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Podle analýzy agentury Autostat se v roce 2015 ve 
světě prodalo 90 milionů automobilů. Postavení 
největšího trhu světa si udržela Čína, kde bylo podle 
údajů focus2move dodáno 25 milionů nových 
vozidel, což bylo o 6 % víc 
než v předchozím roce. 
Následují Spojené státy 
s rekordním prodejem 
17,5 milionu vozidel 
(meziročně o 5,7 % víc). 
Čína tedy představuje 
27,7 % světového trhu 
a USA přidávají 19,4 
%. Pokles prodeje z 
největších 15 trhů světa 
hlásí pouze Rusko (o 
rekordních 35,7 %!), 
Brazílie a Japonsko. 

Trhy v rámci Evropské 
unie vykázaly registrace 
13 713 526 osobních 
vozidel, což bylo o 9,3 
% víc než v roce 2014. 
Pro porovnání s Čínou 
a USA, kde se sčítají 

osobní a lehká užitková vozidla, je potřeba u EU 
připočítat ještě 1 718 850 užitkových vozidel do 
3,5 t (tzn. +11,6 %), což znamená celkový výsledek 
15 432 376 vozidel a globální podíl 17,1 %.

Pozici největšího 
dodavatele motorových 
vozidel na světě už čtvrtým 
rokem udržela Toyota, 
která vyrobila 10,15 
milionu vozidel (do toho 
se započítávají i nákladní 
vozy Hino), což znamená 
meziroční pokles o 2,0 %. 
Na druhé místo poklesl z 
pololetní vedoucí pozice 
Volkswagen, který dodal 
9,93 milionu vozidel (vč. 
nákladních značek Scania 
a MAN), což značí stejný 
pokles o 2,0 %. Třetí místo 
udržel koncern General 
Motors s dodávkami 9,8 
milionu vozidel, tzn. o 1,3 
% méně proti roku 2014.

Největší světové trhy s automobily
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Peugeot se vrací do Íránu
Íránský automobilový trh má potenciál stát se v nejbližších letech jedním z nejrychleji 
rostoucích na světě. O zpětné získání vedoucí pozice, kterou pod tlakem USA musel 
opustit, usiluje především PSA Peugeot Citroën, který uzavřel dohodu o společném 
podniku se společností IKCO. PSA investuje 400 milionů eur do rekonstrukce závodu 
v Teheránu. Vyrábět bude Peugeoty 208, 2008 a 301. Stejná platforma PSA PF1 bude 
využita i pro vozy Iran Khodro. První auta z nového závodu vyjedou ve druhé polovině 
roku 2017.
Spolupráce mezi Peugeotem a Iran Khodro má 30letou tradici. Peugeot byl 
dlouhodobě dominantní značkou íránského 
trhu. IKCO i bez souhlasu Francouzů vyráběla 
auta se značkou Peugeot - jen v roce 2014 
jich bylo 350 000 kusů, takže šlo o třetinu aut 
prodaných v zemi. Návrat na íránský trh by 
měl posílit postavení Peugeotu v regionu 
Středního východu a Afriky, kde vloni prodal 
180 200 aut. 
více na www.autoweek.cz

Opel GT Concept s pohonem zadních kol
Opel zveřejnil první snímky konceptu sportovního 
kupé připravovaného pro autosalon v Ženevě. 
Hlásí se k odkazu legendárního Opelu GT. 
Opel GT Concept je pozoruhodně tvarovaná 
studie dvoumístného dvoudveřového kupé s 
minimalistickými čistými liniemi a inovativními 
světlomety IntelliLux LED matrix (držitel ocenění 

SafetyBest 2015). Původní neoficiální zprávy naznačovaly, že by mohlo jít o předobraz 
sériového kupé na bázi nové generace Astry. Jenže ta vychází z modulární platformy 
D2XX, která používá motor vpředu napříč a pohon předních kol, zatímco koncept GT 
má motor za přední nápravou a pohon zadních kol.
více na www.autoweek.cz
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Zaměření na technická 
témata především z oblasti 
automobilového průmyslu.
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Také Renault s novou generací hatchbacku Mégane 
směřuje k prémiovosti technickými inovacemi 
i výbavou. Najdeme v něm prvky používané u 
špičkových modelů Renault Espace a Talisman.

