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Jaguar modernizoval své modelové řady XE, XF 
a F-Pace. Spolu s novou technikou nabízí i větší 
výběr pohonných jednotek. Úplnou novinkou 
je technologie Dual View, umožňující řidiči a 
spolujezdci na hlavním dotykovém displeji 10“ na 
středovém panelu sledovat odlišné informace na 
stejné obrazovce.

Rodina zážehových motorů Ingenium, určených 
pro sportovní sedan XE, se rozrostla o verzi 20t s 
výkonem 147 kW (200 k), samočinnou převodovkou 
a pohonem zadních kol (s cenou od 1 016 763 Kč), 
o verzi 25t s výkonem 184 kW (250 k) a pohonem 
zadních kol (cena od 1 138 126 Kč) a o verzi 25t AWD 
se samočinnou převodovkou a pohonem všech kol 
(od 1 209 274 Kč). 

Jaguar pro sportovní sedany XE uvádí také nový 
zážehový čtyřválec Ingenium 2,0 l s výkonem 220 

kW (300 k). S pohonem všech kol zrychlí z 0 na 100 
km/h za 5,5 s, zatímco spotřeba je 6,9 l/100 km. 
Ještě větší dynamiku nabízí vylepšená verze XE S se 
šestiválcem 3,0 l ze sportovního F-Type. Jeho výkon 
vzrostl na 280 kW (380 k). XE S má cenu od 1 572 
516 Kč. 

U vznětových motorů je nový čtyřválec Ingenium 
přeplňovaný dvěma turbodmychadly. Má výkon 
176 kW (240 k) a s pohonem všech kol dosahuje 
zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,1 s a spotřebu 5,2 
l/100 km. Verze XE 25d AWD je za cenu od 1 426 
711 Kč.

Jaguar XE nově nabízí zákazníkům větší zážitek 
z jízdy prostřednictvím systému Configurable 
Dynamics. Ten kromě motoru, převodovky a řízení 
umožňuje přizpůsobit také nastavení podvozku. K 
dostání je i systém Adaptive Dynamics, který také 

nabízí možnost úpravy nastavení podvozku.

V kombinaci s multimediálním systémem 
Touch Pro se nově dodává virtuální 
přístrojový štít tvořený TFT displejem 12,3“ 
s jasnějším zobrazením. Na výběr jsou čtyři 
odlišná vizuální témata. Na velkém displeji 
lze na celou obrazovku zobrazit 3D navigaci. 

více na
www.autoweek.cz
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Nové BMW X3
S modelem X3 BMW v roce 2003 vstoupilo do segmentu kompaktních SUV. Ve dvou 
generacích od té doby vyrobilo více než 1,5 milionu kusů této modelové řady. Nyní 
přichází její třetí generace. Má o 5 cm delší rozvor, světlou výšku 204 mm a brodivost 500 
mm. Dynamické kvality vozu vycházejí z ideálního rozložení hmotnosti 50:50 %, precizně 
vyladěného podvozku a inteligentního pohonu všech kol xDrive. Jeho propojení s 
elektronickým stabilizačním systémem Dynamic Stability Control (DSC) znamená, že 
rozdělení točivého momentu mezi všechna kola se může konstantně měnit. 
Kromě standardně dodávaného ovladače iDrive umožňuje volba navigačního systému 
Professional využití dotykového displeje a ovládání gesty jako u řad 7 a 5. Standardně 
dodávaná integrovaná SIM 
karta umožňuje využít funkci 
Intelligent Emergency Call. 
BMW jako první automobilka 
uživatelům Microsoft Offce  
365 nabízí připojení k serveru 
pro výměnu e-mailů a 
kontaktů díky integrované 
funkci Microsoft Exchange. 
Na přání lze mít WiFi hotspot s 
připojením k internetu pro 10 
zařízení. 
více na www.autoweek.cz

