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Na autosalonu ve 
Frankfurtu bude mít 
světovou premiéru 
kompaktní SUV Škoda 
Karoq. Spolu s ním se 
poprvé ve voze Škoda 
představí individuálně 
programovatelný digitální 
přístrojový panel (Digital 
Instrument Panel).

Digitální přístrojový panel 
nahrazuje analogové 
ukazatele. Řidič může 
individuálně nastavovat 
digitální zobrazení 
ve čtyřech různých 
uspořádáních: klasickém, 
digitálním, Infoprofile a 
redukovaném. Který údaj 
se zobrazí, v jaké velikosti 
a v jaké části displeje si volí 
řidič individuálně. Vpravo, 
vlevo nebo uprostřed lze 
také zobrazit informace o 
audiosystému, telefonu, 
asistenčních systémech 
nebo stav vozu.

V digitálním přístrojovém 
panelu lze nastavit 
následující uspořádání: 

Klasické uspořádání 
s velkým kruhovým 
otáčkoměrem (vlevo) a 
rychloměrem (vpravo). 
Prostor mezi nimi lze 
uspořádat individuálně, 
např. pro navigaci. 

Digitální uspořádání, u 
něhož mapa navigačního 
systému nebo jiný 
řidičem preferovaný 
zdroj infotainmentu 

zabírá téměř celou plochu 
displeje, usnadňuje 
řidiči orientaci díky 
přehlednému podání 
informací. Aktuální 
rychlost jízdy, zvolený 
rychlostní stupeň, 
samočinně rozpoznané 
dopravní značky nebo 
navigační data se zobrazují 
v horní nebo spodní 
liště menším písmem a 
symboly. 

Uspořádání Infoprofile, 
u kterého se ve střední 
části displeje nachází 
velký ukazatel, například 
navigační mapa. Vpravo, 
vlevo a nad mapou je 
místo pro individuální 
dodatečné informace, 
například rychlost, 
navigační výhled s 
piktogramy, rychlostní 
stupeň, identifikace 
dopravních značek nebo 
doba jízdy. 

Redukované uspořádání, 
vhodné například pro jízdu 
v noci, digitálně zobrazuje 
na větším prostoru pouze 
dvě vybrané informace. 
Může to být například 
rychlost a zbývající dojezd 
na palivo v nádrži. Navíc se 
na displeji nahoře a dole 
zobrazují v menší velikosti 
písma základní informace 
(čas atd.). S aktivním 
naváděním do cíle jsou 
uprostřed viditelné také 
navigační šipky. 

více na
www.autoweek.cz
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Ochutnávka BMW X2
Na oficiální premiéru BMW X2 si budeme muset ještě nějaký čas počkat. BMW už ale 
v předstihu zveřejnilo první fotografie tohoto vozu v originálním digitálním maskování. 
Novinka je jen jedním z několika připravovaných nových modelů BMW směřujících 
do vzkvétajícího segmentu SUV, resp. jak v Mnichově raději říkají SAV (Sport Activity 
Vehicles), což, stejně jako u jiných automobilek, poněkud kontrastuje s proklamovaným 
příklonem k autům ohleduplnějším k životnímu prostředí. V souladu s nejnovějšími trendy 
je toto SUV určeno především pro městský provoz. 
Toto Sport Activity Coupé 
je předurčeno pro mladé 
extroverty a individualisty. 
Vůz byl navržen s využitím 
platformy UKL1 s motorem 
vpředu napříč a se základním 
uspořádáním s pohonem 
předních kol, byť samozřejmě 
v nabídce budou i verze s 
pohonem všech kol.
více na www.autoweek.cz

Honda Jazz s novým vzhledem
Honda Jazz se s novým vzhledem 
a v Evropě poprvé nabízeným 
zážehovým motorem 1,5 l i-VTEC o 
výkonu 96 kW (130 k) představuje 
už v předstihu před frankfurtským 
autosalonem 2017. Změnami designu 
karoserie, tvarem světlometů a 
masky chladiče se Jazz přibližuje 
k nejnovějšímu stylu vozů Honda. 

