOL
G«ģħRQÝFRSR]GÝML2GGUXK«KRWHVWXXŀMVPH
DOHPÝOLREXWRVSU£YQÝDSRW«FRMVPHVLLQD
JXP\]Y\NOLXŀWRE\ORPQRKHPOHSģ¯SQHXPDWLN\3LUHOOLIXQJRYDO\VNYÝOH1DNO¯ÏRY«P
Ȉ.RU£EXȆMVPHSěLWODÏLOLQDSLOXDE\OLSRSUY«
QHMU\FKOHMģ¯YHWě¯GÝSDNXŀMVPHWHPSRGUŀHOL
'¯N\WRPXMVPHVH]£K\GRVWDOLGRÏHODWě¯G\
DY\WYRěLOLVLXUÏLW¿Q£VNRNSěHGVRXSHěL1D
SUYQ¯PVRERWQ¯PWHVWXMVPHVHMHģWÝUR]KRGOL
WHPSRXGUŀHWDY\SODWLORVHȂRGVWXS]DQ£PL
VHMHģWÝQDY¿ģLO3RW«MVPHXŀPRKOLMHWYNOLGX
DYQÝNWHU¿FKUL]LNRYÝMģ¯FKP¯VWHFKLPDOLÏNR
XEUDW7ěHģQLÏNRXQDGRUWXE\ODYF¯OLNURPÝ
SUYHQVWY¯YHWě¯GÝLS£W£Sě¯ÏNDYFHONRY«P
SRěDG¯Ȋ usmíval se Štajf v Klatovech.
3ěed následující Ïeskokrumlovskou soutÝŀí
bylo zěejmé, ŀe velkým soupeěem pro Štajfa
bude zejména 5adek Mifka. Tento jezdec jihoÏeskou rally doběe zná a mÝl na své stranÝ
i výhodu v podobÝ bodı navíc z lednového rakouského entrée našeho šampionátu. 1a jihu
Îech se odehrála mezi obÝma jezdci velmi
vyrovnaná bitva o vteěinky. 2pÝt pršelo, opÝt

se Subaru &zech Duck 5acinJ Teamu nepodaěilo ideálnÝ zvolit pneumatiky, a v páteÏní
etapÝ z toho rezultovalo dílÏí vítÝzství pro
Mifku. Štajf se svým Subaru ,mpreza :5;
ST, ale v závÝru dne sníŀil ztrátu na pouhých
pÝt vteěin, v sobotu pak uŀ svého soupeěe
pěedskoÏil. Vyhrál pak kromÝ etapy také svoji
těídu v celkovém hodnocení soutÝŀe, k tomu
ale letošní, ponÝkud nespravedlivý systém domácího šampionátu nepěihlédl, a oba rivalové
si z jihu odváŀeli domı shodnou porci bodı.

LETNÍ POSUN DO ÎELA ĢAMPIONÁTU
1árodní šampionát má poslední léta celkem
zabÝhaný rytmus, v jehoŀ rámci Ïerven tradiÏnÝ smÝěuje závodníky do +ustopeÏí. Také
bývá velmi obvyklé, ŀe právÝ jihomoravská
soutÝŀ je v rámci Mezinárodního mistrovství
Îeské republiky v rally tou nejtropiÏtÝjší.
, roÏník 1 tento trend potvrdil, i tentokrát
ale páteÏní etapu zmáÏel letošní tradiÏní
souputník domácích rally Ȃ déšħ. Ten ale
tentokrát Subaru &zech Duck 5acinJ Team
nikterak nezaskoÏil, posádka VojtÝch ŠtajfȂ
František 5ajnoha ve své kateJorii soutÝŀ
zcela ovládla a poskoÏila ve těídÝ  i do Ïela
prıbÝŀného poěadí šampionátu. Ȍ,NG\ŀMVPH
VHQHGRÏNDOLSě¯OLģWÝVQ¿FKVRXERMıVHVRXSHěL
PXV¯Pě¯FWŀHWRE\ODWÝŀN£DKH]N£VRXWÝŀ$ŀ
QDGYDQ£]QDN\MVPHVHQDY¯FY\KQXOLNUL]R-
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Y¿PPRPHQWıPGLY£NıPMVPHVHYQÝNWHU¿FK
P¯VWHFKVQDŀLOLLSěHGY«VWWURFKXDWUDNWLYQÝMģ¯
SUıMH]G\Ȋ pochvaloval si v cíli soutÝŀe Štajf
a zamyslel se nad prıbÝhem sezµny Ȍ0£PH
]DVHERXSÝWEH]SUREO«PRY¿FKVRXWÝŀ¯YěDGÝ
]MHYQÝVH]¼URÏXMHGORXKROHW£SU£FHDMH]Q£W
ŀHXŀMVPH]¯VNDOLVW¯PWRPRGHOHP6XEDUX
KRGQÝ]NXģHQRVW¯DŀHMHMPHFKDQLFLGRN£ŀRX
SHUIHNWQÝSěLSUDYLW-HIDMQWDN«WRMDNGREěH
IXQJXMHPHMDNRW¿PNGHNDŀG¿P£VYRX¼ORKX
ȂQDSě¯NODGP\V)UDQWLģNHPXŀVNYÝOHVSROXSUDFXMHPHYDXWÝFRŀE\ORYLGÝWLQDNYDOLWQ¯P
UR]SLVX9¿ERUQ£MHLSDUWDPHFKDQLNıNWRPX
Q£P0DUFHOD(KORY£WHQWRNU£WFK\VWDODGRNRQDO«]£]HP¯YVHUYLVQ¯]µQÝDL9O£ÑD=HOLQND
D3HWU%HKURYUROLȈOHGRY¿FKģSLµQıȆGRG£YDOL
SHUIHNWQ¯LQIRUPDFHRVWDYXWUDW¯=NU£WNDWR
E\ODY+XVWRSHÏ¯FKUDGRVW]£YRGLWȐWHG\DŀQD
MHGQXGUREQRVW$XWRVHQ£PYKRUN«PSRÏDV¯
SěHKě¯YDORWDNŀHMVPHPÝOLSRě£G]DSQXW«
WRSHQ¯DM£VLSěLSDGDOFKY¯OHPLMDNRIDN¯UQD
ŀKDY«PXKO¯Ȋ postÝŀoval si devÝtatěicetiletý
jezdec, jemuŀ ale zmínÝné Ȍhorké chvilkyȊ
nikterak nepokazily radost z prvenství.
Trochu sloŀitÝjší to pak mÝli Štajf s 5ajnohou na Ïervencové Bohemii. VlastnÝ poprvé
v prıbÝhu letošní domácí sezµny zazlobila
technika ,mprezy a posádka se musela chvilku obejít bez pouŀívání spojky, poté pro zmÝnu jet i s prasklou poloosou. Ȍ$QLWHQWRNU£W
WRYģDNQHE\ORIDW£OQ¯DGRNRQFHLVSUDVNORX
SRORRVRXMVPHYHWě¯GÝE\OLQHMU\FKOHMģ¯9\ERMRYDOLMVPHQDNRQHFQD%RKHPLLLGDOģ¯FHONRY«
SUYHQVWY¯YHWě¯GÝ]OHWRģQ¯FKQDģLFKY¯WÝ]VWY¯
E\ORYģDNWRKOHXUÏLWÝQHMWÝŀģ¯0£PH]QÝMRWR
YÝWģ¯UDGRVWSěHGQ£PLQDY¯FVNRQÏLO\SRX]H
VSHFL£O\NDWHJRULH6XSHU3ěLSRPQÝORPL
WRSURWRURÏQ¯NNG\QD5DOO\%RKHPLD
E\O\U\FKOHMģ¯QHŀP\SRX]HGUDK«YR]\:5&
VWDUWXM¯F¯QDY¯FWHKG\YH]YO£ģWQ¯NODVLȴNDFLȊ
tÝšilo VojtÝcha Štajfa.

MISTĚI
spÝch v Mladé Boleslavi znamenal, ŀe
k vytouŀenému titulu chybÝl v polovinÝ léta
barvám Subaru uŀ jen krıÏek. Týmové ¼Ïinkování na slavné Barum rally tedy mÝlo jasný
¼kol. VojtÝch Štajf s Františkem 5ajnohou uŀ
na ¼vodní mÝstské superspeciálce byli mezi
produkÏními vozy domácího šampionátu vıbec nejrychlejší a získali dokonce skalp pozdÝjšího vítÝze Miroslava -akeše. Daěilo se jim
také v ¼vodu obou etap, kdy na jednotlivých
rychlostních zkouškách dvakrát zaujali pozice
v první trojici své těídy, shodnÝ v obou etapách je ale také následnÝ potrápily transmise
jejich auta. Ȍ1DģWÝVW¯Q£PYVRERWXSRVORXŀLO
Yı]LSěHV]P¯QÝQ«SUREO«P\VWUDQVPLVHPL
SRě£GMHģWÝQDWROLNGREěHŀHMVPHYKRGQRFHQ¯

Na posledním závodÝ
Rallye Pěíbram svým
startem posádka
podÝkovala všem
kdo jí pomohli k zisku
letošního titulu

HWDS\Y\ERMRYDOLS£WRXSě¯ÏNXYHWě¯GÝ ]MHGHQ£FWLNODVLȴNRYDQ¿FK DVQ¯LERG\SRWěHEQ«
NGRVDŀHQ¯WLWXOXȊ nenechal si pokazit náladu
novopeÏený mistr republiky VojtÝch Štajf.
Ten také neskrýval dojetí Ȍ6DPR]ěHMPÝP£P
RKURPQRXUDGRVWMHWRRGPÝQD]DGORXK«URN\
]£YRGÝQ¯0H]LSURGXNÏQ¯PLYR]\MVHPVWU£YLO
WěLQ£FWVH]µQDRG5DOO\HĢXPDYDWRE\OR
YŀG\]DYRODQWHPYR]X6XEDUX,PSUH]D-VHP
SURWRģħDVWQ¿ŀHVHSU£YÝPQÝSRGDěLORY\ERMRYDWSUR]QDÏNX6XEDUXSUYQ¯WLWXOYKLVWRULL
QDģHKRQ£URGQ¯KRģDPSLRQ£WXYUDOO\SUR
6XEDUXÎHVN£UHSXEOLNDMHWRRGHPQHG£UHN]D
GORXK«URN\SRGSRU\NWHU«VHPLRGW«WRVSROHÏQRVWLGRVW£YDOR0£PVSRÏ¯W£QRŀH]HVY¿FK
RGSLORWRYDQ¿FKVRXWÝŀ¯MVHPMLFKVWU£YLO
SU£YÝ]DYRODQWHPYR]ı]QDÏN\6XEDUXDWRXŀ
MHSÝNQ£ě£GND
6DPR]ěHMPÝG¯NSDWě¯LQDģLPGDOģ¯PSDUWQHUıPDWDN«UHJLRQ£OQ¯PGHDOHUıP]QDÏN\
6XEDUXWHÑDOHPXV¯Pě¯FWŀHQHMGıOHŀLWÝMģ¯
SUR]£YRGÝQ¯MHSRGSRUDDWROHUDQFH]HVWUDQ
QDģLFKURGLQYÏHOHVPDQŀHONDPLDŀLYRWQ¯PLSDUWQHUNDPLYŀG\ħMVPHYHOLFHÏDVWRQD
FHVW£FKDPLPRGRPRYD]NU£WNDWRVQ£PL
QHQ¯VQDGQ«9W¿PXP£PHLVNYÝO«PHFKDQLN\YÏHOHV3DYOHP-DQRXģNHPFKY£OLWPXV¯P
LH[WHUQ¯VSROXSUDFRYQ¯N\ȂSDQD$OEUHFKWD
NWHU¿PRWRU\VWDY¯D0LFND.HKODNWHU¿MHODG¯
7DN«+RQ]X.XE¯ÏNDNWHU¿VHQ£PVWDU£RSRGYR]HN5RVħXĢDģNDNWHU¿]DMLģħXMHNYDOLWQ¯
WOXPLÏH5HLJHUVDPR]ěHMPÝYHONRXSRPRFQD
FHVWÝNWLWXOXMVPHF¯WLOLLRGYģHFKGDOģ¯FKÏOHQı
UHDOL]DÏQ¯KRLPHGL£OQ¯KRW¿PXRSUDYGXQHUDG
E\FKQDNRKRNROLY]DSRPQÝO.U£VQ«E\OR
OHWRVLIDQGÝQ¯QDģLFKSě¯]QLYFıGRNRQFHQD
%DUXPFHMVPH]DKO«GOLLWUDQVSDUHQWVQ£SLVHP
0LVWěLLWRQ£VRKURPQÝSRY]EXGLOR%\ODWR
NU£VQ£VH]µQDYģHP]DQ¯SDWě¯RSUDYGXYHOLN¿
G¯NDXŀWHÑVHWÝģ¯PMDNWRY]£YÝUXURNXVH
YģHPLRVODY¯PHȊ
VojtÝcha Štajfa tak dovezl hatchback
Subaru ,mpreza :5; ST, k titulu domácího
šampiµna prestiŀní kateJorie produkÏních
vozı v absolutním poěadí mistrovství skonÏil
tÝsnÝ za šesticí speciálı S , a protoŀe jej
v celém šampionátu naviJoval z pozice spolujezdce František 5ajnoha, patěí zaslouŀenÝ
titul i jemu. 1ezbývá neŀ obÝma z naší strany
vyslovit velikou Jratulaci
Q

Vojta ŠtajI našli
s Františkem Rajnohou
spoleÏnou ěeÏ velmi rychle
a celkových šest startı
pěetavili v pÝt vítÝzství

Jiŀ po první etapÝ Barum Rally
se celý tým mohl radovat
ze zisku letošního mistrovského titulu
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Subaristé
v Îesku,
to nejsou jen
Štajf a Kalista
7(;7.$5(/Ģ3$Î(.)272)5$17,Ģ(.'8Ģ(.

D. Suchý–M. Koutský

1HVSRUQÝQHMYÝWģ¯GRP£F¯
¼VSÝFK\]QDÏN\6XEDUXPDM¯
YOHWRģQ¯VH]µQÝÏHVN«KR
PRWRUVSRUWXQDVY«PNRQWÝ
VRXWÝŀ£FL9RMWÝFKĢWDMIVH
VSROXMH]GFHP)UDQWLģNHP
5DMQRKRXDWDN«-Lě¯.DOLVWD
QDYLJRYDQ¿0LFKDOHPĢRIUHP
2EÝW\WRSRV£GN\GRE\O\
PLVWURYVN«WLWXO\YHYHOPL
Y¿]QDPQ¿FKNDWHJRUL¯FK
UDOO\VSRUWXDWRQDY¯FVYHONRX
SěHYDKRX3URWRŀHRQLFKDOH
S¯ģHPHSRGUREQÝMLQDMLQ¿FK
VWU£QN£FKQDģHKRPDJD]¯QX
YÝQXMPHVHWHQWRNU£WYQDģHP
SUDYLGHOQ«PSěHKOHGXGRP£F¯FK
VSRUWRYQ¯FKDNWLYLW]QDÏN\
6XEDUX]HMP«QDY¿NRQıPMLQ¿FK
]£YRGQ¯Nı

VE SPRINTRALL< SE DAĚILO
ZIMMERMANNOVI

L. Firla jr.–Z. Jırka

NEJLÉPE SI VEDLI RİĿIÎKA
BÚŠ A FIRLA
V letošním Mezinárodním mistrovství
Îeské republiky v rally suverénnÝ ovládl
těídu  patěící produkÏním vozım
VojtÝch Štajf, do první pÝtice celkového
poěadí se ale vešel také Tomáš 5ıŀiÏka.
Moravskému jezdci nejlépe vyšla Ïervnová 5ally +ustopeÏe, kde obsadil ve těídÝ
stěíbrnou pěíÏku a doplnil tak double vozı
Subaru ,mpreza :5; ST,. V absolutním
poěadí byl sedmý, coŀ pro nÝj znamenalo

=atímco 5ıŀiÏka a B¼š stěídali v sezµnÝ
¼spÝchy a zklamání, u /umíra Firly tomu bylo
zcela naopak. Severomoravan byl v dojíŀdÝní do cíle ¼plnÝ stoprocentní a dva starty
v rámci Mezinárodního mistrovství promÝnil v tak mocný bodový pěídÝl, ŀe byl Firla
v celoroÏním hodnocení těídy sedmý. 8spÝl uŀ
na lednové rakouské -¦nner 5allye se starším
modelem ,mprezy, pro tÝŀkou srpnovou
Barum 5ally uŀ mÝl k dispozici modernÝjší
hatchback. 1o a i premiéra s ním dopadla
skvÝle Firla si sice chvíli pěivykal na novou
techniku, poté se ale dostal do dobré formy
a vybojoval své dosud nejlepší umístÝní na
této dlouhé soutÝŀi, těináctou pěíÏku. Ve těídÝ
to znamenalo cennou pátou pozici, se kterou
tak mohl být nadmíru spokojen ȌSamozěejmÝ se z výsledku radujeme 3ostupnÝ jsme
zrychlovali a posouvali se i ve výsledcích.
Druhý den jsme zase na mokrém povrchu
opÝt trochu zvolnili, musel jsem najít správný
zpısob jízdy na novém typu pneumatik, navíc
s výsledkem uŀ se nedalo moc hýbat. Auto
funJovalo skvÝle a i nÝkteré spíše preventivní výmÝny zvládl tým skuteÏnÝ perfektnÝ,
musím mechaniky moc pochválit. -edinou
vÝtší Ïasovou ztrátu nám pěi soutÝŀi zpısobil
defekt, ŀádné další potíŀe nenastaly. KoneÏné
umístÝní bereme všemi desetiȊ
1a populární Barumce dojel hned za Firlou
nestárnoucí Marcel TuÏek, který si právÝ pro
tuto soutÝŀ a také pro Ïervencovou Bohemii
zapıjÏil také techniku Subaru. 8rÏitÝ se mu
to vyplatilo, vŀdyħ právÝ body z tÝchto dvou
podnikı Ïinily víc jak polovinu jeho letošního
bodového pěídÝlu v národním šampionátu.
1o a v jeho koneÏném ¼Ïtování nakonec
těiapadesátiletému jezdci z &hodska patěila
ve těídÝ  skvÝlá bronzová pěíÏka Ta dala
vzpomenout na jeho výsledky z dávnÝjší
minulosti, kdy se stal ve své kateJorii dokonce
národním šampiµnem.

nejlepší umístÝní v dosavadní kariéěe. SolidnÝ
se 5ıŀiÏkovi vydaěila i Ïeskokrumlovská soutÝŀ, kde obsadil ve těídÝ pátou pěíÏku, bohuŀel
ve zbytku sezµny uŀ se trápil a na tyto výkony
nenavázal. 3odobnÝ stěídavé výkony pěedvádÝl i Martin B¼š. -unior z Krkonoš sbíral
cenné zkušenosti i na nÝkterých zahraniÏních
soutÝŀích, nedaěilo se mu ale dojíŀdÝt do cíle.
1ejcennÝjší výsledek si tak pěipsal na domácí
5ally Bohemia, kde zıstal ve těídÝ jen tÝsnÝ za
stupni vítÝzı, jarní klatovskou soutÝŀ dokonÏil mezi produkÏními vozy jako šestý.

Asi nejvÝtší fanclub v minulé sezµnÝ sprintrally mÝla sympatická posádka -osef =immermannȂ3avel =alabák. SeveroÏeši si pro rok
1 poěídili Subaru ,mpreza 11 s rodokmenem se zápisem leJendárního (mila Trinera.
V ¼vodu sezµny se s vozem postupnÝ sŀívali
a s výsledkem byli spokojeni pouze na domácí
5ally /uŀické hory, kde obsadili ve těídÝ pátou
pěíÏku. /etní podniky jim ale vyšly mnohem
lépe. V 3aÏejovÝ byli Ïtvrtí, no a v -eseníkách
se koneÏnÝ doÏkali i tzv. pµdiového umístÝní Ȃ
patěila jim v cíli v tÝŀké konkurenci produkÏních vozı těetí pěíÏka. Tamtéŀ dosáhl na své
nejlepší umístÝní v sezµnÝ také =denÝk =drá-
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hala, další vozy Subaru dovedli do šternberského cíle i 3etr KaÏírek a Dan Suchý. =dráhalu tento výsledek postrÏil aŀ do první desítky
prıbÝŀného poěadí šampionátu produkÏních
vozı, ještÝ pěed ním ale v koneÏném poěadí
ȴJuruje Miloš VáJner. Tento Mladoboleslavan
pěedvádÝl v sezµnÝ vyrovnané a spolehlivé
výkony, vsadil na spolehlivost a vŀdy uvidÝl
cíl 1Ýkolikrát se podaěilo bodovat také Milanu Samešovi a =deĊku 3okornému.
Samostatnou kapitolou je zkušený -aromír
Tomaštík. Ten opÝt nÝkolikrát pěedstavil na
trati ȌsprintıȊ starší vız Subaru ,mpreza
:5&, ne vŀdy se to ale setkalo s ¼spÝchem.
V ¼vodu sezµny ukonÏil zasnÝŀenou 5ally
Vrchovina návštÝvou pěíkopu, na domácí
Kopné se pak zastavil o strom. /épe se mu daěilo v +rádku nad 1isou, kde soutÝŀ dokonÏil
jako devátý a zejména na Valašské 5ally. Tam
se starším modelem Subaru obsadil skvÝlou
druhou pěíÏku celkového poěadí. 3arado[nÝ
nejspolehlivÝjší výkon v sezµnÝ Tomaštík
zaznamenal na těídenní Barum 5ally, kterou
s ,mprezou těídy  dokonÏil na sedmé pěíÏce
své kateJorie.

