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PSA kupuje Opel za 2,2 miliardy eur
PSA Group se dohodla s koncernem General Motors,
že za 2,2 miliardy eur odkoupí Opel a Vauxhall. GM
za výrobní zařízení získá 1,32 miliardy eur - 650
milionů v hotovosti a 670 milionů v akciích. Dalších
900 milionů vyplatí PSA Group a banka BNP Paribas
za finanční divizi Opelu.
„Jsme si jisti, že s naší podporou obrat Opel/Vauxhall
velmi rychle poroste. Protože jsme už společně
vytvořili produkty pro evropské trhy, tak jsme si jisti,
že Opel/Vauxhall je pro nás tím pravým partnerem,“
prohlásil generální ředitel PSA Group Carlos Tavares
při oficiálním ohlášení dohody.
PSA Group uvádí, že dovede Opel a Vauxhall k
ziskovosti a do roku 2026 dosáhne úspory na
nákladech ve výši 1.7 miliardy eur. Úspory budou
dosaženy společným technickým vývojem vozidel,
jejichž společná produkce bude mnohem větší.
Převzetím Opelu PSA Group předstihne Renault
na místě dvojky evropských trhů s tržním podílem
16 % proti jedničce VW Group se 24 %. Opel byl
v majetku GM téměř 90 let. Od roku 1999 je jeho
činnost ztrátová. Vloni by dosáhl zisk, ale nepodařilo
se to v důsledku ohlášení Brexitu a poklesu hodnoty
libry.

Spolupráce mezi PSA a Opelem už byla navázána
koncem roku 2012. Tehdy stála PSA na pokraji
bankrotu a měla přejít pod kontrolu GM. Jenže
zasáhli čínští partneři a francouzská vláda. Francie
a společnost Dongfeng odkoupily rozhodující podíl
v PSA a do vedení skupiny přišel Carlos Tavares. Už
v roce 2015 nastal obrat a v roce 2016 PSA Group
vykázala zisk 2,6 miliardy eur.
Osm let poté, co byl zmařen prodej Opelu kanadské
společnosti s ruským podílem Magna International,
a tři roky poté, co Volkswagen stáhl svou nabídku
koupit Opel kvůli příliš vysoké ceně, GM opouští
Evropu. Je to důsledek tlaku investorů, kteří požadují,
aby se GM zaměřilo jen na ziskové činnosti místo
boje o návrat do postavení celosvětové jedničky.
President GM Dan Ammann uvedl, že složitá politická
situace v Evropě a požadavky na snižování emisí
by vyžadovaly rozsáhlé investice v době, kdy GM
potřebuje peníze na nové technologie pro mnohem
lukrativnější trhy ve Spojených státech a Číně. Podle
Ammanna pouze 20 % produkce Opelu je možné
sdílet s budoucí nabídkou GM na nejdůležitějších
trzích. Naopak pro PSA Group je toto spojení
výhodnější, protože dosáhne potřebné společné
velikosti pro dosažení zisku.

