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Společnost Škoda Auto v Mladé Boleslavi uvedla 
do provozu dva nové zkušební stavy pro testování 
převodovek. Automobilka tak rozšířila své Motorové 
centrum a dále rozvíjí své vývojové kapacity v rámci 
koncernu Volkswagen. Celkem do vývoje převodovek 
investovala 8,2 milionu eur.

Zkušebnictví převodovek se dynamicky rozvíjí. 
Optimalizace hmotnosti, hlučnosti, účinnosti, 
převodů, spotřeby paliva, emisí a výrobních nákladů 
by bez moderní zkušební technologie nebyla 
možná. Díky odbornosti, solidnosti a zkušenostem 
generací techniků a díky úzké spolupráci s vývojem 
převodovek ve VW mladoboleslavští vývojáři získali 
důvěru a vedení koncernu je pověřilo vývojem 
malých mechanických převodovek. Odpovědnost za 
tzv. globální sériový doprovod převodovky MQ200 
je oceněním i závazkem. Tato převodovka existuje 
v 580 různých variantách. V Argentině, Španělsku, 
Číně a Mladé Boleslavi se jich vyrobí 2,8 milionu kusů 
ročně. Celkem jich už bylo vyrobeno 30 milionů. 

„Vše zde stojí na velké tradici a spoustě práce. Za 
vším ale stojí hlavně lidé, do nichž se musí investovat, 

a to nejen peníze. Tady mají své místo ti, kteří mají 
chuť posouvat techniku a mají z toho radost. Nyní 
dostali k dispozici nádherný a drahý nástroj,“ řekl nám 
vedoucím vývoje podvozku a agregátu společnosti 
Škoda Auto Martin Hrdlička, jehož otec byl u založení 
prvního zkušebního stavu pro převodovky v Mladé 
Boleslavi v roce 1971.

„Do budoucna budou další investice směřovat do 
vývoje hybridní techniky, takže technický vývoj zde 
nejen zůstane, ale ještě se bude dále rozšiřovat,“ 
uvedl člen představenstva společnosti Škoda Auto za 
oblast technického vývoje Christian Strube. 

Škoda Auto v současné době vyrábí tři typy 
převodovek pro koncern Volkswagen: MQ100/
SQ100 a MQ200 v hlavním výrobním závodě v Mladé 
Boleslavi a DQ200 ve Vrchlabí. Denně vyrobí 4880 
převodovek. V roce 2017 to bylo celkem 1,16 milionu 
převodovek.

více na
www.autoweek.cz
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Úspěch Porsche Panamera s hybridním pohonem
Společnost Porsche AG v uplynulém roce pokračovala v růstu. Zákazníkům po celém 
světě dodala 246 000 vozidel a překonala svůj rekordní výsledek z roku 2016 o 4 %. K 
úspěšné obchodní bilanci značně přispěla nová generace modelové řady Panamera 
s 28 000 dodanými vozidly a meziročním nárůstem o 83 %. Přibližně 60 % všech nových 
vozů Panamera dodaných v Evropě má hybridní pohon s možností vnějšího nabíjení. V 
některých zemích jsou podíly hybridních verzí ještě výrazně vyšší. Ve Francii to je 70 %, 
v Rakousku více než 80 % a v Belgii dokonce přesahuje 90 %. U přijatých objednávek 
dokládají skandinávské země svůj velký příklon k elektrické mobilitě. V Norsku objednává 
90 % všech zákazníků model Panamera v hybridní verzi, ve Finsku to je 85 %. 
Panamera 4 E-Hybrid i 
nejvýkonnější verze této 
modelové řady Panamera 
Turbo S E-Hybrid mají 
dojezd s čistě elektrickým 
pohonem až 50 km. 
Od začátku je tento 
čtyřdveřový vůz kategorie 
Gran Turismo k dispozici i ve 
verzi Executive s rozvorem 
prodlouženým o 150 mm. 
více na www.autoweek.cz

