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TAG HEUER FORMULA 1 AYRTON SENNA SPECIAL EDITION
Ayrton Senna is celebrated as the most influential driver in the history of Formula One. 
He was never intimidated by the expectations of others, because his were even 
higher. He forever embodies the TAG Heuer motto – Don’t Crack Under Pressure.
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Jaguar a Land Rover jsou značky s nádhernou historií. A s velkou budoucností. 
I proto vznikla společnost Albion Cars. Ta je zcela nezávislá na bývalém de- 
alerství Jaguar a Land Rover, které v minulosti také působilo v Průhonicích. 
V nové firmě jsme čtyři společníci – Karel Stolejda, Martin Veselý, Ivo Nekuda  
a Vít Nekuda. 

Všichni čtyři máme mnohaleté zkušenosti s úspěšným dealerstvím automo-
bilů značky Volvo. Díky svým zkušenostem ze společnosti Auto Průhonice, která 
provozuje tři autosalony Volvo v Praze, víme, že správným řešením pro autosalon 
prémiové značky je vždy tzv. single brand dealerství. Jen tak se může celý tým 
dlouhodobě soustředit na nadstandardní služby a individuální péči, která odpo-
vídá nárokům klientů značek Jaguar a Land Rover. 

Opíráme se o silné finanční zázemí, což je pro nás velmi důležité. Na-
víc máme na klíčových postech lidi s mnohaletými zkušenostmi se značkami 
Jaguar a Land Rover. Výkonným ředitelem a zároveň jednatelem Albion Cars 
je Jan Fechtner, který pro Jaguar a Land Rover pracoval čtrnáct let. Jeho 
otec navíc zakládal vůbec první zastoupení Jaguar v České republice. Zku-
šenosti s oběma prestižními britskými značkami má v Albion Cars dvanáct  
zaměstnanců jak z prodeje, tak ze servisu. 

Zastupovat Jaguar a Land Rover na českém trhu je pro nás velkou ctí a vý-
sadou. Hodláme vám to dokazovat každý den. Dejte nám důvěru a vyzkoušejte 
si naše služby. 

VÁŽENÍ KLIENTI,
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Jan Fechtner
ředitel

Karel Stolejda, Martin Veselý
spolumajitelé
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Na úspěšné vlně
Tradiční výrobce sportovně luxusních auto-
mobilů Jaguar se veze na úspěšné vlně. Kaž- 
dý model, který představí, okamžitě zaujme 
na první pohled nádherným designem. Platí 
to samozřejmě i o modelu XE.

Otevření showroomu ozvláštnil 
klenot od Jaguaru
Společnost Albion Cars slavnostně otevřela 
nový showroom značek Jaguar a Land Rover 
v Průhonicích. Na všechny přítomné přitom 
čekalo jedno úžasné překvapení...
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Nový designový koncept poprvé v Česku

Novinky Jaguara
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Land Roverem Discove� na více než 170 tr-
zích po celém světě. Model se stává prvním 
zástupcem nové řady Discove�.

V Albion Cars dělají věci s nadšením
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a Land Rover, tak Průhonice!

James Bond se potkal 
s legendami. Do cesty 
mu vstoupily Jaguar 
a Land Rover

Pokračovatel slavného rodu
V roce 2007 se představil 
model Jaguar XF. Oslnil svět 
nejen elegantní karoserií kupé, 
ale i tak nezvyklými prvky, 
jako je vysunovatelný otočný 
volič převodovky či fosforově 
modré ambientní osvětlení.  
Samozřejmostí byl luxusní 
interiér a skvělé jízdní vlast-
nosti. Po osmi letech ovšem  
přijíždí nová generace krásné-
ho modelu.
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Z lásky ke kočkám
Automobilka Jaguar se rozhodla k dosud 
nevídanému počinu. Rozhodla se znovu od 
základů postavit šest závodních vozidel, 
která měla být součástí původní osmnácti- 
kusové série Jaguar E-Type Lightweight 
z roku 1963.

Novinky Land Rover
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Jaguar XE je nejlehčí, nejtužší a nejaerodynamičtější 
sedan z celé produkce značky, ovšem co na novince 
zaujme především, je právě design tohoto modelu! 
Díky ostře tvarované kapotě má model výrazný vzhled, 
stoupající boční linie vyvolává dojem pohybu, zatímco  
tvar zadních partií karoserie je inspirován modelem 
F-Type Coupé. Stejný model ovlivnil designé� při 
navrhování vodorovné linie protínající kruhový k�t 
koncových svítilen. 

„Naším cílem bylo vytvořit dynamický design, 
který jasně odráží postavení modelu XE jako oprav-
dového ‚řidičského‘ vozu. Toho jsme dosáhli díky  
kabině svažující se dozadu a díky kompaktnosti celé-
ho vozu. Model XE tak vypadá, jako by byl v pohybu, 
i když stojí. Vyznačuje se silnou rodinnou podobností 
s modelem F-Type,“ řekl k modelu Jaguaru XE šéf- 
designér Jaguaru Ian Callum.

Jaguar XE má velkou část karoserie vyrobenou 
z hliníkové slitiny a je tak prvním modelem vyvinu-
tým na nové modulární platformě automobilky. Toto 
řešení s sebou nese velké konstrukční možnosti. 
Konkrétně u tohoto vozu umožňuje dosáhnout tak-
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Tradiční výrobce sportovně luxusních 
automobilů Jaguar se veze na úspěšné 
vlně. Každý model, který představí, 
okamžitě zaujme na první pohled 
nádherným designem. Platí to 
samozřejmě i o modelu XE. 

NA 
ÚSPĚŠNÉ 
VLNĚ 



Celohliníková stavba karoserie prospěla i dveřím –
jsou lehké a příjemně se otevírají. Sportovní 

charakter prokazuje XE také dvojitou koncovkou 
výfuku s atraktivním zvukovým projevem

řka ideálních proporcí – krátkého předního převisu,  
delšího zadního převisu a dynamického výrazu s ka-
binou svažující se dozadu. Díky tomu se může no-
vinka pochlubit elegantním profilem připomínajícím 
kupé a z toho vyplývající řidičovou nízkou sportovní 
pozicí za volantem. Díky 1200 simulacím s využitím 
CFD (Computational Fluid Dynamics – matematické-
ho modelu používaného pro výpočty proudění vzdu-
chu) a více než čtyřem milionům hodin počítačového 
zpracování se podařilo dosáhnout nejnižšího koefici-
entu aerodynamického odporu 0,26 ze všech dosud 
vyráběných Jaguarů. 

Rozsáhlé zkušenosti značky s používáním leh-
ké hliníkové slitiny se uplatnily právě na konstrukci 
karoserie XE. Tento model je tak jediným vozem ve 
své třídě, který využívá monokok s výrazným podílem 
tohoto materiálu – vysoce pevné slitiny řady 6000.  
Jaguar se též věnuje problematice recyklace a mo-
del XE je rovněž prvním vozem, který využívá slitinu 
hliníku vyrobenou převážně z recyklovaného materi- 
álu. Tuto slitinu budou využívat také všechny budoucí 
modely a automobilka Jaguar se tím přiblíží ke sta-

novenému cíli využívat do roku 2020 až 75 % recy-
klovaných materiálů!

Může být ve sportovním 
sedanu dost místa? 
Odpověď zní: ano! Prostorný interiér s výrazným stře-
dovým panelem připomíná kokpit letadla, ovšem ces-
tující na předních i zadních sedadlech mají pro hlavu 
i nohy místa více než dost. Výrobce tak dokazuje, že 
elegantní, aerodynamický design a prostorný interi-
ér se nemusí vzájemně vylučovat. Uvnitř se logicky 
nacházejí nejkvalitnější materiály s vynikajícím zpra-
cováním. Technické tkaniny, useň s jemným lícem 
a detaily, jako jsou kontrastní dvojité švy, dodávají 
interiéru kvalitu zakázkové výroby. V nabídce si může 
klient vybrat také z černého, lesklého, hliníkového 
obložení s texturou nebo z moderního dřevěného 
obložení, které umocňuje dojem luxusu a precizního 
ručního zpracování. Vše doplňuje ambientní osvětlení 
v rozsahu až deseti různých barev. Ambientní osvět-
lení je iluminace různých částí interiéru a využití od-
razů světel podle zvoleného odstínu.

CÍLEM BYLO VYTVOŘIT 
DYNAMICKÝ DESIGN, 
KTERÝ JASNĚ ODRÁŽÍ 
POSTAVENÍ MODELU XE 
JAKO OPRAVDOVÉHO 
„ŘIDIČSKÉHO“ VOZU. 
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Základem multimediálního 
systému vozu je osmipalcový 
dotykový displej s intuitivním 

rozhraním

Náročný motorista se nespokojí jen s prosto-
rem a kvalitou materiálů. Proto se ve voze nachází 
špičkový multimediální systém nabízející nejnověj-
ší technologie pro propojení vozu, řidiče a okolní-
ho světa. Jeho základem je osmipalcový dotykový 
displej s přehledným, intuitivním, moderním grafic-
kým rozhraním a �chlou odezvou. Řidič má k dispo-
zici i hlasové ovládání poskytující přístup ke všem 
úrovním systému. Systém podporuje technologii  
Bluetooth, streamování audia a možnost připojení 
přes rozhraní USB. Systém Jaguar InControl Apps 
umožňuje uživatelům snadný přístup k aplikacím 
v chytrém mobilním telefonu prostřednictvím doty-
kového displeje vozu.

Řidič a posádka se rozhodně nemusejí bát, že ne-
budou stále ve spojení s okolním světem. Automobil 
totiž funguje jako WiFi hotspot umožňující připojení 
k internetu více zařízením. Nezapomnělo se ani na na-
vigaci. Systém InControl se slotem pro SD karty dovo-
luje snadnou aktualizaci mapových dat. Další špičkové 
technologie nazvané InControl Remote přinášejí uži-
vatelům chytrých telefonů s operačními systémy iOS 
a Android možnost připojit se k vozidlu odkudkoli 
a ovládat řadu jeho funkcí. Jde například o časované 
přednastavení systému klimatizace až na sedm dnů 
dopředu, zamykání nebo odemykání dveří, nebo do-
konce nastartování motoru automobilu. 

Milovníky kvalitního poslechu hudby potěší pře-
devším audiosystém Meridian – nejnovější výsledek 
dlouhodobého partnerství mezi společností Jaguar  
a britským audio expertem. Algoritmy zaručují nej-
lepší možnou reprodukci zvuku a  hudbu upravují na 
míru podle akustiky interiéru. Prostě koncertní síň ve 
vašem automobilu…

Sportovní kořeny
Automobily Jaguar byly vždy synonymem výkonných, 
sportovně pojatých strojů. Proto je na místě před-
stavit nejvýkonnější agregát určený pro verzi S. Jde 
o kompresorem přeplňovaný šestiválec o objemu  
3,0 l, s výkonem 340 koní a točivým momentem 
450 Nm. I když je to motor libující si ve vysokých 
otáčkách, jeho odezva na pohyb pedálu plynu je ob-
divuhodná. Současně stojí za to se zaposlouchat do 
jeho zvukového projevu. Na vozovku se výkon přenáší 
prostřednictvím osmistupňové samočinné převo-
dovky, umožňující též manuální řazení páčkami pod 
volantem. Jaguar XE S z�chlí z 0 na 100 km/h za 
pouhých 5,1 sekundy a v rozletu ho zastaví až elek-
tronika nastavená na maximální �chlost 250 km/h.

Nezapomnělo se ovšem ani na motoristy s méně 
sportovními ambicemi preferující spíše hospodárný 
provoz. Pro ně jsou určeny moderní dvoulitrové čtyř-
válcové zážehové i vznětové agregáty. Jsou kombi-

Sportovní sedan nabízí dostatek místa a komfortu



ROZHOVOR 
S VEDOUCÍM PRODEJE
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nované s šestistupňovou přímo řazenou nebo osmistupňovou samočinnou pře-
vodovkou. Kdo bude chtít se sportovně vypadajícím autem závodit v ekonomické 
jízdě, může zvolit vznětový motor Ingenium o objemu 2,0 l se spotřebou paliva  
3,8 l/100 km a emisemi 99 g CO2/km. 

Při popisu podvozků automobilů se automaticky chce psát, že vpředu je 
zavěšení se vzpěrou MacPherson. Ovšem vzhledem k tomu, že automobilka  
Jaguar věnuje maximální pozornost jízdním vlastnostem, používá je v konfigu-
raci s dvojitými příčnými rameny v podobě lehkých a pevných hliníkových těhlic, 
které jsou kované z odlitků pomocí patentovaného výrobního postupu. Zadní 
náprava taktéž není jen tak obyčejná. Je to systém nazvaný Integral Link nabí-
zející ideální hodnoty boční a podélné tuhosti, potřebné pro dosažení přesného 
ovládání a poddajné jízdy. Konstruktéři opět ve velké míře použili hliník, který 
minimalizuje hmotnost vozu.

Se sportovním podvozkem na první pohled nekoresponduje elektrický posi-
lovač řízení (EPAS), kterému se obvykle vyčítá horší odezva. Ovšem zde konstruk-
téři využili prokazatelně lepší energetickou účinnost, než mají tradiční hydraulické 
systémy. Naladili posilovač řízení tak, aby řidiči nepřišli o požitek z řízení, a sou-
časně dokázali, že auto má nižší spotřebu paliva a nižší emise. Emise CO2 klesnou 
při využívání tohoto systému až o tři procenta a Jaguar XE je jeho průkopníkem.

Pasivní i aktivní bezpečnost
Lehká a tuhá konstrukce karoserie vozu vyhovuje těm nejpřísnějším legislativním 
požadavkům na crash testy po celém světě. Vysoká pasivní ochrana je doplněna 
ještě řadou vyspělých asistenčních systémů. Například systém All Surface Pro-
gress Control (ASPC), který slouží jako tempomat pro nízké �chlosti, funguje mezi  
3,6 km/h a 30 km/h. Díky přesnému ovládání brzdového systému a pohonné 
jednotky poskytuje optimální trakci i v těch nejkluzčích podmínkách bez smyků, 
aniž by musel řidič používat pedály. Model XE má rovněž k dispozici autonomní 
nouzové brzdění XE, zaručující díky technologii stereokamer velice přesné měření 
�chlosti a vzdálenosti objektů před vozem. Vůz tak dokáže v případě překážky 
intuitivně zabrzdit, aby zabránil kolizi nebo zmírnil její následky. Stereokamera 
rovněž rozeznává dopravní značky a varuje před opuštěním jízdního pruhu. 