více na
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Hyundai nabídne i30 jako limitovanou
Czech Edition
Hyundai zveřejnil rozšířený ceník nové
generace i30. Vedle standardní nabídky,
kterou zpravidla využívají firmy, je nově
v nabídce limitovaná varianta Czech
Edition zaměřená na privátní zákazníky.
V rámci Czech Edition mohou zákazníci
vybírat z přeplňovaných zážehových
motorů 1,0 T-GDI/88 kW (120 k) a 1,4 T-GDI/103 kW (140 k) a turbodieselu 1,6 CRDi/81
kW (110 k). Hyundai i30 1,0 T-GDI Czech Edition za 369 990 Kč nabízí mj. tempomat,
asistent pro jízdu v jízdních pruzích, asistent pro sledování pozornosti řidiče, autonomní
nouzové brzdění s výstrahou před čelním nárazem, rádio s ovládáním na volantu,
klimatizaci, elektricky ovládaná vnější zrcátka a přední okna, systém stop and go ISG
a automatické přepínání dálkových světel AHB. Nejvyšší výbava Elite zahrnuje mj. i
adaptivní tempomat s podporou jízdy v kolonách.
více na www.autoweek.cz
Range Rover Velar se představuje
Range Rover Velar zaplňuje prostor mezi Range Roverem Evoque a Range Roverem
Sport. Velar chce oslovit širší skupinu kupujících než jiné Range Rovery. Proto je dosud
nejvíc orientován na jízdu po silnici, byť má schopnosti převyšující standard prémiových
SUV. Pro Jaguar Land Rover bude úspěch Velaru velmi důležitý z hlediska návratnosti
miliardových investic od Tata Motors. Měl by proto oslovit ty, kteří vyhledávají auta v
rychle se rozvíjejícím segmentu luxusních SUV střední velikosti.
Velar je prvním modelem Land Roveru s lehkou hliníkovou platformou JLR Lightweight
Aluminium Architecture, která byla dosud
použita jen u Jaguarů XE a F-Pace. Velar má
rozvor 2874 mm jako Jaguar F-Pace, který
je ovšem znatelně levnější. Při představení
vozu šéf JLR Ralph Speth slíbil i brzké uvedení
verze s hybridním pohonem. Velar se bude
vyrábět v závodě v Solihullu. Základní cena
vozu začíná na 1 559 569 Kč vč. DPH.
více na www.autoweek.cz
Krátce
- Volkswagen hodlá zrušit finanční bonusy členům své dozorčí rady.
- GM bude v Evropě nadále prodávat vozy Cadillac i Chevrolety Corvette a Camaro.
- Koupí 275 dealerů od Porsche Holding Salzburg se Emil Frey stal největším prodejcem
aut v Evropě.
- Volkswagen u soudu v USA formálně přiznal vinu u tří obvinění: spiknutí, klamání soudu
a prodeje na základě nepravdivých údajů.
- Po upozornění od Panasonicu EU pokutovala Denso, Valeo, Mahle Behr a tři další
dodavatele autoklimatizací za kartelovou dohodu.

Sedmá generace BMW řady 5
První modely BMW řady 5 se na trhu objevily již před
45 lety. Do dnešních dnů jich se na celém světě v šesti
generacích prodalo 7,9 milionu kusů, té šesté od roku
2010 1,9 milionu.

l/140 kW) a 530d (2,3 l/195 kW). Všechny, vyjma 520d,
jsou kombinovány s osmirychlostní samočinnou
převodovkou Steptronic. Všechny jsou k dispozici též
s inteligentním pohonem všech kol xDrive.

Nová, v pořadí již sedmá generace pětkové řady,
opět sází na strhující design a špičkové technologie
v konstrukci motoru, podvozku a elektronických
systémů. Nabízí i integrální aktivní řízení s natáčením
zadních kola a pět variant nastavení podvozku.
Základem vozu je platforma CLAR (Cluster
Architecture) jako u řady 7. Koncept lehké konstrukce
BMW EfficientLightweight snižuje použitím hliníku,
hořčíku a vysokopevsnostních ocelí pohotovostní
hmotnost vozu ve srovnání s předchozí generací až o
100 kg. U sedanu s rozvorem prodlouženým o 7 mm
se zavazadlový prostor zvětšil na 530 l.

Brzy se představí také úsporná verze 520 d
EfficientDynamics
Edition
se
součinitelem
aerodynamického odporu cx=0,22, sportovní M550i
xDrive s motorem V8 4,4 l/340 kW (462 k) a plug-in
hybrid 530e iPerformance se zážehovým čtyřválcem
2,0 l/135 kW, elektromotorem o 70 kW, celkovým
maximem 185 kW a dojezdem na čistě elektrický
pohon 50 km.

Nabídka pohonných jednotek zahrnuje inovované
motory - čtyřválce i šestiválce - zážehové 530i (2,0
l/185 kW) a 540i (3,0 l/250 kW), vznětové 520d (2,0

Základní cena začíná na 1 292 200 Kč za verzi 520d.
Kompletní ceník najdete na str. 10 (jen v pdf verzi)
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Další aktuality 10. týdne na www.autoweek.cz:
Skupina PSA zveřejňuje údaje o spotřebě v reálném provozu
Nissan testuje autonomní vozy na evropských silnicích
Peugeot 3008 získal titul Car of the Year 2017