Modernizovaný Jazz si uchovává mimořádnou všestrannost včetně zavazadlového 
prostoru o objemu 354 l resp. až 897 l se sklopenými zadními variabilními sedadly Honda 
Magic Seat. Motor 1,5 l i-VTEC/96 kW se nabízí pro novou verzi Dynamic, která má LED 
světlomety, upravený přední spoiler a na zádi třídílný difuzor. U ostatních je nadále k 
dispozici zážehový 1,3 l i-VTEC/75 kW (102 k). 
Modernizovanou podobu vozu Honda Jazz včetně verze Dynamic bude možné od 
listopadu 2017 a první dodávky přijdou počátkem roku 2018.
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 33. týdne na www.autoweek.cz:
Studie obytného vozidla California XXL na základě Volkswagenu Crafter
Aplikace Green-Zones již ke stažení
Federal-Mogul Motorparts rozšiřuje F-M Campus
ÚAMK upozorňuje, že pokuty z Francie putují do ČR
Stavitelná vzpěra Hamach PS 4 u Servindu
Tatra T 815 8x8.1R projektu Pram pro Armádu České republiky
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Jsou tomu dva roky, když se v předvečer zahájení 
autosalonu IAA ve Frankfurtu spolková kancléřka 
Angela Merkelová setkala s nejvyššími představiteli 
německého automobilového průmyslu. Šéf Daimleru 
Dieter Zetsche tehdy označil právě vrcholící vlnu 
imigrantů za příležitost pro odstartování druhého 
německého hospodářského zázraku a slíbil, že do 
roka zaměstná 50 000 imigrantů. Angela Merkelová 
naopak automobilkám slíbila, že zařídí, aby EU 
přijala transatlantickou obchodní dohodu TTIP, která 
slibovala německým automobilkám otevřít dveře k 
další expanzi ve Spojených státech. 

Zvláštní bylo, že při setkání chyběl nejvyšší představitel 
největší německé automobilky (a v té době i největšího 
automobilového koncernu světa) VW Group Martin 
Winterkorn. O necelých 24 hodin později bylo 
všechno jinak a důvod Winterkornovy absence byl 
zřejmý, když americká agentura pro životní prostředí 
EPA Volkswagen obvinila z úmyslného podvádění při 
měření emisí.

Za pár dní opět začne autosalon IAA ve Frankfurtu. 
O plánech zapojit imigranty do automobilového 
průmyslu a o druhém německém hospodářském 
zázraku už se nemluví, stejně jako o podpisu smlouvy 
TTIP. Zato obvinění Volkswagenu strhlo lavinu 
zvanou Dieselgate a německé automobilky se ocitly 
v postavení přistižených podvodníků. Automobilový 
průmysl se v Německu podílí na více než polovině 
kladné bilance zahraničního obchodu Spolkové 

republiky a přitom poskytuje více než 800 000 
pracovních míst. Jenže pokud Angela Merkelová za 
pár dní opět zavítá do Frankfurtu na zahájení IAA, tak 
nepřijede chválit a slibovat, ale hrozit. 

V Německu se blíží volby do Spolkového sněmu 
(zahájení autosalonu IAA bude 14. září, volby 24. 
září) a budoucnost spalovacích motorů, bez nich 
si jen těžko lze představit pokračování dominance 
německých automobilek, se stala jedním z klíčových 
témat. Už i Merkelová najednou připouští, že zákaz 
spalovacích motorů je správná cesta, jen ještě není 
připravena stanovit přesný termín. Její rival v boji o 
kancléřství sociální demokrat Martin Schulz přišel s 
plánem spojit zákaz vznětových motorů (dieselů) s 
povinnými kvótami pro prodej elektromobilů, a to 
nejen v Německu, ale rovnou v celé EU a vydává to za 
záchranný plán pro německý automobilový průmysl. 
Povinné kvóty pro elektromobily zatím zavedla jen 
komunistická Čína, byť jej už o rok odložila pod 
tlakem německých automobilek. 