Volkswagen světovou jedničkou?
Podle německého magazínu Bild 
am Sonntag skupina Volkswagen 
vč. značky Škoda v roce 2017 
dosáhla poprvé v historii obrat 
vyšší než 220 miliard eur, tedy vyšší 

než rekordních 217,3 miliard v roce 2016, prvním celém roce po propuknutí aféry 
Dieselgate. Prodej vozů vloni meziročně vzrostl z předchozí rekordu 10,3 milionu vozů o 
3,7 % na 10,7 milionu dodaných aut. K tomuto zvýšení pomohl především dvouciferný 
růst v Číně a výsledky značek Volkswagen, Škoda a Seat, zatímco podle magazínu 
údajně byly zklamáním prodejní výsledky Audi. 
Toyota už před měsícem uvedla, že svůj prodej za rok 2017 odhaduje na 10,35 milionu 
aut (vč. značek Lexus, Daihatsu a Hino).
Vedení Volkswagenu oficiálně zveřejní hospodářské výsledky na konci února a informaci 
magazínu Bild am Sonntag odmítlo komentovat. 
více na www.autoweek.cz



Mezi mnoha projekty autonomních vozidel, které 
se představují na veletrhu spotřební elektroniky 
CES 2018 v Las Vegas, je 
jeden, který stojí zvláště 
za pozornost - platforma 
Apollo 2.0 čínské 
společnosti Baidu, v níž 
se konkurenti mění ve 
spolupracující partnery. 
Pro čínská média se 
prezentace společnosti 
na veletrhu CES 2018 pod 
jménem Baidu World 
@ Las Vegas 2018 stala 
nejdůležitější zprávou 
dne a věnovala jí mimořádnou pozornost.

Baidu je společnost provozující největší internetový 
vyhledávač v čínském jazyce. Má výzkumná a 
vývojová centra v Pekingu, Šanghaji a Šen-čenu, ale 
i v Sillicon Valley a Seattlu. 

Při představení platformy pro autonomní vozidla 
Apollo 2.0 president a výkonný ředitel společnosti 
Qui Lu oznámil, že Apollo je otevřenou platformou, 
na jejímž vzniku se partnersky podílí ne méně než 
90 globálních společností, včetně gigantů jako jsou 
Udacity, Microsoft nebo TomTom.

„Apollo je ukázkou toho, co označujeme jako China 
Speed. Ukazuje rychlost inovací a vývoje v Číně 

v oblasti globálního 
průmyslu autonomního 
řízení.  Umělá inteligence 
a inovace neznají 
hranice. Hledíme vstříc 
historickému okamžiku s 
nevídanými příležitostmi 
pro lidi po celém světě, 
které vyžadují, aby velké 
země a velké společnosti, 
včetně Číny a Baidu, 
spolupracovaly. Jsme 
nesmírně potěšeni, že 

stojíme v centru těchto nezměrných inovací bok po 
boku s našimi partnery,“ uvedl Lu.

„Otevřené platformy a ekosystémy jsou tou nejlepší 
cestou vedoucí k urychlení přenosu technologií 
Umělé inteligence k jejich komerčnímu využití. Na 
základě toho jsme vyvinuli Apollo jako největší, 
nejkompletnější a nejvýkonnější ekosystém 
autonomního řízení na světě,“ dodal Lu.

Nejnovější verze programu Apollo přináší otevření 
všech čtyř hlavních modulů - cloudových služeb 
(partnerem pro ně je Microsoft Azure), softwarových 

platforem, referenčních 
hardwarových platforem 
a referenčních platforem 
vozidel. Baidu v roce 2018 
plně podpoří čtyři hlavní 
počítačové platformy 
Nvidia, Intel, NXP a 
Renesas, zavede nákladově 
efektivnější řešení snímačů, 
podpoří více referenčních 
vozidel a poskytne širší 
škálu HD mapových služeb 
po celém světě.