Samozřejmostí jsou také systémy jako adaptivní tempomat, systém sledují-
cí přibližující se vozidlo, sledování mrtvého úhlu, polosamočinné podélné a příčné 
parkování a sledování provozu při couvání.

Bezpečnostním prvkem je také technologie laserového head-up displeje 
(HUD), promítající informace ve vysoce kontrastním barevném zobrazení na čelní 
sklo. S maximální zřetelností a minimálním rozptýlením poskytuje řidiči údaje, 
jako jsou �chlost a pokyny navigace. Laserový displej nejen nabízí vysokou kva-
litu obrazu fungující i za ostrého slunečního svitu, ale je také menší a téměř 
o třetinu lehčí než stávající systémy.

„Technických předností má nový Jaguar XE spoustu,“ 
říká s úsměvem vedoucí prodeje Jan Mazura.

Jaguar XE je nositelem titulu nejkrásnější auto roku 
2014 z prestižní francouzské soutěže Festival Auto-
mobile International. Myslíte si, že takové ocenění 
mu pomůže při prodeji?
Samozřejmě, každé ocenění důkladné designérské 
práce je pro Jaguar důležité. Díky těmto cenám se 
dostane automobilka více do povědomí klientů.

Jaguar XE jistě disponuje neoddiskutovatelnou 
vnější krásou. Jaké jsou jeho největší technické 
přednosti, na které byste zájemce o koupi tohoto 
vozu upozornil vy?
Technických předností modelu je samozřejmě spousta: 
Z nejdůležitějších je to určitě nízký koeficient odporu 
0,26, hliníková konstrukce karoserie, špičkový multime-
diální systém nové generace, audiosystémy Meridian, 
výkonné a zároveň úsporné motory, osmistupňové au-
tomatické převodovky ZF, vyspělý podvozek s předním 
zavěšením MacPherson s dvojitými příčnými rameny 
a hliníkovými těhlicemi, zadní náprava se systémem 
Integral Link a řada asistenčních systémů.

Nové XE je logickým doplněním modelové řady 
značky Jaguar o menší sedan. Pro jaké klienty je 
vůz především určen? 
Cílovou skupinou nového modelu jsou jak stávající 
klienti značky, tak i noví klienti, pro které zatím ne-
měl Jaguar vhodný model. XE dostává Jaguar ke kli-
entům konkurenčních vozů BMW 3, Mercedes-Benz 
třídy C, popř. Audi A4, tedy do velmi poptávaného 
segmentu vozidel.
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OTEVŘENÍ SHOWROOMU 
OZVLÁŠTNIL KLENOT 
OD JAGUARU
Společnost Albion Cars slavnostně otevřela nový showroom značek Jaguar a Land Rover 
v Průhonicích. Na všechny přítomné přitom čekalo jedno úžasné překvapení…

Čtvrtek 24. září 2015 byl pro nové-
ho autorizovaného prodejce značek  
Jaguar a Land Rover pro Prahu a střed-
ní Čechy významným dnem. Právě 
v tento den představila v Průhonicích 
společnost Albion Cars zcela nový de-
signový koncept showroomu. Tiskové 
konferenci a slavnostnímu otevření 
však předcházely dlouhé měsíce pří-
prav a především náročná rekonstrukce 
objektu. Značky Jaguar a Land Rover  
totiž po celém světě přebudovávají 
showroomy podle nových standardů, 
autosalon v Průhonicích je vůbec prv-
ním takovým v České republice. 

Prostor pro fanoušky
Vizuální proměna showroomů jde ruku 
v ruce s celosvětovými prodejními 
úspěchy značek Jaguar a Land Rover 
v několika posledních letech.

Díky tomu tak není nový show- 
room Jaguar a Land Rover v Průhonicích  
pouhou prodejnou, kam si klienti při-
jedou koupit nové auto, ale je spíše 
středobodem setkávání celé komunity 
– tedy všech milovníků legendárních 
britských vozů, kteří se už pro jejich 
koupi rozhodli nebo se o nich chtějí 
dozvědět více.

O autech a lidech
Prostor průhonického showroomu je  
navržen jako místo společného setká-
vání lidí a automobilů. Kombinace dvou 
hlavních použitých materiálů – tmavého 
dřeva a světlých obkladů – vytváří zají-
mavý vizuální kontrast, který nenarušují 
žádné jiné detaily. 

Velko�sá recepce hned naproti vchodovým dve-
řím dělí prostor na dvě křídla, z nichž každé je věno-
váno jedné značce. Hned za recepcí je sk�t prostor 
s několika klubovkami a stolkem, které zákazníkům 
poskytují dostatek klidu i soukromí. Ostatně tako-
vých míst je v showroomu více, například i v části 
věnované prezentaci a prodeji značkových předmě-
tu, kde si fanoušci obou značek mohou vybrat ne-
zbytný „doplněk“, který podtrhuje jejich vášeň.

Netradiční je pak samostatná místnost určená 
pro předávání vozů. Je to komfortní a ničím neru-
šené zázemí, které ze samotného předávání vozu 
novým majitelům činí malý obřad.

Automobily do předávací místnosti vjíždějí 
vlastním vjezdem, nijak tedy nezasahují do pro-
vozu autosalonu.

Project 7
Během slavnostního otevření prvního showroomu 
společnosti Albion Cars čekalo na všechny přítomné 
jedno velké překvapení. Kromě dvou horkých novi-
nek Jaguaru XF a faceli¨u úspěšného Range Roveru 
Evoque byl pod plachtou schován ještě jeden nový 
model, a přítomní mohli jenom hádat, o jaký vůz jde. 

Když z něj po skončení tiskové konference pů-
vabné hostesky sundaly plachtu, vzrušení bylo téměř 

hmatatelné. Všichni mohli poprvé spatřit 
klenot v podobě nejsilnějšího Jaguaru, 
jaký kdy byl vyroben. Jaguar s označe-
ním Project 7 je postaven na platformě 
F-Type, ovšem pohání ho kompresorem 
přeplňovaný pětilitr a auto má celkový 
výkon 575 koní. Celohliníková karoserie 
i mnohé další detaily odkazují ke slav-
ným závodním vozům D-Type. 

Těchto jedinečných vozů bylo vy-
robeno pouze 250 kusů, v Průhonicích 
měli přítomní tu čest vidět vůz č. 001. 
Mimochodem, všechny kusy vyrobené 
v rámci této jedinečné série jsou již 
objednány a míří ke svým majitelům.

NEJSILNĚJŠÍ JAGUAR 
F-TYPE PROJECT 7, 
KROTÍCÍ 575 KONÍ, JE 
JEDNÍM Z 250 VOZŮ 
LIMITOVANÉ SÉRIE.



Jako čestný host slavnostního otevření
showroomu se představila britská
velvyslankyně Jan Thompson
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OTEVŘENÍ SHOWROOMU 
OZVLÁŠTNIL KLENOT 
OD JAGUARU
Společnost Albion Cars slavnostně otevřela nový showroom značek Jaguar a Land Rover 
v Průhonicích. Na všechny přítomné přitom čekalo jedno úžasné překvapení…

SLAVNOSTNÍ VEČER 
S BONDOVSKÝM ŠARMEM

Alexander Vyšek, ředitel prodeje automobilky 
Jaguar Land Rover pro ČR, předal zástupcům 
Albion Cars upomínku na otevření salonu

Během večera zahrál a zazpíval Matěj Ruppert

Mezi hosty se při zahajovacím večírku proplé-
tali kouzelníci, se svou laserovou show 
vystoupil i Laserman

Jednou z hlavních hvězd večera byl speciálně upravený Land Rover Defender, který si zahrál ve 
Spectre, nejnovějším filmu o Jamesi Bondovi

Hlavní program večera se odehrával v blízké 
hale zánovních a ojetých vozů, kde se sešlo 
okolo 300 hostů

Celým večerem provázel hosty moderátor 
Libor Bouček

Britská velvyslankyně Jan Thompson pronesla 
také krátký projev

Nestárnoucí hity skupiny Beatles ze 60. let 
zahrála revivalová skupina Pangea
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NOVÝ DESIGNOVÝ 
KONCEPT POPRVÉ V ČESKU

Historie současného showroomu společnosti Albion 
Cars se začala psát v devadesátých letech, kdy se 
nedaleko za Prahou rodila komerční zóna Průhonice 
– největší nákupní a obchodní zóna v České repub-
lice. Díky strategické poloze u dálnice D1 se stala 
vyhledávaným cílem mnoha domácích i zahraničních 
investorů a developerů, stejně jako domovem pro-
deje či servisu mnoha automobilových značek. 

Kruh se uzavřel
Práci na projektu nynějšího průhonického autosalonu 
a dalších dvou autosalonů Hyundai a Citroën započala 
v roce 1997 společnost Motokov International, aby 
v něm mohla svoje auta prodávat její divize Jaguar. 

Showroom se slavnostně otevíral v roce 1999. 
Od roku 2005 měla stavba další nájemce. V roce 
2010 se situace na našem trhu zcela změnila, když 
na něj vstoupila společnost JLR Austria a prostřed-
nictvím své divize JLR Czech Republic se stala vý-
hradním dovozcem obou značek do Česka. 

V roce 2015 původní budovu dokonale promě-
nila společnost Albion Cars a opět z ní učinila domov 
Jaguaru. Pro britskou značku má klíčový význam jak 
historie showroomu, tak i jeho současná podoba. 

„Je to první showroom této značky v Česku, 
jehož interiér se řídí požadavkem nové korporát-
ní identity Jaguar Land Rover,“ říká k rekonstruk-
ci showroomu společnosti Albion Cars Alexander 
Vyšek, ředitel prodeje značek Jaguar a Land Rover 
v České republice. „Máme nové barvy, nová tech-
nická řešení, je připraven zcela nový koncept, jak 
se auta budou předávat klientům, a spousta dalších 
novinek, které naši stávající i noví klienti jistě oce-
ní,“ dodává Alexander Vyšek. 

Nejen barvy, ale i přístup a filozofie
Korporátní identita, tedy jednotná vizuální prezenta-
ce společnosti, v sobě zahrnuje nejen pravidla vnější 
vizuální prezentace, tedy loga a barvy, ale především 
přístup a filozofii, s níž se společnost prezentuje  

Právě otevřený pražský showroom značek Jaguar a Land Rover je prvním 
nositelem nové korporátní identity těchto značek.

MODERNÍMU INTERIÉRU 
DOMINUJÍ SVĚTLÉ BARVY 
DOPLNĚNÉ O DŘEVĚNÝ 
DEKOR. UPROSTŘED 
SHOWROOMU JE KLIDOVÁ 
ZÓNA S POHODLNÝM 
SEZENÍM ČI NABÍDKA 
ZNAČKOVÝCH DOPLŇKŮ. 
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NOVÝ DESIGNOVÝ 
KONCEPT POPRVÉ V ČESKU
Právě otevřený pražský showroom značek Jaguar a Land Rover je prvním 
nositelem nové korporátní identity těchto značek.

DESIGN SHOWROOMU ZDŮRAZŇUJE 
LUXUSNÍ CHARAKTER OBOU PRÉMIOVÝCH 
BRITSKÝCH ZNAČEK. DÍKY VZHLEDU CELÉHO 
PROSTORU, NADSTANDARDNÍM SLUŽBÁM 
A INDIVIDUÁLNÍ PÉČI JE NÁVŠTĚVA SHOWROOMU 
PRO KLIENTY VELKÝM ZÁŽITKEM.
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navenek. Hlavním důvodem pro změnu 
bylo oddělené dealerství značek Jagu-
ar a Land Rover. 

Nejsou to ovšem jen showroomy 
a servisy, co v současnosti prochází vel-
kými optickými změnami. Jaguar Land 
Rover pracuje i na vzhledu svého webu, 
který by v budoucnu měl být jednotný 
a upravený tak, aby bez potíží fungoval 
na všech smartphonech či tabletech. 

Právě otevřený showroom spo-
lečnosti Albion Cars má velké ambi-
ce a chce být jedinečným prodejním 
místem. „Unikátní koncept ještě více 
zdůrazňuje charakter prémiových 
značek Jaguar a Land Rover a jejich 
modelů. Spojení designu, nadstan-
dardních služeb a individuální péče 
o klienty je základ, na kterém bychom 
chtěli stavět. Věříme, že návštěva 
našeho showroomu bude pro klien-
ta jedinečným zážitkem,“ říká Jan 
Fechtner, jednatel a výkonný ředitel 
společnosti Albion Cars.

Interiér salonu před rekonstrukcí Stav po rekonstrukci

Autosalon před rekonstrukcí Současný stav



Bezmála padesát let je model luxusní 
čtyřdveřové limuzíny s označením XJ 
nedílnou součástí modelové nabídky 
značky Jaguar. V roce 1968 to bylo 
právě XJ, na němž jako na svém posled-
ním voze pracoval zakladatel značky 
Sir William Lyons. Jaguar XJ je dnes 
dopravním prostředkem jak britské 
královské rodiny, tak i britského minis- 
terského předsedy. Zatím poslední 
inkarnace XJ pochází z roku 2009 
a právě ona začala v dějinách tohoto 
modelu i značky psát zcela novou 
kapitolu. Díky novému šéfdesignérovi 
Ianu Callumovi působilo XJ mnohem 
robustněji, bylo delší a širší nežli jeho 
předchůdci, ale stejně tak přicházelo 
na trh ve dvou délkách šasi. 

Prvního faceliftu se XJ dočkalo před-
loni, kdy exteriér prošel několika kosme-
tickými úpravami a všechny motorizace 
byly například vybaveny systémem 
start-stop, který se stal standardem. 
Svým zatím posledním faceliftem pro-
šlo XJ v loňském roce. Model se dočkal 
přepracování předních i zadních světel, 
upgradem prošly především asistenční 
a bezpečnostní systémy vozu a limuzí-
na dostala mimo jiné také 360stupňový 
kamerový systém anebo poloautoma-
tický systém parkování.

VLAJKOVÁ LOĎ 
V NOVÉM

Už od roku 1986 se ve Francii odehrává soutěž 
automobilové krásy nazvaná Festival Automobile 
International. Ta každoročně vyznamenává titulem 
Nejkrásnější auto roku vozy vyrobené v předešlém 
roce a zároveň hodnotí i krásu nejrůznějších auto-
mobilových konceptů. Prestižní titul získává ten au-
tomobil, který na základě hlasování veřejnosti získá 
největší počet hlasů. Loni na začátku roku hlasovalo 
v této soutěži více než sto tisíc lidí z bezmála šede-
sáti zemí světa a celých 20 % se shodlo na tom, že 
nejkrásnějším vozem roku 2014 je právě Jaguar XE! 
Vítězství tohoto modelu může značku Jaguar těšit 
o to víc, že až za XE se umístily tak nádherné desig-
nérské výtvo�, jako je například Mazda MX-5 nebo 
Mercedes-Benz třídy C ve verzi kombi.