Těžká zkouška na Tour de France
Profesionální tým LottoNL - Jumbo 
testoval nové kompaktní SUV 
Škoda Karoq. Úlohu „nosiče vody“ 
zvládlo. Na 3540 km Tour de France 
podává 198 profesionálních cyklistů 
denně maximální výkony. Závodníci 
nizozemského týmu LottoNL - Jumbo 
během Tour de France vypijí 2500 až 
3000 bidonů. Týdně tedy potřebuje 
tým až 1000 těchto lahví. Nová 
Škoda Karoq tuto týdenní dávku pro 
profesionály bez problémů pojme - 

do zavazadlového prostoru emocionálně pojatého SUV se 1000 bidonů bez problémů 
vejde. Zavazadlový prostor 438 cm dlouhého vozu už v pětimístné konfiguraci pojme 521 
l. Variabilní systém zadních sedadel VarioFlex umožňuje jednotlivá sedadla posunout 
o 150 mm nebo zcela vyjmout a maximální objem úložného prostoru vzroste až na 
1810 l. 
více na www.autoweek.cz
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Výrobní program v Nošovicích se rozroste o dvě zcela 
nové varianty modelové řady i30 - sportovně laděnou 
verzi pětidveřového hatchbacku i30 N a liftback 
s velkým zavazadlovým prostorem i30 Fastback, 
reagující na fenomenální prodejní úspěch vozu Škoda 
Octavia.

S verzí i30 N Hyundai vstupuje do atraktivní kategorie 
hot hatch, v níž se chce prosadit proti vozům, jako 
jsou Volkswagen Golf 
GTI, Ford Focus RS, 
Peugeot 308 GTi, 
Renault Mégane RS 
nebo Seat Leon Cupra. 
Korejská značka jím chce 
zhodnotit své úspěchy 
v automobilových 
soutěžích. Svůj první 
sportovně laděný 
hatchback Hyundai 
prověřil v závodě 24 
hodin na Nürburgingu a 
brzy jej představí i jako závodní vůz v kategorii TCR. 
Prodej i30 N začne koncem tohoto roku.

Hyundai nabídne dvě verze i30 N. Přeplňovaný 
zážehový motor 2,0 l T-GDI má výkon 184 kW (250 
k), u výkonnější varianty Performance Package 202 
kW (275 k). Nejvyšší točivý moment je shodný 353 
N.m. Přes šestirychlostní přímo řazenou převodovku 
jsou poháněna přední kola. Performance Package má 

kratší stálý převod a elektronicky řízený samosvorný 
diferenciál. Maximální rychlost 250 km/h je stejná, 
ale i30 N Performance Package akceleruje z 0 na 
100 km/h za 6,1 s, zatímco základní varianta za 6,4 
s. Hyundai nabízí v i30 N až pět jízdních režimů: Eco, 
Normal, Sport, N a N Custom. 

Hyundai i30 Fastback je 445 cm dlouhý elegantní 
liftback se splývavým víkem zavazadlového prostoru. 

Objem zavazadlového 
prostoru Hyundai zatím 
nezveřejnil. Fastback 
má o 5 mm nižší 
světlou výšku a tužší 
naladění tlumičů. V 
nabídce motorů budou 
výhradně přeplňované 
motory - tříválec 1,0 
T-GDI/88 kW (120 k), 
čtyřválec 1,4 T-GDI/103 
kW (140 k) a nově 
vyvinutý turbodiesel 

1,6 CRDi ve verzích 81 kW (110 k) a 100 kW (136 
k). Kombinovány budou se šestirychlostní přímo 
řazenou převodovkou, nejvýkonnější zážehový motor 
a turbodiesel i se sedmistupňovou dvouspojkovou 
převodovku DCT. Hyundai i30 Fastback přijde do 
prodeje počátkem příštího roku.