J. Zimmermann–P. Zalabák

M. TuÏek–P. DuIek
P. KaÏírek–B. Îernoch

U SOUSEDİ ZÁĚÍ BÉREŠ
Také ve slovenských rally se letos daěilo
vozım Subaru. 1ejvíce to šlo Subaru ,mpreza
5, se kterým -µzef Béreš ml. vybojoval
dokonce mistrovský titul ve těídÝ  a s ním
i celkovou těetí pěíÏku v absolutním poěadí
šampionátu . 1a 5ally 3rešov a 5ally Tatry
Béreš u nás doběe známý získal dokonce dvÝ
druhé pěíÏky koneÏného poěadí, a to v konkurenci speciálı Super  a :5&. 1a obou
zmínÝných soutÝŀích jej na stupních vítÝzı
doplnil se shodným vozem Subaru ,mpreza
5 i dvakrát těetí MaÑar +ádik, jenŀ také absolvoval celý slovenský šampionát a ve těídÝ 
se stal vicemistrem. Se Subaru pro zmÝnu ve
těídÝ  se v mistrovství Slovenska prezentoval
Mario &sente. Tento jezdec vybojoval v prıbÝhu sezµny jedno prvenství ve těídÝ a i nÝkolik
dalších umístÝní na stupních vítÝzı, odmÝnou
mu byla těetí pěíÏka v hodnocení sezµny. 1a
5ally /ubeník se za volantem Subaru ,mpreza
objevil i Beděich +abermann, který byl kdysi
vicemistrem Slovenska a který se na soutÝŀní
tratÝ vrátil po dvanáctileté pauze. 1ávrat
se mu vydaěil a v /ubeníku obsadil ve těídÝ
Ïtvrtou pěíÏku.
-ak vidno, vozy Subaru zdárnÝ bojují na
mnoha frontách, a i kdyŀ nÝkteěí z jejich
pilotı mÝli letos ponÝkud smolnou sezµnu,
nevzdávají se a uŀ teÑ pěemýšlejí o sezµnÝ
1. Ta by mÝla být pro znaÏku s hvÝzdami
ve znaku opÝt velmi pestrá a my vÝěíme, ŀe
bude i ¼spÝšná
Q

T. RıŀiÏka–J. Novák
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Subaru BRZ se po loĊské
zkušební sezµnÝ na japonských
okruzích letos nebývale daěilo

7(;7.$5(/Ģ3$Î(.)27268%$580272563257

Subaru oslavilo
premiérové prvenství BRZ,
i v rally patěí do špiÏky
produkÏních vozı

Druhé místo ve těídÝ na
Ïtyěiadvacetihodinovce N¾rburJrinJ
bylo pro tým STI spíše zklamáním
Sestava Andreas AiJner–Barbara
Watzl – Subaru Impreza záěí jako
hvÝzdy v emblému Subaru

A Barbaěe to navíc opravdu
sluší uznejte...

8ŀYSRORYLQÝURNXE\OR]ěHMP«ŀHLWXWRVSRUWRYQ¯
VH]µQXVL]QDÏND6XEDUXEXGHPRFL]DěDGLWGRVH]QDPX
WÝFK¼VSÝģQ¿FKWDN«QDPH]LQ£URGQ¯PSROL9MDSRQVN«P
VHUL£OXGRV£KODSRV£GNDYR]X6XEDUX%5=QDSUYQ¯Y¯WÝ]VWY¯
DGDě¯VHM¯WDN«YUDOO\9ŀG\ħMHQYQDģ¯UHSXEOLFHGRV£KOD
QDGYDPLVWURYVN«WLWXO\DSRGREQÝ¼VSÝģQÝVLYHGODWěHED
YVRXVHGQ¯P3ROVNXÏLYGDOHN«PPDWHěVN«P-DSRQVNX
EVROPSKM ȌENKİMȊ VLÁDNE AI*NER
V mezinárodním mÝěítku je v souÏasné dobÝ
asi nejvÝtší osobností znaÏky 5akušan Andreas AiJner. Toho jezdce si doběe pamatujeme
i u nás a není divu Ȃ byl pěed lety vybrán
krajanem BaumschlaJerem jako jeden
z velkých talentı pro tehdejší 5ed Bull -unior
Team a hned ve své první sezµnÝ se ¼Ïastnil
i dvou soutÝŀí Ïeského šampionátu. V 3ěíbrami se tehdy uvedl dokonce prvenstvím mezi
produkÏními vozy hned na ¼vodní rychlostní
zkoušce, brzy nato ale svıj mladický elán
nedokázal zkrotit a s vylomeným kolem odstoupil. 2statnÝ vzestupy a pády jej provázejí
vlastnÝ po celou kariéru. Dosáhl aŀ na titul
mistra svÝta, brzy poté se ale ze soutÝŀního
prostěedí zcela vytratil a teprve teÑ se zdá,
ŀe našel stabilní zázemí. 8chytil se u týmu
Stohl 5acinJ a s jeho vozem Subaru ,mpreza
5 ¼spÝšnÝ bojuje o pěední pěíÏky v rámci
3roduction &upu Mistrovství (vropy. -iŀ
v minulém roce v klasiȴkaci 3V šampionátu
,5& obsadil těetí pěíÏku a letos se mu daěí ještÝ
lépe. 1a Korsice navázal na prvenství z jarní
soutÝŀe na Kanárských ostrovech a opÝt byl
mezi produkÏními vozy nejlepší, v BelJii pak
ale po vlastních chybách obsadil aŀ Ïtvrtou
pěíÏku. 1ejlépe mu vyšla záěijová &horvatská
5ally. V ní znovu pěeválcoval celou konkurenci produkÏních vozı a v absolutní klasiȴkaci
obsadil fantastickou druhou pěíÏku. 3orazit
jej dokázal pouze mistr (vropy Kopecký
s továrním speciálem S. AiJner si z &horvatska odvezl i cennou &olin Mc5ae Flat 2ut
Trophy, udÝlovanou porotou za nejvýraznÝjší
výkon v soutÝŀi a posunul se do Ïela evropské
klasiȴkace 3V.

ANDREAS AIGNER
. .  Leoben Rakousko
'HEXWYVRXWÝŀ¯FK 2004
3UYQ¯VWDUWY06 Kypr 200
5DOO\'HXWVFKODQG
. Škoda Fabia WRC
Mistr svÝta v produkÏních vozech 200
. v Barum Rally 202 Subaru Impreza R4
2. v Chorvatské Rally 203
. v PV Subaru Impreza R4

1a nÝkterých evropských soutÝŀích se letos
s vozem Subaru ,mpreza 5 objevuje i MaÑar
András +adik. Ten obsadil v &horvatsku velmi dobrou šestou pěíÏku absolutní klasiȴkace,
ještÝ více si ale cení výkonu z BelJie. 1a tÝŀké
5ally <pres dokázal zastoupit chybujícího
AiJnera a barvy Subaru dovedl aŀ k stěíbrné
pěíÏce mezi produkÏními vozy. +adikovi se
daěí i v domácím i ve slovenském šampionátu, naopak Barum 5ally ukonÏil hned v ¼vodu
havárií. Ve =línÝ se pěedstavil i velezkušený
-aponec Arai, ani jemu ale nebylo dopěáno vidÝt cíl tÝŀké soutÝŀe, mnohem lépe si ale vedl
na dalších soutÝŀích mistrovství (vropy v 3olsku a pěedevším v 5umunsku. 1a Sibiu 5ally
5omania totiŀ e[mistr svÝta obsadil skvÝlou
těetí pěíÏku celkové klasiȴkace pochopitelnÝ
vyhrál poěadí produkÏních vozı a opÝt tak
prokázal, ŀe ještÝ nepatěí Ȍdo starého ŀelezaȊ.

VŠECHN< KOUT< SVÜTA VÍDAJÍ
ÚSPÜCH< SUBARU
Vozy Subaru si stále doběe vedou také
v mnoha národních šampionátech, zejména
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Toshi Arai je stále rychlý
pozvolna ale hodlá Ȍpěedat
ŀivnost synoviȊ

dek Ïervencového 5ajdu Karkonoského, který
ovládly vozy Subaru ,mpreza 5 dokonce
v tandemu Ȃ za ȌKajtemȊ byl druhý mladý
&huchala, aŀ za nimi skonÏily i všechny speciály kateJorie Super .

NA OKRUZÍCH PRVNÍ VÍTÜZSTVÍ
PRO SUBARU BRZ
v tÝch, kterým dominují obtíŀné tratÝ. Takový
,sland, tam na mistrovské soutÝŀi s názvem
SkaJafjardarrall bylo ze těinácti vozı, které se
vıbec dostaly do cíle, hned jedenáct Subaru
2 nÝco blíŀe je nám 1orsko, kde jsou dále
produkÏním vozım Subaru ,mpreza vÝrni
Andres *rondal i SveinunJ Bieltvedt, doběe
známí i ze soutÝŀí mistrovství svÝta. 3rávÝ tito
dva na severu pravidelnÝ obsazují pozice na
stupních vítÝzı i v absolutním poěadí, a pokud absentuje Mads 2stberJ s vozem :5&,
dokáŀou tak jako na nedávné 5ally +edemarken soutÝŀe i vyhrávat. V patách mají navíc
i talentovaného 3edera 2ksetera, jehoŀ ale
na posledních soutÝŀích trápila technika jeho
imprezy. = dalších zemí jmenujme namátkou
těeba Kostariku, kde svÝt rally ovládá rodinný
klan Montaltových, dlouhá léta tradiÏnÝ
pouŀívající vozy znaÏky Subaru Ȃ talentovaný
-osé Andres Montalto dokonce má za sebou
i ¼spÝšný me[ický debut v soutÝŀi mistrovství
svÝta, odkud si odvezl ceny za těetí pěíÏku ve
těídÝ. A v mateěské zemi znaÏky, v -aponsku"
-ak jsme jiŀ naznaÏili, zkušený tovární jezdec
Subaru, Toshi Arai, brázdí ÏastÝji soutÝŀe
ve svÝtÝ a na domácí tratÝ mu pěíliš Ïasu
nezbývá, prestiŀní 5ally +okkaido si však ujít
nenechal. Daěilo se mu tam stěídavÝ vyhrál
pÝt rychlostních zkoušek a chvíli vedl, první
etapu ale nedokonÏil , pěedevším ale sledoval
debut svého syna +irokiho, který by urÏitÝ
rád vykroÏil v otcových šlépÝjích. Ani jemu
se ale soutÝŀ zcela nevydaěila a jeho Subaru
zatím nestaÏilo na nej¼spÝšnÝjšího pilota
japonského šampionátu posledních let. Tím je
1orihiko Katsuta, který byl i na 5ally +okkaido z domácích pilotı nejlepší Ȃ jak jinak neŀ
s vozem Subaru ,mpreza.
1o ale pěece jen mnohem blíŀe neŀ -aponsko Ïi Kostarika je nám urÏitÝ stěední (vropa.
Tady, témÝě v našich domácích luzích a hájích
nesmíme zapomenout na pochvalu pro 3oláka Kajetana KajetanoZicze. 8ŀ jsme jej nÝkolikrát v našem maJazínu zmínili a i tentokrát
nemıŀeme jeho jméno pěeskoÏit. 5odák z polského TÝšína opÝt suverénnÝ vládne doběe
obsazenému národnímu šampionátu našich
severních sousedı, kdyŀ vyhrál v hodnocení
polského mistrovství ¼plnÝ všechny soutÝŀe,
které se jely 1ám udÝlal nejvÝtší radost výsle-

1ejen rally je ¼rodnou pıdou pro sportovní
¼spÝchy znaÏky Subaru. Tak jako kaŀdoroÏnÝ
se i tentokrát z¼Ïastnil její tým tradiÏní Ïtyěiadvacetihodinovky cestovních vozı na okruhu
1¾rburJrinJ. Îtveěice /asee, van Dam, Sasaki
a <oshida se svým Subaru :5; ST, bojovala
nejen se soupeěi, ale také s nevhodnÝ zvolenými pneumatikami. V hustém dešti ztratil kvıli
tomu tým mnoho minut a i kdyŀ ztrátu na
soupeěe v závÝru mohutnÝ stahoval, nakonec
mu chybÝlo na vítÝze  sekund. Druhá pěíÏka ve těídÝ také sice byla skvÝlá, pěesto ale
v cíli neskrýval tým zklamání. 3odle našeho
názoru ale celková . pěíÏka v konkurenci
1 vozı Ïasto mnohem silnÝjších neŀ Subaru B5= není vıbec špatným výsledkem.
Do japonského seriálu Super *T nasazuje
uŀ od loĊska znaÏka nový model Subaru B5=.
-e zěejmé, ŀe tento vız se soustavnÝ zlepšuje
a po těech umístÝních v první šestici z první Ïásti sezµny pěišla v létÝ sladká odmÝna
za velkou snahu. V závodÝ na 1 km na
okruhu Suzuka dokázala trojice <amanoȂSasakiȂ,Juchi v polovinÝ srpna zvítÝzit, a to
dokonce témÝě systémem startȂcíl a s tak
velkým náskokem, ŀe všichni soupeěi ztratili

KAJETAN KAJETANOWICZ
* 5. 3. 1979 Cieszyn (Polsko)
'HEXWYVRXWÝŀ¯FK 2000 (Fiat 126p)
3UYQ¯VWDUWY]DKUDQLÏ¯
Rally Bohemia 2006 (Subaru celkovÝ 4.)
Mistr Polska 2010 2011 2012 2013
(vesmÝs Subaru Impreza)
1. Rajd Polski 2010 2011 2013

na vítÝznou posádku víc neŀ jeden okruh
8kázalo se tak, ŀe znaÏka Subaru je i na
okruzích zamÝěená spíše na vytrvalost
a spolehlivost neŀ na okamŀitou rychlost,
právÝ tento závod byl totiŀ z celého seriálu
suverénnÝ nejdelší. 1ásledovala těetí pěíÏka ve vloŀeném podniku v rámci Asian /e
Mans Serie, která pěinesla týmu další body,
no a v souÏtu s dalšími nÝkolika bodovanými umístÝními to znamenalo, ŀe pěed
závÝreÏným závodem který se konal po
uzávÝrce tohoto maJazínu patěila týmu
pátá pozice v prıbÝŀném poěadí seriálu
Super *T , jen s tÝsným odstupem za
medailovými pěíÏkami.
Q

Na své domácí
soutÝŀi mistrovství
svÝta se pěedstavil se
Subaru také Fin Juha
Salo
Zkušený Ital
v rumunských
sluŀbách
Marco Tempestini
se pěedstavil i u nás
na Barum rally
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Subaru GFT
Coupe Hardtop
JEZDÍCÍ HISTORIE
9VHGPGHV£W¿FKOHWHFK]QDOLÏHģW¯PRWRULVW«GıYÝUQÝML
SRX]HMHGLQ«NXS«ȂĢNRGX56LFHVSRKRQHP
]DGQ¯FKNRODMHQÏW\ěVWXSĊRYRXSěHYRGRYNRXSěHVWR
FHONHPO¯ELY«DXWRY]£SODYÝNUDELFRLGQ¯FKVHGDQı
]QDÏHNĢNRGDĿLJXOL0RVNYLÏÏL'DFLDDMHMLFKGHULY£Wı
VNDURVHUL¯NRPEL1DE¯GNDY¯FHYDULDQWNDURVHULH
NRQHFNRQFıE\ODYW«GREÝWUHQGHPLXȌ]£SDGQ¯FKȊ
]QDÏHN9-DSRQVNXDY86$WDNXVSÝORQHMHQURGLQQ«
NRPEL6XEDUXNWHU«YRVREQ¯PYR]HYıEHFSRSUY«
QDVYÝWÝSěHGVWDYLORSRKRQYģHFKNRODOHMDNRMHKR
VRXUR]HQHFVH*)7KDUGWRSYSRORYLQÝVHGPGHV£W¿FKOHW
VWDORMHGQ¯P]QHMREGLYRYDQÝMģ¯FKPDO¿FKNXS«

7(;792-7Ü&+Ģ7$-)
)27267(-1Ü-$.21$675Ȃ
21'Ě(-.5287,/0$*$=1$06&/$66,&

Tento model s motorem EA-63 (boxer
OHV 1361 cm3 , pÝtistupĊovou pěevodovkou a pohonem pěedních kol se do Evropy
nedováŀel, podle dostupných informací byly
na starý kontinent dovezeny individuálnÝ
pouhé těi kusy v roce 16, a to prostěednictvím prvního dealera znaÏky Subaru
v Beneluxu, ȴrmy Huisman z nizozemského
mÝsta TZello. Model Coupe *FT hardtop
je nejluxusnÝjší verzí modelové ěady D/
*/ 1 a v levostranné verzi ěízení se
vyrábÝl pouze pro trh v 8SA (zde pozdÝji
s pěídomkem /eone a v Izraeli. S volantem napravo byl dále kromÝ domovského
Japonska prodáván v Austrálii, na 1ovém
ZélandÝ, v Jihoafrické republice a nÝkterých
dalších asijských zemích, napě. v Indonésii.
Těi kusy dovezené ȴrmou Huisman pak byly
ve verzi pro ŀidovský stát, jelikoŀ v sedmde-
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I kdyŀ se jedná o izraelskou speciȴkaci
první majitel na vız kvıli reJistraci
v EvropÝ musel nainstalovat mohutnÝjší
nárazníky US speciȴkace

V interiéru je vše pıvodní vÏetnÝ
tehdy pěíplatkového volantu Nardi
DesiJn pěístrojového štítu je poplatný
polovinÝ sedmdesátých let

9HVY«GREÝVHNOLGQÝ
PRKOMPHQRYDW
%)=Ȃ%R[HU)URQW
=HQLWKȂWHG\SRNXG
DQDORJLFN\YH]PHPH
Y]QLNQ£]YX
VRXÏDVQ«KR%5=SR
W«PÝěÏW\ěLFHWLOHWHFK

sátých letech platily v 8SA pěísnÝjší emisní
limity, a tak byla americká verze o 3 k:
slabší. Model *FT hardtop je na rozdíl od
kupé */ (ÏtyěstupĊová vybaven pÝtistupĊovou pěevodovkou a dvÝma dvojitými karburátory Hitachi. Ve své dobÝ se klidnÝ mohl
jmenovat BFZ Ȃ Boxer, Front, Zenith Ȃ tedy
pokud analoJicky vezmeme vznik názvu
souÏasného BRZ po témÝě Ïtyěiceti letech.

JEHLA V KUPCE SENA
I kdyŀ mnoho fanouškı znaÏky Subaru jiŀ
tyto modely nezaŀilo a víceménÝ je nezná,
byla by velká škoda jeden z výrazných modelı své doby v kateJorii sportovních kupé
zapomenout. Vzhledem k mému dlouholetému spojení se znaÏkou Subaru jsem velmi
touŀil vlastnit a pro budoucí Jeneraci fandı
znaÏky uchovat jeden takovýto skvost. V na-

šich konÏinách ale byla touha sehnat tento
automobil hodnÝ sloŀitým ¼kolem, navíc na
trhu, kde tyto vozy nebyly, by jistÝ bylo stejnÝ sloŀitým ¼kolem sehnat náhradní díly
pro renovaci. Asi pěed dvÝma lety jsem si
tak dal pár inzerátı po evropských automobilových serverech a svÝte div se, postihlo
mne neuvÝěitelné štÝstí. /etos v lednu, asi
rok a pıl po uveěejnÝní inzerátu na jednom
nizozemském serveru, mne kontaktoval
nÝmecký majitel modelu *FT coupé hardtop. Zachoval jsem pěísloveÏný ledový klid,
i kdyŀ jsem vÝdÝl, ŀe jsem našel subarácký
Ȍzlatý JrálȊ. JeštÝ vÝtší pěekvapení nastalo,
kdyŀ mnÝ majitel poslal fotky. Auto bylo
v mnohem lepší kondici, neŀ jsem oÏekával.