Politici tvrdí, že reagují na požadavky veřejnosti. 
Pokud je veřejné mínění opravdu tak nepřátelské 
vůči vznětovým motorům, kdo tedy kupuje všechna 
ta velká SUV, luxusní sedany a kombi, u nichž se 
vznětový motor bere jako samozřejmost? Skutečně 
je v Německu tolik voličů, kteří chtějí vyměnit své X5 
či Q5 za elektromobily? 

více na
www.autoweek.cz
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Ford GT v barvách vítěze 24 hodin Le Mans 1967
Před týdnem jsme si v rámci našich reminiscencí na motoristický sport před půl stoletím 
připomenuli závod 24 hodn Le Mans v roce 1967. Nyní Ford předvedl model GT v nové 
limitované edici ’67 Heritage jímž Ford Performance tak skládá poctu závodnímu vozu 
Ford GT40 Mk. IV, s nímž Dan Gurney a A. J. Foyt v roce 1967 tento závod vyhráli. 
Limitovaná edice se vyznačuje speciálním barevným provedením interiéru i exteriéru 
a exkluzivní povrchovou úpravou kol. 
Ford GT v edici ’67 Heritage bude dostupný v omezeném množství v rámci modelového 
roku 2018. Pohání jej motor V6 3,5 l 
DOHC EcoBoost twin turbo o výkonu 
476 kW (647 k) a hmotnost vozu je 1385 
kg, zatímco Mk. IV měl v roce 1967 
nepřeplňovaný V8 7,0 l OHV o výkonu 
395 kW (530 k) a jeho hmotnost byla 
přes 1100 kg.
více na www.autoweek.cz

Kde se vezme elektrická energie pro elektromobily? 
Šéf odborů Volkswagenu Bernd Osterloh brzdí 
předvolební nadšení německých politiků 
elektromobilitou. Varoval, že při současném mixu 
zdrojů elektrické energie v Německu by přechod na 
elektromobilitu znamenal dramatické zvýšení emisí 
CO2! Naopak se podivuje nad tím, proč politici 
nepomáhají s větším rozšířením využití zemního 
plynu k pohonu aut. Ve Velké Británii si už spočítali, 

že přechod na plnou elektromobilitu, vládou proklamovaný pro rok 2040, bude 
vyžadovat dodávat v době energetické špičky do sítě navíc 30 GW elektrické energie. 
To představuje DESETINÁSOBEK plného výkonu nejmodernější jaderné elektrárny v 
zemi! Jenže v Německu Angela Merkelová před časem rozhodla o uzavření všech 17 
jaderných elektráren do roku 2022! Vzhledem k tomu, že alternativní zdroje (solární a 
větrné elektrárny) jejich výkon nemohou stabilně nahradit, tak se nabízí jediné dostupné 
řešení v plynových elektrárnách. Že by tedy i za tím byly Putinovy dlouhé prsty?
více na www.autoweek.cz

Krátce
- Ruský trh s novými auty v červenci předstihl španělský a zařadil se opět mezi pět 
největších v Evropě.
- Čínská vláda tlačí tamní automobilky, aby nakupovaly světové značky, hlavním cílem 
zájmu je Fiat Chrysler Automobiles.
- Prodej užitkových vozidel v Rusku v červenci meziročně vzrostl o 25 %.
- Zatímco o stavbě crossoveru je zřejmě u Ferrari rozhodnuto, zatím není jistá výroba 
nástupce legendárních sportovních vozů Dino.
- Navzdory všem dohadům týkajícím se vznětových motorů Německo stále o 0,184 
eura daňově zvýhodňuje naftu nad benzinem.



Opel začal v Německu zkoušet novou formu prodeje 
osobních aut propojující virtuální prodej přes internet 
s přímou návštěvou prodejny. Prodejny označované 
jako CAYU vůbec nevypadají jako klasické showroomy 
- jsou jednodušší a působí moderněji. Umožňují 
pořídit si nové auto v době běžného nákupu v hy-
permarketu. Jde o koncept, který vychází ze stejného 
principu, jaký jako první zavedlo dealerství Rockar pro 
vozy Hyundai v prodejním centru Bluewatter v Ken-
tu ve Velké Británii. Mnohé automobilky se už dřív 
pokoušely vybudovat v prodejních centrech tradiční 
showroomy, zde jde o zcela nový způsob moderní 
jednoduché komunikace mezi prodejcem a záka-
zníkem.
Projekt CAYU, tedy Car for You (Auto pro vás) spojuje 
princip internetového prodeje s fyzickou návštěvou 
kamenné prodejny. Současně vychází vstříc snaze 
nezasahovat do běžného života zákazníků tím, že je 
nenutí k návštěvě většinou vzdáleného tradičního au-
tosalonu.
První prodejna CAYU bude otevřena v září v cent-
ru Stuttgartu v prodejním centru Milaneo nedaleko 