více na
www.autoweek.cz
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Nový velkoprostorový Ford Tourneo Custom
Ford představil nový velkoprostorový model Tourneo Custom se vznětovými motory 
2,0 EcoBlue. Největší Tourneo prošlo důsledným přepracováním, jehož cílem bylo 
zvýšit komfort i kvalitu. Ford s ním chce vedle firem zajišťujících přepravu osob oslovit 
také zákazníky, kteří budou vůz používat k soukromým účelům. Prostorná kabina jako 
jediná ve třídě nabízí ve dvou zadních řadách šest samostatných sedadel, která lze 
přestavět do konferenčního uspořádání, sklápět, překlopit dopředu i zcela vyjmout. 
Cestující vzadu mají šest USB konektorů. 
Tourneo Custom nabídne výběr z osmi- 
a devítimístné konfigurace a dvou délek 
rozvoru. Pro zákazníky s nejvyššími nároky na 
komfort má Ford připravenu sadu výbavy 
Titanium X, zatímco verze Sport udělí 
Tourneu Custom dynamičtější vyznění. 
Prodejci začnou přijímat objednávky ještě 
letos a první dodávky jsou plánovány na 
začátek roku 2018.
více na www.autoweek.cz

Kompaktní SUV E-Pace má být 
bestsellerem Jaguaru
Jaguar E-Pace slibuje 
dynamiku sportovního vozu 
ve spojení s praktičností 
pětimístného kompaktního SUV 
a nejmodernějšími možnostmi 
komunikace. Má stát od 966 669 Kč 
a do prodeje přijde v lednu 2018. Měl 
by objemem prodeje předstihnout 
dosud nejprodávanější model 
značky, středně velké SUV F-Pace. 
Pro evropské trhy bude E-Pace 

vyrábět smluvní výrobce Magna Steyr ve Štýrském Hradci. Nové šasi koncepčně 
vychází z ocelové platformy použité pro Range Rover Evoque. Designem se E-Pace 
hlásí k inspiraci ve sportovním F-Type. Má délku 4395 mm a rozvor 2681 mm. Objem 
zavazadlového prostoru je 577 l. Pohonné jednotky jsou dvoulitrové čtyřválce řady 
Ingenium - od vznětového se 110 kW (150 k) po sportovní přeplňovaný zážehový o 
220 kW (300 k). Základem bude pohon předních kol nebo všech kol AWD Standard 
Driveline s přesunem točivého momentu na zadní kola jen v případě potřeby. Pro 
náročnější je poprvé nabízen inteligentní systém pohonu všech kol Active Driveline 
AWD, který v případě potřeby maximum točivého momentu přenáší na zadní kola.
více na www.autoweek.cz



Ford rozšiřuje nabídku nové Fiesty o dvě verze - luxusní 
Vignale a sportovní ST-Line s designem inspirovaným 
modely Ford Performance. Obě se od již známého pro-
vedení odlišují upraveným vzhledem i výbavou. Fiesta 
Vignale i ST-Line jsou dostupné výhradně s různými 
variantami turbodmychadlem přeplňovaného tříválce 
1,0 EcoBoost. Obě novinky lze již objednávat nyní, 
výroba začne začátkem září. V příštím roce nabídku 
rozšíří ještě crosso-
ver Fiesta Active a 
sportovní Fiesta ST.
Fiesta Vignale 
cílí na zákazníky, 
kteří kladou důraz 
na luxus a max-
imální výbavu. 
Je rozeznatelná 
díky hliníkovým 
rámečkům svět-
lometů do mlhy, 
chromovaným detailům a mřížce chladiče s trojúhel-
níkovými elementy. Výbava vychází z již známé verze 
Titanium. Přidává mj. automatickou klimatizaci, tem-
pomat, zadní parkovací senzory, audiosystém s  8“ 
dotykovým displejem a bezklíčkový systém KeyFree. 
Je k dostání se třemi verzemi motoru 1,0 EcoBoost: 74 
kW (100 k) se samočinnou převodovkou, 92 kW (125 
k) a dosud nejvýkonnější 103 kW (140 k) se šestiry-
chlostní přímo řazenou převodovkou. S motorem o 
výkonu 92 kW stojí třídveřová Fiesta Vignale 443 990 
Kč.