ROZŠÍĚENÍ SBÍRK<
Historie auta je opravdu zajímavá. Byl to

*FT Coupe Hardtop má
stahovatelná i zadní okénka
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FASCINACE
Zajímavostí je dvojí vy¼stÝní výfuku kdy
pod celým vozem jdou dvÝ vÝtve
od levých a pravých válcı motoru boxer

Subaru GFT Coupé Hardtop (1976)
MOTOR
Îtyěválec s protilehlými válci (boxer)
oznaÏení EA 63 dvojité karburátory Hitachi
VRTÁNÍ × ZDVIH: 5  60 mm
ZDVIHOVÝ OBJEM: 1361 cm3
.2035(61320Ü5 951
VÝKON: 72 koní pěi 6400min
72Î,9020(17 9 Nm pěi 4000min
3Ě35$9$60Ü6, 2 dvojité karburátory
Hitachi HC22 ruÏní sytiÏ
ZAPALOVÁNÍ: RozdÝlovaÏ
3Ě(1266/<
Pohon pěedních kol pÝtistupĊová
synchronizovaná pěevodovka 5  zpÝtný chod
SPOJKA jednokotouÏová suchá
=3Ě(92'291 Stálý pěevod 4125
HNANÁ NÁPRAVA: I. 3307 II. 2157
III. 151 IV. 1156 V. 0942 Z.4100

jeden z jiŀ zmínÝných těí kusı Ȃ dva vozy
(vínový a modrý se prodaly holandským
zákazníkım, těetí stěíbrný vız si pan Huisman ponechal jako pěedvádÝcí a výstavní
exponát. Stěíbrné auto tak stálo s pěestávkami v jeho shoZroomu aŀ do roku 1, kdy
jej koupil nÝmecký sbÝratel Arno Enners.
3an Enners byl sbÝratelem japonských
historických aut a specializoval se na Toyotu. Koncem loĊského roku mu ale chybÝly
peníze na poěízení jednoho obtíŀnÝ sehnatelného modelu Celicy, a tak si vzpomnÝl na
mıj inzerát a odpovÝdÝl. 1a koupi jsme se
dohodli velmi rychle, a jak jen poÏasí dovolilo, stÝhovalo se kupé o 6 kilometrı na
východ. I kdyŀ cenu, za kterou jsem tenhle
vysoce raritní automobil poěídil, zveěejnit nechci, musím ěíct, ŀe vynaloŀených
penÝz nelituji. To auto má totiŀ duši, kterou
postupnÝ a s velkým Justem objevuji. Mým
¼myslem nebylo a není stát se sbÝratelem
veteránı, ale pěiznám se, ŀe jednu asi
obtíŀnÝ realizovanou touhu v tomto ohledu
mám. K tomu dát dohromady celou tehdejší
modelovou ěadu sice mám ještÝ daleko, na
naší dílnÝ ale uŀ stojí další Ïerstvý ¼lovek
v relativnÝ zachovalém stavu Ȃ Subaru
D/1 v dvoudvéěové verzi. Ale o tom zase
nÝkdy pěíštÝȐ
Q
První majitel vybavil Subaru GFT
coupe hardtop dobovými
sportovními ráfky Wolfrace

KAROSERIE/PODVOZEK
Samonosná ocelová dvoudveěová
3Ě('1=$9ÜĢ(1 MacPherson se
stabilizátorem
=$'1=$9ÜĢ(1 Torzní tyÏe
7/80,Î( Teleskopické
%5='< Vpěedu kotouÏové vzadu bubnové
s posilovaÏem ruÏní brzda mechanicky
ovládaná
Ě=(1 Hěebenové prımÝr otáÏení 96 m
KOLA: 5  13ȓ
31(80$7,.< 155 SR13
ZAJÍMAVOST: Pěíplatková kola Wolfrace
6  13 s pneumatikami 1560 R13
52=0Ü5<+0271267
ROZVOR: 2455 mm
52=&+2'93Ě9=$'8 12751220 mm
'Ģ9 4035  1520  1350 mm
HMOTNOST: 65 kJ
-='19.21<6327Ě(%$
=5<&+/(1 z 0 na 100 kmh za 151 s
1(-9<ĢĢ5<&+/267 154 kmh
6327Ě(%$ udávaná 72 l100 km
2%'2%952%<32Î(7.86İ
1975–1976  nezjištÝno
Cena v Nizozemsku v r. 1976
1/* FFD.Ï
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7(;721'Ě(-/,//,1*)2720$57,175'/$

-Lě¯.DOLVWD
Y6XEDUX
/HJDF\56
ovládl Ïeskou
rallye historikı
ten skuteÏnÝ nejsilnÝjší záŀitek pěišel asi
v ¼plnÝ prvním závodÝ. Kdyŀ jsme pěijeli na
Šumavu tak silnÝ pršelo, do toho se závodilo
na uzouÏkých silniÏkách v lesích, kde zbyla
spousta štÝrku ze zimy. Závod se navíc jel
v rámci evropského šampionátu, takŀe vedle
nás startovaly leJendární /ancie 3 a na
nÝco takového se nedá zapomenout.

/idé, kteěí to nikdy nezaŀili, neví, co všechno to obnáší, jaká je to děina a co všechno
je těeba tomu obÝtovat.
-VWHU£GŀHMVWHVHUR]KRGOSU£YÝSUR
6XEDUX"
Jsem hroznÝ rád, ŀe jsem si vybral Subaru, auto na závodech funJovalo skvÝle,
tedy aŀ na první závod, kde se objevila závada na motoru. To jsme ale vyěešili a od
té chvíle uŀ auto funJovalo na výbornou.
Je vidÝt, ŀe má Subaru opravdu kvalitní
techniku, ostatnÝ kdyby nemÝlo, jen tÝŀko
bychom s ním dosáhli na nejvyšší posty.
Îastokrát jsme navíc byli rychlejší neŀ soudobá auta jedoucí Mezinárodní mistrovství
v rallye. BÝhem letošního roku jsem mÝl
díky našemu hlavnímu partnerovi, Subaru
A/M, moŀnost vyzkoušet nejnovÝjší
modely Subaru a jsem osobnÝ moc rád, ŀe
i nová auta si zachovávají to nejdıleŀitÝjší.
Zıstávají auty, která je radost ěídit, nejde
o poÏítaÏ na Ïtyěech kolech, pěesnÝ cítíte,
jak reaJuje ěízení, jak auto absorbuje
nerovnosti a pánem situace jste vy, ne
hromada elektroniky.

9\OHSģRYDOLMVWHQÝMDNDXWRYSUıEÝKX
VH]µQ\"
V zásadÝ všechno kromÝ brzd Alcon, které
byly pěesnÝ podle homoloJace koupené z AnJlie. Jde o jedinou vÝc, která byla bezproblémová aŀ do konce sezµny. Všechno ostatní ale
byl problém. Zásadní zmÝny se týkaly podvozku, zmÝnili jsme znaÏku, takŀe bylo potěeba
hodnÝ se vÝnovat jeho nastavení. Velkou roli
sehrála i pěevodovka, která se i pěes vysokou
cenu musela radikálnÝ pěepracovat, aby
funJovala tak, jak má.
-DN£E\ODEÝKHP]£YRGıDWPRVI«UD"
Atmosféra bÝhem závodı byla ¼ŀasná, fanoušci nám dávají sílu bojovat. /idé za námi
chodili do boxı a dÝkovali nám, ŀe jedeme
tak, jak jedeme, srdcem. Je vidÝt, ŀe to lidi
baví a je to krásný pocit, který jsme si vŀdycky
pěáli zaŀít na vlastní kıŀi. Je velká škoda, ŀe
má rallye teÑ díky médiím neJativní obraz.

&KWÝOE\VWHQÝNRPXSRGÝNRYDW"
BÝhem celého mistrovství nám pomohlo mnoho zkušených závodníkı, z ěad
rallye leJend to je 3avel Šofr nebo /adislav
KěeÏek, konkrétnÝ na rallye Krumlov nám
těeba pomohli s rozpisem. VlastnÝ nás
celou tou rallye provedli, za coŀ jim patěí
velký dík. Díky patěí i kamarádım konkurentım, napěíklad Karlu Trojanovi, který
nás koleJiálnÝ upozornil na nebezpeÏná
místa na trati. 1emıŀu ale zapomenout
ani na sponzory, napěíklad S8BAR8 A/M
nebo REHAS3ORT, kteěí po celou dobu stojí
pěi nás. 3oslední vÝtou bych rád podÝkoval
všem fanouškım a nadšencım rallye, je
to fantastický pocit, kdyŀ je vidíte periferním zrakem na trati, jak jásají nad vaším
prıjezdem.
Q

-Lě¯.DOLVWDPÝOMHGHQYHON¿VHQ6W£WVHPLVWUHPÎHVN«UHSXEOLN\
KLVWRULFN¿FKDXWRPRELOıYOHJHQG£UQ¯P6XEDUX/HJDF\56NWHU«
YÝUQÝNRS¯UXMHYı]&ROLQD0F5DH/HWRVVLKRVSOQLO
8ŀ bÝhem prvního testování v Ŀiŀelicích se
závodní /eJacy dokázalo probojovat na páté
místo napěíÏ kateJoriemi. Vstup do mistrovství ale Kalista s Šofrem nemÝli nejsnazší,
v pěedposlední erzetÝ se objevil problém na
zapalování motoru, který následnÝ vypovÝdÝl
sluŀbu ¼plnÝ. 3ěitom aŀ do té chvíle Kalista
vedl ŀeběíÏek.
Všechno si ale posádka vynahradila
v dalším podniku, Rallye Îeský Krumlov, kde
v osmi z těinácti erzet vybojovali prvenství.
Od první chvíle by ale takový vývoj závodu
pěedpovídal jen málokdo, vstup do podniku
Kalistovi zkomplikovalo poÏasí ȌSpoléhali
jsme na pěedpovÝÑ a nazuli suché pneumatiky. 3roJnµzy se však nevyplnily, místy pršelo
tak, ŀe stÝraÏe nestíhaly. 3o servisu a pěezutí
pneumatik se sice setmÝlo, ale auto uŀ funJovalo skvÝle.Ȋ Svıj náskok Kalista prıbÝŀnÝ
posiloval a do cíle dojel bezmála o šest minut
děíve neŀ soupeěi.
3rvenství si posádka vydobyla i v rámci
Valašské Rallye, E3/cond Rally AJropa v HoraŀÑovicích nebo na Rally Jeseníky. 1a Rally
Jeseníky to ovšem nevypadalo vıbec na lehké
vítÝzství. BÝhem první rychlostní zkoušky posádka ztratila cenné sekundy výjezdem mimo
traħ ȌByl jsem v jedné zatáÏce moc rychlý,
v tu chvíli se mi zjevil duch Colina a ěíká DRĿ
TO Tak jsem to drŀel a uŀ jsem byl venkuȋ
3osádka nakonec ztrátu bez vÝtších problémı
dohnala a v cíli slavila vítÝzství.
1a post nejvyšší by Kalista pravdÝpodobnÝ
dosáhl i bÝhem poslední letošní rallye v 3ěíbrami, ta byla ale po havárii jiného závodníka
ukonÏena. I tak dokázali Kalista se Šofrem
s velkým pěehledem vybojovat titul, na který
pıvodnÝ pomýšleli aŀ pěíští sezµnu.

5 OTÁZEK PRO JIĚÍHO KALISTU
.WHU¿PRPHQW]OHWRģQ¯FK]£YRGıY£P
QHMY¯FXWNYÝOYSDPÝWL"
TÝch památných momentı je spousta, ale
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FOTO ADVENTURE

tok na Berlín
v Subaru Forester

7HUP¯QȌDGYHQWXUHȂGREURGUXŀVWY¯ȊMHYWLWXONXSě¯]QDÏQÝ
1HY\U£ŀHOLMVPHVLFHQD%HUO¯QV¼P\VOHPKRGRE¿WPÝOLMVPH
P¯URYÝMģ¯]£PÝU&KWÝOLMVPHY\Xŀ¯WMHKRQHRSDNRYDWHOQRX
DWPRVI«UXSURPµGQ¯HGLWRULDOPDJD]¯QXDÁMA$PÝOLMVPH
WRģWÝVW¯ŀHMVPHVHPRKOLY\GDWGR%HUO¯QDYHYR]H6XEDUX
)RUHVWHUNWHU¿Q£PGRYR]FHSRVN\WOQDFHO¿Y¯NHQG
Berlín je mÝstem paradoxı. BezpoÏet
ultramoderních staveb se tu snoubí v pěirozené symbiµze s mnoŀstvím pamÝtihodností, nabídka kulturních aktivit všeho
druhu sem láká umÝnímilovné publikum
všech Jenerací. 1 muzeí, významné

I interiér Forestra si na
módních snímcích „zahrál“

orchestry v Ïele s mezinárodnÝ uznávanou
svÝtovou jedniÏkou Ȃ Berlínskou ȴlharmonií
Ȃ těi velké operní sály s odváŀnou dramaturJií
a prıkopnickými operními i baletními inscenacemi a velký poÏet divadel, varieté, revue
a kabaretı. To vše dÝlá z Berlína kulturní
centrum, které dovede okouzlit kaŀdého.
1ás ale na nÝmecké metropoli fascinuje
ještÝ jedna podstatná vÝc. Je totiŀ tyJlíkem,
v nÝmŀ se pěetavují nejrıznÝjší trendy
a mµdní styly. Berlín dnes diktuje nejnovÝjší
azimuty smÝěování v oblasti mµdy, ŀivotního stylu, hudby a umÝní. 3roudí sem umÝlci
z celého svÝta, inspirovaní zdejší pěekypující kreativitou. I díky nim se z této metropole
stává aktuálnÝ jedno z nejnapínavÝjších
míst v celé EvropÝ.
A proto jsme do této ŀivé, a enerJií sršící
metropole, kterou charakterizuje neustálá
promÝna, vyrazili i my s ¼myslem nafotit
sérii snímkı, na níŀ by prezentovanou
mµdu atmosféra Berlína pěirozenÝ umocĊovala.
Cesta do Berlína probÝhla ¼ŀasnÝ rychle
a v tak komfortním pohodlí, jaké jen tohle

skvÝlé S8V mıŀe nabídnout. SamozěejmÝ jsme si nemohli nechat ujít pěíleŀitost
vyzkoušet maximální výkon motoru hned,
jak jsme najeli na nÝmecké dálnice. Jakmile
to umoŀĊovala situace silniÏního provozu,
ȌletÝliȊ jsme jako šíp. Byli jsme pěekvapeni,
ŀe i ve vysokých rychlostech se vız choval
stabilnÝ a hluÏnost uvnitě byla skoro minimální, takŀe nebyl problém cestu proklábosit s celou posádkou.
V BerlínÝ samotném se nám pak velice
hodila inteJrovaná naviJace, která je snadno ovladatelná i za jízdy. Takŀe ve mÝstÝ,
které jsme ani trochu neznali, nebyl ŀádný
problém najít místo srazu s fotoJrafem. Jeho
první slova pěi setkání byla, Ȍmáte hustou
káruȊ. A ano, i barva se mu líbila. MintovÝ
zelené S8V vypadá opravdu skvÝle.
Zavazadlový prostor jsme mÝli uŀ z 3rahy
plný obrovských nákupních tašek se stylinJem a s naší batoŀinou, ale ani tak nebyl
absolutnÝ ŀádný problém vmÝstnat tam
ještÝ velká foto-svÝtla vÏetnÝ stativu.
1áš tým, který Ïítal pÝt lidí, mÝl ¼ŀasné
pohodlí po celý den pojíŀdek po mÝstÝ Berlín, který jsme celý objeli asi dvakrát. Taktéŀ
pěi Ïastém parkování, kvıli obhlíŀení scén
pro focení, nám byla velkým pomocníkem
zadní kamera, která se automaticky aktivovala pěi couvání.
Druhý den po focení jsme se vydali
na cestu zpÝt do 3rahy s pocitem doběe
odvedené práce zejména díky stoprocentnímu spolehnutí se na našeho ȌsubíkaȊ. Jen
kdybychom ho v závÝru víkendu nemuseli
vracet -.
1akonec snad uŀ jen velké podÝkování
dovozci Subaru za skvÝlou spolupráci a neménÝ skvÝlý vız, díky nÝmuŀ pro nás bylo
po celý víkend snad všechno moŀné.
Q

Za DÁMA magazín,
módní redaktor Stan Steiner
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Na projektu Berlín se podíleli:
fotograf 9UDWNR%DUÏ¯N styling
a art direkce Stan Steiner,
model Erik Reisinger,
produkce a backstage foto
Petr Dobiáš a Camill Wallner
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Jak se rodil

BRZ

3Ě,35$9,/2Ģ)27221'Ě(-.5287,/$$5&+,9

Drobné rozdíly v designu
Toyoty a Subaru jsou kromÝ tvaru
pěedního nárazníku, svÝtel a mlhovek
také v provedení zpÝtných
zrcátek a štítku

9¿NěLNHP%5=NRQHÏQÝYÎ5
MVPHQDRE£OFHPLQXO«KRY\G£Q¯
6XEDUXPDJD]¯QXSěLY¯WDOLIDNW
ŀHVSRUħ£NY]HģO¿]HVSROXSU£FH
6XEDUXD7R\RW\MHXQ£V
NRQHÏQÝNP£Q¯LYSURYHGHQ¯
VHPEO«PHPģHVWLKYÝ]G3OHM£G
-HQŀHFK\EÝORP£ORDNH]URGX
RSÝYRYDQ«KRVSRUWRYQ¯KRYR]X
YıEHFQHGRģOR
V obou verzích, jako Toyota GT86 i jako
Subaru BRZ, uŀ oriJinální zadokolka posbírala ěadu ocenÝní v renomovaných anketách
(i v ÎR reálnÝ aspirovala na titul Auto roku ,
fandové jsou nadšení, ŀe je tu k mání miliµnový sporħák za míĊ neŀ miliµn a všichni chválí
prozíravost sesterských automobilek Toyota
a Subaru, ŀe vyvinuly tak skvÝlý Jenerátor
jízdních záŀitkı.
OtevěenÝ o okolnostech vzniku vozu promluvil na stránkách Toyoty v dialoJu s bloJery Tetsuja Tada, vedoucí vývoje GT86.
http://blog.toyota.co.uk/tada-how-toyota-and-subaru-created-the-gt86
Jeho zajímavé odpovÝdi na zvídavé otázky
fanouškı si mıŀete pěipomenout na
http://www.youtube.com/watch?v=aQNGUzDgzmI
My vám z jeho napínavého vyprávÝní
o historii zrození Toyoty GT86 a Subaru BRZ

Za vývoj sesterských modelı
GT6 a BRZ byl odpovÝdný
Tetsuja Tada

Kompaktní motor Subaru
s protilehlými válci je
ideální pro výslednou
aerodynamiku a vzhled vozu

nabízíme, s pouŀitím pasáŀí z Ïlánku Honzy
Koubka na autoZeb.cz, tento výtah
ȌTohle auto dostalo šanci na zasedání
podnikové rady Toyoty v roce . Vedení
diskutovalo skliÏující fakt, ŀe lidé ztrácejí
o auta zájem a hledalo odpovÝÑ na otázku,
jak to Toyota mıŀe zmÝnit,Ȋ ěíká Tetsuja Tada.
ȌJeden z návrhı znÝl ȈJít zpátky ke koěenım
a postavit sportovní auto, které by zájem obnoviloȆ. Rada v minulosti návrhy sportovních
vozı opakovanÝ zamítala jako problematickou investici s minimální šancí na efektivní
zhodnocení, ale tentokrát bylo rozhodnuto, ŀe
pokud technická divize dokáŀe pěijít s nÝÏím,
co obnoví zájem zákazníkı, marketinJové
oddÝlení ji podpoěí.Ȋ
Tohle rozhodnutí zmÝnilo ŀivot i Tatsujovi. ȌJá jsem v té dobÝ dÝlal v oddÝlení pro
minivany, ale mÝsíc po zasedání za mnou
pěišli a ěekli mi ȈZapomeĊ na minivany, teÑ
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pracuješ na projektu sporħákuȆ. ZaÏal jsem,
jak se sluší, dıkladným prızkumem. A došlo
mi, ŀe všeobecný spoleÏný mustr, podle
kterého se dnešní sportovní auta staví, se dá
shrnout do dvou poŀadavkı auto musí být
velmi rychlé, a musí své schopnosti dokázat
skvÝlými okruhovými Ïasy. Jenŀe kdyŀ jsem
tenhle zavedený imperativ diskutoval s nadšenci po celém svÝtÝ, prakticky pokaŀdé mi
ěekli, ŀe zrovna o to pěíliš nestojí. Tihle chlapi
hodnotili kvalitu vysnÝného sporħáku podle
jiných kritérií.

PR<Î OD STEREOT<PU
Kdyŀ jsem ovšem mÝl pěed radou prezentovat svou první pěedstavu, jejich hlavní
otázka byla ȈJak to bude rychlé"Ȇ. 1edovedli
si pěipustit, ŀe by auto mohlo být opravdu
splnÝným snem fanouškı a pěitom nebylo
kdovíjak rychlé. V tu chvíli jsem si pomyslel,

ŀe nadšenci moŀná mÝli pravdu, kdyŀ mi
tvrdili, ŀe Toyota je ta poslední automobilka,
která by mohla na takové zábavné a nepěíliš
rychlé auto kývnout.
Jenŀe i z mých setkání s vývojáěi sporħákı
konkurenÏních automobilek zěetelnÝ plynulo, ŀe ten stereotypní dıraz na rychlost
vytváěí nÝco, co by se dalo nazvat ȌÐáblıv
cyklusȊ stále se zvyšující rychlost vyŀaduje
i rıst výkonu a hmotnosti, a tudíŀ i ceny.
ZaÏal jsem tedy pracovat na poŀadavcích
pro odlišný druh sportovního auta. Musí
mít motor vpěedu a pohon zadních kol, ale
také musí být ȈcoolȆ a tím myslím nízkou
pěíÑ. Jenŀe všechny motory od Toyoty jsou
pomÝrnÝ vysoké a to by znamenalo, ŀe aby
splnilo testy bezpeÏnosti chodcı, muselo
by auto mít vysoký pěedek. A to by nebylo
dobré pro aerodynamiku, vzhled, ani ȈcoolȆ
faktor.