XE – NEJKRÁSNĚJŠÍ 
AUTO SVĚTA
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Značka Jaguar Land Rover uzavřela výrobní dohodu s rakouskou společností 
Magna Steyr, která je součástí koncernu Magna International, jednoho z nej-
větších automobilových výrobců světa. Dohoda se týká především možnosti 
budoucí výroby automobilů v rakouském Štýrském Hradci. Vedle tří současných 
výrobních kapacit na Britských ostrovech by budoucí rakouské výrobní kapacity 
měly sloužit jako odrazový můstek dalšího rozvoje značky a především expanze 
značek v Evropě. 

„Tato dohoda nám umožní opanovat s našimi modely trhy, kde klienti od 
našich značek očekávají stále sofistikovanější design i techniku,“ řekl k uzavření 
dohody mezi oběma společnostmi Ralph Speth, CEO Jaguar Land Rover.

JAGUAR LAND ROVER 
MÍŘÍ DO RAKOUSKA!

Když byl v roce 2011 na frankfurtském autosalonu 
představen koncept zcela nového kupé označeného 
C-X16, leccos naznačovalo, že značka hodlá vyzvat 
na souboj i své konkurenty v segmentu sportovních 
vozů. Vše se potvrdilo, když byl o rok později v Paří-
ži představen Jaguar F-Type Cabriolet a o další rok 
později ho následovalo i zbrusu nové Coupé. Nový 
F-Type v obou zmíněných verzích téměř okamžitě 
zaznamenal fantastické prodejní úspěchy, a v po-
rovnání s původními plány automobilky tak prodeje 
předčily všechna očekávání. 

Jedním z faktů, proč se tak stalo, je i to, že au-
tomobilka v obou karosářských verzích nabízí mnoho 
motorových variant, klient má například volbu mezi 
několika šesti- nebo osmiválcovými moto�, dalším 
plusem jsou i vynikající jízdní vlastnosti vozu podmí-
něné nejenom samonosnou hliníkovou karoserií po-
sílenou výztuhami, ale také celohliníkovým podvoz-
kem. Společně s volbou osmistupňového automatu 
či nové manuální převodovky ZF tak nový Jaguar 
F-Type v segmentu sportovních aut způsobil pořád-
ný poprask a auto dokázalo svými vlastnostmi pře-
táhnout na svou stranu i mnoho dřívějších zastánců 
sportovních vozů konkurenčních značek.

Navíc Jaguar na začátku letošního roku odhalil 
vůbec nej�chlejší F-Type s označením SVR, který 
konstrukčně vychází z kupé F-Type R AWD. Má tedy 
nejen osmistupňový automat, ale i pohon všech kol. 
Hlavní chloubou je ale motor – kompresorem přepl-
ňovaný osmiválec o objemu 5 litrů má výkon 423 kW  
(575 koní) při 6500 otáčkách za minutu a točivý 
moment 700 Nm v 3500 až 5000 otáčkách. Díky 
tomu se může pochlubit akcelerací na 100 km/h za 
3,7 sekundy a maximální �chlostí 322 km/h ve verzi 
kupé. K dispozici ovšem bude nejen jako kupé, ale 
také s otevřenou střechou. 

JAGUAR F-TYPE 
COUPÉ A CABRIOLET –  
TREFA PŘÍMO 
DO ČERNÉHO!
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Jaguar s označením 
F-Pace vychází 

z konceptu C-X17 
a automobilka ho 

odhalila loni v září 
na autosalonu 

v německém 
Frankfurtu

Letos to budou přesně tři roky, kdy bylo na frank-
furtském autosalonu představeno první SUV značky 
Jaguar. Koncept nesl označení Jaguar C-X17 a strhl 
na sebe mnoho zájmu z řad automobilových odbor-
níků i veřejnosti. Už tehdy se spekulovalo o tom, že 
právě tento model se dočká sériové výroby, a jak 
značka naznačovala, tak se i stalo. Jaguar F-Pace, 
definovaný značkou jako „performance crossover“, 
bude postaven na platformě vyrobené ze slitin hliní-
ku, a tento krok je plně v souladu s filozofií Jaguaru, 
která stojí na co největším snížení hmotnosti vozu 
při zachování co největší tuhosti celé konstrukce. 
Velká pozornost byla při vývoji i testech věnována 
především vlastnostem podvozku. Vůz například 
najezdil statisíce testovacích kilometrů a zástupci 
značky věří, že zvláště jeho jízdní vlastnosti budou 
v porovnání s konkurencí naprosto výjimečné. Podle 
zástupců značky Jaguar nebyly při vývoji tohoto vozu 
připuštěny žádné kompromisy, a tak se řidiči mohou 
těšit na výjimečný vůz, který svými vlastnostmi i de-
signem zaplní mezeru v modelové řadě.

F-PACE BUDE 
VÝJIMEČNÝ 
CROSSOVER BEZ 
KOMPROMISŮ 

Britská průmyslová oceňovací společnost Kee-  
Investment přišla nedávno s informací, že Jaguaru 
XF zůstane 41 % jeho hodnoty i po tříletém provozu 
nebo po najetí 100 000 km. Tímto procentuálním 
vyčíslením tak model XF předčí své konkurenty ve 
třídě, jako jsou Mercedes třídy E, Audi A6 anebo 
BMW řady 5. Společnost zároveň uvedla, že nákla-
dy na pojištění tohoto modelu jsou alespoň ve Vel-
ké Británii naopak nižší než u uvedené konkurence 
a podobné je to i s celkovými náklady na provoz to-
hoto vozu.

Podobných výsledků dosáhl už před rokem 
rovněž Jaguar XE, jejž oceňovací společnosti dopo-
drobna srovnávaly s konkurenčním BMW řady 3. Po 
tříletém provozu nebo nájezdu 100 000 kilometrů si 
model XE uchová dokonce 45 % své hodnoty, a to 
jsou lepší čísla, než jakých dosahuje konkurence! 
Díky zbrusu novým motorům Ingenium produkuje 
například Jaguar XE s dvoulitrovým dieselem pouze 
99 g CO2 na kilometr a je v porovnání s BMW řady 3, 
Mercedesem třídy C a Audi  A4 a A5 také úspornější. 

JAGUARY JAKO 
VOZY S NEJVYŠŠÍ 
ZŮSTATKOVOU 
HODNOTOU
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Sympatický Rakušan s českými kořeny v roz-
hovoru pro magazín Albion Cars přibližuje bu-
doucnost značek Jaguar a Land Rover a hovoří 
třeba také o náročném procesu výběru nového 
autorizovaného partnera.

Automobilka Jaguar Land Rover zastře-
šuje dvě úspěšné britské značky. Jak si 
z vašeho pohledu v současnosti vedou? 
Oběma se daří výborně a díky tomu se celá 
automobilka v posledních letech výrazně roz-
víjela. Land Rover představil spoustu pove-

dených modelů, například nový Range Rover, 
Range Rover Sport nebo Land Rover Discove�  
Sport. A pozadu nezůstával ani Jaguar. Pro-
měnu značky odstartoval model F-Type, který 
charakterizuje náš hlavní cíl – propojit skvělou 
závodní historii Jaguaru s moderním britským 
designem. Nové modely XE, XF nebo F-Pace  
jen potvrzují, že máme skvěle našlápnu-
to. Navíc naše firma má pro fanoušky vždy 
v rukávu i nějaké parádní překvapení – třeba 
F-Type Project 7 nebo unikátní terénní kabri-
olet Range Rover Evoque.

ČEŠI JSOU 
OPRAVDOVÍ 
AUTOMOBILOVÍ 
NADŠENCI
Vozy Jaguar a Land Rover považují všichni 
automobiloví fanoušci za nezpochybnitelné ikony. 
Mají úžasný rodokmen a ostrovní šmrnc, který oživují 
moderními technologiemi a originálním designem. 
I díky tomu se britské automobilce v posledních letech 
velmi daří a prodeje meziročně neustále rostou. 
A to i v tuzemsku – za úspěchem obou značek 
stojí ředitel jejich prodeje pro Českou republiku 
Alexander Vyšek.



18 | 19

Vozy, jako je Range Rover, vnímají lidé po celém 
světě jako symbol úspěchu svého majitele. Jak 
to vnímáte vy? 
Je to tak, ale není to jen nějaká módní póza.  
Range Rover je totiž naprosto specifický vůz – je to  
asi nejvšestrannější auto, jaké si můžete koupit. 
Kombinuje prémiovou britskou kultivovanost a špič-
kový design s vynikajícími terénními schopnostmi. 
Může v něm jezdit britská královská rodina, ale záro-
veň s ním můžete projet pouští nebo se brodit řekou. 
Na světě neexistuje žádné další auto, s nímž zažijete 
něco takového…

Který model je váš nejoblíbenější? 
Osobně mám nejraději Land Rover Discove�, protože 
je to perfektní auto, ať už se chystáte jet kamkoli.  
Bez problémů odveze celou rodinu i spoustu bagá-
že. Navíc mě nepřestává udivovat, jak jednoduše se 
s ním parkuje, a to i na takových místech, kde bych 
ani nečekal, že by se vzhledem ke svým rozměrům 
vešel. Je zkrátka příjemné s ním jezdit a na dlouhých 
výpravách je opravdu pohodlným společníkem.

Mluvili jsme o nových modelech, ale co nové 
technologie – která je podle vás nejzajímavější?
Pro mě je to rozhodně multimediální systém  
InControl, který v Česku uvedeme na začátku roku 
2016 a díky němuž se mohou uživatelé s chytrými 
mobily s operačními systémy iOS a Android spojit 
s autem a odkudkoli ovládat řadu jeho funkcí. Mohou 
třeba předem naprogramovat systém klimatizace, 
nastartovat motor, odemykat či zamykat vůz. Sy- 
stém jim umožní třeba i konferenční hovor, pomůže 
najít parkovací místo nebo rezervovat hotelový po-
koj. A to je jen zlomek funkcí, které InControl přináší. 
Je pro nás obrovským posunem vpřed, ale připra-
vujeme i další nové technologie, které představíme  
v nově chystaných modelch. 

Nakolik se liší český trh s automobily od toho, 
co chtějí klienti na západ od nás? 
Rozdílů mezi trhy je docela dost – ať už v místní le-
gislativě, průměrných příjmech nebo kuriózně třeba 
i v tom, jak počasí ovlivňuje chování klientů. Český trh 
s prémiovými vozy je doslova zblázněný do čtyřkolek, 
stejně jako do velkých šesti- či osmiválcových mo-
torů. Na druhou stranu tu tolik nefrčí kabriolety nebo 
„zelená“ auta jako na západě.

Jaká auta tedy Češi kupují? 
Obecně platí, že raději volí lépe vybavené vozy.  
Těší mě, že Češi jsou automobiloví nadšenci. Jsou to,  
a myslím to v dobrém, opravdoví blázni do aut.

Platí to i pro lidi ve společnosti Albion Cars, 
kterou jste si vybrali jako svého nového autori-
zovaného partnera v České republice?
Jejich nadšení a vášeň samozřejmě hrály v našem 
rozhodování podstatnou roli. Spolumajitelé firmy 
Karel Stolejda i Martin Veselý projevili nefalšovaný 
zájem o obě naše značky, a zároveň na nás udělalo 
velký dojem, jak se soustřeďují na to, aby uspokojili 
každého klienta. S prémiovým segmentem mají vel-
ké zkušenosti a mají za sebou rovněž prokazatelné 
výsledky. V Auto Průhonice odvedli skvělou práci pro 
Volvo, které vnímám jako značku s podobnými ambi-
cemi – také se musí neustále utkávat s německými 
prémiovými automobilkami. Věřím, že své zkušenos-
ti zúročí i v Albion Cars a že to, co dosud dokázali, 
bude jejich velká výhoda.



PRVNÍ 
ŘADY

Novinka na poli luxusních SUV v podobě vozu 
Land Rover Discove� Sport se nabízí společně se stávajícím 

sedmisedadlovým Land Roverem Discove� na více než 170 trzích 
po celém světě. Model se stává prvním zástupcem 

nové řady Discove�.
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Z NOVÉ 
DISCOVERY



I když nás u vozidla typu SUV, tedy vozu, který doká-
že zdolávat i náročnější terén, vždy prioritně zajímá 
výkon motoru, uspořádání pohonu  všech kol a vlast-
nosti podvozku, upřeme svou pozornost nejdříve 
k prvkům výbavy. Ty totiž obsahují systémy, které 
jsou použity u Land Roveru vůbec poprvé. Například 
Head-Up-Display (HUD). Vyspělá laserová techno-
logie promítá důležité jízdní údaje včetně �chlosti, 
zařazeného převodového stupně a pokynů satelitní 
navigace do oblasti na čelním skle v zorném poli řidi-
če. Head-Up-Display je důležitý bezpečnostní prvek, 
neboť řidič nemusí při jízdě spouštět oči ze silnice. 

Technologie Land Rover InControl zase nabízí 
u novinky novou úroveň konektivity. Služba InControl 
Apps vyvinutá ve spolupráci se společností Bosch 
So�Tec umožňuje zobrazení a ovládání aplikací 
prostřednictvím chytrých telefonů. Využívá k tomu 
nový osmipalcový dotykový displej multimediálního 
systému ve voze. Funguje to tak, že majitelé si jed-
noduše stáhnou aplikaci Land Rover InControl Apps 
do svého chytrého telefonu a poté jej připojí do USB 

Styling vozu má na svědomí Angličan Gerry McGovern, který stál také u zrodu původního Freelanderu

portu v autě. Díky tomu budou kompatibilní aplikace 
fungovat přehledně a snadno dosažitelně na doty-
kovém displeji. 

Další nová služba Land Rover InControl Remo-
te dovoluje majitelům přivolat v případě nutnosti 
silniční asistenční službu nebo záchrannou službu. 
Praktický je také systém InControl Secure sledující 
vozidlo v případě krádeže.