Evropská premiéra nového Jeepu Compass
Jeep v evropské premiéře představil model
Compass, jež schopnostmi jízdy v terénu
překonává standardy segmentu kompaktních
SUV. Nabízí kombinaci pohonu 4x4, originálního
ale současně moderního designu značky
Jeep, spolehlivých jízdních vlastností na silnici a
pokročilých systémů připojení. Proti crossoveru
první generace byl vytvořen s platformou FCA
Small US Wide jako Jeep Renegade nebo Fiaty
500X a 500L. Nejlepší schopnosti v terénu v
segmentu zajišťují dva inteligentní systémy stálého pohonu všech kol Jeep Active Drive
a Jeep Active Drive Low. Druhý z nich má i redukovaný převod. Oba dokáží v případě
potřeby přenést na kterékoliv kolo až 100 % dostupného točivého momentu. Vrcholná
verze Trailhawk přidává další specifické off-roadové prvky. Compass je dlouhý 4420
mm a má rozvor 2640 mm. Objem zavazadlového prostoru je 372 l resp. 878 l.
více na www.autoweek.cz
Panamera jako kombi
Porsche Panamera Sport Turismo vychází vstříc těm, kteří kromě luxusu potřebují na
cestách větší prostor třeba pro horská kola nebo lyže. Prostornější karoserie Sport Turismo
je ve stylu Shooting Brake, tedy pro lovce s potřebným prostorem pro převoz pušek a
dalších loveckých potřeb. Sport Turismo má stejný rozvor náprav jako Panamera, tedy
2950 mm, a je jen o 5 mm delší (5049 mm). Od středového sloupku dozadu má zcela
odlišnou karoserii se zavazadlovým prostorem zvětšeným na 520 l. Při sklopení zadních
sedadel je k dispozici až 1390 l. Poprvé u Porsche je k dispozici i průchozí otvor v zadních
sedadlech pro přepravu
delších předmětů. U verzí
s hybridním pohonem jsou
hodnoty objemu nižší: 425 a
1295 l.
Porsche Panamera Sport
Turismo přijde do prodeje v
říjnu a vyrábí se v Lipsku.
více na www.autoweek.cz
Další aktuality 10. týdne v rubrice užitková a nákladní auta
na www.autoweek.cz:
RTEC 2017: soutěž poprodejních týmů Renault Trucks
Konference o minimální mzdě
Scania přináší pro zákazníky na českém trhu online konfigurátor
Volvo Trucks testuje hybridní hnací ústrojí pro dálkovou přepravu
UTA vyvíjí tankovací aplikaci pro nový FleetBoard Store

Škoda povede útok VW v Indii
Společnosti Volkswagen Group a Tata Motors
uzavřely dohodu o strategickém partnerství v
Indii. Za VW Group projekt bude řídit Škoda Auto.
Tata Motors a Škoda Auto už zahájily spolupráci
analýzou indického trhu s automobily, náhradními
díly a mobilními službami. Podle koncernového šéfa
Matthiase Müllera chce VW najít a nabídnout řešení
služeb mobility pro rychle se rozvíjející trhy.
Cílem spolupráce Tata Motors a VW Group je
společný vývoj cenově dostupného automobilu
na lokálně vyvinuté platformě. Použití platformy,
která nevznikla ve Wolfsburgu, je zcela mimořádné.
Vzhledem ke specifikům indických podmínek je to
naprostá nutnost. V tomto ohledu má Škoda Auto
výhodu díky velkým zkušenostem s úpravami svých
vozů pro indické cesty.
Indický automobilový trh je pokládán za jeden z
nejperspektivnějších. Je velmi specifický tím, že
zde dominuje jediná automobilka, a to Maruti
Suzuki. Pokud se připočte ještě Hyundai, pak dvě
automobilky kontrolují dvě třetiny trhu. O zvláštnosti
místních podmínek svědčí i to, že Indie je jediná
země, kde Renault neuspěl s modelem Logan a
naopak dosáhl velký úspěch s malým SUV Kwid.
VW se dlouhodobě snaží v Indii prosadit, jenže
prodejní výsledky Volkswagenu ani Škody zdaleka
nenaplňují očekávání. Volkswagen se pokusil situaci
radikálně změnit spoluprací s japonskou společností
Suzuki Motor. Jenže toto partnerství skončilo v roce
2015 fiaskem.