Zadní spoiler
je decentní
a zároveĊ ¼Ïelný
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ného vývoje sportovního auta, mÝli jsme na
dosah odpovídající plochý motor.
Kdyŀ jsme s plány na sportovní auto poprvé
pěišli na Subaru, nemohli uvÝěit, ŀe projektujeme nÝco, co nemá pohon všech kol ani
turbodmychadlo. ȈKdo to bude kupovat"Ȇ ptali
se. Chvíli jsme o tom debatovali, ale pak to
skonÏilo na mrtvém bodÝ a pıl roku se nic nedÝlo. 3ak jsme ale postavili prototyp, zaloŀený
na Subaru /eJacy, a v tu chvíli se zaÏal postoj
Subaru obracet. To auto jsme jim pıjÏili a lidé
z vedení Subaru za námi pak pěišli a ěíkali
ȈTo je tak zajímavé auto... 3okaŀdé, kdyŀ s ním
nÝkdo vyjede, vrací ho s ¼plnÝ ojetými zadními pneumatikamiȆ
3rojekt se tedy znovu rozjel a pıvodním
plánem bylo vzít motor od Subaru tak jak
byl Ȃ zejména z ȴnanÏních dıvodı. Za další
rok vývoje ale obÝ strany vidÝly, ŀe máme
problém. MÝli jsme sportovní auto, ale potěebovali jsme výkon na ¼rovni 1 koní na litr
objemu a také emise CO2 do 16 Jkm. 3lochý
Ïtyěválec od Subaru zvládnul vŀdycky jednu
z tÝch hodnot, ale nikoliv druhou. 3okud jsme
chtÝli 16 Jkm, dostali jsme šedesát koní na
litr, celkem tedy 12, coŀ nebylo dost.

PROBLÉM V<ĚEŠÍ PĚÍMÉ
VSTĚIKOVÁNÍ (A PAN KOBUKI)

Sedmnáctipalcová kola
nakonec vývojáěi vyhodnotili
jako nejlepší kompromis
z hlediska akcelerace,
brzdÝní a ovladatelnosti
vozu

Zdálo se, ŀe to bude nepěekonatelná pěekáŀka. 1a simulátoru motorı jsem se snaŀil najít
nastavení, které by nám zaruÏilo potěebné
hodnoty. 3ěišel nám tam na pomoc šéȴnŀenýr
/exusu /FA a potvrdil, ŀe systém pěímého
vstěikování Toyota DS v kombinaci s jistým
vrtáním a zdvihem by mohlo zajistit hledané
parametry.
1o a pak jsme mÝli tunu problémı s pěedstavenstvem Toyoty. 3otěebovali jsme
nejpokroÏilejší systém pěímého vstěikování,
ale kdyŀ jsem ěekl, ŀe odhalím vnitěnosti nejnovÝjšího výdobytku Toyoty cizí spoleÏnosti,
ěekli mi Ȉzbláznil jste seȆ"
Zachránil nás šéf vývoje motorı Šinzo Kobuki, který vyrábÝl uŀ motor pro leJendární
AE86. ZaÏal pěesvÝdÏovat pěedstavenstvo, aby
nám dovolili pouŀít DS. Moŀná byste pěedpokládali, ŀe kdyŀ vlastnili nÝjaké akcie Subaru,
mÝlo by být sdílení technoloJií a propojování
ȴremní kultury mezi obÝma automobilkami
na poěadu dne a plánovaný krok by se jim
mÝl zdát oboustrannÝ výhodný. Ale bohuŀel.

CHCE TO PLOCHÝ MOTOR
Rychle mi došlo, ŀe pro cool sportovní auto
bychom potěebovali plochý Ïtyěválec nebo rotaÏní :ankelıv motor. Šħastnou náhodou v té
dobÝ Toyota a Subaru zrovna ohlásily dohodu
o spolupráci. 3ěestoŀe se to netýkalo spoleÏ-

NEÎEKANÁ REAKCE SUBARU
(A OPÜT ZASÁHNE PAN KOBUKI)
A co bylo ještÝ horší reakce Subaru. Jak blesk
z Ïistého nebe nás konsternovalo jejich odmítnutí ȈAni pěes naše mrtvoly.Ȇ Šlo o to, ŀe jejich
pěedchozí zkušenosti s pěímým vstěikováním
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vy¼stily vŀdy jen ve spoustu problémı. Šéf
vývoje jejich motorı mÝl pěed tím na starost
zavedení pěímého vstěikování do Subaru,
a tak byl naladÝn velmi neJativnÝ.
Zachránil nás opÝt pan Kobuki. Ȉ3ěesvÝdÏím je,Ȇ ěekl. Dokázal to, ale musel se zavázat,
ŀe se osobnÝ zaruÏí za pěípadné problémy. Co
nakonec všechny pěesvÝdÏilo, byl první prototyp motoru. Dokáŀete si asi pěedstavit, ŀe
vztahy mezi Toyotou a Subaru byly v té dobÝ
doslova na bodu mrazu. 3ěipouštím, ŀe i já
jsem si v rızných fázích vývoje poěád ještÝ
ěíkal Ȉna tohle nikdy nepěistoupíȆ. Dokonce
i pan Kobuki si nemyslel, ŀe Subaru dokáŀe
akceptovat systém DS, porozumÝt jeho výhodám a tomu, jak je pro vývoj nového sporħáku
dıleŀitý. 1ebyl jsem v nejlepší náladÝ.

Na ledu sice pohon AWD
chybí, ovladatelnost vozu
je ale i na kluzkém povrchu
výborná

Jakmile byl hotov
prototyp, všichni
MVPHF¯WLOLŀHYÝFL
nabraly správný
VPÝU

KONEÎNÜ PĚÍZNIVÝ VÍTR
S pocitem, ŀe stojíme doslova pěed neprostupnou bariérou odmítání, jsme v roce
28 postavili prototyp o výkonu 1 koní.
Ten zaÏal rozleptávat antipatie a znamenal
poÏátek vzájemného respektu mezi vývojáěi
Subaru a Toyoty. Jakmile byl hotov prototyp,
všichni jsme se sešli a cítili, ŀe vÝci nabraly
správný smÝr, ŀe zavál pěíznivý vítr. 1ajednou panoval pocit, ŀe jsme spoleÏnÝ na jedné
lodi. A tu jsme pak zdárnÝ dovedli do pěístavu
Ȃ k sériové výrobÝ sourozeneckých modelı
Toyota GT86 a Subaru BRZ.Ȋ
Q

Ryzí sporħák za cenu
obyÏejného sedanu stěední
těídy se díky spolupráci
Subaru a Toyoty stal na trhu
hitem
S litrovým výkonem
100 koĊských sil a hodnotou
emisí CO2 164 gkm je
dvoulitrový motor Subaru
unikátním dílem
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TECHNIKA V POHYBU

R<CH/OSTÍ
Systém SI-Drive se stává
VW£OHREO¯EHQÝMģ¯P9PRGHOX
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MHKRVSHFL£OQ¯YHU]HNWHU£
VHOLģ¯RGYģHFKRVWDWQ¯FK
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TEXT: PETR HANKE, FOTO: ARCHIV

Ovládání systému SI-Drive
pomocí dvojice tlaÏítek snad
nemıŀe být jednodušší
Podle vybraného reŀimu lze
manuálnÝ volit mezi šesti
nebo osmi pěevodovými
stupni

Stále více elektroniky v automobilech pěináší mnoho pěedností. V obecném smyslu je
zěejmÝ nejvýznamnÝjší ta, díky níŀ se moderní automobily mohou mnohem ¼ÏinnÝji
pěizpısobovat rızným jízdním situacím,
které je pěi provozu potkají. Ideálním pěíkladem je v tomto smÝru elektronická ěídicí
jednotka motoru. 3o pěechodu od karburátoru na vstěikování jsou motory výkonnÝjší
a ¼spornÝjší. SouÏasnÝ se ale zlepšily i další
jejich vlastnosti. Máme teÑ na mysli hlavnÝ
zklidnÝní jejich chodu na volnobÝh, pěesnÝjší reakce na pohyby plynového pedálu
a také jejich menší ovlivnitelnost vnÝjšími
vlivy v podobÝ teploty, tlaku nebo vlhkosti
vzduchu.
3ěi urÏitém zjednodušení lze ěíci, ŀe po
zavedení elektronických ěídicích jednotek pěi-

chází v souÏasnosti jejich další fáze, v níŀ ěidiÏi
dostávají moŀnost ovlivnit jejich nastavení.

PĚEDVOLBA ST<LU RADOSTI Z JÍZD<
A Subaru je v tomto ohledu jedním z prıkopníkı. Do nÝkterých svých modelı totiŀ
montuje systém SI-DRIVE, který ěidiÏi dává
moŀnost upravit chování automobilu podle
své aktuální nálady nebo zamýšleného zpısobu pouŀívání.
Systémy SI-DRIVE, pouŀívané ve vozech
Subaru, spojuje moŀnost nastavení jednoho
ze těí provozních reŀimı motoru. V pěípadÝ,
ŀe je pohonná jednotka spojena s automaticky ěadicí pěevodovkou, dojde také ke
zmÝnÝ strateJie jejího ěazení, které se spolu
s motorem lépe pěizpısobí poŀadovanému
pouŀití.
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U pěeplĊovaného motoru
DIT je k dispozici velmi široké
spektrum nastavení
jeho projevu
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1ejrychlejší Forester ;T pěijíŀdí se speciální
verzí tohoto systému. 1ovinkou je i pěesunutí jeho ovládání na pravé rameno volantu,
kde je dvojice tlaÏítek SI a SI. Jiŀ z toho je
zěejmé, ŀe kromÝ standardního nastavení
IntelliJent (I , jsou k dispozici dva sportovní
reŀimy. Mµd IntelliJent je navrŀen zejména
pro dosaŀení nízké spotěeby paliva, kultivovaného projevu a jemného sladÝní. 3ěevodovka
/ineartronic pracuje v automatickém reŀimu,
i kdyŀ i v tomto pěípadÝ existuje moŀnost pěepnutí do manuálního reŀimu ěazení. V tomto
pěípadÝ má ěidiÏ k dispozici šest pěednastavených pěevodových pomÝrı.
Stisk tlaÏítka SI znamená aktivaci sportovního nastavení, kdy se zapne strmÝjší
charakteristika plynového pedálu. Motor je
rázem, jako mávnutím kouzelného proutku,

aJilnÝjší a s vÝtší chutí reaJuje na pohyby pravé nohy. S tím souvisí i nastavení funJování
pěevodovky /ineartronic, která se dravÝjšímu
projevu motoru pěizpısobuje. Také v tomto
pěípadÝ má ěidiÏ v manuálním reŀimu ěazení
k dispozici šest pěevodových pomÝrı.

NEJLEPŠÍ NAKONEC
To nejlepší lze z Foresteru ;T dostat po aktivaci reŀimu S. V ten okamŀik je znát ještÝ vÝtší
aJilita pěedevším ve vysokých otáÏkách. Reŀim bezestupĊové zmÝny pěevodı se pěepne
na skokové ěazení osmi pevnÝ daných stupĊı,
coŀ jízdÝ dodává více aJility a souÏasnÝ také
emocí. I v automatickém nastavení se pěitom
ěidiÏi vŀdy zobrazuje aktuální pěevodový
stupeĊ. StejnÝ, jako v ostatních reŀimech,

i v S mıŀe ěidiÏ kdykoliv pěejít na sekvenÏní ěazení, kdy lze libovolnÝ volit mezi
osmi avizovanými pěevodovými pomÝry.
Rozsah pěevodových pomÝrı je stejný
jako v reŀimech I a S, osm pěevodı je však
poskládáno hustÝji, takŀe rozestupy mezi
nimi jsou menší. Tím umoŀĊují aktivnÝjší vyuŀití nadstandardního potenciálu
pěeplĊovaného motoru s výkonem 1 k:
(2 k .
Systém SI-DRIVE nového Foresteru ;T
umoŀĊuje na jednu stranu mimoěádnÝ
zábavné svezení plné emocí, avšak na
stranu druhou, napěíklad pěi proplétání
se mÝstem, se chová velmi jemnÝ a pěitom
vzhledem k nabízenému potenciálu i neobyÏejnÝ hospodárnÝ.
Q
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SUBARU FORESTER 2,0 XT COMFORT LINEARTRONIC
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8ŀ perex tohoto Ïlánku naznaÏil, ŀe jsme
se pěi jízdÝ špiÏkovou verzí foersteru Ïtvrté
Jenerace v ŀádném pěípadÝ nenudili.
1ovinka v nabídce japonské znaÏky je
totiŀ nenápadný dravec a svými trakÏními
schopnostmi dovede po celý rok ěidiÏi
nadÝlovat nezapomenutelné záŀitky za
volantem. 1avíc se docela doběe pěátelí
i s bezestupĊovou pěevodovkou.
Vzezěení Subaru Forester 2, ;T je pěece
jenom trochu konzervativnÝjší neŀ podoba
jeho pěedchıdce, který mÝl kromÝ jiného
motor o objemu 2, litru, šestistupĊovou
pěímo ěazenou pěevodovku a výkon 21
koní. StejnÝ jako u turbodieselu u špiÏkového provedení zmizela z kapoty
Ȍschránka na dopisyȊ, jeŀ pěivádÝla vzduch
k mezichladiÏi turbodmychadla, a tak
je výraznÝjším rozpoznávacím prvkem
benzinového ȌturborychlíkaȊ dvojice výfukových koncovek na zádi a oznaÏení ;T na
elektricky otevíratelných pátých dveěích.
V interiéru vládne pěedevším funkÏnost
a pěirozená eleJance. 3Ýtice cestujících zde
najde bohatÝ místa ve všech smÝrech a na
dlouhých cestách potÝší dostatek odkládacích schránek a prohlubní. Testovaný
exempláě s výbavou Comfort a cenou jeden
milion korun disponoval velice rozsáhlou
výbavou, zahrnující napěíklad efektní osmnáctipalcové pneumatiky, hliníkové pedály,
multiinformaÏní panel, Ïi kıŀí potaŀený
sportovní volant s páÏkami ěazení a ovládáním systému jízdních reŀimı SI drive
(InteliJent, Sport a Sport Sharp . 1ovinka,
kterou uŀijete mimo zpevnÝnou vozovku
(svÝtlost Foresteru 2, ;T je 22 mm se
ovládá na stěedovém tunelu stěíbrným
tlaÏítkem pěed voliÏem pěevodovky /ineartronic. Systém ;-Mode vám umoŀní na pol-

=QDÏNDGRVXG]Q£P£Y¿KUDGQÝYR]\
VSRKRQHPYģHFKNRODXVY¿FKQDGXSDQ¿FK
PRGHOıPRWRU\VSěHSOĊRY£Q¯PVH
SXVWLODGRQHSURE£GDQ¿FKYRG1RYLQND
VSRUWRYQ¯NXS«%5=P£WRWLŀSRGNDSRWRX
Y\VRNRRW£ÏNRY¿DWPRVI«ULFN¿DJUHJ£W
SRK£QÝM¯F¯]DGQ¯NROD

ní cestÝ nebo v lehÏím terénu relativnÝ jistou
jízdu i na pneumatikách o šíěi 22 milimetrı.
SamoÏinnÝ do zhruba Ïtyěicetikilometrové
rychlosti pěizpısobí ěízení motoru (reJulace
toÏivého momentu , pěevodovky (reJulace
ěazení , pěizpısobí elektronické systémy podvozku (stabilizaÏní VDC a Hill asistent HDC
a reJuluje stálý pohon všech kol A:D.
Tou hlavní parketou, kde vrcholné provedení foresteru vypálí vÝtšinÝ bÝŀných automobilı rybník, jsou jízdní výkony. 3ěeplĊovaný
Ïtyěválcový boxer vás totiŀ zatlaÏí do sedaÏek
mocnou silou hned od volnobÝŀných otáÏek
a pěi pěekonání hranice 3 1min se vám
zejména v reŀimu Sport Sharp nebo v manuálním mµdu, kdy pěevodovka /ineartronic vyuŀívá osmi virtuálních stupĊı místo
šesti, umí pěedvést v plné síle. Díky jednomu
z vıbec nejlepších pohonı všech kol se dá
tÝch 2 koní pěenést na silnici i za sníŀených adhezních podmínek a pěi pěedjíŀdÝní
na kluzké a těeba i hodnÝ rozbité vozovce
nevÝěí ostatní ¼Ïastníci silniÏního provozu
svým oÏím. I v tÝch nejvypjatÝjších situacích vám ale Subaru Forester 2, ;T nedává
znát sebemenší známku nervozity, a navíc,
naladÝní jeho podvozku je schopno ȴltrovat
znaÏnÝ nerovný povrch. Chce to jen pevnou
ruku a pěirozené ěidiÏské reakce. 3rojíŀÑka
tímto vozem je záŀitek, který si budete rádi
opakovat (Ȑ
Subaru Forester 2, ;T patěí k nejrychlejším vozım kateJorie S8V vıbec, a pokud jde
o jeho jízdní vlastnosti na silnici i mimo ni,
pěekoná ho jen málokterý konkurent z daného seJmentu. 1avíc pěevodovka /ineartronic
i systémy SI-Drive a ;-Mode z nÝj dÝlají pro
vÝtšinu zákazníkı daleko univerzálnÝjšího
a pouŀitelnÝjšího partnera neŀ dosud.
5('$.Î1Ü.5&(12

Sportovní vız se skvÝlými jízdními vlastnostmi uŀ sice Subaru v nabídce má, Impreza
:R; STI se stala pro mnohé vyznavaÏe
automobilových rallye doslova kultovním
vozem. Faktem ale je, ŀe právÝ STI je vlastnÝ
nadupaným sedanem nebo hatchbackem, coŀ
moŀná odrazuje mnohé zájemce o sporħák
pro Ïistou radost z jízdy a těetí rodinné
auto pro víkendové vyjíŀÑky. A tak se i díky
majetkovému propojení obou koncernı dalo
Subaru dohromady s Toyotou a vytvoěilo
sourozenecký pár Toyota GT-86 a Subaru BRZ.
Motor pro oba automobily dodalo Subaru,
jehoŀ boxer je pro sportovní vız poŀehnáním.
KromÝ skvÝlé odezvy na plynový pedál (díky
pěímému vstěikování Toyota D-S se podepisuje na nízko poloŀeném tÝŀišti a moŀnosti
zástavby motoru smÝrem ke stěedu vozidla.
I kdyŀ to zní jako vÝta zkopírovaná z prodejního kataloJu, u BRZ se musí ÏlovÝk svézt, aby
pochopil, ŀe sportovní chování vozu nejsou
jen nepěíjemnÝ tvrdé tlumiÏe, coŀ se nám
nÝkteěí jiní výrobci snaŀí namluvit.
'9Ü9(5=(3Ě(92'29.<
3od kapotou je prostÝ japonská paráda.
Konstruktéěi se snaŀili, aby charakteristický
zvuk motoru s protibÝŀnými písty (jako napě.
3orsche nebyl potlaÏen, a tak si ěidiÏ i pěípadný spolujezdec díky vyladÝnému výfuko-
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vému potrubí uŀijí doslova koncert. Výkon
2 koĊských sil sice není nijak závratný, o to
víc zde platí rÏení o rychlejším podvozku,
který by podle mého názoru snesl klidnÝ
o stovku koní navíc. (... 3ohon zadní nápravy
je maximálnÝ zábavný i díky stabilizaÏní
elektronice, která ve dvoustupĊovém reŀimu
vypínání pěípadnou pěílišnou vášeĊ vÏas
zkrotí, ale menší smyk pěesto dovolí. ĚidiÏ tak
mıŀe i pěi aJresivní jízdÝ jet velmi bezpeÏnÝ.
'928%$5(9132'69&(1
Z hlediska desiJnu a uplatnÝných technoloJií se urÏitÝ dá mluvit o pomyslné medaili.
Trošku horší pocit jsem mÝl z nÝkterých
detailı v interiéru, které na mÝ pısobily spíš
jako nechtÝné opomenutí . Mluvím teÑ těeba
(... o zeleném podsvícení spíše podprımÝrného audiosystému ve srovnání s Ïerveným
prosvÝtlením pěístrojového štítu a všech
ovladaÏı. Ale u jinak skvÝle funJujícího vozu
(... jsem samozěejmÝ našel pěedevším mnoho
pěíjemných stránek. Spotěeba bÝhem pokusı
o sportovní jízdu nepěesáhla dvanáctilitrový prımÝr, jízda je díky širokému rozsahu
toÏivého momentu pěíjemná, podvozek je
tvrdší, u sporħáku to ani jinak nejde, pěesto si
zachovává solidní komfort. Celkový dojem je
pak zejména pěi pohledu do ceníku vynikající.
5('$.Î1Ü.5&(12

OFF ROAD 8/2013
7(;7-,Ě.$/2Î)272$8725

TEST SUBARU OUTBACK 2.0 D LINEARTRONIC

.RQHÏQÝ
V\PELµ]D
=DW¯PFRY¿YRMVDPRÏLQQ¿FKSěHYRGRYHN
VHRGU£ŀ¯YQDUıVWDM¯F¯PSRÏWX
SěHYRGRY¿FKVWXSĊıX6XEDUXYVDGLOL
YģHQDMHGQXNDUWXDVQDŀ¯VHQDE¯GQRXW
SURNDŀGRXPRWRUL]DFLEH]HVWXSĊRY¿
DXWRPDW1HY\KQXOVHWRPXDQL
WXUERGLHVHOOLWUX
Outback jako ȌnejzkušenÝjšíȊ modelová ěada
souÏasného portfolia Subaru prodÝlala loni
výraznÝjší facelift, letos pak nabídku rozšíěila
nová varianta kombinující turbodiesel 2, litru
s bezestupĊovou samoÏinnou pěevodovkou,
které u Subaru ěíkají /ineartronic. Tato kombinace je mezi majiteli S8V celkem populární,
a protoŀe Outback v podstatÝ pěedstavuje
alternativu k S8V, padla volba na nÝj. (...