Ústřední modelová řada Renaultu prochází zásadní 
proměnou. Mégane přichází ve čtvrté generaci do 
daleko tvrdší konkurence, než tomu bylo u první 
generace. Reaguje na to 
nabídkou špičkové techniky 
převzaté z modelů vyšších 
tříd - LED světlomety, 
multimediálním systém 
R Link 2 s dotykovou 
obrazovkou 8,7“, barevný 
projekční displej (HUD) 
nebo individuálně 
nastavitelný barevný TFT 
displej nahrazující přístrojový panel. To vše je možné 
nabídnout díky tomu, že nový Mégane vznikl na 
alianční modulární platformě CMF-C/D, společné mj. 
s modely Renault Kadjar, Talisman a Espace. 

Od zahájení prodeje budou k dispozici zážehové 
motory Energy 1,2 TCe 100 a Energy 1,2 TCe 130 a 
turbodiesely Energy 1,5 dCi 90, Energy 1,5 dCi 110 a 
Energy 1,6 dCi 130.

Vrcholem řady je exkluzivní verze Mégane GT 
odvozená ve spolupráci s divizí Renault Sport. Odlišuje 
se designovými prvky. Pomocí systému Multi-Sense 
lze předvolit jízdní režim ze čtyř přednastavených 
nebo individuální nastavení. Technickou specialitou 
Mégane GT, poprvé nabízenou v kompaktním voze, 
je systém řízení všech kol 4Control. Ten se osvědčil 
už u modelu Laguna a v nové generaci jej dostaly 

i špičkové modely Espace a 
Talisman. Zde má specifické 
naladění od Renault Sport. 
Díky tomu je Mégane 
GT skvěle ovladatelný v 
omezeném prostoru a s 
bezkonkurenční lehkostí 
zvládá sportovní jízdu v 
ostrých zatáčkách. Mégane 
GT přijde do prodeje nejprve 

se zážehovým motorem Energy 1,6 TCe 205 a 
dvouspojkovou převodovkou EDC.

Nový Mégane se vyrábí ve španělském závodě 
Palencia. Prodej nové generace Renaultu Mégane 
začne 7. března. Už od 15. února Renault, podobně 
jako u modelů Kadjar a Talisman, nabídne uváděcí 
limitovanou edici Premiere Edition se zajímavým 
poměrem výbavy a ceny.

více na
www.autoweek.cz
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Škoda rozšiřuje program Škoda Bez starostí
Škoda Auto ve spolupráci se Škoda Financial Services rozšiřuje nabídku operativního 
leasingového programu pro privátní zákazníky Škoda Bez starostí. Nově je tak zákazníkům 
k dispozici i Octavia G-TEC na stlačený zemní plyn. Pro modely Fabia, Fabia Combi, 
Rapid, Rapid Spaceback, Octavia a Octavia Combi, Yeti, Superb i Superb Combi 
nabízí Škoda novou dostupnější variantu 
operativního leasingu s delším trváním 
- mimo stávající nabídky operativního 
leasingu (2 roky a 40.000 km) je k dispozici 
i řešení individuální mobility na 36 měsíců 
a 50 000 km. Novinkou v nabídce pro 
všechny vozy je paket Mobilita Plus s 
prodlouženou zárukou a rozšířeným 
portfoliem asistenčních služeb Záruka 
mobility Plus. 
více na www.autoweek.cz