Technologie pro bezpečnost 
Spousta špičkových technologií je určena zejména 
pro bezpečnost cestujících. Je jich tolik, že pouhý 
výčet zabere mnoho místa. Jde o autonomní nou-
zové brzdění (AEB), vektorování točivého momentu 
pomocí brzd pro přímočarou ovladatelnost na silnici, 
samočinné přepínání dálkových světlometů, varová-
ní před opuštěním jízdního pruhu, sledování mrtvé-
ho úhlu a systém sledující blížící se vozidlo, systém 
sledování provozu při couvání, kamerový HD systém 
monitorující okolí vozu, rozpoznávání dopravních 
značek, asistent stability přívěsu, asistent tažení 
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a asistent pro připojení přívěsu či airbag pro chodce, 
který minimalizuje následky srážky.

K pohodlí posádky významnou měrou přispí-
vá satelitní navigace s pevným diskem, samočinné 
rozsvěcení hlavních světlometů, stírače s dešťovým 
senzorem, parkovací senzo� či elektrický posilovač 
řízení (EPAS). 

Kompaktní design
Novinka vypadá velmi kompaktně, až by se mohlo 
zdát, že jde o malé auto. Hodně se na tom podílí 
linie kapoty pokračující do stoupající boční linky, 
která má za výsledek na první pohled kompaktní 
profil. Ovšem bát se nedostatku místa uvnitř ur-
čitě nemusíte. Nová modelová řada Discove� dis-
ponuje velmi prostorným interiérem, a když chce-
te, máte na výběr i verzi s uspořádáním sedadel 
5 + 2. Velkou výhodou je také snadný přístup na 
sedadla a do zavazadlového prostoru. 

Celý interiér se vyznačuje jednoduchými, čistý-
mi plochami a použitím vysoce kvalitních materiálů. 

Vedle estetické roviny hraje zásadní roli také fakt, že 
důležité ovládací prvky jsou umístěny podle ergono-
mických pravidel snadné dosažitelnosti a pohodlné 

ovladatelnosti z pozice řidiče. Že této problematice 
byla věnována velká pozornost, dokazuje i speciál-
ní označení jako Sports Command Driving Position. 
V neposlední řadě je výhodou, že díky promyšlenému 
tvarování vozu máte výborný výhled do všech stran 
nejen od volantu, ale i z ostatních sedadel. K zába-
vě a k přístupu k informacím napomáhá také nový 
multimediální systém s osmipalcovým dotykovým 
displejem. Auto také nabízí nečekaně velký objem 
zavazadlového prostoru. Je to dáno použitím nové 
zadní nápravy, která horním zavěšením nezasahuje 
do prostoru kufru. 

Nejen tradiční hliníková slitina
Karoserie monokokové konstrukce využívá kombi-
nace panelů z vysoce pevné oceli, ultrapevné, bo-
rem legované oceli a tradičně odlehčené hliníkové 
slitiny. Tento celek zajišťuje pevný, tuhý a zároveň 
lehký základ pro vysokou torzní tuhost a pozitivně se 
projevuje na výborných jízdních vlastnostech. Hod-
ně pozornosti se věnovalo bezpečnosti a výsledkem 

NOVÝ LAND ROVER 
DISCOVERY SPORT 
VYPADÁ VELMI 
KOMPAKTNĚ, AŽ BY 
SE MOHLO ZDÁT, ŽE JDE 
O MALÉ AUTO...
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Stejně jako Range Rover Evoque je i Land Rover Discovery Sport 
vyráběn v Halewoodu nedaleko Liverpoolu

Discovery Sport je koncipován 
jako sedmimístný vůz, respektive 

v konfiguraci 5 plus 2

„Na nové technologie jsme v servisu připra-
veni,“ říká Gustav Kytka, technický ředitel 
vozů značek Jaguar a Land Rover společnosti 
Albion Cars v Průhonicích.

Land Rover Discovery Sport je jedním z prv-
ních modelů automobilky, který se dočká 
zcela nového motoru Ingenium. Co to zname-
ná pro servis?
Museli jsme investovat například do speciál-
ních přípravků či nových technologií.

Karoserie nových modelů Land Rover sází na 
mnoho inovativních materiálových techno-
logií. Ale dají se například panely karoserie 
z nových slitin opravovat, nebo se musí měnit?
Jde o hliníkové komponenty, které je možné 
opravovat, případně zcela vyměnit, podle míry 
jejich poškození. 

Nakolik mateřský koncern kontroluje kvalitu 
práce vašeho servisu? 
Pracovní postupy v servisu určuje výrobce. 
Minimálně jednou měsíčně procházíme jeho 
auditem. Kromě toho podstupujeme i další 
audity zaměřené na ostatní servisní služby. 

Nové modely značky Range Rover budou mít 
díky novým technologiím prodloužené servis-
ní intervaly. Znamená to, že vám do budoucna 
ubude práce?
Servisní intervaly se prodlužují z jednoho na 
dva roky a s tím přijde úbytek servisních pro-
hlídek, ale rozhodně to neznamená, že práce 
ubude celkově.

Jaké vozy a s jakou motorizací z vaší 
nabídky byste klientům doporučil jako 
ty nejlepší?
Co se týče značky Land Rover, byl by to rodin-
ně zaměřený vůz Discovery Sport s dvoulitro-
vým dieselovým motorem, a u značky Jaguar 
jednoznačně Jaguar XF 3,0 diesel.

ROZHOVOR 
S TECHNICKÝM 
ŘEDITELEM

Centrální konzole obsahuje 
20cm dotykový displej
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tradičně připraven i pro ten nejdrsnější terén. Dispo-
nuje proto vysokou světlou výškou, velkými nájezdo-
vými i přechodovými úhly a schopností brodění vodou 
do hloubky až 600 mm. Standardní prvek výbavy, 
systém Terrain Response, u verzí s pohonem všech 
kol dovoluje přizpůsobit vůz aktuálním terénním 
podmínkám. K dispozici je až pět různých nastavení: 
běžné, tráva/štěrk/sníh, bláto, vyjeté koleje a písek. 
Za příplatek je k dispozici také režim Dynamic, který 
zlepšuje jízdní vlastnosti na silnici a zaručuje přesnější 
zpětnou vazbu pro řidiče.

Kompletní terénní technologie v sobě zahr-
nují: Hill Descent Control (HDC), Gradient Release 
Control (GRC), Wade Sensing, kontrolu náklonu ka-
roserie (RSC), kontrolu dynamické stability (DSC), 
elektronickou kontrolu trakce (ETC), kontrolu brzd-
ného momentu motoru (EDC), vektorování točivého  
momentu pomocí brzd (TVB) a dále také adaptivní 
tlumiče MagneRide.

Čtyřválcové pohonné jednotky
Na výběr je spektrum čtyřválcových přeplňovaných 
zážehových i vznětových motorů. Všechny mají jed-
no společné – kvůli výkonovým parametrům a eko-
nomice provozu jsou vybaveny systémem stop-start, 
vysokotlakým přímým vstřikováním paliva, kompo-
nenty s nízkým třením a inteligentním rekuperačním 
dobíjením. Zážehové varianty jsou celohliníkové typu 
Si4 o objemu 2,0 litru s výkonem 240 koní a přímým 
vstřikováním paliva. 

Diesel o objemu 2,2 litru je k dispozici ve spe-
cifikaci TD4 o výkonu 150 koní nebo SD4 o výkonu 
190 koní. Moto� TD4 a SD4 nabízí stejný točivý 
moment 420 Nm. Spotřebu paliva mají na úrov-
ni 5,6 l/100 km. Během loňského roku byl uve-
den vznětový motor typu Ingenium s emisemi CO2 
pouhých 119 g/km a ještě nižší spotřebou paliva. 
Všechny verze motorů lze kombinovat s vyspělou 
devítistupňovou samočinnou převodovkou. Pro 
verze se vznětovým agregátem je k dispozici také 
šestistupňová přímo řazená převodovka.

je nejen ultra tuhá kabina pro ochranu posádky, ale 
také např. vyspělá technologie airbagu pro chodce. 

U Discove� Sport je použita úplně nová více-
prvková zadní náprava. Její zásadní vlastností je, že 
zvyšuje agilitu a zvětšuje zdvih kol. Vzhledem k její 
moderní konstrukci i díky použití lehkých hliníkových 
komponentů zavěšení a optimálně nastaveným tlu-
mičům zaručuje vozu vysokou úroveň přizpůsobení 
se povrchu bez ohledu na jeho stav. Funguje tedy 

výtečně na kvalitní vozovce zrovna tak jako v teré-
nu. Podílí se na tom také elektrický posilovač řízení 
s proměnlivým účinkem (EPAS).

Tři různé systémy pohonu
Na výběr je pohon dvou kol, stálý pohon čtyř kol nebo 
systém Active Driveline. Posledně jmenovaný systém 
přepíná mezi pohonem dvou a čtyř kol. To ještě povy-
šuje kvality špičkového podvozku. Discove� Sport je 

KONSTRUKTÉŘI  
LAND ROVERU 
DISCOVERY SPORT 
VĚNOVALI HODNĚ 
POZORNOSTI HLAVNĚ 
BEZPEČNOSTI.
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V ALBION 
CARS 
DĚLAJÍ VĚCI 
S NADŠENÍM
Albion Cars je novým autorizovaným 
dealerem značek Jaguar a Land Rover. 
Zbrusu nový showroom otevřela společnost 
v Průhonicích u Prahy.

Společnost Albion Cars vznikla v květnu 2015 po 
náročném, několik měsíců trvajícím jednání s ofici-
álním zastoupením automobilových značek Jaguar 
a Land Rover pro Českou republiku. 

Čtyřem majitelům nové společnosti Albion Cars, 
jimiž jsou Karel Stolejda, Martin Veselý a Ivo a Vít 
Nekudové, se podařilo s projektem zcela nového au-
torizovaného dealerství v Praze přesvědčit zastou-
pení Jaguar Land Rover Austria v Salcburku, které 
spadá přímo pod britskou automobilku. 

Ambiciózní projekt se ukázal jako velice života- 
schopný, především díky zkušenostem všech čtyř 
majitelů s prodejem a servisem vozů značky Volvo. 
Nové dealerství Jaguar Land Rover se díky tomu 
může opřít jak o silné finanční zázemí, tak i o přísné 
kvalitativní standardy v oblasti prodeje i servisu aut.

Nejlepší volba
„Hledali jsme pro Českou republiku takového part-
nera, který v prodeji a servisu těchto značek nastolí 
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NAPROSTÁ VĚTŠINA 
LIDÍ V TÝMU MÁ SE 
ZNAČKAMI JAGUAR 
A LAND ROVER VELKÉ 
ZKUŠENOSTI. KLIENTI SE 
TAK MOHOU NA ALBION 
CARS SPOLEHNOUT.

celých čtrnáct let, navíc má Jaguar v krvi, neboť 
jeho otec už v devadesátých letech zakládal vůbec 
první zastoupení této značky v Česku. Zkušenosti 
se značkami Jaguar a Land Rover má kromě něj 
i dvanáct dalších pracovníků z prodeje i servisu,“ 
uzavírá Karel Stolejda. 

Ve správný čas na správném místě
„Jsme přesvědčeni, že tím nejlepším řešením pro 
autosalon prémiové značky je právě single brand 
dealerství, které umožní celému týmu se dlou-
hodobě soustředit výhradně na značky Jaguar  
a Land Rover,“ říká ke struktuře společnosti Albion 
Cars její jednatel a výkonný ředitel Jan Fechtner. 

„Máme silné finanční i organizační zázemí, což 
považujeme za velmi důležité. Naší dlouhodobou 
vizí je koncentrovat se na nadstandardní služby 
a individuální péči našim klientům, které odpovídají 
prémiovým značkám Jaguar a Land Rover. Napl-
ňování této vize budeme od počátku každodenně 
vyžadovat po našich zaměstnancích,“ konstatuje 
Jan Fechtner.

Nové dealerství značek Jaguar a Land Rover při-
chází na český trh v době, kdy automobilka Jaguar 
Land Rover prochází mnoha bouřlivými změnami. 
Ikonickému britskému brandu se za posledních pár 
let podařilo celosvětově zvýšit prodeje svých mo-
delů o desítky procent. Tím to ale nekončí, protože 
v podstatě každý model, který z bran továrny vyjede, 
je designový klenot, napěchovaný těmi nejmoder-
nějšími technologiemi. 

„Jsme velice rádi, že naše společnost zahajuje 
svou existenci právě teď, když na trh přichází spousta 
nových a zajímavých modelů Jaguar a Land Rover,“ 
říká k počátku fungování Karel Stolejda. 

„Lidé z Albion Cars vědí, jak to v České repub-
lice funguje. Věříme, že jsou schopni udělat svůj 
byznys dobře a úspěšně, jak už to ostatně dokázali 
v případě Volva,“ zhodnotil dosavadní práci majitelů 
společnosti Albion Cars Alexander Vyšek. „Vždy bylo 
cítit, že všechno, co dělají, dělají s nadšením, mají 
fantastické nápady a vysoké cíle, a to nás při výběru 
nového partnera přesvědčilo nejvíc.“

vozují hned tři dealerství (Auto Průhonice, Auto 
Dejvice a Auto Stodůlky), nicméně společnost  
Albion Cars byla založena jako samostatná, single 
brandová společnost. Management obou společ-
ností bude fungovat odděleně, aby v žádném pří-
padě nedocházelo k prolínání značek. 

Nové dealerství pod značkou Albion Cars nemá 
nic společného s předchozími zastoupeními těch-
to značek, byť po jedné z nich „zdědilo“ budovu 
showroomu. Albion Cars je naprosto nezávislou 
společností, a to jak finančně, tak i z pohledu svého 
managementu. Pochopitelně ale bude mít možnost 
využívat synergických efektů se sesterskou firmou 
Auto Průhonice. 

„Podařilo se nám dát dohromady perfektní 
tým v čele s Janem Fechtnerem, který je jedna-
telem a výkonným ředitelem společnosti,“ říká 
Karel Stolejda, jeden ze čtyř spolumajitelů Albion 
Cars. „Právě Jan Fechtner má bohaté zkušenosti 
se značkami Jaguar a Land Rover, pracoval pro ně 

zcela nový kurs,“ podotkl Alexander Vyšek, ředitel 
prodeje britských značek Jaguar a Land Rover pro 
Českou republiku.

„Přestože obě britské značky v současnosti uvá-
dějí na trh mnoho nových modelů, dobře víme, že to 
samo o sobě nestačí. Velice důležitá je kvalita služeb 
i osobní vazby s klienty… To všechno jsou veličiny, na 
kterých nám záleží ze všeho nejvíce. Když jsme vybí-
rali nového dealera, mohli jsme volit pouze ty nejlepší. 
Bylo to dlouhé a složité rozhodování, ale volba spo-
lečnosti Albion Cars byla správná,“ doplnil. 