S ohledem na velký toÏivý moment turbodieselu byla zvolena nová verze této pěevodovky, která má zesílenou pěevodovou skěíĊ
a nový mÝniÏ toÏivého momentu s vÝtší blokovací spojkou, coŀ umoŀĊuje hladší zmÝnu
pěevodových stupĊı pěi vyšší zátÝŀi a bezproblémovou akceleraci pěi zachování stabilních
otáÏek motoru. BezestupĊová spojka mıŀe
celkem chytěe eliminovat problém vznÝtových
motorı, které mají oproti ȌbenzínımȊ jen
¼zké pásmo otáÏek , a tak je nutné v pěípadÝ
ruÏnÝ ěazených pěevodovek neustále ěadit,
u samoÏinných pak navyšovat poÏet pěevodových stupĊı. Zde systém volí optimální pěevodový stupeĊ z neomezeného poÏtu, které
má variátorová pěevodovka k dispozici. 1ový
/ineartronic od Subaru však nabízí i nÝco
jiného. 3okud jedete normálnÝ v reŀimu D,
chová se pěevodovka jako klasické CVT a volí
pěevod podle rychlosti a otáÏek. ZmÝna nastane v okamŀiku, kdy prudce sešlápnete plynový pedál. V tu chvíli se pěevodovka pěepne do
reŀimu ěazení tzv. virtuálních stupĊı, které
jsou pevnÝ dané. Výsledkem by mÝla být témÝě okamŀitá reakce a plynulý nárıst otáÏek
motoru, coŀ dává ěidiÏi pocit, ŀe s ním automobil bez prodlevy komunikuje. (... V Outbacku
pracuje /ineartronic s rozdÝlením výkonu
motoru variabilnÝ mezi pěední a zadní kola
v základním pomÝru  v souÏinnosti s mezinápravovým diferenciálem, jehoŀ svornost
zajišħuje elektronicky ěízená lamelová spojka.
V mechanismu pěevodného ¼strojí vyuŀívá
novinka namísto klasického ěemene ěetÝzy,
které spojují dvojici ěemenic, tvoěící základ
variátoru. 1avíc je hlavní ěemenice odsazena
od klikové hěídele z dıvodu sníŀení odporové
síly variátoru v dısledku víěení oleje. Toto ěešení se podepisuje na lepší ¼Ïinnosti pěenosu
a pěevodovka má také kompaktnÝjší rozmÝry.
2.$0Ŀ,75($.&(
Výsledkem všech tÝchto ěešení je opravdu
odpovídající reakce na sešlápnutí plynového
pedálu a pocit, ŀe si pěevody v automobilu
nedÝlají, co chtÝjí, ale ŀe je to ěízený proces,
který urÏuje ěidiÏ respektive jeho jízdní styl.
Zatímco pěi jízdÝ konstantní vysokou rychlostí se CVT snaŀí drŀet otáÏky v optimální
výši (lépe ěeÏeno níŀi z hlediska spotěeby,
pokud se rozhodnete jet sviŀnÝ stylem brzda-plyn, dokáŀe se pěevodné ¼strojí okamŀitÝ

pěizpısobit. A to nejen v pěípadÝ, ŀe budete zrychlovat, ale také pěi zpomalování
dokáŀe CVT ¼ÏinnÝ poděazovat tak, aby doplĊovalo brzdový systém vozidla. KromÝ
toho pak má ěidiÏ k dispozici ěadící pádla
pod volantem, kterými lze volit zmínÝných
sedm virtuálních stupĊı.
1a aktivnÝjší chování ěidiÏe je inovovaný Outback rovnÝŀ velmi doběe pěipraven,
neboħ dostal na pěední nápravu silnÝjší
stabillizátor a dozadu nové tlumiÏe, které
pochopitelnÝ i nadále zajišħují samoÏinné vyrovnávání svÝtlé výšky bez ohledu
na zatíŀení vozidla. V této podobÝ a na
1palcových kolech je jízda v tomto subaru
komfortní, pěitom se automobil v zatáÏkách tolik nenaklání.
Co se týÏe spotěeby, vychází to pěibliŀnÝ
stejnÝ jako u verze se šestistupĊovou ruÏnÝ ěazenou pěevodovkou. Celkový prımÝr,
pokud se sniŀování spotěeby nebudete
aktivnÝ vÝnovat speciálním jízdním reŀimem, bude okolo 8 litrı, jinak je moŀné se
klidnÝ pěiblíŀit i hranici 6 litrı na 1 km.
V opaÏném pěípadÝ se nedostanete pěes
hranici 1 litrı, coŀ je na velké a vysoké
kombi s trvalým pohonem všech kol více
neŀ dobrá vizitka.
67/(9.21',&,
(... 3okud vedle sebe postavíte loĊský
a letošní model Outbacka, na zmÝny
pěijdete okamŀitÝ, jinak jsou však spíše
decentní. KromÝ nových barev a desiJnu litých kol pěináší interiér na dotek
pěíjemnÝjší povrchovou ¼pravou sedadel
a elektroluminiscenÏní kontrolní pěístroje
s multifunkÏním barevným displejem
uprostěed. Vzadu sedící cestující si pak
po pěesednutí do novinky urÏitÝ všimnou
zvÝtšeného prostoru pro kolena, kterého
bylo dosaŀeno vÝtším vybráním zadní Ïásti pěedních sedadel. Ani za zavazadelník
s objemem 26 litrı se japonské terénní
kombi rozhodnÝ nemusí stydÝt.
Standardní výbava je odstupĊovaná
v ¼rovních Active, Comfort a Executive,
testovaný automobil byl v té nejvyšší
výbavÝ a na jeho palubÝ mi nechybÝlo
vıbec nic. 3otÝší i naviJaÏní systém s velkou dotykovou obrazovkou, který s vámi
komunikuje Ïesky.
5('$.Î1Ü.5&(12
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JEZDÍ V SUBARU

Za Ferrari se neotoÏím,
SR6XEDUXDOHYŀG\FN\
0LVWUVYÝWDYÏHSRY£Q¯
SLYDPLVWUY¿ÏHSQ¯
NRQWURORUNYDOLW\SLYD
DY¿ÏHSQ¯LQVWUXNWRUDOHWDN«
QDGģHQ¿ELNHUDVSRNRMHQ¿
PDMLWHOWXUERGLHVHORY«KR
6XEDUX2XWEDFNPLQXO«
JHQHUDFHȂ/XN£ģ6YRERGD
)272-,Ě.$Î5(.$$5&+,9/692%2'<

Jak správnÝ ošetěit a naÏepovat
pivo, vyuÏuje Lukáš Svoboda
zábavnou formou

ȌTakŀe si dáme sraz v Konviktu v BartolomÝjské, u pıllitru prazdroje to všechno
probereme,Ȋ zaÏal pozitivnÝ naši komunikaci
jeden z nejvÝtších Ïeských expertı na Ïeský
národní nápoj, kterému vadí, ŀe ho pijeme
skoro jako vodu, moc o nÝm nevíme a místo
ȌÏepovatȊ ěíkáme ȌtoÏitȊ.
7DNŀHSURÏVHSLYRQHWRÏ¯DOHÏHSXMH"
Je to historicky dané. SlovíÏko ȌÏepovatȊ
se dÝjinnÝ vyskytuje od prapoÏátkı piva aŀ
nÝkam do druhé svÝtové války, maximálnÝ
padesátých let minulého století a v ŀádné
historické zmínce ohlednÝ hospod, výÏepu
a piva se nedoÏtete, ŀe by se pivo toÏilo. To aŀ
od té druhé svÝtové války se zaÏalo pouŀívat
nesprávné slıvko ȌtoÏitȊ pivo. 3rostÝ nové cizí
slovo ȌtoÏitȊ se umÝle zaÏalo pouŀívat jako
ekvivalent správného slova ȌÏepovatȊ. JistÝ,
vzniklo z nÝjakého dıvodu. Jednak aby se
podpoěila kolektivizace Ȃ jeden typ kohoutu
se pouŀíval jak na vodu, tak na kofolu a také
pivo, jednak proto, ŀe zÏásti reȵektovalo
děívÝjší princip aby výÏepní dostal tlakem
pivo ze sudu, toÏil jakýmsi kolem. Správný je
však termín Ïepovat, protoŀe tak je to prostÝ
zakoěenÝné v hluboké historii.
7RE\FKRPPÝOL$FRŀHMVWHVLY\EUDO
]URYQD6XEDUX"
Subaru je pro mÝ srdcová záleŀitost, a protoŀe se celý ŀivot ěídím pocity, zvolil jsem
právÝ tuto znaÏku. To auto mÝ prostÝ baví, líbí
se mi a vŀdycky kdyŀ se na nÝj v Jaráŀi podívám, tak mám fajn náladu. 8ŀ se tÝším, aŀ ho
vyzkouším na snÝhu nebo v terénu Ȃ jezdím
totiŀ ještÝ doZnhill, a tak se obÏas potěebuju
s kolem dostat mimo zpevnÝné cesty. 1avíc
mám rodinu na MoravÝ, kam obÏas jezdívám,
a tak potěebuju auto, které mÝ tam pohodlnÝ doveze za všech okolností Ȃ i ve snÝhu,
kterého je ve FrenštátÝ pod RadhoštÝm pěes
zimu aŀ aŀ. 1a auta nijak moc nejsem, a kdyŀ
kolem mÝ projede 3orsche nebo Ferrari, tÝŀko
se po nÝm ohlédnu. 1edávno mi kamarád
pıjÏil panameru Ȃ jo, fajn hezké, ale za prvé
je auto za těi miliony nad moje moŀnosti,
za druhé by mÝ asi ani nebavilo. 8rÏitÝ ne
jako tohle moje subaru, po tÝchto autech se
vŀdycky otoÏím.
.ROLNWRKRQDMH]G¯WH"
1ejsem nijak zapálený ěidiÏ, od dubna, co
mám outbacka, jsem s ním zvládnul asi pÝt

tisíc kilometrı. Vzhledem ke své práci, kde
poěád piju pivo, protoŀe ho kromÝ Ïepování
ještÝ kontroluji pro síħ restaurací Ambiente,
toho těeba po 3raze tolik nenajezdím.
9ģDNH[LVWXMHELUHOQH"
To ne, ten nepiju. 1emám rád kompromisy Ȃ takŀe buÑ klasické pivo, nebo vodu,
moŀná domácí limonády, Ïaje. 1e, ŀe by
birel nebylo pivo, po jídle dokáŀe podobnÝ
doběe podporovat trávení, ale já dávám
pěednost klasice.
$NWHU«SLYRVLG£WHQHMUDGÝML"
Za svıj ŀivot jsem ochutnal asi tak Ïtyěi
stovky piv a rád mám taková piva, která
jsou správnÝ ošetěená, správnÝ naÏepovaná
a s láskou donesená. A z tÝch Ïtyě set druhı
bych ěekl, ŀe tak dvÝ těi z nich byla nepitelná,
jinak se to dalo. SamozěejmÝ dávám pěednost
pivım, které obsahují jen pěírodní látky, bez
chemických barviv, sladidel, aromat, ȴltrace
a pasterizaceȐ 3ro mÝ je kaŀdopádnÝ nejpitelnÝjší pivo 3lzeĊský 3razdroj. Dokáŀu ho
vypít hodnÝ Ȃ pohladí, osvÝŀí, zasytí, pısobí
antistresovÝ a také hydratuje tÝlo, vŀdyħ 2 
piva tvoěí upravená voda.
3O]HĊMHNODVLNDMDN¿Y]WDKYģDNP£WH
NPLQLSLYRYDUıP"
8 nás je to momentálnÝ tak trochu fenomén, dnes je v Îeské republice nÝjakých
16 malých pivovarı, které doplĊují 6 velkých prımyslových pivovarı Ȃ ty produkují
více neŀ 1  hektolitrı za rok.
7RMHGRFHODGRVWQH"
1o, ani ne. Tedy kdyŀ si uvÝdomíme, ŀe
na konci 1. století u nás funJovalo těi tisíce
pivovarı Ȃ zhruba tolik, co má dnes celá
Evropská unie.
-DNYLG¯WHMHSRWěHEDQ£ģSLYQ¯Q£URG
Y]GÝO£YDWȐ
Moŀná jsem kontroverzní, ale já ěíkám, ŀe
jsme pivní národ bez pivní kultury. Máme
obrovské pivní dÝjiny, ale neumíme se k tomuto moku chovat. Je to pro nás levný nápoj
hlavnÝ aħ je naÏepované po rysku, a to co
se skrývá uvnitě, nás tolik nezajímá, ta chuħ
a ěíz. 3roblém vÝtšinou nebývá v samotné
tekutinÝ, ale v procesu cesty piva k hostovi.
Samotný pivovar ho vÝtšinou uvaěí doběe, ale
neŀ to pivo docestuje na stıl, stává se z nÝj
Ïasto běeÏka, coŀ do velké míry ovlivĊuje
i zpısob Ïepování. A my to pivo pěece do skle-
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I kdyŀ Lukáš Svoboda své Subaru
ěídí rád, dvojnásob ctí pravidlo,
ŀe alkohol za volant nepatěí

nice musíme dostat co nejšetrnÝji, nerozbíjet
ho o dno nebo strany pıllitru a také to nesmí
dlouho trvat. Takŀe kdyŀ dostanete jako zákazník pivo v Ïisté sklenici, správnÝ vychlazené a s krémovou pÝnou, bude vám chutnat
mnohem víc. A vy si za své peníze zaslouŀíte,
aby to pivo za nÝco stálo.
7DNŀHXÏ¯WHMDNSLYRÏHSRYDW"
To je vÝc, která mÝ momentálnÝ strašnÝ
baví Ȃ zní to jak klišé, ale pro mÝ je práce
koníÏkem. Ten kurz trvá zhruba šest hodin, je
interaktivní. ZaÏíná se praktickým naÏepováním (leckdy prvního pıllitru, následuje
teorie (historie piva, prospÝšnost pro zdraví,
druhyȐ , exkurze surovin, pivní párování
(Ïtyěi jídla a k nim Ïtyěi piva a praktické
ÏepováníȐ
ȐNWHU«VHGÝO¯QDQÝNROLNGUXKı"
Ano, těeba na hladinku, Ïochtana, mlíko

nebo šnyt (za první republiky pivo zdarma
na rozlouÏenou pro štamJasta doplĊuje
ještÝ nÝkolik dalších stylı, které uÏím. Je
jich spousta. A zpısobem Ïepování se dá do
jisté míry ovlivnit chuħ toho piva. Dále se ti
frekventanti dozvÝdí o rozdílu mezi sudem
a tankem, sloŀení moku a celý šestihodinový
kurz ukonÏuje test.
$MDNMVWHVHNSLYXYODVWQÝGRVWDO"
plnou náhodou. Já jsem pivo vlastnÝ ani
nemÝl moc rád, znechutili mi ho kluci na
vojnÝ, kdyŀ se z hospody vrátili do kasáren
a vypadali tak jak vypadali. Jenŀe jsem se
pak dostal do 3rahy a ve slavném lokále
8 3inkası zaÏal jako pomocný briJádník,
kde jsem pomáhal roznášet na zahrádce.
Moc hezké a pak uŀ to pokraÏovalo za výÏep
a tak dáleȐ
Q
37$/6(-,Ě.$Î5(.

Lukáš Svoboda
Q 14. ěíjna 2010 se stal historicky prvním
drŀitelem mezinárodního titulu Pilsner
UrTuell Master Bartender
Q Na vizitce mu stojí „mistr výÏepní“,
kromÝ toho je spolumajitelem sítÝ
restaurací Lokál a supervizorem
restaurací Ambiente – dennÝ chodí
a testuje kvalitu zdejších piv
Q Jezdí v naftovém Subaru Outback
minulé generace, do nÝhoŀ se zamiloval
na první pohled
Q KromÝ piva rád provozuje sjezdy na
horském kole
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Trajekt na ostrov Muhu,
resp. Saaremaa

Tallin, staré mÝsto, pıvodní
gotické hradby
XV si lesní cesty uŀívalo jako
my. Forester byl super, ale
pokrok je fakt znát -

Výpravy
TEXT A FOTO: HONZACZ

Î67

do Estonska

2

9PLQXO«PÏ¯VOH6XEDUXPDJD]¯QXMVPHVHVY£PLSRGÝOLOLRGRMP\
]ORĊVN«FHVW\QDģ¯P)RUHVWUHPSREDOWVN¿PLVW£W\&¯OHPY¿SUDY\
E\OR(VWRQVNRDMDNMVPHVHWDPPÝOLQHMHQYORQLDOHLOHWRVNG\MVPH
VHWDPY\GDOLQDģ¯PQRY¿P;9«ÏNHPY£PSUR]UDG¯GQHģQ¯UHSRUW£ŀ
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Colin i Scott si zase uŀívali s námi. Pláŀ
mohyl na Saaremaa

1RY«;9«ÏNR
nás na náš
HVWRQVN¿ȌOHWQ¯
E\WȊGRSUDYLOR
SRKRGOQÝ
DEH]SHÏQÝŀ£GQ¿
GLYYŀG\ħPOXY¯PH
R6XEDUX

Haapsalu – pěímoěské slatinné láznÝ.
Idyla na promenádÝ

Estonsko leŀí stejnÝ vysoko
jako Sankt PetÝrburg, a proto
jsou tam „Bílé noci“.
Pláŀ ve 22:15...

NÁDHERNÁ ZEMÜ
8ŀ minule jsme psali, ŀe po pěíjezdu do
Rannak¾la, kde jsme mÝli rezervovanou
chatu k bydlení, jsme s potÝšením zjistili,
ŀe je to tam ještÝ lepší neŀ na fotkách. /etos
jsme s tím uŀ poÏítali. 1ové ;VéÏko nás na
náš estonský Ȍletní bytȊ dopravilo pohodlnÝ a bezpeÏnÝ, ŀádný div, vŀdyħ mluvíme
o Subaru. V Rannak¾la jsme celý týden jezdili
na rızné výlety nebo projíŀÑky po okolních
lesích a baltských liduprázdných pláŀích.
Chata byla jednak krásná, ale taky kompletnÝ

vybavená k bydlení Ȃ kuchyĊ se vším všudy
vÏetnÝ koěení, koupelna s veškerou chemií,
obývák s výborným krbem a zásobou děeva,
dvÝ loŀnice a Jalerie. Všude bÝhala Ziȴ síħ,
televize sice šla, ale estonština je dost podobná ȴnštinÝ, takŀe to bylo spíš pro pobavení.
Aŀ těetí den jsme zjistili, ŀe vlastnÝ nebydlíme
v pustinÝ, ale dle estonských pomÝrı ve ȌvsiȊ.
To znamenalo, ŀe v okruhu nÝkolika málo
kilometrı stojí asi  domı, rıznÝ roztroušených po lese. Estonci mají k sousedım vÝtšinou tak 1 aŀ 6 m, takŀe nepotěebují ploty,
záclony, apod. Kaŀdý tu má kus (prımÝrnÝ
tak 2, ha pıdy a rozhodnÝ si nešlapou po
hlavách.

POPULACE TĚÍ T<Pİ
/idi bych v Estonsku rozÏlenil asi do těí kast.
3rvní jsou opravdu bohatí Rusáci. VÝtšinou
jsou to nekulturní jedinci v autech za těi míÏe,
obleÏení z 3aěíŀe, ovÝšení zlatem. Dívají se
skrz vás a iJnorují všechny chudší lidi, coŀ je
vÝtšina ostatních. Chovají se poěád stejnÝ jako
kdysi u nás, jen mají víc penÝz. 1edodrŀují
ŀádné pěedpisy, jsou bezohlední a nabuběelí.
Druhá skupina jsou Estonci. 3odle toho, co
jsem vidÝl, tvoěí Estonci veškerou stěední těídu a nevšimnul jsem si nÝjakých výraznÝjších

XV jsme protáhli 5000 km
bÝhem dvou týdnı.
Auto i záda bez problémı,
spotěeba 6,6 l100
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Poznávací znamení lesních lidí –
zaprášené auto. AutomyÏka je
dobrá ŀivnost, cena od 12 EUR výše
Carská demonstrace moci.
Chrám Alexandra NÝvského
z r. 1907 v Tallinu

V záěí vlnobití, ale v kvÝtnu
bylo moěe jak zrcadlo. Ty rána na
lesních pláŀích jsme si zamilovali...

rozdílı, podle sociálního statusu. Mají vÝtšinou nová auta, bydlí v děevÝných domech na
vlastní pıdÝ na venkovÝ. Jsou velmi slušní,
ohleduplní a vstěícní. Teda pokud na nÝ hned
nespustíte rusky. Vŀdycky je lepší pozdravit
estonsky, pak promluvit anJlicky a v pěípadÝ
horší domluvy aŀ pak nabídnout ruštinu
s omluvou, ŀe i my jsme se museli ȌuÏíħ saȊ.
To je dané krvavou historií, kdy od roku 1
bylo asi 1 tisíc Estoncı zabito a dalších víc
neŀ  tisíc zavleÏeno do GulaJı. Jak podle bedekru, tak podle zkušenosti mıŀu potvrdit, ŀe
vÝtšina mladých mluví hodnÝ slušnÝ anJlicky,
stěední a starší Jenerace pak horší ruštinou.
Ve mÝstech pak Rusové pěevaŀujou a podle
toho to taky vypadá. Těetí skupina jsou totiŀ
chudý Rusáci, Ïasto nezamÝstnaný, vÝtšinou
alkoholici. Ty bydlej jako bezzemci v bytovkách u trosek vojenských objektı, nebo
sovchozı. Co jsme vidÝli, tak baráky vypadaj
jak po poJromu, okolo bytovek bordel a starý

rezavý kraksny. Tolik oŀralı za bílýho dne
jsem ještÝ nevidÝl. Dceěi se udÝlalo aŀ fyzicky
špatnÝ, kdyŀ proti ní z krámu vycházel ve Ïtyěi odpoledne Rusák a chlastal z ȵašky vodku
jak sodovku.
Je to evidentnÝ materiální i sociální spodina. Chlapi maj takový ty ŀilnatý rudý nosy
a tváěe a zapadlý praseÏí oÏi. Ŀenský vypadaj
jak americká spodina Ȃ vyŀraný mátohy ve
špinavejch teplákách. Ale na rozdíl od našich
Ȍproblémových menšinȊ jsou takový staŀený
do sebe a neobtÝŀujou okolí.