Toyota Aygo představuje 
nové speciální edice 
Toyota Aygo zákazníkům 
nově nabízí zajímavé sladění 
exteriéru a interiéru. Speciální 
edice jsou za akční cenu se 
zvýhodněním 20 000 Kč a do 
konce února Toyota platí za 
zákazníky akontaci.
 Toyota Aygo x-pure zaujme 
bílou barvou, která se kromě 
karoserie nachází i na kolech 
z  lehké slitiny. Bílá a stříbrná 
jsou rovněž v  interiéru. Edice 

x-pure nabízí i funkci Smart Entry & Start. Nové Aygo x-pure je k dostání za akční cenu 
od 269 900 Kč.
Pro ty, kteří mají radši tmavší lak, je určena edice x-clusiv. Tu charakterizuje šedá metalíza 
v kombinaci se stříbrným x. V barevném ladění exteriéru a interiéru se zde snoubí šedá a 
stříbrná. Edice x-clusiv nabízí zatmavená zadní skla, bezpečnostní paket Toyota Safety 
Sense a černou shrnovací střechu. Zákazníci mohou získat Aygo x-clusiv od 304 900 Kč.
více na www.autoweek.cz
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Nejprodávanějším autem světa 
za rok 2015 byla podle agentury 
focus2move opět Toyota Corolla s 
dodávkami 1 339 024 kusů. Na druhé 
místo se navzdory aféře Dieselgate 
poprvé propracoval Volkswagen 
Golf. Škoda Octavia se umístila na 24. 
místě.

Poprvé v historii nejúspěšnější model, 
kterým je opět Toyota Corolla, 
překonal hranici 1,3 milionu vozů. 
O tento úspěch se postaral prodej 
prakticky po celém světě - nejvíce 
v USA (363 332 vozů), Číně (300 641 
vozů) a Japonsku (109 027 vozů).

Ve 40. roce od svého uvedení na trh 
se Volkswagen Golf poprvé dostal na 
globální druhé místo poté, co se mu 
podařilo překonat magickou hranici 
1 milionu dodaných vozidel - přesně 

to bylo 1 041 279 vozů. Největší 
měrou se na tom podílely dodávky 
domácím zákazníkům v Německu 
(270 952 vozů), následované Čínou 
(195 845 vozů).

Už 40 let kraluje severoamerickému 
trhu Ford F-Series. Na jeho 
celkovém prodeji 920 172 kusů se 
počtem 780 000 kusů podílejí USA 
a 118 837 kusy Kanada. Na čtvrtém 
místě skončil několik let druhý Ford 
Focus, jehož prodej vloni poklesl 
téměř o 20 % především proto, že v 
Číně byl nahrazen novým modelem 
Escort, jehož se prodalo mnohem 
víc (214 363 vozů) než byl pokles 
Focusu (o 150 000 aut).

Na 24. z předloňského 26. místa 
postoupila s dodávkami 425 696 
vozidel (+7,7 %) Škoda Octavia.

více na
www.autoweek.cz
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Otevření nového CNC-centra v SOU Škoda Auto
Střední odborné učiliště Škoda Auto má nové CNC-centrum. Tyto nové, vysoce moderní 
učebny v prostorách firemního učiliště slavnostně otevřeli předseda představenstva 
společnosti Škoda Auto Bernhard Maier, předseda odborů KOVO MB, Jaroslav Povšík, 
člen představenstva společnosti za oblast personalistiky Bohdan Wojnar a člen 
představenstva za oblast výroby Michael Oeljeklaus. 
V CNC-centru (Computerized Numerical Control tzn. počítačem řízené obráběcí stroje) 
budou vzděláváni a školeni obráběči a nástrojaři. Žáci se v moderních prostorách naučí 
zacházet s frézkami a soustruhy. 
Nové CNC-centrum je součástí 
dlouhodobě pojatého investičního 
programu, který i pro následující roky 
počítá s modernizací a rozšířením 
učiliště. Jen v posledních dvou letech 
bylo na tyto účely vynaloženo 135 
milionů korun a do roku 2018 jsou 
plánovány další významné investice.
více na www.autoweek.cz

Nejprodávanější ojetiny u AAA 
Auto
Nejprodávanější ojetinou pro rok 
2015 se u zákazníků AAA Auto 
stal hatchback se zážehovým 
motorem o výkonu do 69 kW.  
Dominovala auta s průměrným 
stářím kolem 6 let. Tomu odpovídá 
mj. Škoda Fabia 2. generace. 
Vyplývá to z každoroční analýzy 
nejprodávanějších specifikací 
ojetých vozů AAA Auto Index.