Alexander Vyšek dále zdůraznil, že je Albion Cars 
česká, a ne nadnárodní společnost, která by zvenčí 
diktovala, jak se věci mají dělat. „Jsou to Češi, kte-
ří době vědí, co český klient potřebuje, a především 
jaké má požadavky. To mě velmi těší,“ uvedl.

Postaveno na zkušenostech
Majitelé společnosti Albion Cars mají mnohaleté 
zkušenosti s prodejem značky Volvo. V Praze pro-
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NOVÉ SERVISNÍ 
ZÁZEMÍ PRO KLIENTY
Spolu s otevřením nového showroomu společnosti Albion Cars v Průhonicích 
musela společnost vybudovat i zcela nové servisní zázemí obou svých značek. 
To s prodejnou v mnoha ohledech úzce souvisí.

Společnost Albion Cars nenabízí prostřednictvím své-
ho showroomu pouze nová auta, ale její služby zahr-
nují i komplexní servisní služby pro ty vozy, které už 
po silnicích jezdí. Stejně jako musela projít náročnou 
a nákladnou rekonstrukcí prodejna, budovalo se od 
nuly i servisní zázemí. „Kromě budovy samotné tady 
v Průhonicích nezůstalo vůbec nic!“ vzpomíná na re-
konstrukci servisu jeho technický ředitel Gustav Kytka. 

Při servisu jako při prodeji
Nová korporátní identita značek Jaguar Land Rover 
neznamená pouze to, že jsou „v jednom“ nově ko-

nologie od počítačů přes diagnostiku až po telefony 
tak servis značek Jaguar a Land Rover přepracoval  
i samotnou filosofii příjmu. V rámci rekonstrukce 
servisu byly zbourány veškeré příčky, které tam zbyly, 
a vše se provedlo v úplně novém duchu. Kultura ser-
visu je totiž nejenom nedílnou součástí nové firemní 
kultu� značek, ale tato oblast se navíc v současnosti 
velmi �chle vyvíjí a také musí souznít s posláním 
prémiových značek. „Co se týká prodeje a servisu, 
obvykle se klient pohybuje v odlišných prostředích, 
když si kupuje nové auto a když potřebuje opravu,“ 
říká Gustav Kytka. „Náš koncept je takový, že jsme 
obě místa propojili. Dokonce i zóny pro klienty če-
kající na opravy jsou nyní součástí prodejního show- 
roomu. Mají tak stejný standard.“

Připraveni na všechno!
Nejnovější modely automobilů značek Jaguar i Land 
Rover jsou plné nejmodernějších technologií. Je na 
ně servis společnosti Albion Cars v současné době 
připraven? „Ke každému novému modelu, motoru 
anebo technologii se zároveň objednávají balíčky 
servisního vybavení,“ vysvětluje Gustav Kytka. „To 
znamená, že pokud je například na jaře představen 
nový model Jaguaru, který se na trh dostane v létě, 
už v ten okamžik si k němu servisy doobjednáva-
jí veškeré potřebné vybavení. Přípravky, programy, 
prostě cokoli spojené se servisními úkony.“

Servis je tak už nyní připraven i například na 
opravy zcela nových motorů Ingenium, které se do 
aut teprve začínají montovat. „Dokonce si troufám 
říct, že máme vybavení, kterým by se dalo částeč-
ně obhospodařit všechno na Jaguaru F-Pace, který 
přijde na trh až v dubnu letošního roku,“ podotýká 
Gustav Kytka. 

I tak se naskýtá otázka, jestli by si v Průhonicích 
dokázali poradit i s nějakou ojedinělou nebo příliš 
komplikovanou opravou. „Na všechny druhy oprav 
jsou dané pracovní postupy už od výrobce,“ vysvětluje 
technický ředitel Albion Cars v Průhonicích. „V přípa-
dě, že by nastala jakákoli komplikace, okamžitě se 
vše řeší on-line s výrobcem nebo importérem. Ostat-
ně při jakémkoli diagnostickém zásahu do vozu jsou 
naši servisní technici stejně propojení pořád, takže 
i kdyby nastal nějaký třeba so¥warový problém, data 
jsou pořád sdílená s centrálou. Tam sedí jiný člověk, 
všechno kontroluje a na základě sdílených informací 
posílá balíček dat hned zpátky.“

Ve správných rukách
Servisní služby autorizovaných dealerů jsou finanč-
ně o něco náročnější než v neznačkových servisech, 

K nadstandardní servisní péči o vozy značek Jaguar a Land Rover rovněž 
patří služby ručního mytí automobilů. Společnost Albion Cars nově provozuje 
v Průhonicích Sonax centrum specializující se na ruční mytí exteriérů i in-
teriérů vozů těchto značek. Klientům jsou k dispozici nejrůznější programy, 
všechny za použití špičkové autokosmetiky značky Sonax. Stejně jako servis 
společnosti Albion Cars mají i mycí služby pouze tři cíle: individuální přístup, 
profesionální péči a rychlost svých služeb.

SONAX CENTRUM 

munikovány obě značky společnosti, 
ale změnila se také spousta jiných věcí. 
„Jednou z hlavních změn je, že podle 
nových zásad korporátní identity jsme 
příjem oprav propojili se showroomem. 
V praxi to znamená, že když si k nám kli-
ent přijde koupit nové auto, v podstatě 
v tomtéž neodděleném prostředí se po-
hybuje i ve chvíli, když to auto dává do 
servisu,“ vysvětluje Gustav Kytka.

Kromě veškerého nového servisní-
ho vybavení, přípravků, veškeré tech-
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NOVÉ SERVISNÍ 
ZÁZEMÍ PRO KLIENTY
Spolu s otevřením nového showroomu společnosti Albion Cars v Průhonicích 
musela společnost vybudovat i zcela nové servisní zázemí obou svých značek. 
To s prodejnou v mnoha ohledech úzce souvisí.

PROPOJILI JSME SERVISNÍ PŘÍJEM SE 
SHOWROOMEM. VÝSLEDKEM JE KOMFORTNÍ 
PROSTŘEDÍ PRO KLIENTY ČEKAJÍCÍ NA 
OPRAVENÝ VŮZ.

Díky online evidenci servisní historie 
již nemusíte předkládat při každé 
návštěvě autorizovaného servisu 
Albion Cars svou servisní knížku. Od 
vozů modelového roku 2014 je historie 
všech úkonů vedena v centrální data-
bázi – moderní bezpapírová archivace 
dokumentů umožní udržovat informa-
ce vždy aktuální a rychle je v případě 
potřeby dohledat. 

O STAROST MÉNĚ

například garanční audity zaměřené na správnost 
zpracovávání zakázek, fakturací, uplatňování záruk… 
Ty se odvíjejí podle množství použitých náhradních 
dílů nebo podle obratů.“

Klient servisu Albion Cars v Průhonicích si tak 
může být naprosto jistý, že jeho automobil se ocitne 
v těch správných rukách. 

Když už jsem tady…
„Klienti našeho servisu jsou náročnější v tom smě-
ru, že očekávají, že lidé, kteří s nimi spolupracu-
jí, budou na určité úrovni, počínaje vyjadřováním  
a konče servisem samotným,“ charakterizuje kli-
enty servisu Gustav Kytka. „V tom jsou tito klienti 
jiní než u ostatních, neprémiových značek. Přede-
vším očekávají komplexnost služeb. Neradi se sem 
vracejí, neradi jezdí do servisu opakovaně, proto 
očekávají služby na klíč. Přemýšlejí způsobem ‚Když 
už jsem tady, tak mi to udělejte všechno, ať sem 
nemusím znova…‘ To je ovšem dneska běžná věc 
i leckde jinde, protože se všechny věci kolem aut, 
a to znamená i servisní služby, neustále vyvíjejí. Na 
spoustu věcí dnes běžní klienti nemají ani čas, ani 
chuť. A naši klienti už vůbec!“

Zaměstnanci nového autorizovaného servisu 
značek Jaguar a Land Rover společnosti Albion Cars  
dobře vědí, že rozhoduje především otázka individu-
álního přístupu ke klientům. „Dneska klienti všech 
prémiových značek reagují dost podobně. Očekávají 
od služeb především nadstandard. Podle mě není 
důležité, jestli náhradní díl stojí pět, anebo deset  
tisíc, co rozhoduje, jsou všechny další služby se 
servisem spojené. A právě takové jsme připraveni 
našim klientům nabídnout!“ uzavírá technický ředitel 
společnosti Albion Cars Gustav Kytka.

ale má to své opodstatnění. Kromě stoprocentně 
odvedené práce a použití výhradně originálních ná-
hradních dílů je to také skutečnost, že kvalita služeb 
takových servisů je neustále kontrolována. „Malý 
servisní audit probíhá každý měsíc, velké audity 

probíhají jednou za rok. Také existují i celkové audi-
ty, které jsou namátkové,“ vysvětluje Gustav Kytka. 
„Někdy se třeba kontrola dva roky neobjeví a pak 
přijde dvakrát za sebou. Kromě těchto kontrol exi-
stuje také mnoho dalších kontrolních mechanismů, 
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Britská automobilka Jaguar Land Rover si 
vaši firmu vybrala jako nového autorizovaného 
dealera svých značek v Česku. Jak vůbec pro-
bíhalo výběrové řízení? 
Martin Veselý: Trvalo to asi pět měsíců. Přihlásilo 
se mnoho firem, a to i zahraničních, a do samotné-
ho finále se dostaly tři společnosti včetně nás. Bylo 
to velmi podrobné a náročné. Řešilo se dostatečné 
financování celého dealerství, veškeré aktivity a zá-
zemí s důrazem na služby klientům.
Karel Stolejda: Automobilka nenechala nic náhodě. 
Stáli jsme proti tvrdé konkurenci, řízení se účastnily 
nejen české společnosti, ale i velcí zahraniční dealeři. 
Velice si vážíme toho, že jsme automobilku přesvěd-
čili, že právě my jsme tím správným partnerem.

Máte dlouholeté zkušenosti s dealerstvím jiné 
prémiové značky. Hrálo to také roli? 
Karel Stolejda: Ano, myslím, že to byl jeden z roz-
hodujících faktorů. JLR se líbilo, jakým způsobem 
s Martinem pracujeme se single brand dealerstvím 
Volvo, jak přistupujeme k zaměstnancům a jak 
k marketingu a také jaké služby pro naše klienty vy-
mýšlíme a realizujeme. Stejným způsobem budeme 
pracovat i v Albion Cars. 
Martin Veselý: Ve výběrovém řízení nám určitě po-
mohly výsledky, kterých jsme dosáhli s jinou prémi-
ovou značkou.

Prozraďte: Proč jste si vybrali právě legendár-
ní britské značky?
Martin Veselý: Jak Jaguar, tak i Land Rover mají 
nádhernou historii a tradici. Zároveň je to alterna-
tiva k „běžným“ německým prémiovým značkám. 
Obě značky také procházejí a ještě budou procházet  
velmi progresivním vývojem. A hlavně: musí nás to 
bavit a musíme z toho mít radost. A to je s Jaguarem  
a Land Roverem zaručené…

Podle názoru mnoha motoristů doprovázela 
v posledních letech především servis Jaguaru 
a Land Roveru v Česku řada problémů. Jak se 
s tím popasujete? 
Karel Stolejda: Pošramocenou pověst si uvědo-
mujeme a věříme, že ji náš proklientský přístup 
nadobro změní. Se servisem je spojeno mnoho 
nepříjemností. Jsme si vědomi toho, že neexi- 
stuje situace, kdy by klient jel do servisu s nad-
šením. Většinou má nějaký problém, čeká ho 
oprava, neví, kolik svého času a finančních pro-
středků bude muset obětovat. Pokud se v takové 

situaci setká s personálem servisu, který nemá 
pochopení, klient ztrácí svou víru ve značku, 
a dokonce od ní může i odejít. 

Díky našim bohatým zkušenostem v sester-
ské společnosti, kde jsme v řešení problematic-
kých situací úspěšní, věříme, že klientům servisu 
Jaguar a Land Rover nabídneme velmi kvalitní 
služby, s nimiž budou spokojení. 

Jak Jaguar, tak i Land Rover patří mezi tradič-
ní, až ikonické automobilové značky. Klade na 
vás automobilka o to větší nároky? 
Martin Veselý: Ano, jak co do vybavení showroomu 
a počtu náhradních vozů, tak i co do našich závazků 
do budoucna. 
Karel Stolejda: Vše je zaměřeno především na indi-
viduální péči o klienta, který u těchto značek očekává  
nadstandardní služby a přístup. Jak jsem již zmínil, 
jsme si tohoto závazku vědomi.

Máte nějaké konkrétní cíle? Čísla, jichž byste 
chtěli dosáhnout? 
Martin Veselý: Především bychom se během ně-
kolika příštích let chtěli stát lídrem ve výjimečných 
službách a etalonem kvality mezi českými deale¡. 
To potom pomáhá i prodejním výsledkům. 
Karel Stolejda: Je to dlouhodobá práce a úsilí, ale 
podle našich zkušeností přináší své plody.

Jak Jaguar, tak i Land Rover byly dříve chá-
pány spíše jako konzervativní brandy, ovšem 
jejich dnešní design i technologie svědčí spíš 
o opaku. Jak vnímáte tyto značky vy osobně? 
Martin Veselý: Pro mě obě značky, každá ve svém 
segmentu, představují unikátní příběhy a zároveň 
průkopnická, specifická řešení. 
Karel Stolejda: Obě značky jsou ukázkou směru, 
kam má dnes moderní automobilka kráčet. Jsou 
postavené na emocích a překrásné historii. Jsou 
to značky, které investují do technologií a navazují 
s nimi na historické prameny obou automobilek.

Za nejnovějšími jagua� i land rove� se dnes 
díky výjimečnému designu každý otočí. Na 
jaké jejich další vlastnosti byste klienta lá-
kal vy? 
Martin Veselý: Zajímavých vlastností mají obě 
značky hodně. Obě ale spojuje unikátnost a vý-
jimečnost, a to i v rámci prémiového segmentu.  
A to navíc v nejbližších letech obě značky představí 
klientům další nové modely. A nebude jich málo... 

KDYŽ JAGUAR A LAND 
ROVER, TAK PRŮHONICE!
Společnost Albion Cars má jednoznačný cíl. „Chceme se stát synonymem pro 
prvotřídní služby spojené se značkami Jaguar a Land Rover,“ říkají v rozhovoru 
dva z jejích majitelů Karel Stolejda a Martin Veselý. 