hlavního nádraží. Zákazníci si budou moci na inter-
netu objednat a nakonfigurovat modely Astra, Cor-
sa, Adam nebo některý z nových crossoverů značky 
Opel a rovnou odeslat objednávku, nebo navštívit 
prodejnu CAYU, kde se kontrakt finalizuje a uzavře. 
V prodejně jsou auta na ukázku, ale prostředí působí 
spíš dojmem prodeje moderních kuchyní než show-
roomu. Prodejna umožní i zkušební jízdu, protože 
testovací vozy jsou k dispozici v garáži hypermarke-
tu.
Prodejna je vybavena i technikou umožňující po-
tenciálním zákazníkům začít proces koupě virtuálně 
on-line na místě a poté jej dokončit v kontaktu se 
zástupcem firmy.
Projekt slibuje dodávku vozu do dvou týdnů s 
možností odstoupení od smlouvy a návratem vozu 
do 30 dní. Internetovou konfiguraci a objednáv-
ku přes www.cayu.com mohou využívat zákazníci z 
celého Německa. Vůz jim bude dodán za stejných 
podmínek, jako kdyby navštívili prodejnu CAYU.

Opel zkouší novou formu prodeje aut

více na
www.autoweek.cz
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Stříbrný šíp od Infiniti
Automobilky občas vytvářejí koncepty, jejich účelnost je těžko pochopitelná. To je i 
případ Infiniti Prototype 9, představenému v Pebble Beach při Concours d`Elegance. 
Vozidlo ve stylu Stříbrných šípů ze 30. let od japonské exkluzivní značky, která zahájila 
prodej v roce 1989, nedává moc smyslu. Je ale nádherné.
Zadní kola pohání elektromotor Nissan příští generace o výkonu 120 kW (148 k). Je 
napájen z Li-Ion akumulátorů s kapacitou 30 kWh, což stačí na 20 minut jízdy. S tím 
kontrastuje tuhá zadní náprava typu de Dion. Tuhá je i přední náprava a pérování 
je příčnými listovými pery. Krásná 
drátěná kola působí dojmem, že v 
nich jsou obrovské bubnové brzdy, 
ale není tomu tak - pod krytem jsou 
kotouče, vpředu s vnitřním chlazením. 
Vůz má ocelový žebřinový rám a 
karoserii z ručně vyráběných panelů 
z ocelového plechu.
více na www.autoweek.cz

Interiér pro budoucí autonomní vozidla
Specialista na automobilové interiéry Yanfeng 
Automotive Interiors (YFAI), který má výrobní 
závody i v České republice, na mezinárodním 
autosalonu IAA ve Frankfurtu představí 
experimentální vozidlo eXperience in Motion 
(XiM18) odpovídající na otázku, co budou 
lidé dělat ve svých vozidlech, pokud již je 

nebudou muset řídit. Koncepční vozidlo XiM18 demonstruje více než 30 inovativních 
produktů a řešení pro novou generaci elektricky poháněných a autonomně řízených 
automobilů. Koncept na různých jízdních režimech ukáže, jak se funkcionalita interiéru 
vozidla zásadně změní a poskytne nový rozsah flexibility k naplnění potřeb v oblasti 
životního stylu a osobnějšího prostoru pro odpočinek, práci nebo jednoduše sledování 
filmu. Také demonstruje možnosti produkce společnosti YFAI.
více na www.autoweek.cz