V ÎEM JSOU LEPŠÍ
1a Estonsku se mi líbilo, ŀe pěestoŀe mají HD3
na hlavu asi 6  oproti nám, tak se tam evidentnÝ nekrade a všude jsou vidÝt obrovský
smysluplný investice do infrastruktury a lidi
si toho váŀí. Ŀádné cyklostezky, ale bytelné
silnice a veěejná táboěištÝ. Veškeré elektrické
i datové vedení zahrabávají pod zem, aby jim
krajinu nehyzdily dráty. ObÏas z lesa kouká
1m vysoký štíhlý stoŀár pro komunikace
Ȃ Ziȴ hotspot a BTS. 3ozdÝji na ostrovÝ Saaremaa byly obÏas k vidÝní i vÝtrníky, ale jednak
byly v pustinÝ a jednak v Estonsku poěád
fouká od moěe, takŀe mají smysl.
Vozový park v Estonsku mi pěišel o dost
mladší neŀ u nás Ȃ ŀádné proŀrané paštiky. Ze
znaÏek pěevaŀovala Toyota, pak Škoda a Subaru, nÝco dalších Japoncı, Francouzı minimálnÝ, Italové ŀádný. Ruský boháÏi jezdÝj nalepený v Medu, BáZama a /and Cruiserama.
Estonci pouŀívají Ïasto S8V. Mraky zánovních
škodovek a hlavnÝ spousta Subaru. VÝtšinou
zánovní Forestery a Outbacky. Za celou cestu
do Estonska jsme napoÏítali 1 Subárek, takŀe
jedno Sıbo na 1 km prımÝrnÝ.

ZÁVÜR
3obaltí nás celkovÝ nadchlo Ȃ je tam nádherná pěíroda a málo lidí. Kdo hledá klid
a má rád severské lesy, je to ideální a cenovÝ
dostupný reJion.
Estonsko bych pěirovnal jak pěírodou,
tak i ¼rovní lidí ke Skandinávií, ale cenovÝ
mnohem dostupnÝjší. Všude se dá domluvit
anJlicky nebo rusky, vÝtšina nápisı, ceníkı,
nebo jídelních lístkı je rovnÝŀ minimálnÝ
dvoj- nebo i trojjazyÏná.
Veěejné sluŀby funJují lépe, vÝtšinou
on-line a je tam bezpeÏnÝji neŀ v ÎR.
Estonsko na mÝ pısobilo dojmem, ŀe
nejsem v bývalé sovÝtské republice, ale spíše
nÝkde v severozápadní EvropÝ. Já uŀ dokonce
víc neŀ rok uvaŀuju o tom, ŀe bychom se
tam usadili. 3racuji totiŀ uŀ z vÝtší Ïásti po
internetu a pěedstava, jak konstruuju nÝkde
uprostěed lesa, se mi líbí Ïím dál víc 
Q

V POHYBU
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Vyznání
3DQ)UDQWLģHN.RXGHOND  Y\VWě¯GDO
ěDGXVNYÝO¿FKYR]ıDQDGORXK£O«WD
]DNRWYLOYSě¯VWDYXPRGURE¯O«QÝPHFN«
]QDÏN\1HG£YQRDOHSěHVHGODO]DYRODQW
)RUHVWUD;7DRVY¿FK]NXģHQRVWHFKVH
6XEDUXU£GDVQDGģHQ¯PY\SU£Y¯9£KDOL
MVPH]GDSURMHY\VSRQW£QQ¯KRQDGģHQ¯
SDQD.RXGHON\GRQDģHKRPDJD]¯QX
]DěDGLW]REDY\DE\WRQHY\SDGDORŀH
VLRN£]DOHQHFK£Y£PHPD]DWPHGNROHP
SXV\$OHSDNMVPHVLěHNOLŀHUDGRVWSDQD
.RXGHON\]H6XEDUXMHWDNRSUDYGRY£
DQDNDŀOLY£ŀHY£PQHPıŀHPHXSě¯W
Sě¯OHŀLWRVWVLMLSěLÏWHQ¯Q£VOHGXM¯F¯KR
UR]KRYRUXQ£OHŀLWÝY\FKXWQDW

Jaká byla vaše cesta k Subaru?
Vozový park kaŀdé spoleÏnosti je obrazem
její vyspÝlosti. A protoŀe Ïeská spoleÏnost
není zdaleka na ¼rovni vyspÝlého svÝta a ještÝ
dlouho nebude, tak loJicky ani dokonalé
a kvalitní systémy aut Subaru nebudou mít
v ÎR ještÝ nÝjakou dobu ¼plnÝ Ȍna rıŀích
ustlánoȊ.
Je to také dáno i tím, ŀe jsme malý stát,
konkurence jednoduchých a laciných aut je tu
veliká a na to kvalitní zboŀí se jaksi nedostává prostor. 3ro názorný pěíklad si vezmÝme
napě. potraviny. /idi radÝji vÝdomÝ o  aŀ
1 rokı děíve zeměou, neŀ by si koupili kvalitní potraviny a tím si prodlouŀili svıj ŀivot.
HlavnÝ, ŀe to je laciné. A jsme opÝt u té vyspÝlosti spoleÏnosti. Subaru musí ještÝ poÏkat,
neŀ si Ïeští ěidiÏi uvÝdomí a ocení, co Subaru
je a co Subaru nabízí.
1apěíklad absolutnÝ dokonalý podvozkový
systém Symmetrical je nÝco, co neumí nabídnout ani BM:, ani Mercedes a jiné znaÏky.

Jezdil jsem se systémem rozdÝlovaného
krouticího momentu na kola v pomÝru 6  ,
také    a myslel jsem si, ŀe nic lepšího
nemıŀe uŀ být. Omyl. Symmetrical systém
u souÏasného Subaru s rozdílným rozdÝlením
krouħáku je Jeniální. 1evíte, ŀe zatáÏíte, a to
ani prudce, netýká se vás ŀádný déšħ a vítr.
Sníh jsem tedy se Subaru zatím nezaŀil. Ale
jsem pěesvÝdÏený, ŀe to bude jako na suchu.
8ŀ jsem si ve skladu Subaru koupil set zimních 1okianı. Finové urÏitÝ vÝdí, jakou pneu
vyrobit na zimu.
9U£WLOE\VWHVHSR]NXģHQRVWHFKDSURŀLWF¯FKVH6XEDUX;7NYR]ıPVY«KRQÝNGHMģ¯ho favorita?
1e, urÏitÝ ne. 8 BM: není nic lepšího nebo
¼ÏinnÝjšího neŀ u ;T. A také pro Subaru hovoěí policejní statistiky. 1ikdy nikdo nevidÝl v TV
nebo v policejních statistikách havárii Subaru
s traJickými následky. Za prvé proto, ŀe
Subaru je bezpeÏné auto po stránce provozní
i bezpeÏnosti a za druhé, protoŀe se Subaru
jezdí inteliJentní a vyspÝlí ěidiÏi. A tato kateJorie ěidiÏı se do policejních statistik nedostává.
Co by mÝ urÏitÝ do budoucna lákalo, je zkusit
Subaru :R; STI. ZvláštÝ koncept, který jsem
vidÝl na frankfurtském veletrhu, byl fascinující. Je to jiná kateJorie vozu neŀ ;T, ale to by
mÝ lákalo.
=DW¯PMVWHVY«6XEDUXMHQFKY£OLODOHMLVWÝ
MHLQÝFRFRE\VWHPXY\WNQXOȐ
Doběe, tak výtky
1. zadní dveěe se otvírají málo do výšky. ÎlovÝk nad 18 cm výšky se urÏitÝ jednou praští
do hlavy.
2. chybí mi elektrická ruÏní brzda. To tahání za ȌkniplȊ se mi nelíbí.
3. otvírání víka palivové nádrŀe dole na
podlaze je nevhodné. Jak se ěíká, není po ruce.
4. rádio-anténa šroubovací na stěeše. To
si z nás, Evropanı, Subaru trochu udÝlalo
leJraci. I Opel uŀ ví, ŀe místo šroubovací an-

tény se dává na stěechu eleJantní ȌŀraloÏí
ploutviÏkaȊ.
Ale já si své rozhodnutí pro Subaru
víc pochvaluji a jestli chcete, shrnu taky
v bodech, proÏ
1. skvÝlý plochý benzinový motor, super
podvozek se Symmetrical systémem a AT
CVT. Dávám pochvalu také vnitěnímu uspoěádání ovladaÏı vÏ. stěedového panelu,
který je pěehledný a vnímatelnÝ loJický.
2. super naviJace. 3ouŀívám roky Garmin a mám vŀdy to nejlepší od Garminu,
co je momentálnÝ k dostání. Ale na Subaru
naviJaci nemá ani ten Garmin. Subaru
naviJace je rychlá, perfektní pěehledné
menu s dostateÏnou nabídkou nejpouŀívanÝjších funkcí a aplikací, barevnÝ pěíjemnÝ
rozlišená na oÏi a to ve dne i v noci.
3. kvalitní diJi duální klimatizace. 1a
rozdíl od BM: i pıl stupeĊ na voliÏi je
znát uvnitě auta.
4. pohodlná sedadla, ale to snad uŀ dnes
v této kateJorii má kaŀdé auto.
5. sice maliÏkost, ale dıleŀitá je ta, ŀe
pedály brzdy a plynu jsou v ose sedadla,
tedy, ŀe si ěidiÏ neniÏí páteě vyboÏením,
kdyŀ ěídí a na pedály musí šlapat. To kaŀdé
auto nemá a ani to BM: to u všech modelı
nemá.
A ještÝ jeden arJument na závÝr americký zimní olympijský tým pouŀívá Subaru ;T. 1emám ty americký chasníÏky nÝjak moc rád, protoŀe vidíme dnes a dennÝ,
co dÝlají ve svÝtÝ za maléry, ale co se týká
aut, tak si myslím, ŀe to mají v hlavÝ srovnané. A také, v té nabídce a moŀnostech,
co si jejich olympijský tým mıŀe dovolit, se
podbízet nikomu nemusejí a kdyŀ si zvolili
Subaru, tak to nebylo proto, ŀe za to dostali
nÝjaké výhody nebo dokonce peníze, ale
protoŀe i Amíci vÝdí, ŀe Subaru je Subaru.
A na zimu lepší Ïtyěkolka není uŀ vıbec. Q
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3ě¯VSÝYN\QDģLFK
DXWRUL]RYDQ¿FKSDUWQHUı
6WU£QN\YÝQRYDQ«Y]ND]ıPQDģLFKSDUWQHUı
E\FKRPWHQWRNU£WFKWÝOLRWHYě¯WSěLSRP¯QNRX
Xŀ]P¯QÝQ«KRY¿URÏ¯$QRXW¯N£WR
-DNXŀY]SRP¯QDOěHGLWHO3HWU1HXPDQ
YHGLWRULDOX6XEDUXEU£]G¯YRG\ÏHVN«KR
DXWRPRELORY«KRWUKXOHWRVMLŀGYDF£W¿URN
ȂSUYQ¯WěLGRYH]HQ£DXWDE\ODE¯O«/LEHUR
ÏHUYHQ£-XVW\DģHG«/HJDF\VHGDQDSěLMHOD
WHQNU£WGR3UDK\]D¼ÏHOHPY\VWDYHQ¯QD
0RWRUVKRZ3RVNRQÏHQ¯Y¿VWDY\
E\ODSěLMDWDSUYQ¯]£ND]QLFN£REMHGQ£YND
QD/HJDF\$7SURSDQD9RQGUXģNX
$NUHGLWDÏQ¯SURFHVV)XML+HDY\,QGE\O
¼VSÝģQÝGRNRQÏHQQDMDěHURNX
+LVWRULFN¿PH]Q¯NMVPHQHFKWÝOLQHFKDW
EH]DOHVSRĊPDO«KRSěLSRPHQXW¯6SROX
VDXWRUL]RYDQ¿PLSDUWQHU\NWHě¯VQ£PL
ȂREUD]QÝěHÏHQRȂVG¯OHM¯SDOXEX]QDÏN\
6XEDUXDUR]YRMLMHM¯KRSURVD]RY£Q¯YÎ5
REÝWRYDOLQHP£OR]HVY«KRÏDVXLȴQDQF¯
MVPHGYDFHWLOHWRXSODYEXÏHVNRXNRWOLQRX
GHFHQWQÝRVODYLOLQDSDOXEÝSDUQ¯NX
1HSRPXNQD9OWDYÝ=DY]SRP¯QDOLMVPHQD
PLQXORVWQDSUYQ¯]£ND]Q¯N\DGREURGUXŀQ«
SRÏ£WN\SRGQLN£Q¯VY¿MLPHÏQRX]QDÏNRX
DQDNRQHFSěLNU£MHQ¯GRUWXMVPHWDN«
]MLVWLOLŀHSRě£GP£PHFKXħSUDFRYDWGÝODW
SURVY«]£ND]Q¯N\SUYQ¯SRVOHGQ¯DYÝěLW
SURGXNWıPQDģHKRY¿UREFH'ÝNXMHPHY£P
YģHP]DVSROHÏQRXSODYEX

,/26

3okud chcete mít své Subaru jiné,
neŀ mají ostatní na silnicích, urÏitÝ
pěijeÑte k nám do /iberce. 3omoci
zákazníkovi s individualizací jeho
nového vozu nás opravdu baví.
Bylo tomu tak i v pěípadÝ jednoho
z našich váŀených zákazníkı, který
se postupem Ïasu stal souÏástí naší
Subaru rodiny. Jako první majitel
bezkonkurenÏního vozu Subaru
Forester 2,;T v /ibereckém kraji
se rozhodl svıj vız patěiÏnÝ odlišit.
Spousta doplĊkı pak putovala do
/iberce pěímo z mateěského Japonska. 3oÏáteÏní strach z nedostateÏné
moŀnosti individualizace vozı
Subaru jsme tedy naším pěístupem
pěemohli. Víme, ŀe náš zákazník je
se svým vozem velmi spokojen, a to

pěináší uspokojení i nám. A právÝ proto pěece
všichni tuto krásnou práci dÝláme.
StaĊte se i Vy dalším naším spokojeným zákazníkem. V I/OSu v /ibereci jsme pěipraveni
uspokojit i Vaše individuální poŀadavky.

,/26VUR/HWQ£/LEHUHF;,,6WDU«3DYORYLFHZZZVXEDUXOLEHUHFF]
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/idé se obvykle tÝší na zimu kvıli
lyŀování a jiným zimním radostem, ale uŀ ménÝ se tÝší na zimní
podmínky na silnicích. 1icménÝ
existuje stále rostoucí skupina
ěidiÏı, u kterých je právÝ cesta po
zasnÝŀené silnici tím pravým poŀitkem. Zatímco ostatní ěidiÏi hledí ke
hvÝzdám na obloze a prosí o lepší
poÏasí, subaráci se usmívají na šest
hvÝzdiÏek na svém volantu a doufají, ŀe slota vydrŀí co nejdéleȐ
8 nás na jiŀní MoravÝ moc snÝhu
obvykle neuŀijeme, a tak jsme
našim klientım našli náhradu v podobÝ motokrosové trati, kde si mohli
svoje vozy Subaru v bezpeÏí vyzkoušet. TradiÏnÝ jsme podpoěili Vojtu
Štajfa pěi jeho HustopeÏském taŀení
za titulem, naše reprezentanty pěi
svÝtovém poháru v drezuěe koní
a nevynechali jsme ani evropský
šampionát Truck TrialuȐ
1icménÝ stále nejvyšší prioritou
je pro nás uspokojení poŀadavkı
našich i pěespolních klientı v oblasti prodeje a servisu vozı Subaru
a s tím spojených sluŀeb. Rozšíěili

jsme paletu pěedvádÝcích vozı a nabídky
ȴnancování prostěednictvím ¼vÝru Ïi operativního leasinJu.
Subaru letos slaví  let výroby osobních
automobilı, Subaru Îeská republika 2 let
existence. A radost z jízdy s našimi vozy je
oslava a záŀitek vŀdycky
& .DV9¯GHĊVN£%UQRZZZVXEDUXEUQRF]
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SRBA SERVIS

Snaŀíme se neustále zlepšovat sluŀby svým klientım a z tohoto dıvodu
jsme pro vás pěipravili sluŀbu, kdy na kaŀdý vız Subaru starší  let obdrŀíte slevu na všechny servisní ¼kony a oriJinální náhradní díly a pěíslušenství Subaru ve výši 1 . A tak i majitelé starších vozı Subaru mohou plnÝ
vyuŀívat soȴstikované vybavení servisního zázemí spoleÏnosti Srba Servis
za velmi cenovÝ pěíznivých podmínek a plnÝ se tÝšit z výhod pěi pouŀívání
oriJinálních náhradních dílı.
1enabízíme ȌjenȊ bÝŀné mechanické opravy, ale disponujeme svou vlastní lakovnou a klempírnou. 3ravidelnÝ investujeme do nových technoloJií,
a tak jako jeden z mála servisı jiŀ dnes vlastníme plnÝ automatickou plniÏku klimatizací na všechna děíve i souÏasnÝ pouŀívaná chladicí media.
Opravy vozidel Subaru jsou tak v Srba Servis komplexní. 1avíc vám rádi
po dobu opravy nabídneme náhradní vız za zvýhodnÝné sazby Ȃ jiŀ od
2 KÏ bez D3H.
6UED6HUYLV 6XEDUX-¯ORYLģWÝ3UDKD]£SDGZZZVUEDF]

$8729<62Î,1<

Velkou událostí minulých mÝsícı byla plánovaná celková rekonstrukce našeho
jihlavského dealerství s výstavbou shoZroomu v 1. patěe. Hlavním dıvodem bylo
vytvoěení nových a vÝtších výstavních prostor, kde bychom mohli reprezentativnÝ
vystavit všechny modely a ukázat je tak zákazníkım v nejlepším svÝtle. Aŀ u nás
zákazníci pochopí, ŀe jakmile jednou usednou do vozı znaÏky S8BAR8, mohou se na
ostatní auta dívat hezky z patra.
V nových prostorách jsme první zákazníky pěivítali 1. 1. 213 a máme velkou
radost, ŀe se jim nový shoZroom líbí. Chodí se na upravené prostory a vystavené
vozy nejen dívat, ale hlavnÝ jsou s našimi pěedvádÝcími vozy v posledních dnech
neustále v terénu. 3o testovací jízdÝ se mohou posadit v našem salonu ke kávÝ nebo
Ïaji a dozvÝdÝt se o vozech další podrobnosti.
1a testovací jízdy jsme patěiÏnÝ hrdí. Testujeme totiŀ v bývalém tankodromu, kde
zejména Forester uchvacuje jedineÏnými schopnostmi. Také proto jsme prezentovali
naše vozy na akci 3ístovské mokěady, která se konala právÝ v areálu bývalého tankodromu. KaŀdoroÏnÝ se z¼ÏastĊujeme pravidelného autosalonu, konaného u pěíleŀitosti Horáckého leteckého dne. /etos je v poěadí uŀ 2.
$8729<62Î,1<VUR5DQW¯ěRYVN£-LKODYDZZZVXEDUXY\VRFLQ\F]

AUTO VERO

V SedlÏanech jsme letní sezonu zaÏali ve velkém stylu Dnem otevěených dveěí,
pěi kterém jsme pěedstavili nového Forestera a také sporħák BRZ. BÝhem celého
letního období jsme vozy Subaru prezentovali na rızných akcích v rámci reJionu,
které vyvrcholily velmi ¼spÝšnou ukázkou vozı na tradiÏních mÝstských slavnostech Táborská setkání, které se konaly pěímo v historickém centru mÝsta Tábora
a naše vozy zde byly opravdovou ozdobou.
V rámci modernizace shoZroomu jsme rozšíěili prostor pro vystavení nových
vozı a také pro pěedávání automobilı zákazníkım. BÝhem podzimu a zimy
budete moci vidÝt naše vozy na spoustÝ dalších zajímavých prezentaÏních akcí
a samozěejmÝ si u nás mıŀete vyzkoušet modely Subaru na vlastní kıŀi pěi pěedvádÝcí jízdÝ. Vŀdy si u nás máte moŀnost vybrat z více neŀ  demo vozı rızných
motorizací a modelı. A pokud si zrovna nenajdete Ïas na vyzkoušení našich vozı
osobnÝ, rádi Vás uvítáme na našem Facebooku ZZZ.facebook.comSubaruKaravanySedlcany, kde najdete vŀdy spoustu zajímavostí nejen o nás a vozech Subaru.
$XWR9HURVUR1DÎHUYHQ«PKU£GNX6HGOÏDQ\ZZZDXWRYHURF]
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1ejvÝtší odmÝnou za naši práci je
spokojený zákazník, který se k nám rád
vrací podívat se, co je nového, a těeba jen
prohodit pár slov. I proto, nebo snad právÝ
proto, si zakládáme na osobním a férovém
pěístupu. VÝěíme, ŀe jen férový pěístup
jak z naší strany, tak ze strany zákazníka,
mıŀe pěi jednání a uzavírání obchodu vést
k oboustranné spokojenosti.
Subaru je znaÏka, která má svou prestiŀ, historii a ěadÝ lidí se svým nezamÝnitelným pěístupem vryla hluboko do srdce.
1ás nevyjímaje. Abychom proto ještÝ více
projevili naši lásku ke znaÏce se souhvÝzdím plejád ve znaku, nastartovali jsme
v letošním roce intenzivní spolupráci se
závodníkem Jiěím Kalistou, který si pěed
nÝkolika dny vybojoval titul v Mistrovství
Îeské republiky v historických automobilech (MÎRHA (více na stranÝ 2 za
volantem /eJacy RS. Jak bylo vidÝt po
celou sezµnu, tak toto auto a jeho pısobení na tratích udÝlalo radost mnoha lidem.
8moŀnilo jim se zasnít a vzpomenout si
na dobu, kdy se v tomto autÝ prohánÝl
v nejvyšších soutÝŀích svÝta Colin McRae

nebo Ari Vatanen. 1a dobu, kdy se lidé bÝŀnÝ
radovali z obyÏejných vÝcí, coŀ se bohuŀel
v dnešní moderní uspÝchané dobÝ z lidí
vytrácí.