Indický trh 2016

Tata Motors si získala uznání oživením britské
společnosti Jaguar Land Rover, když ve velmi krátké
době dosáhla to, co nezvládli předchozí majitelé
Ford a BMW. Jenže snahy Tata Motors prosadit se
na domácím trhu nejsou úspěšné. Prodej malých
osobních aut a SUV zůstává daleko za očekáváním.
Neuspělo ani „nejlevnější auto světa“ Tata Nano.
Výsledkem je, že Tata Motors na domácím trhu
dlouhodobě prodělává, což se samozřejmě vedení
jednoho z největších průmyslových koncernů světa
nelíbí a chce tuto situaci změnit.

více na
www.autoweek.cz

Bentley EXP 12 Speed 6e - nečekaný
elektrošok
Autosalon v Ženevě letos rozhodně není
ve znamení elektromobility. Zajímavých
vozidel s elektrickým pohonem tu moc
k vidění není. Výjimku najdeme tam,
kde by ji čekal málokdo - se značkou
Bentley.
V roce 2015 Bentley v Ženevě předvedl
koncept
roadsteru
s
hybridním
pohonem a legendárním označením
Speed 6. Nyní jej na stejné místo vrátil, ovšem v pozměněné podobě. Ač příď konceptu
zdobí „rychlá šestka“ a označení Speed 6 připomíná legendární sportovní auta
poháněná řadovým šestiválcem 6,5 l., šestiválec pod kapotou nenajdeme. Místo
něj tu je elektromotor… Šéf Bentley Motors Wolfgang Dürheimer při představení vozu
prohlásil: „Chtěli jsme vyslat jasný signál - pokud to uděláme, pak to může vypadat
takto. Elektromobil nemusí nutně mít podobu jako lednička, může být vzrušující, měl
by být sexy a měl by budit emoce.“
Bentley o konceptu nepublikoval žádné technické údaje, jen uvedl, že plně
elektrifikovaný Bentley nelze čekat dřív, než v roce 2021.
více na www.autoweek.cz
Volvo XC60 je větší a bezpečnější
Nové prémiové SUV střední třídy Volvo XC60 po devíti letech nahradí stejnojmenný
model, jenž si zvolil téměř milion kupujících a představoval třetinu celosvětového
prodeje značky. Nové XC60 je dlouhé 4688 mm (o 44 mm delší než dosud). Základ tvoří
nová platforma SPA (Scalable Product Architecture). Jak je u Volva samozřejmé, je
vybaveno moderními bezpečnostními systémy. Systém City Safety byl rozšířen o funkci
asistentu řízení, kterou využívají také systém ochrany před srážkou s protijedoucím
vozidlem ve vedlejším pruhu a informační systém monitorující mrtvý úhel. Na přání je
k dispozici asistent pro jízdu v kolonách
a poloautonomní řízení Pilot Assist 2.
generace.
XC60 bude dostupné se dvoulitrovými
vznětovými i zážehovými čtyřválci,
nejvyšší motorizací bude plug-in hybrid T8
Twin Engine. Zahájení výroby ve švédské
továrně Torslanda se plánuje na duben.
více na www.autoweek.cz
Další aktuality 10. týdne v rubrice autoservis na www.autoweek.cz:
Výše pojistného plnění již za pár minut s novou online aplikací AXA
Moog uvádí na trh sady axiálních táhel a ochranných manžet
Nový středně odolný notebook Panasonic Toughpad FZ-Q2 typu 2v1
pro firmy
Světlomety jako nové za půl hodiny s renovační sadou Philips