Sportovně laděná verze ST-Line je rozeznatelná po-
dle čelní masky s černými detaily a výplní mřížky 
chladiče, specifickým nárazníkům a výrazným difu-
zorem. Na přání se dodává velký střešní spojler. V 
interiéru jsou speciální sedadla s výrazným bočním 
vedením, sportovní volant a hliníkové pedály. Výbava 
ST-Line rozšiřuje model Trend mj. i o multimediální 
systém Sync 3 s 6,5“ dotykovým LCD displejem, star-

továním tlačítkem, 
přední mlhové 
světlomety a 17“ 
kola z lehkých sli-
tin. K dispozici je 
se 74 kW nebo 92 
kW verzí moto-
ru 1,0 EcoBoost, 
přímo řazenou 
převodovkou a 
upraveným nas-
tavením podvozku. 

Verze 74 kW s třídveřovou karoserií stojí Fiesta ST-
Line 379 990 Kč.
První zákazníci, kteří si Fiestu objednají do 30. 9. 2017, 
mohou počítat se zvláštním cenovým zvýhodněním 
20 000 Kč, které platí pro stupně výbavy Titanium, 
ST-Line a Vignale. Jako bonus dostanou v rámci 
zaváděcí nabídky záruku Ford Protect na sedm let 
nebo 200 000 km zdarma.

Ford Fiesta Vignale a ST-Line na český trh

více na
www.autoweek.cz
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Mitsubishi rozšiřuje záruku na akumulátory Outlanderu PHEV
Mitsubishi rozšířilo záruku na trakční akumulátory modelu Outlander PHEV. Rozšířená 
záruka nově zaručuje, že si akumulátor o kapacitě 12 kWh v průběhu prvních osmi 
let provozu nebo do ujetí 160 000 km udrží minimálně 70 % své kapacity. V opačném 
případě bude zdarma opraven nebo vyměněn. Záruka je v případě prodeje ojetého 
vozidla přenosná i na dalšího nového 
uživatele.
Pětimístné SUV Mitsubishi Outlander 
PHEV se zážehovým motorem 2,0 l 
MIVEC s výkonem 89 kW umožňuje 
použití pohonu všech kol 4WD se dvěma 
trakčními elektromotory o výkonu 2x 
60 kW, každým pohánějícím jednu 
nápravu. Mitsubishi Outlander PHEV je v 
nabídce také v limitované edici 100 let 
za zvýhodněnou cenu 1 079 900 Kč.
více na www.autoweek.cz

ZOO Dvůr Králové a Nissan představily projekt E-safari
ZOO Dvůr Králové společně s automobilkou Nissan 
představily nový projekt s názvem E-safari, který má 
podpořit využívání elektromobilů místo klasických 
aut. Pro návštěvníky ZOO i pro ubytované hosty 
v Safari Park Resortu je během hlavní sezony k 
zapůjčení elektromobil Nissan Leaf. Návštěvníci mají 
možnost projet s ním Safari. Ti, kteří dorazí ve svém 
vlastním elektroautě, se mohou do safari během 
hlavní sezony vydat za polovinu. Doba projížďky 
je stanovena na 50 minut. Zapůjčení vozu je pro 

veřejnost zdarma, hradí se pouze jízdenka do Safari. 
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 28. A 29. týdne na www.autoweek.cz:
Mikrospánek za volantem příčinou 20 % nehod
Lexus předvedl plavidlo Skyjet pro film Valerian a město tisíce planet
Das RentAuto: půjčení vozu na dovolenou
Alternativním pohonům vévodí CNG
Valeo radí: vyměňte všechno najednou
Praha se chce vozit po zádech Středočechů
Inteligentní bezpečnostní systémy Volvo Trucks
Zetor pokračuje v expanzi na afrických trzích
Ocenění pro Iveco DailyTourys
Železnice konkuruje námořní a silniční přepravě
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Nissan: nový šéf komunikace pro střední 
Evropu
Krzysztofa Kowalského nahradil v 
Nissan Sales Central & Eastern Europe 
od července 2017 na pozici ředitele 
komunikace Paweł Powalski. Působí 
v automobilovém průmyslu více než 
10 let. Poslední čtyři roky působil jako 
Marketing Manager Nissanu v Polsku. 
Předtím pracoval 7 let v regionální 
centrále Nissanu v Budapešti jako 
Product Manager zodpovědný za 
městské automobily, sportovní vozy, 
lehké užitkové vozy a vozy 4×4. 
Jeho kariéra v automobilovém průmyslu 
začala v roce 2003 u tehdejšího 
dovozce vozů Nissan v Polsku. V rámci 
společnosti Nissan Sales CEE je Powalski 
zodpovědný za komunikaci značky 
v regionu střední a východní Evropy 
(Polsko, Česká republika, Slovensko, 
Maďarsko a Ukrajina). 
Nově jmenovaný ředitel je absolventem 
Vysoké školy ekonomické ve Varšavě, 
obor management a marketing. Ve 
svém volném čase věnuje windsurfingu, 
jízdě na snowboardu nebo na horském 
kole. Jeho největší vášní zůstává 
automobilový průmysl a nejnovější řešení 
inteligentní mobility. Paweł Powalski je 
ženatý, má tři děti a je mu 39 let.