Další informace z CES 
2018 na str. 10 a 11 (po 
bezplatném stažení pdf 
verze)

Baidu ukazuje čínskou rychlost vývoje

více na
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Krátce
- Počet bankrotů firem v Německu vloni poprvé od roku 2009 vzrostl.
- Ford začal v USA prodávat malé SUV EcoSport jako první vůz vyráběný v Indii.
- Bentley na autosalonu v Ženevě představí velké SUV Bentayga s plug-in hybridním 
pohonem.
- Odboráři IG Metall zahájili sérii výstražných stávek, které postihují mj. i výrobu vozů 
Porsche a Volkswagen a řadu dodavatelů.
- Analýza DAT ukázala, že jen polovina vozidel se vznětovými motory, vykoupených s 
využitím dotací, byla sešrotována, zbytek byl prodán do Afriky a východní Evropy.

Jeep Cherokee s novými světlomety
Jeep ohlásil premiéru modernizovaného kompaktního SUV Cherokee pro modelový rok 
2019 na začátek autosalonu NAIAS v Detroitu. První dostupné fotografie modernizované 
podoby kompaktního SUV Jeepu Cherokee ukazují, že se světlomety v nové podobě 
vracejí k tradičnímu uspořádání se společným krytem. Nové řešení přídě je ve shodě 
s tím, co už známe z Grand Cherokee a 
Compassu. Zatím zveřejněné fotografie 
ukazují novou světelnou techniku, s níž 
souzní nově řešená maska chladiče 
a přepracovaný přední nárazník 
rozdělený na dvě části. 
Technickou novinkou bude použití 
sítě 48 V v nové verzi s mild-hybridním 
pohonem.
více na www.autoweek.cz

Karoq i z Mladé Boleslavi
Škoda Auto reaguje na silnou poptávku 
a sériová výroba modelu Škoda 
Karoq byla zahájena také v závodě 
v Mladé Boleslavi. Škoda Karoq se už 
od července 2017 vyrábí v závodě 
v Kvasinách. Škoda v následujících 
letech bude svou modelovou nabídku 
vozů kategorie SUV dále rozšiřovat. 
V Mladé Boleslavi tak automobilka 

nyní vyrábí čtyři modelové řady - z linek zde sjíždí i Fabia, Rapid/ Rapid Spaceback a 
Octavia/Octavia Combi. Denně se zde vyrobí až 320 vozů Škoda Karoq.
V roce 2017 z výrobních hal v Mladé Boleslavi vyjelo 547 000 vozů Škoda. Škoda Karoq 
je jediným modelem značky Škoda, který je vyráběn ve dvou českých závodech 
automobilky.
Závod v Kvasinách má výrobní kapacitu plně vytíženou i výrobou dalších dvou 
SUV Škoda Kodiaq a Seat Ateca, stejně jako vozu Škoda Superb/Superb Combi. V 
následujících letech bude značka Škoda svou modelovou nabídku dále rozšiřovat v 
kategorii SUV. 
více na www.autoweek.cz



Třída G je pro mnohé fanoušky terénních vozidel 
nepřekonatelnou legendou a měřítkem schopností 
překonávání překážek. Se zcela modernizovaným 
interiérem a mnoha novinkami prochází nyní třída 
G po technické i formální stránce největší změnou 
ve své téměř čtyřicetileté historii. Nový Mercedes-
Benz třídy G se představí už za týden na autosalonu 
v Detroitu a bude uveden na trh v létě 2018.

Řidič třídy G může ovládat kompletní informační 
a zábavní systém aniž by musel pouštět volant. 
Dotykové ovládací prvky na volantu reagují jako 
povrch chytrého telefonu. Díky haptickým impulzům 
a zpětné vazbě z reproduktorů může řidič používat 
touchpad bez odvracení zraku od silnice. Možnosti 
ovládání doplňují tlačítka pro často používané funkce 
a na přání dodávaná ovládací lišta pro asistenční 
systémy nad otočným ovladačem světlometů.