JAGUAR I LAND ROVER 
MAJÍ NÁDHERNOU 
HISTORII A TRADICI. 
ZÁROVEŇ JE TO
ALTERNATIVA 
K „BĚŽNÝM“ NĚMEC-
KÝM PRÉMIOVÝM 
ZNAČKÁM.



KDYŽ JAGUAR A LAND 
ROVER, TAK PRŮHONICE!

Třebaže název společnosti Albion Cars vznikl podle historického označení Anglie, Karel Stolejda připomíná ještě jednu paralelu. „V dávné 
Anglii, Albionu, zemi bez vládce a zmítané nepokoji, našel kdysi moudrý čaroděj Merlin nového krále – Artuše. Legenda praví, že Merlin 
svolal všechny statečné rytíře Albionu na turnaj, kde měl být odhalen nový král. Na náměstí se objevil kámen a v něm byl zaražen meč 
a u něj nápis: ‚Ten rytíř Albionu, který z tohoto kamene meč vytáhne, bude novým králem.‘ Ač se o to mnozí rytíři pokoušeli, meč vytáhl 
pouze Artuš a stal se novým králem. Merlin pak byl jeho věrným rádcem. Současná situace Jaguaru a Land Roveru v Praze nám trochu 
připomínala tento příběh. Rádi bychom kráčeli ve stopách krále Artuše, rytíře Albionu, proto název Albion Cars.“ 

VE STOPÁCH KRÁLE ARTUŠE 
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Range 
Rover Sport

SVR

JAMES BOND SE POTKAL 
S LEGENDAMI. DO CESTY 
MU VSTOUPILY JAGUAR 
A LAND ROVER
Bond. James Bond. Takové zahájení konverzace znají milióny lidí na celém světě. 
Představení hrdiny, který zachraňuje svět, svůdce žen, který může vždy, vše a všude. 
Luxusní automobil bývá při jeho dobrodružstvích nedílným společníkem, ale občas 
může být také protivníkem. 

V poslední bondovce s názvem Spectre  
zůstal slavný agent věrný svému Aston 
Martinu. Miliónům fanoušků se ale 
představily i další luxusní vozy. A to také 
značky Jaguar a Land Rover. Honič-
ky, skvělé jezdecké dovednosti, akční  
scény, kaskadérské kousky, které vy-
šroubují adrenalin do vyšších pater. 
Přesně tak, jak to má být u tohoto 

žánru. A nechyběly ani Jaguar C-X75, 
Range Rover Sport SVR a Defender 
zvaný Big Foot. 

Vítejte v kultovní sérii!
Pro společnost Jaguar Land Rover jde 
o prestižní spojení, které se počítá 
a řadí se k marketingovým krokům, za 
něž se dávají plusové body. 

„Pro Jaguar Land Rover jde o skvělý okamžik. 
Jde o to, být součástí jedné z nejslavnějších filmo-
vých sérií. Je to neuvěřitelná příležitost předvést své 
výrobky a koncepty. Těšíme se na pokračování to-
hoto vztahu i do budoucna,“ nechal se slyšet John 
Edwards, generální ředitel zvláštních operací značky 
Jaguar Land Rover.

Oddělení zvláštních operací Jaguar Land Rover  
dodalo na natáčení koncepty Jaguar C-X75. Ty 
byly vyvinuty ve spolupráci se společností Williams 
Advanced Engineering z anglického Oxfordshire. 
Tento vůz se stal součástí arzenálu Bondova protiv-
níka a v automobilové honičce se ukázal vedle vozu 
Aston Martin DB10 v Římě. „Když společnost Jaguar 
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Jaguar 
C-X75

v roce 2010 představila koncept C-X75, šlo o za-
čátek nové kapitoly v oblasti inovací a technologic-
kého pokroku. Od návrhu konceptu po plně funkční  
prototyp uplynuly jen dva roky,“ stojí v prohlášení  
automobilky Jaguar Land Rover.

Range Rover Sport SVR a Big Foot 
Scény s těmito vozy se natáčely v Rakousku. Range 
Rover Sport SVR patří mezi nej§chlejší a nejvýkon-
nější land rove§. Toto povedené a komfortní SUV 
má sportovně laděnou osmistupňovou automatic-
kou převodovku a dokáže z§chlit na sto kilometrů 
do pěti vteřin. Jde o nej§chlejší, nejagilnější a nepo-
hotovější Land Rover všech dob, mimo jiné také díky 
lehké hliníkové karoserii. Range Rover Sport SVR 
posouvá hranice možného ještě dále. Byl testován 
v nejnáročnějším terénu a za extrémních podmínek 
jako všechna vozidla Land Rover. Funkce variabilního 
rozdělování točivého momentu zlepšuje reakce vozu 
a umožňuje dynamické zvládání těch největších za-
táček s pocitem maximální kontroly nad vozem. 

Land Rover Defender Big Foot byl zkonstruován 
oddělením zvláštních operací Jaguar Land Rover.  
Dostal 37palcové pneumatiky, aby zvládl i velmi  
extrémní terén. Vylepšeno bylo také odpružení 
a ochrana podvozku. Součástí je na míru konstru-
ované zavěšení kol a dokonalejší ochrana karoserie. 

A o co jde v nové bondovce? 
James Bond získá záhadný odkaz na 
minulost, který ho přivede na stopu 
dobře známé zločinecké a zlověstné 
organizace. Postupně odhaluje složi-
tou a záhadnou past lží, aby nakonec 
zjistil děsivou pravdu. 

Premiéra čtyřiadvacáté bondov-
ky s názvem Spectre se uskutečnila  
5. listopadu 2015. Také tentokrát se 
fanoušci tohoto kultovního díla dočkali 
automobilových honiček i technických 
hračiček. Režisérem nové bondovky 
byl Sam Mendes, který má na svém 
kontě i předchozí Skyfall z roku 2012. 
Pod scénář se podepsali John Logan, 
Neal Purvis a Robert Wade. Produk-
ce byla v rukou Michaela G. Wilsona 
a Barba§ Broccoli.

Divize Jaguar Land Rover Special 
Operations se zaměřuje na výrobu 
zakázkových vozů, přípravu veteránů 
či značkových produktů. Tým má na 
starosti i výrobu řady vysoce výkonných 
vozů jak pro Jaguar, tak i pro Land 
Rover, speciální vozy s nízkým objemem 
motoru i ceněné limitované edice. 

JEŠTĚ O NĚCO 
LEPŠÍ...

PRO ZNAČKU JAGUAR 
LAND ROVER JE 
SPOJENÍ S BONDEM 
PRESTIŽNÍ ZÁLEŽITOSTÍ. Big Foot
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POKRAČOVATEL 
SLAVNÉHO 

RODU
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V roce 2007 se představil model Jaguar XF. Oslnil svět nejen 
elegantní karoserií kupé, ale i tak nezvyklými prvky, jako je vysunovatelný otočný 
volič převodovky či fosforově modré ambientní osvětlení. Samozřejmostí byl 
luxusní interiér a skvělé jízdní vlastnosti. Po osmi letech ovšem přijíždí 
nová generace krásného modelu!
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Co by to bylo za automobilku, kdyby nepoužila to 
nejlepší z předcházející generace, a ještě k tomu 
něco nepřidala? V tomto případě je přidaná hod-
nota opravdu velká. Steven de Ploey, Brand Director 
Jaguar, to vysvětluje jednoduše: „Jmenovka XF se 
nachází v samotném srdci značky Jaguar. Původní 
XF bylo pro naši značku revoluční auto. Nyní zce-
la nový hliníkový model představuje další výraznou 
inovativní změnu v segmentu byznys vozů. Je lehčí 
a úspornější, nabízí větší prostor, má širší nabídku 
pohonných jednotek, skvělou dynamiku, vytříbenost 
a samozřejmě prvotřídní design.“

Hliník, jako kvalitní slitina, je právě v nové gene-
raci Jaguaru XF hojně využíván. Díky němu se poda-
řilo novou generaci odlehčit až o 190 kg a současně 
zvýšit torzní tuhost až o 28 %. Nyní má XF nejnižší 
hmotnost ve svém segmentu, konkrétně je o 80 kg 
štíhlejší než model konkurence.

Tento materiálový záměr si vyžádal investici ve 
výši 416 milionů liber. Nový model se vyrábí v zá-
vodě Castle Bromwich společně s plně hliníkovým 

sportovním vozem F-Type a luxusním sedanem XJ. 
Co se týče zařazení Jaguaru XF do portfolia značky, 
patří mezi modelové řady XE a XJ. Je dostupný ve 
verzích Pure, Prestige, R-Sport, Portfolio a S, a tak 
si určitě vybere i ten nejnáročnější zájemce. 

Vytříbený design
Jaguar XF přinesl do segmentu manažerských 
vozů určitě oživení, a elegantností i dynamičnos-
tí, které toto oživení způsobilo, v pozitivním slova 
smyslu rozruch. Podařilo se velmi hezky zkom-
binovat krátké převisy s celkovými proporcemi, 
a výsledkem je nejen ladnost karoserie mající ©sy 
kupé, ale také snadné obtékání vzduchu, tedy lepší 
aerodynamika. Koeficient odporu vzduchu má vy-
nikající hodnotu Cx 0,26 – pro dokreslení, před-
cházející generace XF měla tuto hodnotu 0,29. 
Jaguar XF má celkovou délku 4954 mm a rozvor 
náprav činí 2960 mm. V porovnání s předcházející 
generací je o 51 mm delší, ovšem přední převis je  
o 66 mm kratší. 

Tento model je prvním jaguarem, který nabízí 
adaptivní hlavní LED světlomety. Jsou tvořeny dvě-
ma řadami ledek a reflektorů, jednou pro tlumené 
světlomety a druhou pro dálkové. Vytváří světlo 
s barevnou teplotou, které je bližší dennímu světlu 
než u klasických xenonových světlometů. Má to vel-
kou výhodu v tom, že je zaručené kvalitní osvětlení 
cesty před autem. Zároveň se reflekto© vyznaču-
jí nižší spotřebou energie. Tento systém je nato-
lik účinný, že na rozdíl od jednotek první generace 

JAGUAR XF PŘINESL 
DO SEGMENTU 
MANAŽERSKÝCH VOZŮ 
VELKÉ OŽIVENÍ.

Jaguar XF je lehčí 
a úspornější než jeho 

předchůdce, nabízí 
větší prostor, má širší 

nabídku pohonných 
jednotek i lepší 

dynamiku… 
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světla nepotřebují chladicí ventiláto©. Samozřej-
mostí je funkce asistenta dálkových světlometů, 
kdy stereokamera detekuje ostatní vzdálená vozidla 
a světlomety se podle potřeby automaticky přepí-
nají na potkávací režim, aby nedocházelo k oslňová-
ní ostatních účastníků silničního provozu.

Nečekaně prostorný interiér
I když novinka vypadá daleko kompaktnější, a navíc 
je o 3 mm nižší než původní model, nabízí největší 
prostor na zadních sedadlech ve své třídě. Nárůst 
místa pro nohy činí 15 mm, o 24 mm získala po-
sádka navíc pro kolena a až o 27 mm více pro hla-
vu. V interiéru se nacházejí pouze luxusní materiály, 
které jsou navíc kvalitně zpracovány.

Interiér na první pohled upoutá díky systémům, 
jako je přístrojový panel s 12,3palcovým displejem 
nebo laserový průhledový head-up displej. Konfigu-
rovatelný přístrojový panel nabízí čtyři vizuální reži-
my a zobrazení navigace na celé obrazovce. Velký 
a nádherně čitelný displej, vlastně řídicí jednotka, 
umožňuje i navolení hlasového ovládání. Poté pod-

poruje příkazy jako „více podobných skladeb“ pro 
volbu hudebních souborů atd. Mimochodem 10 GB 
z kapacity 60GB disku SSD je vyhrazeno pro uklá-
dání médií, což umožňuje zobrazování obrázků alb 
z databáze Gracenote. Milovníci hudby mají k dis-
pozici audioaparaturu Meridian s digitálním prosto-
rovým zvukem se sedmnácti reprodukto© a výko-
nem 825 W. 

Právě head-up displej patří mezi současné no-
vinky v celém portfoliu značky. Je barevný, laserový 
a ve srovnání s konkurenčními systémy menší a leh-
čí. Další velkou výhodou je, že vytváří vysoce kon-
trastní zobrazení, které lze snadněji přečíst i v sil-
ném slunečním světle. 

Spousta bezpečnostní 
a asistenční elektroniky 
O bezpečnost posádky a také pohodlné řízení se 
stará velká spousta vyspělých elektronických asi-
stentů. Například systém využívající stereokame© 
podporuje autonomní nouzové brzdění, varuje před 
opuštěním jízdního pruhu a napomáhá k samotné-

Jaguar XF má rovněž asistenta dálkových světlometů

NA MOŽNOSTI 
JAK SPORTOVNÍ, TAK 
I  KOMFORTNÍ JÍZDY SE 
PODÍLÍ  KONSTRUKCE 
TORZNĚ VELMI TUHÉ 
KAROSERIE I ROZLOŽENÍ 
HMOTNOSTI VOZU.

Hlavními přednostmi 
interiéru jsou přístrojový 

panel s 12,3palcovým 
displejem nebo laserový 

průhledový head-up 
displej
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mu udržení v jízdním pruhu. Vyspělý adaptivní tem-
pomat s asistentem pro jízdu v kolonách usnadňu-
je jízdu v popojíždějících kolonách, neboť sleduje 
vozidlo jedoucí vpředu a samočinně od něj udržuje 
bezpečnou vzdálenost.

Poprvé je v modelu značky použit systém rozpo-
znávání dopravních značek propojený s inteligentním 
omezovačem ©chlosti. Systém po nastavení monito-
ruje značky s omezením ©chlosti, porovnává je s daty 
v navigaci, a když je stanovena změna ©chlostního 
limitu, dokáže upravit ©chlost vozidla buď plynulým 
z©chlením na vyšší limit, anebo setrvačným zpoma-
lením na nižší limit. Systém je samozřejmě řidičem 
ovladatelný a vypínatelný. 

Tradičně sportovní 
a komfortní podvozek
Titulek vedle sebe klade dva na první pohled napros-
to odlišné momenty. Sportovní podvozek prostě ze 
zásady nemůže být komfortní, to prostě klasická au-
tomobilová konstrukce nedovoluje! Ovšem v tomto 
případě je to skutečnost. S modelem XF lze jezdit 

vyloženě sportovně při zajištění maximálního kom-
fortu. Podílí se na tom konstrukce torzně velmi 
tuhé karoserie, rozložení hmotnosti vozu ve skoro 
dokonalém poměru 50 : 50 i další prvky podvoz-
ku. Ten je tvořen dvojitými příčnými rameny vpředu 
a zadním zavěšením Integral Link vzadu. Na vysoké 
úrovni komfortu se podílí také vyspělá technologie 
pasivních tlumičů, využívajících speciálního venti-
lu redukujícího tlumicí síly při nízkých ©chlostech. 
Pro poskytnutí lepší kontroly monitoruje systém  
Adaptive Dynamics stokrát za sekundu pohyby ka-
roserie, a dokonce pětsetkrát za sekundu pohyby 
kol, aby určil optimální nastavení tlumičů podle da-
ných jízdních podmínek. 