Několik let byly nejoblíbenějším ojetým vozem v  ČR kombi. Loni je ale překvapivě 
vytlačila auta s nižším výkonem motoru a karoserií hatchback. Ta si pořídilo 36,3 % 
zákazníků, zatímco vozy kombi 27,7 %. Další podstatnou změnou byl výkon pohonné 
jednotky vozu. Zatímco v roce 2014 byly nejoblíbenější motory s výkonem 86 až 100 
kW, vloni kralovala auta s výkonem do 69 kW (36 %) a druhé místo obsadily automobily 
s motory 70 - 85 kW (31,1 %). 
více na www.autoweek.cz
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Personalia z

Ing. Antonín Šípek 
ukončil činnost 
v sekretariátu 
AutoSAP
Po více než 43 
letech působení 
v automobilovém 
průmyslu ČR, z toho 
přes 26 let jako 
ředitel sekretariátu 
S d r u ž e n í 
automobi lového 

průmyslu, byl 29. leden 2016 posledním 
pracovním dnem pro Ing. Antonína 
Šípka (nar. 1949).
Studia na ČVUT Praha, fakultu strojní, obor 
motorová vozidla završil v roce 1972 státní 
zkouškou. Od října 1972 do konce roku 
1982 pracoval jako vědeckotechnický 
pracovník (vývoj a zkoušky vojenské 
kolové techniky, zkoušky civilních verzí 
nákladních automobilů, autobusů, 
přívěsů a návěsů) ve VZS 080 - Státní 
zkušebna 211. V období od začátku 
roku 1983 do září 1989 pracoval na 
generálním ředitelství Československých 
automobilových závodů (ČAZ) resp. 
kombinátu Automobilový průmysl.
V říjnu 1989 se stal vedoucím 
sekretariátu SOAP (Sdružení organizací 
automobilového průmyslu), což byl 
samostatný útvar v rámci Ústavu pro 
výzkum motorových vozidel.
Od července 1991 až do konce ledna 
2016 byl ředitelem sekretariátu Sdružení 
automobilového průmyslu.

Nový finanční ředitel skupiny AAA 
Auto
Novým finančním ředitelem 
skupiny AAA Auto, významného 
prodejce ojetých vozů ve střední 
Evropě, byl jmenován Peter Broster. 
Broster donedávna zastával pozici 
finančního ředitele společnosti GTS v 
České republice. Na místě finančního 
ředitele „áček“ vystřídal Jiřího Trnku.

Peter Broster (50) vystudoval Solent 
University v Southamptonu. Dvacet let 
působil na různých pozicích v oblasti 
financí a konzultačních služeb v Praze 
i Londýně. Před pozicí finančního 
ředitele GTS ČR působil jako Senior 
Manager ve společnosti PwC a jako 
finanční ředitel ve firmě Dell. Přestože 
jeho rodným jazykem je angličtina, 
plynule ovládá i češtinu.
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Autoservis číslo 01/2016

Právě vyšlo nové číslo magazínu pro 
autoopravárenství a aftermarket. 
Hlavním tématem jsou aktuální novinky v 
aftermarketu. 
- Struktura autoservisů v Evropě
- Měření emisí po 1. lednu 2016
- Servisní prohlídky motorů Volkswagen EA 
189
- Informace o trhu s ojetými vozidly
Předplatné nebo objednávky jednotlivých 
čísel na: autoservis@ibsmotorpress.cz, tel.: 725 
918 139. Autoservis je možné zakoupit osobně 
ve vydavatelství IBS motorpress na adrese: 
Českobrodská 10/19, Praha 9.