Přehledně navržená přístrojová deska standardně 
zahrnuje analogové kruhové přístroje v tubusech. 
Stejně jako v nové třídě E a S může mít panel 
sdružených přístrojů na přání podobu velkého displeje 
s virtuálními přístroji, který je doplněn centrálním 
displejem nad středovou konzolí. Dva 12,3“ displeje 
vizuálně splývají v jeden širokoúhlý přístrojový panel. 
Řidič si může vybrat ze tří různých stylů zobrazování 
a zároveň si individuálně nakonfigurovat pro něj 
důležité informace a způsoby zobrazování. K dispozici 
je i kamerový systém zobrazující okolí vozu v rozsahu 
360°.

Pro zvládnutí nejtěžšího terénu bude třída G 
vybavena nejen redukční převodovkou, ale i stálým 
pohonem všech kol s dnes už unikátními třemi 
diferenciály. Standardní výbavou bude devítistupňová 
automatická převodovka 9G-Tronic. 

Schopnosti nové třídy G jsou: maximální stoupání 
100 %, světlá výška 241 mm, maximální brodivost 
700 mm, jízdní stabilita do úhlu 35°, nájezdové úhly 
30° vpředu a 31° vzadu, přejezdový 26°. Terénní 
pneumatiky se obouvají na 18“ kola.

Výrobu i nadále zajistí smluvní partner Magna 
International ve Štýrském Hradci.

více na
www.autoweek.cz
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Další zajímavosti 2. týdne na www.autoweek.cz:
Kia Stinger okouzlila českou veřejnost
Nissan Leaf získal titul Ekologické auto roku 2018 v ČR
Auto roku 2018: Volvo XC60 - vítěz v hlasování veřejnosti
Koyo Bearings potřetí Dodavatelem pro Auto roku
Brisk Tábor opět dodavatelem pro Auto roku v ČR
Akce 7 dní Peugeot odstartuje 15. ledna

V Mostě si řidiči mohou snížit trestné body
Řidiči, kteří nasbírali větší počet trestných bodů za přestupky, si mohou vylepšit nepříznivou 
bilanci při školení bezpečné jízdy. Autodrom Most jim nabízí dva termíny - pátek 19. a 
sobotu 27. ledna. Další budou následovat v následujících měsících. Odečíst si tři body 
z registru po absolvování školení bezpečné jízdy je ze zákona možné jen jednou v 
kalendářním roce. Pokud se řidič školení zúčastnil na konci loňského roku, a přesto mu 
ještě nějaké body zůstaly, může už nyní jejich počet opět výrazně snížit, případně začít 
rok 2018 s čistým štítem. Zájemci nesmějí mít v součtu zaznamenáno více než 10 bodů. 
Obsahem školení, které sestává z teoretické 
výuky a praktického výcviku, je teorie řízení 
a zásad bezpečné jízdy, nejčastější příčiny 
dopravních nehod a jejich předcházení, 
důsledky protiprávního jednání řidičů či 
prevence řešení mimořádných událostí v 
silničním provozu. 
více na www.autoweek.cz

Sdílení aut je trend, který vydělá peníze
Podle statistik Centrálního registru vozidel 
je v České republice registrováno přes 5, 5 
milionu osobních aut, která v průměru 95 % 
času stojí na ulici nebo v garáži. Aplikace 
HoppyGo jim najde smysluplnější využití. 
Vytvořila ji společnost CreativeDock pro 
Škoda Auto DigiLab na začátku roku 
2017. Aplikace je dostupná pro mobilní 
telefony s operačními systémy Android a 
iOS. Pomáhá lidem, kteří auto nemají, a 

zrovna by se jim hodilo, a majitelům aut vydělá peníze v době, když nepotřebují. 
„Majitelé aut si u nás v HoppyGo vydělají v průměru 3000 až 4000 Kč za měsíc. Cenu 
výpůjčky si určuje každý sám. Na nás je majiteli poradit takovou cenu, aby jeho auto 
mělo co největší šanci uspět,“ říká generální ředitel HoppyGo Edward Meegan. 
Po stažení aplikace, zaregistrování a prověření vozu majitel označí v kalendáři dny, 
kdy ho chce pronajímat. V ceně zápůjčky je havarijní pojištění, které majitele chrání v 
případě autonehody, ale i při odcizení, živelné události, vandalismu a poškození. Nad 
rámec pojištění je sjednáno pojištění i pro případ zpronevěry a podvodu. Pojištění se 
aktivuje při předání auta a končí jeho vrácením majiteli. 
více na www.autoweek.cz