Personalia z

Pavel Vojtek odchází z Defend Group
Společnost Ingenasys koupila 60% 
podíl DEFEND INSURANCE GROUP a 
jejích poboček od DEFEND GROUP za 
nezveřejněnou částku. Ingenasys tak 
nyní drží 95% podíl v Defendu. Jeho 
dosavadní majitel Pavel Vojtek z firmy 
odchází.„Jsme nadšeni dosavadním 
stabilním růstem a stále před sebou 
máme řadu nových příležitostí na 
trzích střední a východní Evropy,“ řekl 
Andrew Quirke, výkonný a obchodní 
ředitel společnosti DIG. Quirke zároveň 
poděkoval odstupujícímu generálnímu 
řediteli Vojtkovi: „Rád bychpoděkoval 
za jeho vytrvalé vedení, díky 
kterému  úspěšně budoval značku v 
automobilovém sektoru napříč střední a 
východní Evropou. Zároveň se těšíme na 
budoucí spolupráci s Ing. Vojtkem jako 
s obchodním partnerem v rámci jeho 
nových zajímavých projektů.“

Český Fiat s novu tiskovou mluvčí
Fiat Chrysler Automobiles Central 
& Eastern Europe, jehož vedení 
nedávno převzal bývalý manažer 
značek Daewoo a Chevrolet Pavel 
Drábik, sháněl na jaře nového PR 
manažera. Importér po kandidátech  
požadoval  alespoň pět let praxe 
na obdobné pozici, nejlépe v 
oboru automotive. Chtěl rodilého 
Čecha nebo Slováka, požadoval 
kromě praxe vysokoškolský diplom, 
bezvadnou angličtinu a schopnost 
dobře vycházet s novináři. Pozici od 
roku 2007 zastávala Janka Konečná, 
která tehdy nahradila Petru Vaňkovou. 
Od 1. srpna 2017 přebrala kompletně 
agendu , a tím i zodpovědnost za 
PR aktivity na českém a slovenském 
trhu pro značky Fiat, Fiat Professional, 
Jeep, Alfa Romeo a Abarth Sylva 
Marounková. V minulosti působila 
v několka automotive firmách, 
naposledy u značky VW v Porsche 
ČR.
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Escape6 Prague Car Festival powered by BSR již 
pošesté na výstavišti PVA Expo Praha v Praze před-
staví stovky unikátních automobilů z celé Evropy. Pro 
fanoušky upravených automobilů (tuningu) před-
stavuje tato akce vrchol sezóny v České republice. 
Nabídne toho ale mnohem víc.
Escape6 Prague Car Festival powered by BSR charak-
terizuje kvalitní organizace (tu má na starosti agen-
tura M-S-P), postupné rozšiřování výstavní plochy a 
důraz na kvalitu exponátů. Tento přístup v průběhu 
let akci přinesl skvělou pověst i v zahraničí. Výsled-
kem je rostoucí zájem vystavovatelů, a to jak mezi 
českými tak i špičkovými zahraničními tuningovými 
firmami.
I proto se akce rozšířila o další halu, která bude vy-
členěna především pro zahraniční špičkové automo-
bily, mezi nimiž budou i unikáty u nás premiérově vy-
stavené. Mezi ty bude patřit česká premiéra tří vozů 
od firmy RWB, která je aktuálně světovým fenomé-
nem v úpravách vozů Porsche. Ozdobou budou také 
vozy věhlasného japonského úpravce Liberty Walk, 
například Lamborghini Huracán nebo Dodge Chal-
lenger. Stejně tak zaujme účast vítěze jedné z ne-
júspěšnějších evropských akcí, polského Raceismu, 
vozu Nissan GTR Carbonnere Project.
Escape6 Prague Car Festival ale je komplexní výsta-
vou. Jednu kompletní výstavní halu opět zaplní dealeři 
s automobily ze sériové produkce. Kromě již tradiční 
přehlídky amerických klasik bude k vidění i průřez 