AXA mění manažera pro ČR a 
Slovensko
Finančním ředitelem skupiny AXA v 
České republice a na Slovensku byl s 
účinností od července 2017 jmenován 
Laurent Jaumotte (45). Přichází z AXA 
Lucembursko, kde zastával stejnou 
pozici od roku 2011. Laurent Jaumotte 
nahradil Sébastiena Guidoniho, který 
se po čtyřech letech práce v Praze 
rozhodl přijmout novou profesní výzvu 
v rámci skupiny AXA mimo ČR. 
Jaumotte pochází z Belgie. 
Vystudoval Univerzitu v Antverpách se 
zaměřením na finance a daně. Svou 
kariéru zahájil v roce 1996 v pobočce 
švýcarské pojišťovny Winterthur v 
Bruselu. Během devítiletého působení 
zde zastával různé pozice v rámci 
finančního oddělení. Následně 
přešel do pojišťovací skupiny Atradius 
v belgickém Namuru, ve které řídil 
oblast financí pro Francii, Belgii a 
Lucembursko. Začátkem roku 2011 
přijal nabídku AXA Lucembursko 
na post finančního ředitele a člena 
výkonného vedení společnosti, které 
zastával do června letošní roku.
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Jak vypadají německé, francouzské a švýcarské kon-
troly emisí? Nikde nejsou regulovány státem a všude 
je možno tyto služby využívat u autoopraven. Majitel 
má certifikát na měření emise a na technickou mu 
dochází na objednávku nezávislý komisař. Aby se jak 
čeští, tak slovenští podnikatelé v opravárenství dosta-
li ze sevření zákony, které si na Ministerstvu dopravy 
sami tvoří jejich dobře organizovaní protivníci, museli 
by o „Malou STK“ více zabojovat.
Ministerstvu dopravy přenechali jejich předchůd-
ci neskutečně zanedbaný stav v kontrolách vozidel. 
Pracovníkům odboru 150 jsou valící se problémy 
nešťastné metodiky a politicky manipulované vy-
hlášky a zákona evidentně nad jejich síly a technickou 
kompetenci.
1) Novelu Vyhlášky č. 302/2001 Sb. Ministerstvo do-
pravy do 1. 6. 2017 nestihlo, žádosti o zřízení nových 
STK se přerušují. Je to další taktický tah lobby STK?
2) Programy na emise jsou „cracknuty“ a na SME se 
píší hodnoty emisí v pohodě přes klávesnici.
3) Šidítka (simulátory otáček a EOBD rozhraní) jsou 
neprodávanějším artiklem pro emisní stanice, ten-
tokrát jako východisko ze slepých uliček nedokonalé 
metodiky.

