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Ne přímo s větrem ve vlasech, ale tato nová auta by vám mohla v mnohém 
zpříjemnit letní dny při dovolené za volantem. Přinášíme vám fotografie těch, 
která bychom zvolili pro rodinnou dovolenou, pro cestu na tábor v lese, anebo 
naopak do měst, kde bude určitě problém zaparkovat zejména kolem koupališť.

HYUNDAI TUCSON – DOVOLENÁ PRO AKTIVNÍ 
Korejská automobilka Hyundai přináší populární vozy 
Tucson již ve čtyřech generacích. Toto auto je velmi 
praktické a prostorné, a jako kompaktní SUV je ideální 
pro rodinnou dovolenou. Třetí generace tohoto vozu 
byla velice úspěšná, přesto se však automobilka roz-
hodla nikoli pro její upgrade, ale vytvořila něco doslova 
revolučního: Nová řada z roku 2020 je vyjádřením no-
vého designérského směru značky Sensuous Sportiness 
neboli Smyslná sportovnost. V duchu 
nové linie, inspirované konceptem 
Vision T z roku 2019, je nový 
Tuscon vyšperkován, a to do-
slova… Motivy šperků se ob-
jevují v podobě ostrých 
hran i třeba na světlech 
a celé přední partii vozu.  

Doporučení DN: Hyundai 
Tucson na fotografii je vy-
baven praktickým střešním 
úložným prostorem a držákem 
na kola, proto jej doporučujeme 
na aktivní cyklistickou dovolenou pro 
rodinu.

OPEL ZAFIRA LIFE – NA TÁBOR, KONCERT NEBO ROAD TRIP 
Dodávka Opel Zafira už rozhodně není „obyčejný“ MPV, ale spíše malý 
busík pro transport spřátelených rodin nebo kamarádů, kteří se 
rozhodli popojíždět naší zemí za kulturními, nebo společenskými ak-

cemi. Auto ale určitě využijete i pro menší firmu 
nebo dodávku cateringu na koupaliště či do zá-
meckého parku na firemní dýchánek. Do pro-
storných kapes v předních dveřích se vejde bez 
problémů pět plechovek piva i s tyčinkami nebo 
pop-cornem. Úložný prostor tedy nechybí.  

Doporučení DN: Zafira Life je podle nás jed-
ním z nejlepších rodinných kombíků. Diesel je 
silný a úsporný, převodovka má dlouhé kvalty 
a z vozu je perfektní rozhled! Podvozek je trochu 

houpavý, ale ne moc, 
takže pohodlně 

přečkáte i delší 
vzdálenosti. 

Ideální pro 
letní road 
trip!

PEUGEOT HYBRID 508 – LUXUS, KTERÝM UČARUJETE ŽENÁM  
Vím, není to Ferrari ani Rolls Royce (ale i ten máme v nabídce), ale tenhle elegán je pro letní 
dny ideální, hlavně pokud vyrazíme na stylovou dovolenou v páru, třeba do Krumlova, Telče 
nebo Olomouce. S tímhle autem se blýsknete. Nový 
Peugeot má perfektní aerodynamickou siluetu, dlou-
hou kapotu a bezrámové dveře. Vypadá jako auto ze 
Star Treku a určitě je nejen perfektním a reprezen-
tativním služebním vozem, ale i autem na lámání 
dívčích srdcí, jelikož při pohledu na efekt předních 
světel, vyčnívajících dolů jako tesáky, nám vyraší 
na čele krůpěje potu. Auto působí dravě a moderně 
a je skvělé nejen na léto! 

Doporučení DN: Peugeot 508 je auto jako z ko-
miksu. Vypadá prostě skvěle, má 
krásnou siluetu a nízkou stavbu 
karoserie. Možná se bojíte, 
že venkovní krása je na 
úkor vnitřního vybavení, 
ale to jste na omylu. To-
hle auto je totiž per-
fektní i uvnitř a dopo-
ručujeme jej všem, kdo 
mají styl. 

RENAULT TWIZI – NEŘEŠTE VE 
MĚSTĚ PARKOVÁNÍ, ŽIJTE V BUBLINĚ 
Renault Twizy, krátce „twizina“ je ná-
kupní taška, bublina, auto na golf. Pro-
stě si jen musíte zvyknout , že se za vámi 
každý otočí, a to doslova. Většinou 
s úsměvem, v naprostém šoku, nebo 
uslyšíte i něco nelichotivého. Není to 
snad ani auto, jako spíš vozítko, jímž Re-
nault reaguje na všudypřítomnou elek-
trifikaci. A i když je na trhu už sedmý 
rok, stále vzbuzuje pozdvižení. Je skvělé 
na popojíždění, na nákupy a do letních 
ulic je jako dělané. Auto je dvoumístné, 
ale nesedíte se spolujezdcem vedle sebe, 
nýbrž za sebou, jako na motorce. O po-
hodlí to moc není, protože vzadu 
opravdu pocítíte tvrdost podvozku, takže 
by se hodila helma, ale pokud jste ex-
trovert a trochu exhibicionista, tohle 
auto je na léto nejlepší volbou. I bez boč-
ních oken. 

Doporučení DN: Twizy se hodí do 
města nebo na kratší popojíždění. Pokud 
si jej už pořídíte, pak jezdí skoro za-
darmo. Sledujte ale předpovědi počasí, 
protože zmoknout v něm nechcete! 