Ministr Ťok na akci Diagnostic Con 2018
Asociace emisních techniků a opravářů ASEM informuje, že ministr dopravy Dan Ťok 
přislíbil vystoupení na akci Diagnostic Con 2018, která se uskuteční 1. února 2018 v 
sále Forum Karlín. Kromě poděkování za podporu 
při záchraně emisních stanic zřizovaných u 
autoopraven a za politický tlak na automobilky, 
aby zlevnily nesmyslně předražené filtry částic 
a katalyzátory, mu ASEM chce prezentovat 
dosavadní dílčí úspěchy. ASEM se stále potýká s 
nezájmem Ministerstva dopravy o zcela zásadní 
systémové změny. Bohužel emisními stanicemi 
nadále projíždějí auta s vytlučenými filtry částic 
nebo dokonce se svítící kontrolkou DPF a v 
nouzovém režimu.
více na www.autoweek.cz

Krajský úřad: všech 70 žádostí o STK zamítnuto!
Majitelé STK se konkurence bát nemusí. Výpočty 
„nasycenosti“, které sami dodali, se povedly na 
výbornou! Novely Zákona 56/2001 Sb. a Vyhlášky 
305/2001 Sb. neobsahují hlavní opatření ke 

zlepšování kvality ovzduší. V metodice není ani slovo o odhalování vybouraných filtrů. 
Místo toho se zabývají ochranou stávajících STK před konkurencí. To se podařilo. Vloni 
bylo podáno 70 žádostí o zřízení nových STK a úplně všechny byly zatím zamítnuty 
(jeden okres ještě není uzavřen)! 
Zásluhou poslanců okolo Martina Kolovratníka (ANO) se do zákona č. 56/2001 Sb. i 
do Vyhlášky č. 302/2001 Sb. dostala dvě naprosto stejná znění o povinnosti zřizovat 
jen velkokapacitní průjezdní linky pro nejméně tři vozidla dlouhá nejméně 26 metrů! 
Podle někdejšího šéfa legislativního odboru MDČR Mgr. Vavřiny: „Nezbývá mi než 
konstatovat, že STK provádí na všech frontách asi velmi kvalitní lobby. Není v naší moci 
to změnit, je to vůle volených poslanců.“ Kolovratník s poslanci okolo sebe porazil 
dokonce i protinávrh svého spolustraníka ministra Ťoka, který byl pro deregulaci.
Proč SME smí opravovat a seřizovat a STK opravovat nesmí? To nikdo nevysvětlí. 
Takovouto kombinaci v civilizovaném západním sousedství nenajdeme. I vysokou 
mírou možné korupce v systému tak kulháme za skutečně volnou soutěžní západní 
Evropou.
V loňském roce ASEM s pomocí ministra dopravy Ťoka dokázal zachránit řemeslný stav 
opravářů emisních systémů před jejich zánikem plánovaným mocnými lobbisty STK, 
když se jim díky aktivitám ASEM nepodařilo naplánovat zánik samostatných emisních 
stanic u autoopraven do roku 2022.
Budoucnost oprav a získání kontrolního protokolu na jednom místě tak, jak je známe 
Německa, Velké Británie, Rakouska, Francii a jiných evropských zemí, je pro nové a 
volně, bez regulace vnikající emisní stanice stále ještě otevřená. Nově vznikající STK 
mají však díky regulaci tabu.
více na www.autoweek.cz
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Valeo v epicentru mnoha revolucí
Na CES 2018 skupina Valeo představuje nové technologie, které pomáhají ve vývoji 
elektrických, autonomních a propojených automobilů, které navíc budou cenově 
dostupné a přizpůsobitelné individuálním potřebám a preferencím každého uživatele. 
Jednou z mnoha inovací je nový nízkonapěťový elektromobil pro městskou mobilitu. 
Malý dvoumístný elektrický prototyp s unikátním elektrickým napětím 48 V jede rychlostí 
až 100 km/h a na jedno dobití ujede až 100 km. Elektrický vůz s 48V palubní sítí je 
levnější než elektromobily s vysokým napětím hlavně proto, že se obejde bez některých 
komponent a systémů, jež kvůli bezpečnosti 
musejí mít systémy s vysokým napětím. Díky 
tomu se může prodávat za cenu do 7500 
eur (v přepočtu asi 188 000 Kč). To by mohlo 
poskytnout další impuls k elektrifikační revoluci. 
Je to vůbec první prototyp poháněný pouze 
vlastními komponentami Valeo. Až doposud 
totiž Valeo navrhovalo všechny komponenty 
potřebné pro pohon a hnací ústrojí, nikdy ale 
nezkonstruovalo samotný motor.
více na www.autoweek.cz