4) Policie dostala doporučení neměřit emise na siln-
ici, ale posílat auta na SME u STK. Tam však mohou 
narazit na zmanipulované přístroje a projdou, i když 
emisně v pořádku nebudou.
Emisní stanice si nyní nezaslouží kritiku, že si „šidít-
ka“ pořizují. Tu si zaslouží nekompetentní Ministerst-
vo dopravy a jeho techničtí poradci. Šidítka si začali 
pořizovat i poctivci, které vypekla metodika měření 
emisí. Museli si poradit jak na to, když je „strojní vy-
hodnocení“ pošle nekompromisně i bezdůvodně do 
slepé uličky. A ministerstvo nic neřeší a prostě jen 
mlčí. 
Aby zmizela šidítka, musí se změnit metodika i 
celý systém, jinak jsme na úrovni Ukrajiny. Vedle 
velkokapacitních STK musí co nejdříve vyrůst tisíce 
malých kontrol u autoservisů, které budou nabízet 
i opravy všech systémů. Ceny za technickou nesmí 
růst, když jejich zřizování je státem regulováno, a tím 
logicky schází zdravá konkurence. Ceny STK musí být 
daleko nižší, spíše symbolické poplatky. Proč by měl 
majitel vozidla každé dva roky vypálit tak vysokou 
sumu, když má své auto v pořádku?

Text podle ASEM

„Nové emise“ po půl roce
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V roce 2021 padne další dosud nepředstavitelná 
bariéra: Ferrari představí svůj první crossover, SUV 
či off road, který se vyvíjí pod kódovým označením 
F16X.
Ještě na jaře šéf Ferrari (a také Fiat Chrysler 
Automobile) Sergio Marchionne tvrdil, že u Ferrari 
se žádné SUV nepřipravuje a ani nic takového není v 
plánu. Ještě před tím bývalý president Ferrari Luca di 
Montezemolo ujišťoval, že nepřichází v úvahu, aby se 
Skákající koník (Cavallino Rampante) objevil nejen na 
SUV, ale ani na vozidle s více než dvěma dveřmi.
Přesto se dlouho o SUV Ferrari objevují nejrůznější 
úvahy a teorie. Zvláště poté, co v roce 2011 Ferrari 
prolomilo jiné dlouhodobé tabu, když představilo 
model FF - první s pohonem všech kol, čtyřmístný 
Grand Tourer s karoserií připomínající kombi. Jeho 
systém přiřaditelného pohonu všech kol Ferrari 4RM 
(Quattro Ruote Motrici) byl vyvinut ve spolupráci s 
firmou Cararo Engineering a využívá spojku Haldex a 
přídavnou dvourychlostní převodovku. 
Podle dostupných informací už běží vývojový 
program F16X, z něhož by měl v roce 2021 vzejít 
první vůz Ferrari vhodný pro jízdu mimo zpevněný 
povrch. Jestli to bude SUV, crossover, CUV nebo off 

road je otázkou, stejně jako se zatím můžeme jen 
dohadovat, zda bude mít více než dvoje dveře. Jisté 
ale je, že bude využívat hliníkovou nosnou strukturu 
a bude mít hybridní pohon (už La Ferrari využívá 
mildhybridní systém HyKERS).
Nabídnout Ferrari SUV je celkem logické, pokud se 
podíváme na to, jak se daří podobným modelům u 
značek, u nichž si takové auto donedávna také nikdo 
nedokázal představit. Modely Cayenne a Macam 
pozdvihly prodej Porsche, F-Pace byl velkým posílením 
pro Jaguar, Bentayga ještě víc zlepšil prodej značky 
Bentley a nejnověji Levante přineslo potřebný impulz 
pro stagnující Maserati.
Už v roce 2018 přijde do prodeje Lamborghini Urus. 
Jeho koncept byl vystaven už v roce 2012 v Pekingu 
a Lamborghini v minulosti už vyrábělo off road 
LM002. SUV Cullinan připravuje dokonce i Rolls-
Royce (resp. BMW pro tradiční anglickou značku). 
Úspěch Bentleye Bentayga vedl vedení Jaguar Land 
Roveru k rozhodnutí, že Range Rover, který stál u 
zrodu segmentu luxusních SUV, potřebuje přidat 
na exkluzivitě, a proto se připravuje ještě luxusnější 
model.