Je tedy pro nás radost, kdyŀ mıŀeme s naším zákazníkem posedÝt a upěímnÝ probrat
jeho potěeby u nás na prodejnÝ. 3roto neváhejte a stavte se na kus ěeÏi -

68%$58+267,9$Ě$/0+RUQRPÝFKROXSVN£3UDKDZZZVXEDUXDOPF]

AUTOBOND
GROUP

Rádi bychom vás, naše zákazníky, pozvali
na návštÝvu do našeho novÝ otevěeného
autosalonu S8BAR8 v OstravÝ Hrabové.
Rozsáhlý projekt naší ȴrmy Autobond
Group byl právÝ zdárnÝ ukonÏen. V novém
areálu se jiŀ opÝt vedle sebe nacházejí
servis a také shoZroom znaÏky Subaru.
Dlouhé mÝsíce nároÏné práce završené
pěestÝhováním z Mariánských Hor jsme
oslavili slavnostním otevěením našeho nového areálu, které se uskuteÏnilo v pátek
a sobotu . a . ěíjna. Kdo pěišel, urÏitÝ se
nenudil. 3ro naše zákazníky jsme pěipravili bohatý proJram spojený s prohlídkou
všech nových autosalonı v areálu Ostrava-Hrabová, prohlídku technoloJického
zázemí servisu, karosárny a lakovny, vše
bylo doplnÝno rozsáhlou paletou pěedvádÝcích jízd s vozy všech pÝti zastoupených
znaÏek. K tomu doprovodný proJram, kdy
po slavnostním zahájení a pěestěiŀení pásky na pµdiu vystoupily japonské i korejské
taneÏnice, ukázky samurajských bojových

umÝní se stěídaly s kovbojským šviháním
biÏem, dobrou náladu a poěádný enerJetický
náboj pěineslo všem vystoupení paní Heidi
Jankı, která se opravdu nešetěila a šla do toho

jako vŀdy naplno. 1a závÝr bylo vylosováno
1 výhercı z ěad návštÝvníkı, kteěí byli odmÝnÝni pÝknými cenami, výherce 1. ceny se
jiŀ jistÝ tÝší na zapıjÏení S8BAR8 :R; STI.

$872%21'*5283.UPHO¯QVN£2VWUDYD+UDERY£ZZZDXWRERQGF]
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Za vztah celého našeho týmu k vozım Subaru a našim zákazníkım výmluvnÝ hovoěí vyznání jedné naší koleJynÝ. Jitka
Horová právÝ posílila náš prodejní tým v rámci snahy maximálnÝ zkvalitnit naši péÏi o zákazníky
Ȍ-LŀMDNRPDO£KRONDMVHPPÝODYÝWģ¯UDGRVW]G£UNıNWHU«
PÝO\ÏW\ěLNRODQHŀ]SDQHQHN-HWR]YO£ģWQ¯DOHGRGQHģQ¯KR
GQHVLSDPDWXMLQDVWě¯EUQ«VSRUWRYQ¯DXW¯ÏNRNWHU«PLGDODPRMH
VHVWUD7RMHģWÝQLNGRQHWXģLOŀHVHYR]\VWDQRXYHOPLGıOHŀLWRX
VRXÏ£VW¯P«KRŀLYRWD3ěHGWěLQ£FWLOHW\MVHPGRVWDODQDE¯GNXM¯W
SUDFRYDWGRWRKRWRRERUX%\ODWRSURPÝYHON£QH]Q£P£DVY«
RNRO¯MVHPSěHNYDSLODUR]KRGQXW¯PŀHWXWRY¿]YXSěLMPX%\OR
WREXÑDQHER6RGVWXSHPÏDVXMVHPYHOPLU£GDŀHMVHPPÝOD
RGYDKXWR]NXVLW
9HVSROHÏQRVWL(PLO)UH\Î5MVHPGHVHWOHWDRGOHWRģQ¯KRO«WD
MVHPVHVWDODVRXÏ£VW¯68%$58URGLQ\DP£P]WRKRRSUDYGX
YHONRXUDGRVW6YRMH]£ND]Q¯N\P£PYHOPLU£GDY£ŀ¯PVLMLFKDMH
SURPÝYHONRXFW¯ŀHMLPPRKXQRYÝQDE¯]HWYR]\68%$58NWHU«
G¯N\MHMLFKYODVWQRVWHPDNYDOLWÝMLŀGORXK£O«WDYHOPLREGLYXML
7Ýģ¯PVHQDVHWN£Q¯Ȋ
(PLO)UH\Î5VUR6NRUNRYVN£3UDKDZZZVXEDUXHPLOIUH\F]

Jako nejvÝtší autorizovaný prodejce a servis vozı Subaru v ÎR
rádi vyuŀíváme pěíleŀitosti podÝkovat v Subaru MaJazínu za
pěízeĊ všem svým klientım, dodavatelım i pracovníkım.
I v této nelehké dobÝ jsme stále pěipraveni v plné síle vyhovÝt
vašim pěáním a poŀadavkım. Disponujeme nejvÝtší ȵotilou
pěedvádÝcích vozı napěíÏ modelovu ěadou, které jsou pěipraveny vás pěesvÝdÏit o svých kvalitách, schopnostech a neustálé

snaze automobilky Subaru vyrobit vozy poctivé, bezpeÏné a pěitom
pohodlné a vybavené moderní technoloJií. 1aši servisní pěijímací
technici poskytnou cenné rady, tým odborných mechanikı, vybavených
nejmodernÝjší technikou, se postará o vaše vozy. 3okud je nutné, aby váš
šestihvÝzdiÏkový vız pěenocoval u nás, zapıjÏíme vám náhradní vız.
3rodejní poradci vám velice rádi pěedstaví nejnovÝjší Subaru techniku
a prozradí zajímavosti a novinky ze svÝta ȌplejádȊ. VýbÝrem toho správného modelu u nás prodej nekonÏí. 3oradíme vám, které z oriJinálních
doplĊkı a pěíslušenství budou vhodné zrovna pro ten váš vız, nabídneme další moŀnosti výbavy ze široké palety neoriJinálního pěíslušenství,
pěipravíme pro vás ty nejlepší kalkulace ȴnancování, šité pěímo na míru
vašim potěebám, zajistíme nejvýhodnÝjší pojištÝní, zaěídíme reJistraci,
jednoduše bude nám ctí nabídnout vám Ïi vašim pěátelım full servis
Subaru. 1aši péÏi chceme samozěejmÝ i do budoucna vylepšovat a poskytnout vám, našim klientım a pěátelım, maximum moŀného. Budeme
rádi, kdyŀ se i v budoucnu s vámi budeme potkávat nejen na silnicích,
akcích, srazech, ale i u nás Ȃ na tradiÏní adrese, spojené se znaÏkou
S8BAR8.
(PLO)UH\Î5VUR3HNDěVN£3UDKDZZZVXEDUXHPLOIUH\F]
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3ěíznivci automobilı S8BAR8, kteěí bÝhem záěí navštívili domácí zápasy
hokejistı HC ÎSOB 3ojišħovna 3ardubice, výstavu Autosalon a ekomobilita
v stí nad Orlicí, poslední kvaliȴkaci na 123. Velkou pardubickou, nebo nÝkteré
z pardubických obchodních center jistÝ zareJistrovali, ŀe se v reJionu ȌnÝco
chystáȊ. 1ové vozy a znaÏku S8BAR8 zde totiŀ prezentovala ȴrma CHA/83A
MOTORS, která novÝ rozšiěuje rodinu autorizovaných prodejních a servisních
center, a tím mimo jiné zaplĊuje ȌbíléȊ místo na mapÝ partnerı S8BAR8 v ÎR.
SpoleÏnost patěí jiŀ 1 let k pěedním dealerım znaÏky Suzuki, a to z pohledu
prodejních výsledkı, kvalitou poprodejních sluŀeb a následné spokojenosti
zákazníkı. Firemní zázemí v 3ardubicích-3olabinách prošlo bÝhem léta celkovou modernizací i rozšíěením prodejní plochy a na nastávající zimní sezµnu
se celý náš tým hrdÝ, nicménÝ s pokorou, tÝší také jako na Ȍkoncert pro Ïtyěi
kola v rytmu S8BAR8Ȋ. SrdeÏnÝ tak zveme všechny fandy znaÏky a pěíznivce
motorismu obecnÝ k návštÝvÝ prodejny, nÝkdy na pár slov a dobrou kávu,
jindy na pěedvedení vozidel na shoZroomu Ïi vyzkoušení nÝkterého z ȵotily
pěedvádÝcích vozı. 1a prodej automobilı navazuje i mnoho doplĊkových
Ïinností, samozěejmostí je moŀnost zajištÝní ȴnancování vozidel, pojištÝní, nebo
reJistrace vozu. K dispozici je samozěejmÝ autoservis a jeho špiÏkové vybavení,
široká nabídka sluŀeb, zkušený personál a pěíjemné prostěedí pěíjmu zakázek,
ve kterém má klient díky prosklené stÝnÝ do dílny pěehled o svém voze. Osobní
komfort zajišħuje napě. moŀnost obÏerstvení, nebo :iFi pěipojení.
&+$/83$027256VUR.RVPRQDXWı3DUGXELFHZZZVXEDUXSDUGXELFHF]
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DANCARS CZ

Ke znaÏce Subaru patěí historicky rallysport. Dlouhé roky jej podporujeme i my, a to jak sponzorstvím, tak i svou pěímou ¼Ïastí s prezentací
nových vozı a Subaru Butiku. /etos jsme se jako kaŀdý rok z¼Ïastnili Ïeské perly Barum Rally a velice rádi jsme s Vojtou Štajfem a Subaru Czech
Duck RacinJ Teamem oslavili krásný mistrovský titul ve těídÝ 3 pro rok
213 Vojtu za volantem produkÏního Subaru Impreza vidíme od roku
2, je to pro nÝj zaslouŀená odmÝna. 8 našeho stanu jste mÝli moŀnost
vidÝt tato krásná Subaru BRZ 2.R Sport, Impreza 2. :R; 23k a také
ikonu 2. :R; STI ve verzi TO3. Spousta z vás také vyuŀila moŀnost
zakoupení rızných pěedmÝtı v našem postupnÝ rozšiěovaném Subaru
Butiku. 3ro stále se zvyšující zájem o tyto pěedmÝty pro vás pěipravujeme
e-shop s širokou nabídkou. O jeho zprovoznÝní se vÏas dozvíte na našich
Zebových stránkách, kde pro vás mimo jiné máme také širokou nabídku
vozı od zcela nových, pěes pěedvádÝcí aŀ po vozy bazarové. 1áš servis
má pro vás pěipraveny také odstupĊované cenové hladiny tak, abyste i se
staršími Subaru byli spokojeni s plnohodnotným autorizovaným servisem. TÝšíme se na setkání s vámi

DanCars CZ s.r.o., Krnovská 82, 746 01 Opava, www.dancars.cz
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Zima uŀ nám pomalu klepe na dveěe a jsme
velice rádi, ŀe mıŀeme zákazníkım stále
nabízet tuto znaÏku vozı, která je hlavnÝ o výjimeÏnosti a o skvÝlých jízdních vlastnostech.
Subaru si lidé nekupují, protoŀe potěebují auto
na pěemisħování, ale proto, ŀe od nÝj také nÝco
oÏekávají. A zima je pěesnÝ to období, kdy naše
vozy vynikají, a proto se na ni po právu tÝšíme
nejen my, ale i naši zákazníci, neboħ vÝdí, ŀe
pro nÝ urÏitÝ uspoěádáme nÝjaké pÝkné zimní
svezení na snÝhu a ledu.
Absolvovali jsme s našimi auty mnoho
pěedvádÝcích akcí bÝhem léta a asi nejzajímavÝjší z nich bylo spojení Subaru s krásnými
dívkami. Stali jsme se partnery soutÝŀe krásy
Dívka Šumavy 213. Myslím, ŀe fotka Subaru
BRZ a celé ȴnálové desítky uŀ nepotěebuje další
vysvÝtlení. Za zmínku stojí také dva naše pěedvádÝcí Forestery, které jsme poskytli na svatbu
dcery našeho stálého zákazníka, stylovÝ tmavý
pro ŀenicha a bílou perleħ pro nevÝstu. Subaru
udÝlá parádu vŀdy a všude.
Stále se snaŀíme mít velice pěátelský aŀ
skoro rodinný pěístup k zákazníkım, jak pěi
prodeji vozı, tak i pěi jejich následném servisu.
3racujeme také na zlepšování našich sluŀeb,
a proto nyní pěipravujeme svoji vlastní lakovnu
do spoleÏných prostor s novou klempírnou Ȃ to
abychom se dokázali postarat ve všech smÝrech
i o zákazníky, kteěí své Subaru nÝkde trochu
škrábnou.
1áš tým pěeje všem majitelım a fandım
znaÏky Subaru krásnou a pohodovou zimu,
plnou subaráckého poÏasí Ȃ jen aħ to padá
0/LģNDVUR6NODGRY£3O]HĊZZZOLVNDVXEDUXF]
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MIJA AUTOCENTRUM

StejnÝ jako importér S8BAR8 ÎR slaví i naše ȴrma 2 let S8BAR8 v BrnÝ.
V letošním roce jsme se z¼Ïastnili nÝkolika akcí, z nichŀ by si urÏitÝ zaslouŀila pěipomenout výstava TR8H/ÍK ROK8 213 v Zahradnickém centru
Brabec v Moděicích u Brna. Mnoho návštÝvníkı a pěíznivcı S8BAR8 tam
mÝlo moŀnost obdivovat po nÝkolik týdnı všechny modiȴkace našich
vozı. Mnoho z nich si osobnÝ vyzkoušelo i jízdní vlastnosti na pěedvádÝcích jízdách. Akce byla ukonÏena návštÝvou dnes jiŀ bývalé pěedsedkynÝ
senátu ÎR paní Miroslavy 1Ýmcové. Další pÝknou akcí byl koncert skupiny
DEE3 38R3/E, který se konal v kouzelné atmosféěe zámeckého parku ve
SlavkovÝ u Brna. I tam byly k vidÝní naše vozy S8BAR8. ObÝ akce mÝly
velmi dobrý ohlas.
V jedné pÝkné písni skladatele Jiěího Zmoŀka se zpívá 8ŀ mi lásko není
2 let atd. Kdyŀ si dovolím malé pěirovnání, tak ani zn. S8BAR8 tolik není,
je starší, ale zıstává pravdou, ŀe stejnÝ jako ve 2, tak i v  letech se kolem
této znaÏky toÏí svÝt a my se jí stále uÏíme nazpamÝħ. Je to prostÝ srdeÏní
záleŀitost a láska na celý ŀivot. A navíc je dobré stále se uÏit.
/etošní rok uzavěeme další velmi pÝknou prezentací, a to na akci ȌKoš
martinských vínȊ v mÝsíci listopadu, kam vás tímto všechny srdeÏnÝ zveme. Kam a kdy"
Brno-Moděice (ve dvoranÝ za mÝstským ¼ěadem , 1.11.213 od 1,
hod. do pozdních hodin veÏerních. Îeká vás prezentace šesti moravských
vinaěı, ochutnávka 2 vzorkı svatomartinských vín, hasiÏská zabíjaÏka
a samozěejmÝ nebudou chybÝt vozy S8BAR8.
3rotoŀe se mílovými kroky blíŀí závÝr roku, chtÝli bychom všem majitelım S8BAR8, souÏasným i budoucím, stejnÝ jako všem pěíznivcım S8BAR8 podÝkovat za pěízeĊ a popěát vedle mnoha šħastných km pěedevším
hodnÝ zdraví a vÝrnosti té naší spoleÏné velké lásce.
MIJA AUTOCENTRUM, s.r.o., Provazníkova 90, 614 00 Brno, www.subaru-mija.cz

TRENDCAR

ȌAni jsme se nenadáli a uŀ se nám rok zase pěeklopil do své poslední
dekády, která ale i tak nemusí nutnÝ znamenat pro zákazníky naší
znaÏky vŀdy jen pěítÝŀ. Ba naopak jsme hrdi na to, ŀe nabízíme vozy,
které navozují svým majitelım vÝtšinou právÝ opaÏné dojmy. Abychom
ale našim zákazníkım tento Ïas ještÝ více zpěíjemnili, chystáme pro nÝ
sraz, který mÝl v minulosti velký ohlas, aby si mohli vyzkoušet své vozy,
ale i naše novinky v bezpeÏném prostěedí a v nestandardních podmínkách. 1emıŀe chybÝt samozěejmÝ ani adrenalin, to v jaké podobÝ ho
ale budeme dávkovat si prozatím necháváme jako pěekvapení.
/etos se nám povedlo také navázat spolupráci s partnerem, který
nám pomáhá ke zviditelnÝní ikony :R; STI, takŀe jsme se také spolu
¼Ïastnili leJendárních závodı ECCE homo ve Šternberku a také Rally
Jeseníky, kde bylo moŀno naše 3 ȌBestieȊ vidÝt jako safety cary spolu
s novinkou BRZ. Jedním z pilotı byl i zkušený jezdec 3atrick Semlbauer.
A protoŀe otevěení jednoho z nejvÝtších center v ÎR Galerie Šantovka
je jiŀ na spadnutí, tak bude naše vozy moŀné vidÝt i tam, aby si také
naše pánská Ïást populace našla pěi ¼navných doprovodech pěíjemnou
kratochvíli.
3rodejní zázemí našeho autosalonu nabízí stále kompletní nabídku
znaÏky a stálou zásobu 2 skladových vozı. V servisní Ïásti potom chystáme proJram pro starší vozy, tak abychom mohli nabídnout kvalitní
zázemí i majitelım našich starších vozı za pěijatelnou cenu. 3rotoŀe...
kaŀdý Ïlen rodiny se poÏítá a my si ho patěiÏnÝ váŀíme.
TRENDCAR, a. s., I. P. Pavlova 120, 779 00 Olomouc, www.subaru-morava.cz
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Yakuza Ȃ ochránce hodnot
nebo maȴánský klan"

9PLQXO«PÏ¯VOH6XEDUX
PDJD]¯QXMVPHVHYÝQRYDOL
WUDGLÏQ¯PXMDSRQVN«PX
WHWRY£Q¯ZDERULDVO¯ELOL
MVPHŀHSě¯ģWÝSUR]UDG¯PH
Y¯FHLRPDȴ£QVN¿FK
VWUXNWXU£FKVQLPLŀVH
NXOWRYQ¯WHWRY£Q¯ÏDVWR
VSRMXMH

3ěedpokládá se, ŀe <akuza v souÏasnosti
má kolem 11 tisíc Ïlenı, rozdÝlených do cca
 rodin. 1ejvÝtší z jejích orJanizací jsou
JamaJuÏi Jumi, InaJaZa kai, Sumijoši kai.
ȌRodinnéȊ vnímání mezi naděízeným
a poděízeným je dáno tradiÏním vztahem
oyabun Ȃ kobun (rodiÏ Ȃ dítÝ , ěadoví Ïlenové
mají mezi sebou ȌsourozeneckýȊ vztah
(kjµdai a oslovují se ȌanikiȊ (bratěe . Mnoho
Ïlenı yakuzy vznikne z mladistvých chuliJánı bµsµzoku, dovádÝjících na rychlých
motorkách.
Jakkoliv se nejÏastÝji setkáváme s výrazem
jakuza, její pěíslušníci se oznaÏují spíše jako
Jokudµ (podsvÝtí , zatímco japonská policie
pouŀívá výrazu bµryoukdan (násilnická orJanizace . Výraz yakuza pak pochází z hazardní
karetní hry sanmaikaruta, kde kombinace
osmiÏky, devítky a trojky (japonsky yacu
Ȃ ky¼ Ȃ san dává nejhorší myslitelnou
kombinaci, takŀe výraz yakuza znamená nÝco
jako Ȍnejhorší z nejhoršíchȊ. 3ěíslušníci této
zloÏinecké orJanizace ovšem tohoto výrazu
pěi oznaÏování sama sebe ze zvrácené hrdosti
pouŀívají také.
Tradice kulturního vzorce, z nÝhoŀ vykrystalizovala dnešní forma yakuzy, sahá velice
hluboko. Jiŀ ve váleÏné romanci Heike monoJatari (3ěíbÝh rodu Taira ze 13. století jsou
popsáni Ȍvýrostci z RokuharyȊ (sídlo Tairı ,
kteěí chodili po Janzích odÝni do Ïervených
odÝvı, coŀ byla barva bojových praporcı
tohoto rodu, bili a terorizovali politické
odpırce vıdce Tairı Kijomoriho a zabavovali
jim majetek.
SkuteÏný poÏátek yakuzy mıŀeme nalézt aŀ
poÏátkem mírového období Edo (163Ȃ186 .
3o bitvÝ u SekiJahary a pádu sackého
hradu velice vzrostlo mnoŀství samurajı bez
pána, rµninı, oznaÏovaných za kabukimono
(Ȍodlišné podivínyȊ . Tito se vyznaÏovali hrubostí, nošením výstěedních odÝvı a extrémnÝ dlouhých meÏı, obÏas vytváěeli JanJy
a stali se trnem v oku vládnoucím šµJunım
z rodu TokuJaZa, kteěí proti nim zakroÏovali
s pomocí policie (yoriki, dµšin i naěízeními,
omezujícími nÝkteré zvyky kabukimono.
Zakladatelka divadla kabuki (psáno znaky
s jiným významem kuni mÝla na pěelomu