Samsung představil platformu 
DRVLINE
Společnost Samsung Electronics 
na veletrhu CES 2018 představila 
platformu DRVLINE, která 
automobilkám umožní vyrábět 
pokročilé automobily budoucnosti. 
Tím se stala přirozeným partnerem 

pro automobilky a poskytovatele služeb působící na trhu systémů autonomního řízení.
DRVLINE je otevřená, modulární a škálovatelná hardwarová a softwarová platforma, 
která dokáže zajistit integraci špičkových technologií do nových vozidel a zároveň 
také budovat základ pro vozové parky budoucnosti. Mnohé hardwarové a softwarové 
platformy pro autonomní řízení nutí koncové uživatele používat určitou konkrétní 
technologii v podobě „černé skříňky“. Platforma DRVLINE je koncipována tak, aby 
umožňovala vzájemnou spolupráci dodavatelů. Její software je možné upravovat či 
vylepšovat a jednotlivé komponenty a technologie lze do výsledného řešení integrovat 
podle potřeby. Automobilky tak získávají možnost vyrábět nejpokročilejší v současné 
době dostupnou autonomní technologii a přicházet s novými inovacemi v rámci 
vývoje autonomního řízení úrovně 5.
více na www.autoweek.cz



Hyundai Nexo 
Hyundai Motor na veletrhu CES 2018 představuje nové SUV Nexo, na jehož řízení se z 
velké části podílejí systémy umělé inteligence. Nexo se na vybraných trzích objeví již 
v průběhu letošního roku. Přináší několik převratných novinek v oblasti vývoje systémů 
autonomního řízení, konektivity a ekologického provozu. Ve srovnání se stávajícími 
modely Hyundai s palivovými články (ix35 Fuel Cell a Tucson FCEV), má Nexo větší dojezd 
až 800 km při lepších dynamických 
parametrech.
Hyundai zároveň představil 
možnosti propojení vozu s 
domácností prostřednictvím 
systému internetu věcí IOT a 
další možnosti využití energie z 
palivových článků v domácnosti. 
Vůz Nexo je možné využít i jako 
zdroj čisté vody, jelikož jediným 
odpadním materiálem při výrobě 
energie je vodní pára, či jako 
záložní zdroj elektřiny během energetických špiček. Kromě toho může Nexo fungovat 
jako účinná čistička vzduchu, protože pro správný chod palivových článků vyžaduje 
čistý vzduch a jeho systémy jsou schopné odfiltrovat 99,9 % jemného prachu z okolí.
více na www.autoweek.cz