Už i Cavallino chce do terénu
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Zajímavosti z prodeje ojetých vozidel

Společnost Cebia zveřejnila pravidelnou analýzu 
vývoje trhu ojetých vozidel za první pololetí 2017 
Cebia Summary 2/2017. V letošním prvním pololetí 
zaznamenala další zpomalení růstu počtu dovážených 
ojetých vozidel. 
„Ojetiny se letos stále dovážejí více než vloni, ale 
meziroční nárůst je již nepatrný, jen 1,9 %. Věřím, že 
do konce roku se růst již zastaví. Zatím se nepotvrdily 
obavy, že posílení kurzu koruny, které pro dovozce 
znamená snížení 
nákupní ceny 
vozidla, zvýší počet 
dovážených ojetin. 
Špatnou zprávou 
však je, že se dovážejí 
stále starší ojetiny. 
Podíl vozidel starších 
10 let činí již 54 %. 
Pokud si zákazník 
koupí 10 let staré 
auto a má ho dalších 
5 až 10 let, provozuje 
pak opravdu staré, 
nemoderní, neekologické auto, které je v podstatě 
nebezpečné majiteli i okolí,“ komentuje letošní 
výsledky ředitel společnosti Cebia Martin Pajer.
Průměrná cena ojetého vozidla byla 192 200 Kč. 
Dlouhodobě klesá podíl vozidel do 100 000 Kč (-4 % 
na 30 %) a naopak roste podíl dražších vozidel nad 
300 000 Kč (+4 % na 19 %). Převládá zájem zákazníků 
o vozy v cenové kategorii do 200 000 Kč - jejich podíl 
v prvním pololetí 2017 činil 65 %.
Zajímavý je poměr mezi ojetinami s jednotlivými 
druhy pohonů ve srovnání s rychle se měnícími 

trendy u nových vozidel. U ojetých vozů převažují s 
59 % turbodiesely, zážehové motory mají podíl jen 
39 %. Zatím se prakticky neprosazují alternativní 
pohony jako plyn, hybridy či elektropohony. Lze 
však očekávat, že časem se budou postupně poměry 
měnit podle nově prodávaných vozidel, jak se tyto 
budou postupně dostávat na trh jako ojeté. Lze tak 
očekávat zvyšování podílu ojetin s motory na benzin, 
časem pak i hybridy a elektromotory.

V ČR se nejčastěji 
prodávají ojeté 
vozy s udávaným 
stavem 168 000 
km a toto číslo 
d l o u h o d o b ě 
roste. Děje se 
tak v důsledku 
rostoucího stáří 
d o v á ž e n ý c h 
ojetin, ale 
domníváme se, 
že více prodejců 
již přiznává 

skutečný vyšší stav najetých kilometrů. Vzhledem 
k průměrnému stáři prodaných vozidel, které letos 
přesáhlo 10 let, by však měl reálný počet najetých 
kilometrů přesáhnout 200 000 km. Vzhledem k tomu, 
že 40 % vozidel bylo průměrně stočeno o 100 000 
km lze dopočítat skutečný průměrný stav najetých 
kilometrů u prodávaných vozidel na hodnotu 
přesahující 208 000 km.
Průměrná doba prodeje ojetiny se zkrátila z 64 dní na 
59 dní a 83 % nabízených ojetin se prodá do 2 měsíců. 
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Hybridy tvoří 40 % prodeje Toyota Motor Europe za první pololetí

Společnost Toyota Motor Europe v první polovině 
roku 2017 prodala 527 000 vozidel Toyota a Lexus, 
což představuje 11% nárůst ve srovnání s rokem 2016. 
Celkový podíl skupiny na evropském trhu vzrostl na 
4,9 %, tj. o 0,3 %. Prodej hybridních vozidel vzrostl 
meziročně na 208 300 vozů, tj. o 44 %. Hybridy 
nyní představují 40 % celkového prodeje TME a 50 
% v západní Evropě. K úspěchu hybridních vozů na 
evropském trhu přispívá i značka Lexus - představuje 
v průměru 63 % celkového prodeje a 99 % prodejů v 
západní Evropě.
Úspěšné uvedení modelu Toyota C-HR vedlo k 
vynikajícímu zahájení roku 2017. V letošním roce si 
dosud 80 % zákazníků, kteří si koupili Toyotu C-HR, 
zvolilo hybridní model.  Výsledky podpořil rovněž 
prodej modelů Yaris Hybrid (+7 %), RAV4 Hybrid (+75 
%) a nové generace modelů Hilux (+36 %) a  ProAce 
(+223 %). V Rusku vyráběným vozům Camry a RAV4 
se podařilo udržet své vedoucí postavení v daném 
segmentu, a to i přes náročné podmínky na tamním 
trhu. 
Prezident a generální ředitel společnosti Toyota 
Motor Europe Dr. Johan van Zyl:  „Evropský trh nadále 
vykazoval dobrý výkon i ve druhém čtvrtletí tohoto 