Partner organizace:

Jen v PDF ještě najdete:
Nejdražší nehody jsou s Jaguary, nejlevnější s Renaulty
SISA hájí zájmy nezávislých autoservisů proti požadavkům Škoda Auto
Kia Motors u nejvyššího soudu ve Švédsku nepochodila
Spotřeba CNG se meziročně zvýšila téměř o 50 %
V Solihullu byl vyroben poslední Land Rover Defender

http://www.oldtimermagazin.cz


Společnost Audatex, významný hráč na poli IT řešení 
pro oblast automobilového průmyslu a pojišťovnictví 
a lídr v oblasti automatizovaných výpočtů nákladů na 
opravy a řízení likvidace škod na vozidlech, připravi-
la analýzu nákladů na opravy škod na havarovaných 
vozidlech za rok 2015. 
Kalkulační systémy Audatexu zaznamenaly za loňský 
rok v České republice celkem 468 801 případů likvi-
dace škod a oprav, což bylo o 12 % více než v roce 
2014. Průměrná škoda na vozidle dosáhla výše 34 634 
Kč. To znamená nárůst o 7,5 % oproti roku 2014. 
Nejvyšší průměrná škoda při haváriích v loňském 
roce vznikala u vozidel Jaguar S -Type, kde činila 
214 600 Kč. Následovalo Audi R8 s částkou 184 000 
Kč a Mercedes-Benz CLK se 163 800 Kč. Naopak ne-
jnižší průměrná škoda byla u vozidel Renault Mégane 

(11 100 Kč), Hyundai Accent (12 000 Kč) a starších 
modelů Škoda řad 105-135 (12 600 Kč).
Nejotloukanějším modelem je s velkým náskokem 
Škoda Octavia 2. generace z let 2004-2013, která 
figurovala ve 34 929 případech (7,5 %) oprav 
s průměrnou škodou 30 222 Kč. Následovala 1. gen-
erace Škody Fabia (z let 1999-2008) s 15 000 případy 
(3,2 %) a škodou 22 500 Kč. Trojici největších smo-
lařů uzavírala 1. generace Škoda Octavia (z let 1997-
2004) se 13 700 případy (2,9 %) a škodou 25 300 Kč.
V žebříčku nejčastěji bouraných dílů je na prvním 
místě jednoznačně kryt předního nárazníku, a to 
opět u Škody Octavia 2. generace (6092 případů) a 
u Škody Fabia 1. generace (4520 případů), následo-
vaný krytem zadního nárazníku opět u modelu Ško-
da Octavia 2. generace (3979 případů).

Nejdražší nehody jsou s Jaguary, nejlevnější s Renaulty

více na
www.autoweek.cz
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V listopadu 2013 Škoda Auto nahradila papírové ser-
visní knížky k automobilům elektronickými. Pro prove-
dení zápisu do elektronické servisní knížky se nezávislý 
autoservis musí přihlásit do systému erWin a uhra-
dit poplatek dle saze-
bníku, což má být dle 
vysvětlení společnosti 
Škoda Auto z důvodu 
povinnosti nezávislého 
autoservisu zakoupit 
si opravárenské infor-
mace. Avšak nezávislé 
autoservisy mají tyto 
informace k dispozi-
ci od jiných oficiálních 
organizací, které se 
na tuto činnost specializují, a není proto důvod, aby 
hradili tyto informace znovu.  

Sdružení SISA má za to, že postup společnosti je diskri-
minanční a požádalo Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže o prošetření. O závěrech šetření bude 
sdružení SISA informovat motoristickou veřejnost.

Sdružení SISA je národní asociací dovozců a výrobců 
náhradních dílů pro automobily, servisní techniky a 
autolaků. Reprezentuje 31 významných firem z celé 
České republiky. Založeno bylo v roce 1994 a jeho 

hlavním úkolem je 
udržet podmínky pro 
volnou soutěž v oblasti 
automobilového after-
marketu.