historií značky Škoda. Od loňského roku výstavu do-
plňuje i sekce závodních vozů. Ta nabídne zajímavé 
exponáty ze světa rallye, okruhových závodů, au-
tokrosu, kartingu a driftu. 
V novém stylu se objeví sekce elektromobility a 
technologií budoucnosti. Ta nabídne i testovací jízdy 
na venkovním okruhu. Mezi potvrzenými elektro-
mobily jsou např. Tesla Model S a Model X, BMW i3, 
Nissan Leaf, Mercedes B Electric Drive, Mercedes C 
350e nebo Kia Soul EV.
Kromě statických ukázek budou v expozici závod-
ních vozů umístěny i dva profesionální simulátory a 
poprvé budou připraveny také ukázky virtuální real-
ity. 
Návštěvníci ve dnech 2. - 3. září uvidí celkem přes 
600 automobilů. Vstup v předprodeji přijde pro 
dospělého na 220 Kč, na místě bude za 250 Kč, rod-
inné vstupné přijde na 600 Kč.

Escape6 Prague Car Festival je za dveřmi
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Nejčastější podvody při měření emisí v ČR popisuje 
expert na měření emisí a školitel emisních techniků, 
ředitel ASEM Libor Fleischhans.
Co potřebuje STK a SME v ČR?
„Oni potřebují, aby přišlo co nejvíc lidí. Když mají 
dobré jméno, že jim to prochází, tak jim přijde nejvíc 
zákazníků. To znamená, že kdo je bude vyhazovat a 
přísně kontrolovat, tak k němu samozřejmě nebude 
chodit nikdo. Tam je to postaveno jenom na tom, kolik 
vydělají na kontrole. Oni žádný jiný výdělek nemají. 
Kdežto opravna jako taková, ta se těší, že naměří něco 
špatně a řekne, že přes to nejede vlak, musím se vám 
na to podívat a už kasíruje peníze za opravu, protože 
auto je v nepořádku a oni ho musí dát dohromady.“
Na emisích a technické tedy nic neopravují?
„Tam právě naopak. Tam se všichni modlí, aby to 
vyšlo, protože zákazník jim tam nechá 2000 Kč za 
měření emisí plus STK. A když neprojde přes emise, 
tak se STK prakticky nemůže konat, protože na konci 
by jim nedal známku, takže auto by bylo v tu dobu 
nezpůsobilé provozu. V tu chvíli STK nevydělá těch 
60 % za provedenou kontrolu. Vydělá jenom 40 % 
za měření emisí, při kterých přišla na problém. No 
a člověk si řekne, že na STK nepůjde: Proč bych vám 
platil 600 Kč, když mě stejně vyhodíte.“ 
Co vše by se mělo kontrolovat na výfuku u měření 
emisí?
„První kontrola by měla být hmatem. U testovacího 
vozu vidíme, že má problém. Pro mě to znamená, že 
už určitě naměřím kouřivost.“
A když nechci?
„Když nechci, tak nemusím. Nemusím tam ten prst 
strkat. To není povinnost z metodiky.“

Jak se tedy měří kouřivost u nás?
„Tak, že když mechanik přijde, tak tu sondu nestrčí 
takhle do výfuku, ale strčí ji mimo výfuk.“
A důvod?
„Důvod je ten, že vozidla s DPF když mají v pořádku 
filtr, tak kouří nulově. To znamená, že ten „kouřoměr“ 
zaznamená nulu. No a tak jsem zaručil, že zaznamenám 
nulu, protože nejsem ve výfuku, čili nemusím ani 
více upravovat ten přístroj, aby měřil méně nebo 
simulovat. Kdyby tady vedle mě stál státní odborný 
dozor a neklekl si, tak to neuvidí, protože já tam 
nasadím trychtýř s odsáváním a kouř vyletí komínem, 
takže tady ani kouřit nebudu.“
A to jsou ty triky, které jsou na měření emisí u 
nás?
„Tam je triků nespočet. Například výměna sklíček v 
měřicím přístroji nebo ucpaná hadice. U té hadice se 
z jedné nebo druhé strany vloží restriktor z nějaké 
měkčí hmoty, aby kontrola nenašla žádné tvrdé místo, 
a ten prakticky nepustí kouř do měřicí komory. Nebo 
se auto neměří vůbec. To znamená, když přijede 
velký klient (např.: autobazar, dovozce atd.), který vozí 
každý týden X aut, a stálí klienti jsou zainteresovaní 
na tom, aby jim ta auta procházela. Tam už se to 
neměří vůbec. Oni přinesou papíry a dělá se to na 
simulátoru.“
To je vše běžné?
„No jasně!“
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Rarity za 25 let AAA Auto 