roku a náš výkon byl opět silnější než trh. Náš prodej 
vzrostl o neuvěřitelných 11 %. Tento dvouciferný 
nárůst jsme zaznamenali díky řadě 15 hybridních 
modelů Toyota a Lexus, která je momentálně nejširší 
v automobilovém průmyslu. 40 % našich prodejů nyní 
tvoří hybridy, což svědčí o oblibě těchto technologií u 
evropských řidičů. Jsem velmi rád, že mohu v rodině 
Toyota přivítat všechny nové řidiče našich hybridních 
vozů.“ 
Nejprodávanější hybridní vozy jsou Toyota C-HR (52 
400), Yaris Hybrid (47 500), Auris Hybrid (43 100) a 
RAV4 Hybrid (29 900). Celkový prodej hybridních 
vozů byl 185 500 (meziročně +52 %). Podíl hybridů: 
západní Evropa: 47 %, východní Evropa: 9 %, celkem: 
38 %.
Nejprodávanější vozy značky Lexus: NX (13 400), RX (8 
900) a CT 200h (4 400), největší nárůst GX (+ 10 %) a 
NX (+ 6 %). Nejprodávanější hybridní vozy: NX Hybrid 
(9900), CT 200h (4 400) a RX Hybrid (4000). Celkový 
prodej hybridních vozů: 22 800 (-1 % meziročně). Podíl 
hybridů: západní Evropa: 99 %, východní Evropa: 6 %, 
celkem: 63 %.
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Společnost Volkswagen Užitkové vozy oznámila, že 
její vedoucí vývoje Harald Ludanek k 1. srpnu odchází 
na vlastní žádost na odpočinek. Jeho nástupcem 
bude Axel Anders. Harald Ludanek sehrál v minulosti 
významnou roli jako technický šéf Škoda Auto. 
Harald Ludanek (58) na vlastní žádost opustí své 
místo v představenstvu Volkswagen Užitkové vozy v 
Hannoveru. Jeho místo zaujme dosavadní vedoucí s 
odpovědností za koncepty vozidel, simulace 
a řízení výroby Axel Anders (56).
Ludanek vystudoval strojní inženýrství 
a od roku 1992 působil v koncernu 
Volkswagen. V letech 2002 až 2007 byl 
vedoucím technického vývoje ve Škoda 
Auto. Zde stál u zrodu několika klíčových 
modelů. Pod jeho vedením vytvořený 
model Roomster, představený v roce 
2006, měl zcela mimořádný globální 
význam z hlediska zcela nového přístupu 
k využití ve velkém vyráběných platforem. 
Ludanek s pracovníky technického vývoje 
Škoda Auto tehdy udělali něco do té doby 
nepředstavitelného - spojil přední a zadní 
část ze dvou odlišných platforem. To se 
svým způsobem stalo předznamenáním 
principu modulárních platforem, na nichž 
je dnes založena většina velkosériové 
produkce.

Z Mladé Boleslavi Ludanek odešel do technického 
vývoje Volkswagenu. V letech 2012 až 2016 byl členem 
představenstva pro technický vývoj švédského 
výrobce nákladních vozidel Scania. Počátkem roku 
2016 odtud přešel do Hannoveru, aby se stal členem 
představenstva VW NF pro technický vývoj. Zde 
spolupracoval se svým nástupcem z Mladé Boleslavi 
Eckhartem Scholzem.
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