TEXT: JAKUB ZEMAN, FOTO: ARCHIV

16.Ȃ1. století v Kjµtu velký ¼spÝch, kdyŀ
pěenesla zvyky a mravy kabukimono na
divadelní scénu.
Existovalo ¼sloví, ŀe Ȍpoŀáry a rvaÏky jsou
Ïervené kvÝty EdaȊ a maÏi yakko se rozhodnÝ
Ïinili, aby na této situaci mÝli také svıj podíl.
V romantické pěedstavÝ, prezentované i divadlem a literaturou pěedmoderního období,
byli maÏi yakko obÏas vnímáni jako jacísi
Robinové Hoodové, ochraĊující mÝšħany pěed
zvılí samurajı. Tito ȌDate otokoȊ (ȌšviháciȊ,
pojmenovaní podle kníŀete Date Masamuneho se ovšem ve skuteÏnosti jako ostatní
yakko vÝnovali hazardním hrám, chvástání
a pozérství a jejich ušlechtilost byla spíš produktem divadla kabuki.
Dalším odvÝtvím protojakuzy byl a je
i v souÏasnosti hazard (bakuÏin . 3rofesionální Jambleěi bakutµ provozovali vrchcáby
a další formy hazardních her, v souÏasnosti
se objektem ileJální sázky staly napě. závody
rychlých Ïlunı. Hrací automaty paÏinko
kromÝ yakuzy obhospodaěuje severokorejská
maȴe, která tímto zpısobem ȴnancuje Ïást
rozpoÏtu své izolované domoviny (v souÏasnosti má korejské koěeny yakuza v sace,
Korea byla souÏástí imperiálního Japonska
po anexi v roce 111 a její základ byl tvoěen
právÝ korejskými pěistÝhovalci .
3ocit jisté skupinové ochrany a moŀnosti
realizace vedl k tomu, ŀe jistou Ïást yakuzy
tvoěí z hlediska japonské spoleÏnosti kromÝ
Korejcı i další párijský prvek, a to potomci
ȌneÏistýchȊ burakumin (hinin, eta , tj. lidé,
jejichŀ profese mÝla v minulosti v dobÝ
Edo (163Ȃ186 nÝco do ÏinÝní s rituálním
zneÏištÝním spojeným napěíklad s koŀeluŀstvím a podobnÝ. Tito ȌdµZaȊ, jak jsou dnes
oznaÏováni, nebyli Ïasto ani v souÏasnosti
asimilováni a právÝ proto realizují své ambice
ve svÝtÝ orJanizovaného zloÏinu.
3ěekupníci a zastavárníci (tekija obstarávali pěekupnictví kradeného zboŀí, zatímco
JanJsteěi ve vlastním smyslu (Jurentai si
nechávali (a nechávají platit za ochranu,
vybírání výpalného má poetický název Ȍtama
Zo toruȊ (sbÝr perel . StrateJie jsou pěitom
rozliÏné, napěíklad pokud ȴrma odmítá platit
napě. Ȍfond na návrat Kurilských ostrovı
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JaponskuȊ, pěijede pěed její budovu ÏernÝ
natěená dodávka s motivy váleÏných zástav
a od rána do veÏera z ní kěikloun z ěad maȴe
ěeÏní do mikrofonu o nedostatku vlastenectví
pěíslušného podniku. 3rotoŀe Japonci nemívají rádi konfrontace, vÝtšinou zaplatí. Jiná
metoda, jak získat výpalné napě. z kavárny,
spoÏívá v tom, ŀe jí Ïlenové yakuzy zaÏnou
navštÝvovat, coŀ je leJálnÝ nenapadnutelné,
nicménÝ velice ¼spÝšné k dÝsení a odrazování zákazníkı. Îleny je totiŀ moŀno rozeznat
podle obleÏení, kobuni (poděízení si Ïasto
potrpí na havajské košile a obdobné formy
extravaJantního odÝvu, který v konformním
Japonsku vynikne ještÝ více.
Jiŀ od konce 1. století je další specializací
yakuzy trh práce. Kdyŀ se napě. v sídelním
mÝstÝ Edu budovaly rezidence kníŀat daimjµ,
kteěí zde museli pobývat polovinu kaŀdého
roku de facto jako rukojmí v rámci povinnosti
sankin kµtai, bylo nutno sehnat pracovníky
pro stavbu. A orJanizování tÝchto pěíleŀitostných pracovních sil se stalo doménou yakuzy.
V souvislosti se stavebnictvím je i v souÏasnosti bÝŀnou praxí, ŀe stavebník navštíví
místního šéfa yakuzy a projekt mu oȴciálnÝ
ohlásí. Ŀe pěi tom Ïasto dojde na Ȍpoplatek za
ochranuȊ je nabíledni, v okamŀiku, kdy by se
na tuto praxi pozapomnÝlo, série nešħastných
náhod, poŀárı na staveništi a podobnÝ by ji
rychle pěipomnÝla.
3rostituce je nÝkdy spojena i s pašováním
dÝvÏat z jihovýchodní Asie, napěíklad Filipín,
a to nÝkdy i formou ȴnJovaného sĊatku, proto jsou imiJraÏní opatěení pro sĊatek Japonce
s osobou z inkriminovaných oblastí velice
pěísná. V poslední dobÝ je vysoká poptávka
i po dÝvÏatech z Ruska, 8krajiny a oblastí bývalého východního bloku. Vidina v domovinÝ
nevídaného zisku je vede do svÝta Ȍmizu šµbaiȊ (dosl. Ȍobchodu s vodouȊ, t.j. rozlévaným
alkoholem a stávají se z nich hostesky, taneÏnice v noÏních klubech a prostitutky. Jakkoliv
starší Jenerace yakuzy se spíše z pěesvÝdÏení
bránila obchodu s droJami, mladá Jenerace,
nesvazovaná tradicemi, rychle objevila i tento
výnosný obor, pěedevším v amfetaminech.
Mimochodem sekta m Šin rikjµ, která
podnikla zákeěný sarinový ¼tok v Tokijském
metru, ji zásobovala tímto tovarem ze svých
tajných laboratoěí.
Obchod se zbranÝmi spoÏívá v dovozu
z Ruska, kromÝ pistolí v rámci tradice Ïlenové
yakuzy obÏas pouŀívají i samurajské meÏe.
3oliticky je yakuza blízká krajní pravici
(uyoku , a to jiŀ od konce 1. století, kdy tajné
spoleÏnosti se spojením na orJanizovaný

Prostituce je
QÝNG\VSRMHQD
LVSDģRY£Q¯PGÝYÏDW
]MLKRY¿FKRGQ¯
$VLH]5XVND
8NUDMLQ\DE¿YDO«KR
Y¿FKRGQ¯KREORNX

zloÏin (napě. SpoleÏnost Ïerného draka Ȃ
Kokurj¼kai sledovaly japonské zájmy na
asijském kontinentu. Tairiku rµnin (pevninští
rµninové se nezávisle pohybovali na ¼zemí
Îíny, Mandŀuska a podobnÝ a provádÝli
špionáŀ a další aktivity ve prospÝch své vlasti.
3o prohrané válce v roce 1 bylo japonské
hospodáěství v troskách, pěídÝlový systém
a rozvinutý Ïerný trh paradoxnÝ nahrál
dalšímu rozkvÝtu yakuzy, jejíŀ Ïást byla po vítÝzství Mao Ce TunJa v ÎínÝ zaÏátkem . let
tajnÝ podporována CIA jako protivník rizika
komunistického puÏe.
Jakkoliv v minulosti bývala yakuza vnímána (pěedevším sama sebou jako urÏitý
ochránce tradiÏních japonských hodnot,
v souÏasnosti se od ní veěejné mínÝní odvrací.
Děíve platilo rÏení Ȍjednou yakuza, navŀdy
yakuzaȊ a pěíslušníci bµryokudan nemÝli
pěíliš šancí se ze svÝta orJanizovaného zloÏinu vymanit. V souÏasnosti japonská vláda
podporuje proJramy na zaÏlenÝní bývalých
Ïlenı yakuzy do spoleÏnosti.
Q
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Sraz v pátek

těináctého

Îím nároÏnÝjší terén, tím víc
radosti z jízdy a pěekonávání
nástrah

TEXT A FOTO: TOMÁŠ VLASÁK
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Hlavní srazový stan byl rozbit v Roztokách
u Kěivoklátu, v prostorách hotelu Roztoky.
Zde se v pátek pěed polednem sešel pěípravný
tým, který mÝl za ¼kol doladit pěípravy na
pěíjezd ¼Ïastníkı.
3ěípravný tým v poÏtu pÝti vozı, z nichŀ
dva jiŀ pěekonaly metu 2 let vÝku, vyrazil
smÝrem k Rakovníku. Zde se orJanizátorım
podaěilo zajistit prostor pro ukojení offroadových ambicí ¼Ïastníkı srazu v areálu uhelného dolu. A bylo nutné vymezit prostor, kam
lze s vozy bezpeÏnÝ zajet. 3ovolený prostor

nám ukázala sympatická paní ěeditelka. V tak
industriálním prostoru, kde na ÏlovÝka dýchne duch doby minulé, bylo setkání s Dámou
pěíjemným pěekvapením.
Dominantou areálu je kromÝ tÝŀních
vÝŀí, mohutná hromada lupku, tedy odpadu
z tÝŀby uhlí, který má typickou Ïervenou
barvu. Díky vydatným Ïervnovým dešħım
byla hromada rozbrázdÝna mnoha výraznými rýhami, z nichŀ nÝkteré poslouŀily jako
zajímavé terénní nerovnosti.
Testování potenciálních ¼sekı trati se beze
strachu ujal sám pěedseda klubu. 3ěijel totiŀ
se Subaru Justy z roku 12. Kdo zná Subaru,
tomu tohle konstatování ¼smÝv na tváěi
nevyvolá.
Terénní zlomy, které poslední opravdová
Justy hravÝ zdolá, musely být pro Forester
upraveny krumpáÏemȐ
3oté, co byla traħ pěipravena, vrátili jsme se
zpÝt do Roztok, kam se jiŀ sjíŀdÝli první ¼Ïastníci srazu. 3átek je vŀdycky pěíjezdový den
a hlavním proJramem je vítání se, probírání
toho, co se událo od minulého srazu, jak to
komu boxuje pod kapotou a podobnÝ. Vzhledem k rodinné atmosféěe Subarufanclub
srazı, se vÝtšina ¼Ïastníkı dlouho zná, a tak
je vŀdycky o Ïem povídat.
Tentokrát bylo vše okoěenÝno zvýšenou
¼Ïastí Subaru s nejménÝ dvÝma kěíŀky
v ŀivotopisu, pod jejichŀ kapoty se zálibnÝ
nahlíŀelo na pěekrásnou techniku starých
Subaru.
V sobotu ráno ¼Ïastníky pěivítala modrá
obloha a sluneÏní paprsky. Vzhledem k tomu,
jak špatné poÏasí bylo celý pěedchozí týden,
muselo to na tváěích všech vyvolat široký
¼smÝv.
1a tváěích orJanizátorı vyvolával ještÝ
širší ¼smÝv fakt, ŀe se sjíŀdÝli další a další
Subaru, aŀ jich v 1 hodin, kdy byl sraz oȴciálnÝ zahájen, bylo dohromady 3.
Z tohoto celkového poÏtu bylo 1 vozı
starších 2 let a 2 jiŀ dokonce pěesáhly metu
3 let.
AbsolutnÝ nejstarším vozem na srazu bylo
Subaru 1,6 SR; Tourismo, s rokem výroby
18.
3o zahájení srazu se všichni ¼Ïastníci
vydali do nedalekého Kěivoklátu, kde byla
domluvena návštÝva muzea motocyklı.
Toto muzeum obsahuje kompletní výrobní
ěadu motocyklı ÎZ a JaZa, vÏetnÝ mnoha
unikátních modelı. Ke své sbírce nám
dodal poutavý komentáě její majitel pan
Antonni. 3o obÝdÝ v hotelu Roztoky se
všechny vozy seěadily do kolony, abychom
mohli vyrazit spanilou jízdou smÝrem
k uhelnému dolu.
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Ani nejstrmÝjší ¼hly
stoupání nejsou pro vozy
Subaru nepěekonatelnou
pěekáŀkou

Pěi oȴciálním zahájení bylo
na srazu 53 vozı, ani to
však nebyl koneÏný poÏet

Ve 13:00 vyrazila kolona, vedená Subaru
/eone sedan 1,8 turbo, smÝrem k Rakovníku.
Zhruba 20 kilometrı dlouhá trasa vedla zatáÏkovitými silniÏkami, jako stvoěenými pro
Subaru. 3ohled na kolonu více neŀ 0 vozı
jedné znaÏky pısobil impozantnÝ.
3o pěíjezdu do areálu uhelného dolu byly
vozy seskupeny, abychom mÝli hromadnou
fotku na památku. A pak zaÏaly jízdy AÏkoli
byl vytyÏen i okruh pro zcela nízké vozy,
vÝtšina jejich majitelı pěijala roli divákı
a šla sledovat, coŀe to jsou schopné zvládnout
terénnÝjší verze Subaru. TÝmi jsou samozěejmÝ myšleny hlavnÝ Forestry, ale jak uŀ jsem
zmínil na zaÏátku, také dvÝ Justy, které za svými vÝtšími bratry zaostávají pouze výkonem
motoru. A tvrzení, ŀe Justy nevyjede pouze to,
na co jí chybí konÝ, je zcela pravdivá. MaJorek, Ïlen s tímto nickem, dostal svoji Justýnu
1.2 tam, kam by to nikoho z pěihlíŀejících ani
nenapadlo. A dostalo se mu za to zaslouŀeného potlesku.
SamozěejmÝ bavit se chtÝjí kromÝ tatínkı
také jejich ratolesti a o jejich zábavu se postaralo nÝkolik Ïlenı, kteěí s sebou vzali svoje
terénní RC modely. Takŀe ani dÝti se nenudily,
kdyŀ tátové lovili v kufru kurty, aby se bavili
vytahováním aut z blátaȐ
3o ukonÏení zábavy v dole, okolo 16:30,
se všichni postupnÝ vrátili do hotelu, vstěíc
další zábavÝ. 1a nádvoěí hotelu byl postaven
slalom pro silniÏní RC modely, coŀ byly bez
rozdílu samé Imprezy, a byl zahájen mÝěený
závod. Mezitím probíhala pěíprava obliJátní
tomboly, bez které by to prostÝ nebyl ten
správný klubový sraz. 3o veÏeěi probÝhlo
pěedání pohárı vítÝzım závodu RC modelı
a zaÏala tombola. A protoŀe souÏástí hotelu
Roztoky jsou i dvÝ boZlinJové dráhy, byl po
skonÏení tomboly zahájen boj nÝkolika druŀstev o poháry v boZlinJu.

,S£WHNWěLQ£FW«KR
PıŀHE¿WģħDVWQ¿GHQ
=DYRODQWHP6XEDUX
XUÏLWÝ
Mezitím se samozěejmÝ povídalo a vládla
dokonale uvolnÝná atmosféra.
1edÝlní ráno je tradiÏnÝ pěedevším Ïasem
louÏení. Mnoho z ¼Ïastníkı to má k domovu
pÝknÝ z ruky, takŀe odjíŀdÝjí mezi prvními.
3ro ty, kteěí si mohli dovolit ještÝ trochu
zdrŀení, byla naplánována cesta do muzea
sportovních aut v /ánech.
Ale to uŀ bylo opravdu všechno, tenhle sraz
byl opravdu nabitý událostmi a i díky skuteÏnÝ povedenému poÏasí jsme si ho všichni
uŀiliȐ
Tak zase po 1ovém roce na shledanouȐ
Q

ÚÏastníci srazu navštívili muzeum motocyklı
v Kěivoklátu, kde obdivovali kompletní výrobní
ěadu motocyklı ÎZ a JaZa, vÏetnÝ mnoha
unikátních modelı
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Více Ïlánkı Subaru magazínu jaroléto
2012 bylo skvÝlou nápovÝdou k soutÝŀní otázce, kolik modelı Subaru celkem
(rızné motorizace nepoÏítaje) bude v letošním roce na Ïeském trhu dostupných
s pěevodovkou Lineartronic . Z tÝch,
kteěí správnÝ odpovÝdÝli F  vybral los
jako vítÝze hlavní ceny, Ïepice a triÏka
Subaru, TOMÁŠE MIKSANA z PlznÝ.
Mnozí jste si jako vŀdy snadno poradili
také s kěíŀovkou a správnÝ z tajenky doplnili konstatování, ŀe importér SUBARU
ÎR prostěednictvím svých autorizovaných míst novÝ nabízí ]£UXNXQDSÝWDŀ
VHGPOHW.
Los pěisoudil výhru, znaÏkovou Ïepici
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Subaru, 0,526/$9Ü6((0$1129
z Kylešovic a 0$57,1Ü-,Ě.29
z Podmokel u Sušice.
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S odpovÝdí na otázku dnešní soutÝŀe
si urÏitÝ budou opÝt vÝdÝt rady hlavnÝ
Ïtenáěi, které fascinují špiÏkové technologie Subaru. Otázka zní:
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Na autosalónu ve Frankfurtu se na stánku Subaru tÝšila velké pozornosti evropská
premiéra nové studie WRX Concept. Pěedznamenává designový smÝr dalšího vývoje
oblíbeného modelu a na jejím základÝ vznikne SRNUDÏRY£Q¯YWDMHQFH
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IND

ZEÐ
(SLOVEN.)

EVROPAN

ZNAÎKA
HELIA

JMÉNO
DLOUHÁ
HERCE
DISKOTÉKA
SKLENÎK<

SOULAD

ROZPOUŠTÜT ĿÁREM

PATĚÍCÍ
TETÜ

SVÁTEÎNÍ

HUSITSKÁ
ZBRAĉ
NÜMECK<
„VÜTEV“

1. DÍL
TAJENKY

OB<VATEL
KAVKAZU
KUBÁNSKÝ
TANEC

RUSKÉ
SÍDLO

SPZ KOLÍNA

JMÉNO
HEREÎK<
VRÁNOVÉ

PRVNÍ
ALKAN

ZÁZRAK

JMÉNO
GIBSONA

NIKOLI

OMLUVA

POHĚEBNÍ
HOSTINA

ODĚÍKAVÜ
ĿIJÍCÍ
ÎLOVÜK

BRITSKÝ
DRAMATIK
MISTR
POPRAVÎÍ

KOULET

AVŠAK

HEREC PANTOMIM<

POLÉVKOVÁ
MÍSA

DAREBÁK

LÍT

T<P

PREZENT

LÁK
LIHOVINA

SOLMIZAÎNÍ SLABIKA

ŠTVANICE

KISCHOVO
ĿEMLOVKA
JMÉNO

ÎÁST ÎR

INICIÁL<
HERCE
VÍZNERA

JMÉNO
LITERÁTA
ÎECHOVA

NEVÝRAZNÜ

FRANCOUZSKÉ MÜSTO

SVÜTADÍL

PALICE

NÜMECK<
„OREL“

FÁZE
MÜSÍCE

ĚÍMSKÝCH
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2. DÍL
TAJENKY
SPZ JIHLAV<

POUZDRO

KOLEM

LETADLO

MEZ

ZEVNÜ
(ĚÍDCE)

ĿLUTOHNÜDÁ
HLINKA

6SU£YQ«RGSRYÝGLQDVRXWÝŀQ¯RW£]NXVWHMQÝMDNRěHģHQ¯Ně¯ŀRYN\DVXGRNX]DNWHU«
PıŀHWHMDNRYŀG\]¯VNDWY¿KU\6XEDUXQ£PSRV¯OHMWHQHMSR]GÝMLGREěH]QDQDDGUHVX
260,80VUR0LVWě¯QVN£3UDKD=OLÏ¯Q

Kombinovaná spotĖeba paliva 10,5 l/100 km, emise CO2 243 g/km

Svižná cena

od 1 119 000 KÏ

SUBARU WRX STI A SYMMETRICAL AWD
Vrcholný nástroj v brilantní formÝ
221 kW (300 k), 407 N.m pĖi 6000 ot./min. To je základ notového zápisu ležatého
motoru Boxer 2.5 I DOHC TURBO. Inteligentní systém SI-DRIVE pro optimální naladÝní
na každý typ cesty. Aktivní mezinápravový diferenciál DCCD pro dokonalou souhru
všech hráÏĬ v orchestru. Nízké tÝžištÝ a dokonalé vyvážení díky stálému pohonu
všech kol Symmetrical All-Wheel Drive.
Tak zní koncert, který vás nikdy nepĖestane bavit.
subaru.cz | koncertpro4kola.cz