Ještě vyspělejší systém Jaguar Configurable  
Dynamics, který se používá u verzí s šestivál-
covým motorem, poskytuje dokonalou kontrolu 
a umožňuje řidiči individuálně upravit jak nasta-
vení tlumičů, tak i řízení motoru a osmistupňové 
samočinné převodovky.

Pohon všech kol
Již na začátku vývoje této generace Jaguaru XF 
se počítalo vedle klasického pohonu zadní nápra-
vy také s alternativou pohonu všech kol. Torque-
-on-demand má rozvodovku využívající lehčí, tišší 
a účinnější řetězový převod. Vzhledem k velkým 
výkonům agregátů přijde určitě vhod inteligentní 
řízení dynamiky hnacího řetězce (IDD). Mimocho-
dem ten byl u Jaguaru poprvé použit u modelu 
F-Type AWD. Velkým přínosem pro bezpečnost je 
také režim Adaptive Surface Response (AdSR). Do-
káže identifikovat typ povrchu, například sníh nebo 
štěrk, a přizpůsobí těmto podmínkám mapování 
motoru, převodovky, řízení a DSC tak, aby bylo vo-
zidlo v podmínkách s nízkou adhezí ještě klidnější.

Obdobně bdí nad bezpečím naší jízdy systém 
All-Surface Progress Control (ASPC), vyvinutý pro 

pomalou jízdu v nepříznivých podmínkách. Dokáže 
samočinně regulovat brzdy a plyn pro zajištění co nej-
lepší trakce. To umožňuje plynulý a klidný rozjezd vozu 
a na řidiči zbývá pouze točit volantem. ASPC funguje 
při ©chlosti od 3,6 do 30 km/h a řidič nastavuje po-
žadovanou ©chlost tlačítky tempomatu.

Novinka rovněž využívá elektromechanický  
posilovač řízení (EPAS). Mimo jeho hlavní funkce 
oceníte i úsporu paliva – spotřeba pohonných hmot 
se totiž díky němu snížila až o dvě procenta u vzně-
tových a o tři procenta u zážehových motorů. EPAS 
pomáhá také kompenzovat sklon vozovky a ko- 
operuje s asistenčními systémy, jako jsou udržování 
vozu v jízdním pruhu, monitorování bdělosti řidiče či 
parkovací asistent pro podélné a příčné parkování.

Na�a i benzin
Co se týče pohonných jednotek, na výběr je z několika  
motorizací, od vznětového čtyřválcového agregátu  
Ingenium s výkonem 120 kW se šestistupňo-
vou přímo řazenou převodovkou po přeplňovaný 
zážehový šestiválec s výkonem 279 kW s osmi- 
stupňovou samočinnou převodovkou.

Ze spektra zážehových motorů jde o základ-
ní motor o zdvihovém objemu 2,0 litru s výkonem 
176 kW se samočinnou převodovkou a pohonem 
zadních kol. Pro milovníky stáda koní pod kapotou 
je na výběr třílitrový agregát s výkonem 250, resp. 
279 kW, osazený samočinnou převodovkou, mající 
na výběr pohon zadních nebo všech kol. Vznětové 
menu zahajuje motor o objemu 2,0 litru s výkonem 
120 nebo 132 kW s přímo řazenou nebo samočin-
nou převodovkou a pohonem zadních kol. Mít naf-
tový motor ovšem neznamená mít nízký výkon. To 
dokazuje agregát s výkonem 220 kW, se samočin-
nou převodovkou a pohonem zadních kol. Všechny 
moto© se vyznačují velmi nízkou spotřebou paliva 
a nízkými emisemi.

Které technické novinky vám osobně přijdou 
na Jaguaru XF nejzajímavější?
Technických novinek je více, mezi nejdů-
ležitějšími bych uvedl: elektromechanický 
posilovač řízení, adaptivní LED světlomety, 
vynikající audiosystémy od Meridianu, nové 
motory Ingenium, 360stupňové parkovací 
senzory a kamerové systémy, HD LED displej 
i na přístrojovém štítu atd.
 
Kteří jsou největší konkurenti tohoto vozu ve 
třídě a jakými zbraněmi je XF porazí? 
Díky hliníkové konstrukci je nejlehčí ve svém 
segmentu. S širokou nabídkou motorizací 
a výbavy je schopen pojmout velkou část trhu 
díky velkému cenovému rozpětí. S cenou je 
možné začít již na 999 000 Kč vč. DPH. Hlav-
ní konkurenti jsou klasicky BMW řady 5, Mer-
cedes-Benz třídy E/CLS, Audi A6/A7 a nově 
Maserati Ghibli. Nádherný design a vytříbené 
jízdní vlastnosti osloví klienta hned při prvním 
seznámení s novým XF. Jaguar je i o pocitu, 

„Nádherný design a vytříbené vlastnosti 
Jaguaru XF klienta osloví,“ říká prodejce 
nových automobilů společnosti Albion Cars 
Josef Nelhübel.

který v člověku vyvolá, a radosti z jízdy. 
Jaguaru nechybí duše, na rozdíl od většiny 
konkurenčních výrobků.
 
Už první generace Jaguaru XF z roku 2007 
byla velkým hitem. Bude se podle vás jeho 
druhá generace prodávat stejně dobře? 
Předpokládáme, že ano. Je lehčí, úspornější, 
s větším prostorem, s větší nabídkou výbavy 
a asistenčních prvků, se širší nabídkou 
pohonných jednotek. To vše při zachování, 
respektive vylepšení prvotřídního designu, 
zpracování, dynamiky a vytříbenosti.
 
Jak důležitý je pro tento model příchod 
zcela nového motoru Ingenium? 
Samozřejmě velmi – jedná se o novou 
kultivovanou, úspornou a zároveň výkonnou 
jednotku s nízkou produkcí emisí. Díky 
úspornosti při provozu má Jaguar možnost 
dostat se ke klientům, kteří až doposud 
o této značce neuvažovali.
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Když v roce 2007 odjel pan Evžen Reitschläger ml. 
do anglického Bristolu, aby tam vyjednal založení 
české a slovenské odnože největšího světového  
Jaguar klubu, pánové, kteří tam na něj čekali, roz-
hodně nepočítali s tím, že před nimi stane pěta-
dvacetiletý mladík! Brzy však zjistili, že mají tu čest 
nejenom s naprostým milovníkem značky Jaguar, 
ale co víc, s mužem disponujícím mnoha dalšími 
vlastnostmi nezbytnými pro založení a především 
vedení takového klubu. 

Evženu Reitschlägerovi by však v jeho snahách 
samotný entuziasmus nejspíš nestačil. Jako podni-
katel si byl dobře vědom, co všechno bude k založe-
ní a vedení klubu potřebovat. „Někdy je to organi-
začně náročné, zejména před samotnými setkáními, 

ale díky fajn kolegům se to dá zvládnout,“ říká dnes 
po devíti letech činnosti klubu Evžen Reitschläger.

Všechno začalo v Anglii
Mateřský britský Jaguar Enthusiasts’ Club založi-
li v roce 1984 členové několika dříve existujících  
Jaguar klubů, aby pod křídly jedné organizace začali 
sdružovat nejenom majitele těchto vozů, ale přede-
vším ty nadšence, kteří s nimi jezdili, opravovali je či 
je restaurovali. Cílem nového klubu se stalo takovým 
nadšencům „na přátelské bázi a informativním způ-
sobem pomáhat, aby jejich vozy vydržely co nejdéle 
na silnicích s vynaložením co nejmenších nákladů“.

Už za první rok své činnosti na Britských ostro-
vech si Jaguar Enthusiasts’ Club vydobyl jisté reno-

KLUB JAGUÁŘÍCH 
NADŠENCŮ
Česká pobočka Jaguar Enthusiasts’ Clubu za sebou sice nemá tak bohatou historii 
jako její mateřská organizace v Anglii, ale svou činností a především nadšením členů 
dělá svému jménu čest.

Co Jaguar, to skvost!
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KLUB JAGUÁŘÍCH 
NADŠENCŮ

„Činnost Jaguar Enthusiasts’ Clubu 
sestává ze dvou hlavních akcí roku,“ 
vysvětluje Evžen Reitschläger. „Jedna se 
odehrává na přelomu května a června 
a je zaměřena spíše turisticky, a druhá, 
společenská, se koná v září. Každá akce 
je jedinečná vzhledem k destinaci, kde 
se pohybujeme. Máme za sebou ovšem 
také mnoho dalších povedených akcí. 
Díky kolegům ze Dvora Králové jsme byli 
první, kteří se mohli projet s historickými 
vozy v safari ve Dvoře Králové nad La-
bem, a to byl silný zážitek pro všechny. 
Určitě bych také zmínil naše setkání, 
kdy jsme autovlakem jeli na Slovensko, 
kde jsme poznávali kouzlo tamější 
krajiny. Letos se chystáme na společnou 
akci Jaguar Enthusiasts’ Clubu do Ma-
ďarska a Rakouska. Tuto akci již několik 
týdnů připravujeme, a tak se moc těším 
a doufám, že se vše povede,“ uzavírá 
Evžen Reitschläger.

CO SE DĚJE 
V KLUBU? 

mé a zprávy o jeho činnosti, stejně tak jako 
krásná auta jeho členů, se začaly objevovat 
v mnoha britských motoristických časopi-
sech. Trvalo to jenom něco přes rok, a nový 
klub už měl dva tisíce nových členů a stal se 
tak nej� chleji rostoucím klubem jediné znač-
ky v Anglii!

Jádrem činnosti Jaguar Enthusiasts’ 
Clubu se staly především odborné seminá-
ře, přednášky, setkání a automobilové výlety, 
klub si však dal za úkol i rekonstrukci vete-
ránů, znovuvýrobu anebo opravy náhradních 
dílů potřebných k renovacím vozů, stejně 
tak jako zastřešil asi největší sbírku memo-
rabilií s tematikou Jaguaru. Zároveň začal 
vydávat i vlastní měsíčník, na jehož strán-
kách členové nacházejí nejenom kalendář 
aktuálních akcí, ale také podrobné reportáže 
o opravách a znovuzrozeních jaguarů, stejně 
tak jako inzerci či další užitečné informace. 
Co je však možná nejdůležitější, britskému 
Jaguar Enthusiasts’ Clubu se podařilo na-
vázat plodnou spolupráci s archivem značky 
Jaguar Heritage, odkud mohou jeho členové 
čerpat neocenitelné informace potřebné pře-
devším k renovacím svých starých aut. Jde 
především o původní plány, tabulky či jiná 
data, která by se jinde hledala jen stěží.

V Jaguaru od kolébky
Vztah Evžena Reitschlägera ke značce Jaguar 
začal už dávno předtím, než se vydal do An-

glie zakládat českou a slovenskou pobočku 
Jaguar Enthusiasts’ Clubu. Dodnes si na 
tento moment pamatuje. „Bylo to ve třetím 
ročníku na gymnáziu a tím autem byl modrý 
Jaguar E-Type, který byl na servisní prohlíd-
ce u otce mého spolužáka. Paradoxně ma-
jitel tohoto vozu je nyní mým kolegou v or-
ganizačním týmu našeho klubu,“ vzpomíná 
Evžen Reitschläger. Jaguar Enthusiasts’ Club 
ČR a SR má dnes kolem sedmdesáti členů, 
a přestože neexistuje podmínka, že by člen 
musel vůz této značky vlastnit, všichni čle-
nové českého a slovenského klubu ho mají, 
někteří jich vlastní dokonce i více. 

Pozadu samozřejmě nemohl zůstat ani 
jeho zakladatel, který má automobilů této 
značky rovněž několik. „Ať už je to třeba 
51. kus Jaguaru XK150, E-Type nebo S-Type, 
se kterým jezdíme i s malými dětmi. Každé 
má svou historii, svou duši... Nyní si nejvíce 
užíváme Jaguaru Mark 2 S – auto je po ně-
kolika úpravách a máme v něm nainstalované 
i dětské autosedačky, a tak můžeme auto uží-
vat jako rodina. Oba mí synové už do první-
ho roku svého věku najezdili v tomto jaguaru 
okolo 1000 km...“ říká s úsměvem Evžen 
Reitschläger, zakladatel a prezident českého 
a slovenského Jaguar Enthuasiasts’ Clubu. 

Začátek úspěšné spolupráce
Klubová činnost českého a slovenského Jaguar 
Enthusiasts’ Clubu je obdobná jako jeho ma-

teřské organizace v Anglii. I podle Evžena Reitschlä-
gera tkví jedna z největších výhod členství především 
v možnosti kontaktu s továrním archivem. „Podle 
těchto informací pak majitelé renovují vozy do origi-
nální specifi kace a zachovávají určité ‚kulturní dědictví‘ 
pro další generace,“ vysvětluje. „V některých případech 
jsme složili téměř celou historii některých vozů!“ 

Klub však nežije jen minulostí, ale také pří-
tomností. Nově se například dohodl na spolupráci 
se společností Albion Cars, novým autorizovaným 
dealerem značek Jaguar a Land Rover v Průho-
nicích. „Oslovili nás s určitou představou, která 
nám vyhovovala. Proto se společně zúčastníme 
několika vybraných akcí, například dubnové výsta-
vy vozů Jaguar na pražské Pankráci,“ říká Evžen 
Reitschläger. „Pokusíme se vytvořit stabilní základ 
pro dlouhodobou spolupráci, protože pro větši-
nu našich členů je značka Jaguar životní fi lozofi í. 
Vlastnictvím vozu Jaguar vyjadřují určitý sociální 
postoj. Proto mi na každém kroku, který uděláme, 
tolik záleží,“ doplnil.

JAGUAR ENTHUSIASTS’ CLUB 
ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ 
REPUBLIKA MÁ DNES KOLEM 
SEDMDESÁTI ČLENŮ.
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FINANCOVÁNÍ 
BEZ STAROSTÍ
Stejně jako podléhají mnoha novým trendům samy automobilové technologie, 
mění se i způsoby financování při nákupu nových aut. Jedním z jejich společných znaků 
je skutečnost, že prodejce co nejvíce vychází vstříc klientovi, který chce mít ve 
chvíli pořizování nového vozu co nejméně starostí. 