Od 1. června 2010 
vstoupilo na automo-
bilovém trhu EU v plat-
nost nové nařízení 
EK č.461/2010, které 
částečně nahradilo 

předchozí blokovou výjimku z roku 2002. Jednou 
z hlavních změn v novém konkurenčním právním rám-
ci je prohlášení Evropské komise, že výrobci vozidel 
nesmí podmiňovat platnost záruk prováděním oprav 
a údržby vozidel v jejich vlastní síti. V souladu s tím-
to nařízením mají spotřebitelé právo využít svobodné 
volby autoservisu a to i v záruční době.

více na
www.autoweek.cz
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Kia Motors u nejvyššího soudu ve Švédsku nepochodila

Nejvyšší soud ve Stockholmu zamítl žádost společnosti 
Kia Motors o opravný prostředek podanou ve snaze 
dosáhnout obnoveného soudního řízení poté, co 
obchodní soud uznal společnost vinnou. 

„Zastáváme názor, že výrok obchodního soudu je 
explicitní a jasný a zároveň definuje a vysvětluje, jak 
mají být aplikována pravidla na trhu poprodejních 
služeb v automobilovém průmyslu a jaký je smysl těchto 
pravidel,“ řekl Christer Liljenberg, předseda švédské 
organizace dodavatelů náhradních dílů pro automobily 
SBF, která v roce 2011 zažalovala společnost Kia Motors 
kvůli podezření z porušování pravidel hospodářské 
soutěže.

Podmínky záruky na nová vozidla Kia Motors stanovují, 
že předepsaný servis může vykonávat pouze značkový 
autorizovaný autoservis. Asociace SBF měla v této 
souvislosti podezření na omezování hospodářské soutěže, 
a proto podala na společnost Kia Motors oznámení ke 
švédskému Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se však rozhodl 
nepřijímat opatření, přestože souhlasil se zprávou SBF 
v tom, že záruční podmínky Kia Motors pravděpodobně 
porušují nařízení Komise (EU) č. 461/2010.

„Částečně na základě vyjádření Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže, podle něhož se pravděpodobně 
jedná o porušení pravidel hospodářské soutěže, a částečně 
na základě našeho vlastního přesvědčení a s podporou 
našich členů, se asociace SBF následně rozhodla podat na 
Kia Motors žalobu u obchodního soudu, který ve Švédsku 
rozhoduje v záležitostech trhu a hospodářské soutěže,“ 
sdělil Christer Liljenberg.

V prosinci 2012 švédský obchodní soud odsoudil 
společnost Kia Motors za porušení pravidel hospodářské 
soutěže a uložil jí pokutu ve výši 5 milionů SEK. Kromě 
zamítnutí žádosti o nový soudní proces u nejvyššího 
soudu bylo společnosti Kia Motors nařízeno nahradit 
výdaje na právní zastupování, které asociaci SBF vznikly 
ve spojení s žádostí o opravný prostředek.

„Rozhodnutí soudu má zásadní význam a může být 
vnímáno jako precedens pro nezávislý aftermarket 
v rámci EU. Záruční podmínky Kia Motors mají dopad 
nejen na automobilový aftermarket, ale i na majitele a 
uživatele automobilů,“ vysvětlil Christer Liljenberg.

Rozhodnutí švédského soudu je první svého druhu v EU.

více na
www.autoweek.cz
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Spotřeba stlačeného zemního plynu (CNG) pro 
dopravu byla v ČR roce 2015 rekordních 43,59 
milionu m3. Meziroční nárůst tak činil 45,7 %. Růstu 
spotřeby CNG pomohla podpora MŽP na pořízení 
CNG autobusů ve třech krajích. 

Největším prodejcem CNG v ČR se stala společnost 
Bonett Gas Investment, která poprvé v historii 
předstihla tradičně největšího prodejce RWE Energo. 
Roční výtoč 
šesti společností 
s největším 
počtem CNG 
stanic činila 
téměř polovinu 
prodeje CNG v 
ČR, téměř 20,8 
milionu m3 CNG. 
Za posledních 10 
let se spotřeba 
CNG v ČR zvýšila 
více než 12x (z 3,584 milionu m3 v roce 2006).