V nabídce vozů v AAA Auto se za čtvrtstoletí objevily 
skutečné rarity dokládající, že zajímavé a ceněné auto 
je možné koupit i jako ojetinu. Není jich ale mnoho a 
zpravidla rychle zmizí.
Když se v roce 1992 na trhu ojetých vozů objevilo 
první autocentrum 
AAA Auto, prodejci 
ojetin nabízeli 
pouze modely 
jako Škoda Favorit, 
Renault 19 nebo 
třeba VAZ 2014. 
V nabídce nyní 
největšího prodejce 
ojetých automobilů 
ve střední a 
východní Evropě 
se ale od samého začátku objevovaly i málo vídané 
vozy - ať už upravené automobily nebo tehdy těžko 
dostupné či luxusní vozy. „Každý rok se snažíme 
do naší nabídky pro zákazníky připravit co nejvyšší 
množství ne tak často vídaných automobilů. Chceme 
tím umožnit všem zájemcům získat i raritní a těžko 
dostupné vozy, a to za přijatelnější ceny,“ říká generální 
ředitelka AAA Auto Karolína Topolová.
Určitě si každý vzpomíná na Škodu Favorit. 
Málokdo se ale může pochlubit, že viděl, či 
dokonce vlastnil MTX Roadster, tedy kabriolet 
z tuzemské produkce. Od roku 1991 do roku 
1996 je vyráběla firma Metalex, ale podvozek, 
motor a přední část vozu pocházely z Favoritu. 
Vyrobilo se ho pouhých 200 kusů. Společnost 
AAA Auto tento vůz v roce 2001 nabízela za 
119 999 Kč.
Na začátku tisíciletí se v nabídce autobazaru 
objevil další unikát, a to supersportovní 

dvoumístný dvoudveřový vůz Lamborghini Diablo z 
roku 1992. V roce 2002 se prodal za 2 300 000 Kč.
V roce 2003, autobazar nabízel Tatru 613 z roku 1974. 
Tento reprezentativní automobil vyráběla Tatra v 
letech 1974–1995. Svého majitele si tehdy našla za dnes 

neuvěřitelných 249 
999 Kč.
V roce 2016 měli 
zákazníci možnost 
odjet s vozem 
Ferrari 512 TR 
(Testarossa) z roku 
1992 za 4 499 999 
Kč. Výroba tohoto 
modelu probíhala 
až do roku 1996. 
Společnost AAA 

Auto už v roce 1999 nabízela i Ferrari 550 Maranello 
za 2 800 000 Kč.
Společnost AAA Auto má zájem uspokojit zákazníky 
i z řad fanoušků elektromobilů. V roce 2015 prodala 
čtyřdveřový, plně elektricky poháněný fastback Tesla 
Model S. Kupní cena byla 3 550 000 Kč. O rok později 
si našel majitele i elektromobil Fisker Karma, sportovní 
sedan vyráběný od roku 2008. 
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Německá pošta postavila první vůz s Fordem

Společnost DHL Deutsche Post v Kolíně nad Rýnem 
předvedla první prototyp velké městské dodávky s 
elektrickým pohonem. 
Německá pošta se ve snaze získat pro rozvážkové 
služby ve městech dodávková vozidla s elektrickým 
pohonem nedohodla s žádnou automobilkou. 
Proto sama navrhla a vlastními silami i vyrábí malou 
jednoduchou dodávku StreetScooter. V souvislosti se 
snahou mnoha německých měst zakázat do svých 
center vjezd vozidel poháněných vznětovými motory 
se to ukazuje jako nesmírně prozíravé.
Dostupnost základních komponent (technickým 
partnerem DHL Deutsche Post při vývoji 
StreetScooteru byla společnost Bosch) umožňuje, 
aby se do výroby speciálních vozidel s elektrickým 
pohonem mohly pouštět i firmy, které nemají v 
tomto oboru žádné zkušenosti. Nemusejí investovat 
miliardy do vývojových oddělení, zaměstnávat 
týmy specializovaných techniků a obejdou se i bez 
speciálně vybavených výrobních závodů. Německá 
pošta takto vyvinula a vyrábí dodávky StreetScooter 
s nákladovým prostorem o objemu 4 m3 (verze 
Work) a větší verzi Work L s kapacitou 8 m3. Dokonce 
je nabízí i pro externí zákazníky (Česká pošta ale 
StreetScootery odmítla). 
Pro větší vozidla už je partner mezi automobilkami 
potřeba. Ke zklamání německého automobilového 
průmyslu, zejména Volkswagenu, si pošta vybrala 
Ford Motor. Nyní předvedla první prototyp 