Kia představuje svoji vizi budoucí mobility 
Kia Motors na veletrhu CES 2018 představuje 
koncept kompaktního SUV s elektrickým 
pohonem Niro EV Concept. Pohání 
jej jednotka určená pro elektromobily 
příští generace s lithio-polymerovými 
akumulátory s kapacitou 64 kWh a 
elektromotorem o 150 kW. Dojezd je 383 
km - o 160 km víc než Kia Soul EV. V kokpitu 
konceptu si mohou návštěvníci vyzkoušet 

nové průkopnické rozhraní s vylepšenou interakcí mezi nimi a vozidlem. Systém 
palubního infotainmentu i systém topení, větrání a klimatizace se ovládá dotykem a 
gesty, přičemž roli dálkového ovladače zde přebírá volant. 
Kia představuje i první systém palubního připojení 5G s živým propojením mezi Las 
Vegas a Soulem. Kokpit rovněž představuje systém samostatného ovládání zvuku 
pro Niro EV Concept, díky němuž si uživatelé v přední a zadní řadě sedadel mohou 
vyzkoušet technologii ozvučení s reproduktory zabudovanými do hlavových opěrek, 
zprostředkujících zvuk samostatně pro každou řadu sedadel.
více na www.autoweek.cz



Celkem se loni v České republice nabízelo 79 583 
zánovních vozidel, tedy vozů ve stáří do dvou let. 
Jejich nabídka se tak meziročně zvýšila na celém trhu 
o 1,8 %. Zatímco v roce 2016 měla polovina vozidel 
nájezd do 17 539 km, loni se tato hodnota snížila na 
pouhých 15 745 km.
Znovuobnovená značka Mototechna, která se 
specializuje na prodej zánovních automobilů a patří 
do skupiny AAA Auto, loni v tomto segmentu na 
našem trhu zaznamenala zvýšení poptávky o 9,7 %. 
Celkem se pod hlavičkou Mototechny prodalo téměř 
7500 zánovních vozů za rok 2017 a od roku 2012 již 
40 000 aut. 
K oblibě zánovních aut přispívá skutečnost, že, na 
rozdíl od dlouhých čekacích dob na nové vozy, které 
mohou být delší než rok, jsou téměř nové vozy z 
Mototechny k dispozici okamžitě. 
Nejdražší a nejnovější zánovní ojeté vozy nabízejí 
firmy v Karlovarském kraji. Polovina z nich byla loni 

v ceně přes 605 000 korun. Nejlevnější naopak jsou 
v Plzeňském a Olomouckém kraji a překvapivě také 
v Praze s cenou 425 000 korun. Fyzické osoby tvoří 
jen 6 % prodávajících v tomto segmentu vozidel. 
Vyplynulo to z kontinuálního sledování trhu, které 
provedla společnost Mototechna.
„Dokládá to nejen zvyšování kupní síly, ale hlavně 
rostoucí dynamiku obchodu s ojetými vozy a stále 
kratší dobu vlastnictví konkrétního modelu. V současné 
době Mototechna nabízí přes 1200 zánovních vozů 
prakticky všech značek přítomných na českém trhu. 
Nejvíc na odbyt jdou vozy se zážehovými motory, 
které tvořily tři čtvrtiny všech prodaných vozů. Naší 
výhodou je, že vykupujeme pouze nejžádanější vozy 
od prověřených firem, proto poptávka po našich 
automobilech roste výraznějším tempem než na 
celém trhu. Největší zájem je o modely domácí značky 
Škoda,“ uvedl ředitel značky Mototechna Stanislav 
Gálik.