Letními dny na čtyřech kolech
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PRAHOU OBLEČENÁ NEOBLEČENÁ:  
E-KOLOBĚŽKY NA LÉTO 
Fenomén elektrických koloběžek je v posledních letech 
stále silnější a zejména v posledních letech se těší 
velké popularitě ve městech i mimo ně. Na rozdíl od 
kvalitních elektrokol jsou koloběžky cenově přátelské 
a pro rychlejší pohyb po městě si ji může dovolit skoro 
každý. Elektrická koloběžka Bluetouch BTX250 je 
ideální do města: Je skladná, takže se bez problémů 
vejde i do kufru osobního auta a pro každodenní 
pohyb po centru města je rychlým 
a ideálním přibližovadlem. Snoubí v sobě 
moderní technologie a elegantní styl. 
Díky minimalistickému designu 
a třem barevným provedením – 
černé, bílé a kosmické stříbrné – 
uspokojí nároky každého uživatele. 
Její další výhodou je hmotnost – 
pouhých 12,5 kg – a dokonale vyla-
děný rychlý sklápěcí mechanismus, 
které ji předurčují ke každodennímu po-
užití. Dosahuje maximální rychlosti 
25 km/h, na jedno nabití baterie, jejíž kapacitu 
můžete sledovat na velkém displeji, dokáže ujet až 
30 km a unese i zátěž 100 kg.  

VOLKSWAGEN TIGUAN – SKVĚLÝ DO TERÉNU 
A máme tady další auto, které skvěle zapadne do 
města. Ale ani když se nezaleknete vzít jej na pol-
ňačku, nebudete zaskočeni. Tiguan totiž zvládne 
bravurně i nerovnosti a rychlou jízdu. Je ideální do 
terénu a je typickým vozem pro čtyřčlennou ro-
dinu, která ráda cestuje. Je to SUV střední třídy, ale 
konkurenty má i mezi staršími MPV. Jeho velkou 
předností jsou posuvná zadní sedadla, což je skvělé 
pro přepravu dětí i zavazadel. Na letní dovolenou 
je Tiguan ideální. Sedačky jdou i sklopit, čímž vzadu 
dostanete skoro letištní plochu. 

Doporučení DN: VW Tiguan je SUV, které vám ve 
městě poskytne dostatečný rozhled a bezpečnost 
a na dálnici při cestování potřebné pohodlí. Jeho 
největší předností jsou jeho off-road schopnosti. 
Čtyřkolový pohon je stále velmi stabilní a spolu 
s výkonem motoru se v autě cítíte bezpečně za 
každé situace. Vnitřní výbava je poněkud strohá, 
ale to – zejména v off-road využití – nevadí.

ROLLS ROYCE: NENÍ CO DODAT – HVĚZDNÉ NEBE STÁLE NAD VÁMI 
Tak tohle auto je skutečná pecka. Není o čem mluvit, je to prostě Rolls Royce. Tohle auto je vlastně jako pojízdný byt 
– najdete tu všechno, od komfortu, luxusu až po hvězdnou oblohu. Tvůrci totiž v nejnovějším modelu přišli s nápa-
dem Starlight Headliner neboli hvězdné oblohy ve stropnici. Čalouněný strop kabiny je tvořen až 3 000 optických vlá-
ken s 1 340 optickými kabely. Zákazník si přitom může říci, jakou konstelaci si přeje zobrazit. Pokud budete mít v let-
ních dnech tento vůz (a překvapivě se jich v Čechách prodává stále více), nemusíte si dělat starosti s romantikou 
hvězdné oblohy. I když k tomuto autu ji asi ani nepotřebujete. Neznáme nikoho, kdo by se Rollsem nechtěl projet. 

Doporučení DN: Sami bychom ho chtěli! Tohle auto má všechno. Navíc si můžete kdykoli užít piknik, když si vzadu 
vyklopíte sedátka. Chybí už jen řidič, aby vám nalil chlazené šampaňské.

BMW 840I: ELEGANTNÍ SPORTOVNÍ 
ZELENÁČ 
Bavorákem nezarmoutíte nikdy – takže 
ani v létě. Navíc tahle barva je opravdu 
originální. A nový model je skutečnou vý-
kladní skříní, jak designově, tak technicky 
– vždyť i řada 8 je nejvyšší modelovou řa-
dou německé automobilky. Tento model 
je laděn do sportovna, i když osmá řada je 
koncepčně spíše dálniční. Vyfocený mo-
del má karbonovou střechu, za niž si při-
platíte 80 000 Kč. Sportovní multifunkční 
volant dává řidiči pocit jako na závodním 
okruhu. Tohle auto je skutečně letní for-
mulí 1. Ale na D1 se s ním nevydávejte, 
protože byste jeho maximální rychlosti 
jen stěží využili. 

Doporučení DN: Dokonalost sama. Do-
poručujeme manažerům, kteří nedo-

kážou přestat pracovat ani na dovo-
lené. Auto je totiž vybaveno 
špičkovou kanceláří 21. století 
a díky vestavěné SIM kartě je 
vždy připojeno k internetu. Ne-
jenže s ním nikdy nezabloudíte, 
ale můžete se kouknout na před-

pověď počasí, na zprávy nebo se 
podívat do vlastní kanceláře.

KRISTINA VACKOVÁ / FOTO: AUTORKA

Doporučení DN: Patříte-li k těm, kteří se letos nedostanou 
za hranice, ale ani ven z města, užijte si léto na elektrické ko-
loběžce. Budete rychlí, nepoznáte zácpy, vyhnete se překáž-
kám, můžete jet cestou necestou nebo po břehu řeky a budete 
na vzduchu. Je to tip pro všechny, kdo chtějí opravdu cítit 
letní vítr ve vlasech.

Kdyby byla rozložená koloběžka 
bylo by to lepší... ty co jsem stáhla 

byly ROZMAZANÉ všechny