StreetScooter Work XL vytvořený na bázi modelu 
Transit s nákladovým prostorem o objemu 20 m3.
Stejně jako malé dodávky StreetScooter Work resp. 
Work L bude i StreetScooter Work XL po naplnění 
potřeb pošty nabídnut externím zákazníkům. Součástí 
společného projektu s Fordem proto je vybudování 
nového výrobního závodu s roční kapacitou výroby 
20 000 elektrododávek. Současně s tím německá 
pošta vybuduje potřebné servisní zázemí.
Do konce roku 2018 chce mít DHL Deutsche 
Post v provozu nejméně 2500 vozidel Work XL. V 
současné době má už více než 3000 elektrododávek 
StreetScooter Work a Work L. K tomu má pro své 
doručovatele 10 500 eklektrokol, takže je největším 
provozovatelem elektrických vozidel v Německu.

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz


Celoevropský roaming umožňuje snadné používání 
služeb car2go v tuzemsku i zahraničí, takže toto 
flexibilní sdílení vozidel využívá stále více cestovatelů. 
Jedná se jak o cesty obchodních cestujících, tak i o 
návštěvy turistů ve městech, v nichž má car2go své 
zastoupení. Zákazník musí jen jednou vyjádřit souhlas 
s místními podmínkami používání a hned se může 
vydat na cestu.
V Německu si sdílení vozidel programu car2go oblíbili 
zákazníci pocházející z jiných evropských lokalit. 
Němečtí zákazníci zase rádi využívají nabídku car2go 
v Itálii, Španělsku, Nizozemí a Rakousku. Obecně 
tvoří segment pronájmů při pobytu v zahraničí stále 
větší podíl na celkovém počtu jízd v rámci programu 
car2go a tento růst je přitom mimořádně dynamický. 
Služba car2go je ideální formou mobility pro lidi, kteří 
hodně cestují. Předseda představenstva společnosti 

car2go Olivier Reppert k tomu říká: „Bez ohledu na 
to, zda jste na dovolené, nebo na obchodní cestě, 
při cestování v jiných městech vás potěší praktické a 
snadné využívání nabídky.“ 
Společnost car2go je 100% dceřinou firmou společnosti 
Daimler AG. S konceptem sdílení vozidel car2go si 
mohou zákazníci kdekoli a kdykoli pronajmout vozidla 
smart a Mercedes-Benz za výhodné ceny počítané za 
minutu pronájmu. Vyhledání, rezervace a úhrada za 
pronájem vozidel probíhají prostřednictvím chytrého 
telefonu. 
Služba sdílení vozidel car2go má na celém světě 
již více než 2,4 milionu zákazníků ve 26 lokalitách, 
v Evropě to je více než 1,3 milionu zákazníků ve 14 
lokalitách. Z uvedených lokalit je sedm v Německu, 
11 v Severní Americe a jedna v Asii, konkrétně 
čínské město Čchung-Čching. Ve třech lokalitách 

(Stuttgart, Amsterdam a Madrid) 
jsou provozovány výhradně 
elektromobily, v celkovém počtu 
1350 vozidel. Provozní činnosti 
v rámci Evropy má na starosti 
společnost car2go Europe GmbH, 
společný podnik koncernu 
Daimler a největší evropské 
půjčovny automobilů Europcar. 

více na
www.autoweek.cz

Zájem o program sdílení vozidel car2go roste

http://www.autoweek.cz