více na
www.autoweek.cz

Zánovní vozy na českém trhu mládnou

http://www.autoweek.cz


Vývoj insolvencí v České republice v roce 2017

Počet insolvenčních návrhů v roce 2017 stejně jako 
v předchozích třech letech klesal jak u firem (1803 
insolvenčních návrhů), tak u spotřebitelů (21 343 
insolvenčních návrhů fyzických osob. Pokles však 
byl výraznější, meziročně o 21,6 %. Vývoj počtu 
insolvenčních návrhů kopíruje pozitivní vývoj 
ekonomiky, ale odrazila se v něm i novela insolvenčního 
zákona, která vstoupila v platnost 1. 7. 2017.
V insolvenci se v roce 2017 ocitlo několik velkých 
stavebních společností. Prohlášením konkurzu 
skončily insolvenční návrhy i u společností Archer 
Sheridan (poskytovatel leasingových služeb pod 
značkou Hertz Lease) a Sheridan Motor Czech 
(prodejce osobních automobilů, nepodařilo se nám 
ale zjistit žádnou značku aut, která by tato firma 
prodávala). Naopak reorganizace byla povolena 
např. u tiskařské společnosti Europrint, firmy Essa 
Czech (dodavatel plechových dílů pro automobilový 

průmysl) i u dodavatele inženýrských služeb pro 
chemický průmysl, společnosti Královopolská RIA.
Reorganizace je takový způsob řešení úpadku, kdy 
dochází k postupnému uspokojování pohledávek 
věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. V 
roce 2017 bylo povoleno 20 reorganizací mj. u firem 
Europrint, Královopolská RIA, Essa Czech, Mpower 
Engineering, Vítkovice Revmont, Lumen, Velvana, 
Oleo Chemical a dalších. Deset reorganizací bylo 
v roce 2017 přeměněno v konkurz, např. u firem 
Vítkovice Power Engineering, 2P Commercial Agency, 
Lumen, PSK, Stavconsult Projekt, Poldi Trade a Poldi.
Očekávání společnosti Creditreform pro rok 2018 jsou 
nadále optimistická. Předpokládá, že hospodářský 
růst a růst zaměstnanosti bude pokračovat i v letošním 
roce. U firemních insolvencí bude pokračovat příznivý 
klesající trend jak v počtech insolvenčních návrhů, tak 
konkurzů.

více na
www.autoweek.cz
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Terénní legenda od roku 1979 

Mercedes-Benz třídy G je vrcholným modelem mezi 
luxusními terénními vozy. Je nejen zdaleka nejdéle 
vyráběnou modelovou řadou osobních vozů v historii 
značky Mercedes-Benz, ale také praotcem všech SUV 
značky, a proto mají všechny její terénní modely ve 
svém označení G. 
Více než 300 000 exemplářů, vyrobených od roku 
1979, umožňuje svým majitelům Mercedesů třídy 
G podnikat dobrodružství, která jsou s většinou 
ostatních vozidel nerealizovatelná. Ač se vzhled 
modelu G zásadně nezměnil, tento mimořádný terénní 
vůz průběžně přicházel s rozmanitými inovacemi.

Vše začalo v roce 1972 smlouvou o spolupráci mezi 
tehdejšími společnostmi Daimler-Benz AG a Steyr-
Daimler-Puch v rakouském Štýrském Hradci. Třída 
G se i nadále vyrábí ve Štýrském Hradci s rozsáhlým 
podílem manuální práce. 
Již první koncept se odlišoval od tehdy běžných 
terénních vozů. Produktoví plánovači, designéři 
a inženýři navrhli vozidlo, které přesvědčilo svou 
spolehlivostí, robustností a suverénními terénními 
vlastnostmi, zároveň však nalézalo své zákazníky 
jako plnohodnotný, komfortní a především bezpečný 
exkluzivní automobil pro volný čas. 
V době uvedení na trh na jaře 1979 byly nabízeny 
čtyři varianty motorů s rozsahem výkonů od 53 kW 
(72 k) do 115 kW (156 k). Zákazníci měli na výběr mezi 
karosářskými verzemi Cabriolet s krátkým rozvorem 
a Station Wagon s krátkým nebo dlouhým rozvorem. 
V roce 1989 začala evoluce, v níž se terénní vozidlo 
průběžně přizpůsobovalo technickému pokroku. 
Rozšířila okruh fanoušků a umocnila charakter třídy 
G jako exkluzivního vozidla pro každou příležitost. Od 
roku 1993 se používá oficiální označení třída G. 

více na
www.autoweek.cz
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