Personalia z

Přeučil povýšil v Harley-Davidsonu
Harley-Davidson jmenoval nového šéfa
zastoupení značky pro region střední
a východní Evropy. Nahrazuje Martina
Heřmanského, jenž začátkem roku
postoupil na pozici Managing Director
Strategic Growth Markets EMEA.
Bohumír Přeučil na novou pozici povyšuje
z pozice Dealer Development Manager,
kterou zastával od doby svého nástupu
do společnosti v roce 2010.
„Jeho cílem v nové roli ředitele značky
pro střední a východní Evropu je
navázání na úspěšné předešlé roky,
růst Harley-Davidson v rámci regionu,
udržení stoupajícího trendu prodeje
motocyklů a samozřejmě rozvoj týmu,”
uvedla značka.
Bohumír Přeučil nastoupil do HarleyDavidson v roce 2010, rok poté, co
vznikla v Praze centrála pro střední a
východní Evropu a v rámci týmu je tedy
profesně druhým nejstarším. Od svého
nástupu až do nynějška zodpovídal za
rozvoj dealerské sítě regionu. Doplňme,
že nový šéf zastoupení Harley-Davidson
CEE působí v oblasti automotive celý
svůj profesní život. Před nástupem do
Harley-Davidson strávil 17 let ve Fiat Auto
ČR a Fiat Auto SR, kde se propracoval
na pozici Market Manager pro český i
slovenský trh.

Procházka se vrací od VW do Škody
Porsche Česká republika opouští šéf
divize Volkswagen Užitkové vozy Jan
Procházka a směřuje na další post v
koncernu Volkswagen.
„Dosavadní vedoucí divize Mgr. Jan
Procházka, MBA se rozhodl přijmout
nové výzvy v rámci koncernu
Volkswagen a k 31. březnu 2017 ze
společnosti odchází. Do jmenování
jeho nástupce povede značku
Volkswagen Užitkové vozy jednatel
společnosti Vratislav Strašil,“ uvedl
import.
„Chtěli bychom Janu Procházkovi
velmi poděkovat za jeho výsledky v
období vedení značky Volkswagen
Užitkové vozy a popřát mu mnoho
úspěchů v jeho další profesní dráze i
pohodu, pevné zdraví a spokojenost
v osobním životě,“ uvedli jednatelé
Porsche Česká republika Vratislav
Strašil a Franz Pommer.
Jan Procházka by měl podle
dostupných informací vrátit do Škody
Auto, kde nastoupí do vedoucí
pozice v oblasti poprodejních služeb.
Do jeho kompetence by měla spadat
řada evropských zemí.
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BMW řada 5 - kompletní ceník

VW Group naznačila
budoucnost

Popularita SUV roste i mezi
ojetinami

Škoda na autosalonu v
Ženevě

120 let tradice vozidel se
spalovacím motorem - 2. část

BMW řada 5 - kompletní ceník
Sportovní charakter nového manažerského sedanu
podtrhuje nejen vynikající aerodynamika, ale i obě
stylistické linie Sport Line a Luxury Line. První z nich
zdůrazňuje dynamiku vozu, druhá jeho eleganci. K
dispozici je i atraktivní M sportovní paket se sníženým
podvozkem a řadou aerodynamických prvků, mimo
jiné zadním nárazníkem ve tvaru difuzoru či nástavci
prahů.
Interiér se v mnoha ohledech přibližuje modelům
„sedmičkové“ řady. Ve voze naleznete například nejnovější generaci systému drive s 10,25“ dotykovým
(poprvé v řadě 5) displejem, třetí generaci barevného

BMW Head-Up Displeje s rozšířenou projekční plochou o 70 % či špičkový audiosystém Bowers &
Wilkins Diamond s výkonem 1400 W. V nabídce je i
možnost zaparkování vozu na dálku.
Konektivita využívá služeb zdarma dostupné aplikace BMW ConnectedDrive (nahrazující MyBMW)
včetně BMW Connected Onboard. Ve voze je standardně instalovaná SIM karta.
Nová řada 5 se kromě německého Dingolfingu vyrábí také v Rakousku ve Štýrském Hradci v závodě
Magna International, kde se vyrábějí i některé motory.

více na
www.autoweek.cz

VW Group naznačila budoucnost
VW Group v předvečer autosalonu v Ženevě ukázala
svou představu o budoucnosti městské mobility elektromotory poháněné plně autonomní vozidlo
Sedric. Je to budoucnost poněkud znepokojivá.
Koncernový šéf Matthias Müller nastínil vizi
Volkswagenu o budoucím vývoji mobility. Při jejím
naplňování bude mít rozhodující význam budování
Smart cities, tedy chytrých měst vybavených
potřebnou infrastrukturou. Müller zdůraznil, že pro
realizaci Smart cities bude důležité nejen technický
vývoj a přizpůsobení legislativy, ale také schopnost
přijímat potřebná politická rozhodnutí.
Jako základ pro osobní mobilitu budoucnosti
Matthias Müller předvedl princip jediného tlačítka
- One Button. Poté, co jej stiskl, na pódium přijelo
vozidlo Sedric (Self Driving Car) bez řidiče. Cestující v
něm mohou dobu cesty využít prací, zábavou nebo
odpočinkem. Poté, co cestující přiveze do cíle, bude k
dispozici pro další uživatele.
Sedric byl postaven na platformě MEB, s jejímž
využitím budou v brzké době představeny skutečné
elektromobily. Nemá proporce klasického automobilu,