Na českých silnicích v roce 2015 přibylo více než 4000 
CNG vozidel, což byl největší meziroční přírůstek CNG 
vozidel, jaký kdy byl. Z nich nových CNG vozidel bylo 

zaregistrováno 2750 a z nich bylo 1900 značky Škoda. 
Aktuálně jezdí u nás asi 13 000 CNG vozidel, z nichž 
je 880 autobusů městské hromadné dopravy ve  45 
městech. Každý čtvrtý nový autobus, registrovaný 
v roce 2015 v ČR, byl na CNG. Vozový park České 
pošty má dnes 1000 CNG vozidel, na CNG jezdí i DB 
Schenker, Kofola aj. 

Veřejných plnicích CNG stanic je k dnešnímu dni v ČR 
celkem 110 (14 
z nich v Praze). 
Stojany jsou již u 
čerpacích stanic 
s p o l e č n o s t í 
Benzina, Shell, 
Total, Texaco, 
MOL (dříve Agip 
a Lukoil), EuroOil, 
CARoil, KAPRoil, 
Kontakt a dalších. 
Vlastní čerpací 

stanice mají i soukromé společnosti (dopravní podniky 
MHD, výrobní společnosti atd.) a malé, pomaluplnicí 
domácí plničky vlastní i drobní živnostníci a majitelé 
rodinných domků.

více na
www.autoweek.cz

Spotřeba CNG se meziročně zvýšila téměř o 50 %
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Značka Land Rover slaví 68 let a zároveň poslední 
den historie výroby Defenderu, který byl vyroben ve 
výrobním závodě v Solihullu. Více než 700 současných 
i bývalých zaměstnanců, kteří se podíleli na výrobě 
Land Roverů Series a 
Defender, mělo možnost 
vidět a řídit některé 
z nejvýznamnějších 
modelů této 
automobilové legendy. 
Mezi nimi i předvýrobní 
sérii Huey nebo poslední 
vůz, který sjel z výrobní 
linky - Defender 90 
Heritage Soft Top.

Land Rover zároveň 
představil nový program 
Heritage Restoration, který bude využívat prostory 
stávající výrobní linky v Solihullu. Tým inženýrů, 
včetně zaměstnanců specializovaných na Defender, 
bude dohlížet na renovaci Land Roverů Series, které 
pochází z celého světa.

Na oslavě Defenderu v Solihullu se objevilo 25 
unikátních vozidel z historie Land Roveru, kolem 
kterých projel poslední vyrobený Defender. Vůz bude 
umístěn do sbírky Jaguar Land Roveru. Od roku 1948 
bylo v Solihullu vyrobeno 2 016 933 vozů Land Rover 
Series a Defender.

V roce 1948 se do výroby dostal model Series I. Bratři 
Spencer a Maurice Wilksové navrhli Land Rover jako 
vůz pro zemědělství a farmaření. Původní Series I 
stál v roce 1948 450 liber a byl poháněn zážehovým 

čtyřválcem 1,6 l s 
výkonem 50 k.

V roce 1958 Series II 
přinesla nový design 
a motory včetně 
vznětových. Roční 
produkce dosáhla 
vrcholu v roce 1971 s 56 
000 kusy. Během 70. let 
se prodávala řada Series 
III stejně dobře jako její 
předchůdce. Vozidlo 
získalo v roce 1990 nové 

jméno Defender - pro model původně od roku 1983 
označovaný jako One Ten (110) resp. Ninety (90) podle 
délky rozvoru. 

Během bohaté historie bylo vozidlo využíváno jak 
zemědělci, tak slavnými objeviteli ale i panovníky. 
Defender se skládal ze 7000 částí. Výroba trvala 
56 hodin manuální práce a nový Defender sjížděl z 
výrobní linky každé 4 minuty.

V Solihullu byl vyroben poslední Land Rover Defender

více na
www.motorporting.cz