ale využívá elektrický pohon k nové architektuře
poskytující prostor interiéru velkého auta při vnějších
rozměrech Volkswagenu up! Sedric lze přivolat
ovladačem One Button nebo chytrým telefonem.
Nemá volant - v interiéru jsou jen čtyři sedadla
orientovaná proti sobě. K ovládání stačí pouze sdělit
cílovou destinaci.
Sedric byl navržen ve středisku VW Future Center
Europe v Postupimi ve spolupráci s konstruktéry z
Wolfsburgu. Jedná se o první projekt vytvořený pod
hlavičkou VW Group.
Vystoupení Matthiase Müllera se snažilo ukázat
optimistický výhled do ideální budoucnosti. My starší
ale máme na dokonalé zítřky nedobré vzpomínky.
Věřme, že Sedric není dalším krokem směrem do
Orwellovského světa. To, že i představy Volkswagenu
o budoucnosti mobility se ubírají také jiným směrem,
svědčí, že bezpohlavní Sedric v sále doprovázela
vozidla úplně jiného ražení od Lamborghini Hurracán
až po Škodu Octavia RS 245. Je na motoristech, jaké
formě budoucnosti dají přednost.
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Škoda na autosalonu v Ženevě
Na autosalonu v Ženevě Škoda představuje několik
světových premiér. V popředí zájmu je především
všechny verze modernizované Octavie s novou přídí
s navazujícími světlomety a pozměněnou zádí.
Octavia RS 245 přináší požitek ze sportovní jízdy.
Výkon byl zvýšen na 180 kW (245 k). Díky sportovnímu
podvozku je světlá výška vozu o 15 mm nižší.
Stabilizační program ESC se sportovním režimem
a elektronicky řízená uzávěrka diferenciálu VAQ
zvýrazňují dynamický charakter, stejně jako řízení s
progresivní charakteristikou a na přání dodávaný
adaptivní podvozek DCC.
Octavia Scout má offroadový design se standardně
dodávaným pohonem všech kol. Součástí standardní
výbavy je paket pro špatné cesty a Driving Mode
Select včetně funkce Off-road.
Kodiaq Scout je sériově vybaven pohonem všech kol,
opticky i technicky zdůrazňuje offroadové kvality.
Kodiaq SportLine se speciálními designovými prvky
je připraven pro příznivce sportovního stylu.
Rapid a Rapid Spaceback byly přepracovány,
Spaceback je k vidění i ve sportovní verzi Monte Carlo.

Citigo se představuje se zcela novou přídí a
modernizovaným interiérem.
Fabia je nově k dispozici s novým tříválcem 1,0 TSI,
který nabízí až o 6 % nižší spotřebu.
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Popularita SUV roste
Popularita vozů typu SUV roste. Potvrzují to i čísla
největšího českého portálu s ojetými i novými vozy
Sauto.cz. Zatímco na konci
roku 2015 podíl SUV činil 7,5
%, o rok později to již bylo 9,4
%.
„Přestože SUV představují
na našem portálu téměř 10
% inzerátů, stále to nestačí
a zájem o ně je ještě vyšší.
Z celkového počtu inzerátů
zobrazených lidmi, kteří u nás
hledají ojetý vůz, představují
SUV skoro 15 %,“ vysvětluje
manažer serveru Sauto.cz
Michal Zadák.
SUV lze poměrně rychle
prodat. Během sledovaného
období od listopadu 2016
do ledna 2017 bylo z vozů
Škoda Yeti v nabídce Sauto.
cz prodáno 56,2 % a vozů
Volkswagen Tiguan se prodalo
58,6 %. Rekordmanem byly
Hyundai Santa Fe - těch se prodalo 62,1 % - a Kia
Sportage se 61,4 %.
Fakt, že SUV jsou v kurzu, dokládá i to, že lidé nabízejí
a kupují stále novější vozy: 51 % SUV v nabídce Sauto.

cz na přelomu roku 2016 a 2017 mělo stáří do 5 let a
34,6 % bylo mladší než dva roky.
V ČR mezi nabízenými SUV
ojetinami dlouhodobě vládne
značka BMW. V inzerátech na
prodej ojetých SUV je vozů
bavorské automobilky nejvíc na přelomu roku 2016 a 2017
to bylo 12,2 % nabídky. Tato
značka je zároveň nejhledanější
– lidé hledali SUV značky
BMW v 9 % případů. Za BMW
následují Hyundai, Kia a Škoda.
V nabídce mezi SUV kraluje
Škoda Yeti (1328) následovaná
BMW X5 (1190) a Hondou
CR-V (1022). Tomu odpovídá i
zájem kupců, jen se prohodily
první dvě příčky - nejvíce si
návštěvníci Sauto.cz v kategorii
SUV zobrazují BMW X5 a Škoda
Yeti se umístila na druhém
místě.
Nepřekvapí, že na rozdíl od
průměru trhu u SUV výrazně dominují vznětové
motory. Ty představují 69,8 % nabídky. Mezi 20
709 inzerátů najdeme pouze 88 vozů s hybridním
pohonem.
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120 let tradice vozidel se spalovacím motorem - 2. část
V roce 1923 se zrodila tatrovácké koncepce
automobilu. Duchovním otcem kombinace páteřové
roury, výkyvných nezávisle zavěšených poloos a
vzduchem přímo chlazeného motoru byl Hans
Ledwinka. Osobní vozy Tatra 11 a Tatra 12 byly něčím
zcela jiným, než nabízela tehdejší konkurence.
Využití neobvyklé konstrukce podvozku také u
nákladních vozidel na sebe nenechalo dlouho čekat.
V roce 1926 vznikl první nákladní automobil Tatra
využívající zcela novou koncepci podvozku T 24. Rok
1930 byl svědkem vzniku první tatrovácké nákladní
legendy, lehkého třítunového T 27, který vydržel ve
výrobě až do doby po druhé světové válce.
Ve 30. letech přišla Tatra s prvenstvím sériové výroby
proudnicových vozů T 77 (1934). Následovaly typy
T 87, T 97 a v poválečné době T 107 Tatraplan. Pro
nejširší zákaznickou veřejnost Tatra vyráběla osobní
automobily T 57 „Hadimrška“, které vydržely ve výrobě
až do poválečné doby. Vývoj osobních automobilů
Tatra s aerodynamickou karosérií korunovala
modelová řada T 603 (1956). Osobní automobily se
vzduchem chlazeným osmiválcem uloženým v zadní
části vozidla byly jedinečným řešením. V důsledku
legislativních změn výroba osobních vozů Tatra
skončila v roce 1999.
Již v roce 1942 vznikla druhá tatrovácká legenda třínápravová plněpohonná Tatra 111 se vzduchem
chlazeným vznětovým dvanáctiválcem vlastní
konstrukce. Zkušenosti z konstrukce a provozu těžkých

nákladních vozidel se promítly do vývoje modelové
řady T138/148 s osmiválcovým vzduchem chlazeným
motorem. České předjaří 1967 obohatila Tatra první
čtyřnápravovou T 813 8x8 Kolos.
Po uzavřené sérii více než sto tisíc vyrobených kusů T
148 v roce 1982 došlo ke sjednocení modelových řad
a byl představen typ T 815 s trambusovou kabinou.
Řada T 815 je pro vývoj tatrováckého vozidla zásadní
rovněž v tom, že v rámci její výroby bylo rozhodnuto
o dalším vývoji vzduchem přímo chlazeného V8 s
přeplňováním a mezichladičem stlačeného vzduchu.
Ze 177 kW a 850 N.m se motor dostal až na současných
325 kW a 2100 N.m. Se změnou poměrů v roce 1989
se však orientace na jedinou modelovou řadu stala
překážkou rozvoje.
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