Otevření nového showroomu značek Jaguar a Land 
Rover společnosti Albion Cars v Průhonicích před-
cházelo mnoho hodin práce i vydané energie. 
Jednou z priorit nového autorizovaného dealera 
bylo zahájit prodej nových automobilů až ve chví-
li, kdy bude k dispozici kompletní zázemí finanč-
ních služeb. Jakmile se tak stalo, byla společnost  
Albion Cars schopna realizovat financování nákupu 
aut v rámci všech svých finančních programů. Jak 
ukazují první zkušenosti nového dealera, v prémio-
vém segmentu je v současné době ze strany klientů 
stále větší tlak na financování bez starostí.

Co klient chce…
Finanční služby společnosti Albion Cars mají jedno-
ho společného jmenovatele – jsou poskytovány tak, 
aby naplňovaly všechny potřeby klienta, ať už jde 
o výši splátek, dobu trvání smlouvy, výši akontace 
či způsoby pojištění. „Co se týče našich finančních 
produktů, použil bych paralelu se servisem,“ ilustru-
je podstatu finančních služeb ředitel prodeje spo-
lečnosti Albion Cars Lukáš Brožek. „Když například 
klient přijede do servisu, také chce dostat balíček 
služeb a o nic dalšího se nestarat! Podobné je to 
i u financování. Jedna skupina klientů preferuje mít 
pod kontrolou každý krok související s jejich autem. 
Naopak jiní klienti chtějí mít všechny služby obsaže-
né v jednom balíčku. Těmto klientům se nechce řešit 
jednotlivosti, jako například kolik stojí výměna oleje 
nebo zimní obutí. Financování vozu se v současné 
době velice prolíná nejenom s nákupem, ale zároveň 
i se servisními službami.“

… a co dostane!
Finanční produkty v rámci Jaguar Financial Services 
a Land Rover Financial Services dovolují klientovi  
vybrat si tak, aby se zvolený produkt vždy přizpůsobil 
jeho možnostem i přáním, a ne naopak. Častou vol-

NĚKTEŘÍ KLIENTI 
CHTĚJÍ MÍT VŠECHNY 
SLUŽBY OBSAŽENÉ 
V JEDNOM BALÍČKU.
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bou klienta je finanční leasing, tedy finanční proná-
jem nového vozu s možností budoucího nákupu pro-
najatého vozu. Je to relativně jednoduchý a hlavně 
¢chlý způsob, jak si pořídit nové auto. Finanční le- 
asing má i mnoho pro klienta užitečných vlastností, 
jako například mimořádné leasingové splátky ve výši 
10–70 % z pořizovací ceny auta, pomocí nichž může 
klient například snížit splátky v průběhu financování. 
Po splacení zůstatkové hodnoty vozu následujícím 
po skončení leasingové smlouvy automobil přechází 
do vlastnictví pronajímatele. Nevýhodou tohoto fi-
nančního produktu však je, že není schopen pokrýt 
ostatní náklady spojené s provozem vozu, a provo-
zovateli tedy přináší stejné starosti, jako kdyby byl 
majitelem vozu.

Velmi oblíbeným a rozšířeným finančním pro-
duktem je rovněž financování prostřednictvím úvě-
rové smlouvy. Tímto způsobem se klient stává maji-
telem nového vozu a zůstává na něm splácení úvěru 
podle předem nastavených podmínek. Financování 
za pomoci úvěru je poskytováno na různou dobu, 
a na rozdíl od finančního leasingu zákony nijak ne-

zůstává v majetku leasingové společnosti. Klientovi 
tak odpadají starosti s jeho prodejem, neboť je mu 
zpravidla nabídnut novější model vozu. 

Hlavně bez starostí
I operativní leasing může mít několik různých podob, 
a zákaznicky nejpříjemnější je především model ob-
sahují veškeré provozní služby. V praxi tento způsob 
znamená, že klient vozidlo pouze používá, všechny 
ostatní starosti jdou na vrub jeho majitele. S ope-
rativním leasingem byla ještě donedávna spojována 
především nákladní nebo užitková vozidla, v součas-
nosti tato finanční služba zažívá nástup i v oblasti 
osobních vozidel. „Ano, operativní leasing právě za-
žívá určitý opětovný boom,“ vysvětluje Lukáš Brožek. 
„Ve skutečnosti tady už jednou podobná vlna byla, 
ale v oblasti prémiového segmentu je to novinka. 
Zdůvodnění nárůstu jeho obliby je jednoduché. Na 
finančních produktech se totiž začínají podílet i sami 
výrobci. Továrny začaly klást důraz na to, aby si vy-
budovaly skupinu loajálních klientů. Ty získávají tak, 
že klient platí pouze jednu částku, a má přitom jis-
totu, že za dva až tři roky, nebo za čtyři až pět let –  
záleží na tom, jak má konkrétní finanční produkty 
individuálně nastavené – dostane nové auto. Ten-
to způsob spoustě firem, ale i jednotlivců vyhovu-
je,“ uzavírá ředitel prodeje společnosti Albion Cars  
Lukáš Brožek.

Nové auto hned
Společnost Albion Cars nabízí pro obě své znač-
ky  konkrétní produkty: Jaguar Financial Services 
a Land Rover Financial Services. Obě obsahují kom-
pletní produktovou řadu finančních služeb. U každé-
ho jednotlivého produktu a na základě podmínek je 
společnost Albion Cars schopna docílit velice níz-
kého, nebo dokonce nulového úročení. Na otázku, 
jak dlouho trvá, než klient odjede domů svým novým 
autem, opět odpovídá ředitel prodeje: „Na to se těžce 
odpovídá, neboť každý klient má odlišnou bonitu. To, 
že máme konkrétní finanční produkt připravený pro 
obě značky, ještě neznamená, že se klient neschva-
luje, to samozřejmě ano! Ale když vezmu klasický 
modelový příklad, že klient přijde, vybere si auto, 
my vytvoříme specifikaci a zadáme všechny potřeb-
né informace do systému žádosti o finanční službu, 
vypadá to tak, že po složení standardní akontace 
v podstatě klient odjíždí ten den, kdy si auto vybral, 
případně do druhého dne. Takový postup ovšem ne-
platí pro operativní leasing, neboť tam klient s no-
vým vozem odjíždí až ve chvíli, kdy je auto přihlášené 
a pojištěné,“ upozorňuje Lukáš Brožek.

omezují délku financování. I s úvěrovým produktem 
jde ruku v ruce komplexní nabídka dalších služeb, 
jako například nejrůznější možnosti pojištění. 

Myslete operativně
„Tyto výše zmíněné klasické finanční produkty zatím 
stále převažují u klientů s menším vozovým parkem 
nebo u jednotlivců,“ vysvětluje Lukáš Brožek. „Volí 
je především ti klienti, kteří nemají potřebu dlouho-
době plánovat, jakou částku chtějí vydávat za nákup 
nového auta. Naši klienti v současné době nejčastěji 
vybírají právě úvěr, v roce 2016 by se ale měl v rám-
ci operativního leasingu objevit nový produkt, který 
bude velmi příznivě nastaven.“

Právě operativní leasing je způsob financování, 
o nějž mají klienti stále větší zájem. „Jeho výhoda 
spočívá především v tom, že jsme jeho prostřednic-
tvím schopni pokrýt jakýkoli požadavek klienta v pří-
stupu k financování vozu a zároveň všechny služby 
s tím spojené,“ podotýká Lukáš Brožek. Smlouva na 
operativní leasing se zpravidla uzavírá na relativně 
krátkou dobu, po skončení doby splácení automobil 

Prostřednictvím finančních služeb značek Jaguar a Land Rover může klient 
využít takové individuální nabídky, která splňuje všechny jeho finanční poža-
davky i potřeby. Součástí portfolia finančních produktů jsou i akční nabídky, 
díky nimž si klient může splnit sen o novém autě ještě výhodněji. V rámci 
všech finančních produktů je naprostou samozřejmostí pojištění. Celý proces 
je zjednodušen to takové míry, aby při pořizování nového vozu nijak nerušil. 
Mezi evergreeny ve finančních službách i nadále patří úvěr a finanční leasing 
a na postupu nyní je operativní leasing, jehož jednoznačnou výhodou je mini-
mum starostí o nákup i servis vozu. „Jeho hlavní výhoda tkví v tom, že klient 
nemusí řešit desítky různých nabídek leasingových společností, ale konkrétní 
produkt má připraven přímo od výrobce. Cílem tohoto řešení je, aby si k nám 
přišel klient koupit auto a atmosféru tohoto nákupu nic nenarušilo. Chceme, 
aby od nás odcházel s pocitem, že dostal vše, co očekával,“ říká ředitel prodeje 
společnosti Albion Cars Lukáš Brožek.

Služby Jaguar Financial Services a Land Rover Financial Services jsou reali-
zovány v součinnosti se společností UniCredit Leasing CZ. 

JAGUAR FINANCIAL SERVICES &  
LAND ROVER FINACIAL SERVICES 
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Automobilka Jaguar se rozhodla k dosud nevídanému
počinu. Rozhodla se znovu od základů postavit šest závodních 
vozidel, která měla být součástí původní osmnáctikusové 
série Jaguaru E-Type Lightweight z roku 1963.



V předvečer předloňské soutěže Con-
cours de Elegance v Pebble Beach, 
pravděpodobně nejprestižnější pře-
hlídky automobilové krásy světa, byli 
všichni v plném očekávání. Už za pár 
hodin zde měla být představena od-
lehčená verze Jaguaru typu E z roku 
1963, tedy něco jako svatý grál všech 
automobilových sběratelů. Ze dvanácti 
vyrobených kusů jich dodnes po světě 
ještě pár jezdí, ale toto auto mělo být 
úplně něco jiného. Datum jeho zrození 
totiž znělo 2014! Zbrusu nový Jaguar 
byl však do posledního detailu stejný 
jako jeho o 51 let starší sourozenci 
a britská automobilka jím na přehlídce 
krásy chtěla ukázat, že bohaté auto-
mobilové dědictví nejenom zavazuje, 
ale inspiruje k nevídaným činům… 

Kousek moderního umění
Počátek šedesátých let byl pro auto-
mobilku Jaguar přelomový. Pod křídly 
této značky se totiž měl narodit au-
tomobil, který svými kvalitami snou-
bil krásu, výkon, ale na svou dobu 
také velice přijatelnou cenu – Jaguar  
typu E. Postaven s geny závodního 
vozu v krvi to byl první sériový model 
automobilky, který se nadobro rozlou-
čil se starými časy. 

Zatím nejdražším Jaguarem 
E-Type ze sériové produkce, 
jaký byl kdy prodán, byl 
v roce 2013 model po-
cházející z úvodního roku 
produkce, 1961. Auto mělo  
ve chvíli prodeje najeto 
o něco málo více než sto  
tisíc kilometrů, jediná 
rodina ho před dražbou 
vlastnila a pečlivě udržovala 
celých pětačtyřicet let!  
Vůz byl vydražen za částku 
467 000 dolarů.

Vzácné Jaguary E-Type 
pocházející ze speciálních 
edic dosahují během 
aukcí ještě zajímavějších 
výsledků. V roce 2015 
získal neznámý dražitel 
jeden ze dvanácti původně 
vyrobených závodních verzí 
Lightweight E-Type za část-
ku 7,5 milionu dolarů!

HVĚZDA 
VŠECH AUKCÍ 
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Srdcem vozu je 
3,8litrový řadový 
šestiválec, rovněž celý 
vyrobený ručně
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NEDOKONČENÁ 
SÉRIE ZÁVODNÍCH 
AUT NEDÁVALA 
AUTOMOBILCE 
DLOUHO SPÁT. 
PROTO SE NAKONEC 
ROZHODLA 
K NEVÍDANÉMU 
KROKU.

Karoserie už více nestála na podvozku, ale při 
konstrukci byla použita „závodní“ technologie sko-
řepiny plus pomocného příhradového rámu, k němuž 
byl připevněn motor i karoserie. Díky nezávislému 
zavěšení zadních kol byl automobil nejenom ne- 
uvěřitelně lehký, ale stejně snadno se i ovládal. Ale 
co je nejdůležitější, svým designem předběhl dobu 
alespoň o sto let! Když byl Jaguar E-Type na březno-
vém autosalonu roku 1961 v Ženevě představen ve-
řejnosti, větší pozdvižení by způsobilo snad jen při-
stání UFO. Karoserie navržená leteckým designérem 
Malcolmem Sayerem jasně odkazovala na zkuše-
nosti svého tvůrce. Touha po aerodynamice spojená 
s vizuální plynulostí byla jednou z jeho pracovních 
zásad, a právě díky tomuto vozu obě tyto vlastnosti 
splynuly v jednu kongeniální vizi. Když Jaguar typu E  
poprvé uviděl sám velký Enzo Ferrari, řekl, že to je 
nejkrásnější vůz, jaký kdy byl vyroben. Ať už je to 
městská legenda nebo ne, takovýto marketing fun-
guje vždycky. 

V roce 1996 se modrý Jaguar typu E roadster 
stal součástí stálé sbírky Muzea moderního umění 
v New Yorku. Podobnou poctu si vysloužilo jen pět 
dalších aut…

V žáru závodního dědictví
Se značkou Jaguar se však především snoubí velko-   
lepá závodní minulost, a E-Type s touto minu-
lostí úzce souvisí. Byla to doba, kdy se v autech 
opravdu závodilo a ze závodů se nedělala politi-
ka jako dnes. Po téměř padesát let byla značka  
Jaguar synonymem těch nej¬chlejších vozů a jejich 
úspěchy na těch nejprestižnějších okruzích by vy-
daly na velmi tlustou publikaci. V srdcích fanoušků  
zůstanou dodnes zapsána jména modelů jako 
XJR-9 anebo D-Type, podobně fungují i jména 
jezdeckých legend jako Stirling Moss anebo třeba 
Tom Walkingshaw… 

S počátkem „jaguářího“ motorsportu jsou asi 
nejvíce spjaty zejména závody v Le Mans. Vytrva-
lostní závody měly vždy za úkol dovést techniku 
i řidiče na samu hranici jejich možností. V Le Mans 
se značka Jaguar poprvé představila v roce 1951, 
aby už o dva roky později slavila svůj první triumf. 
Mezi lety 1955–57 v Le Mans Jaguar jednoznačně 
dominoval a D-Type, vyráběný mezi lety 1954–57, 



se stal asi vůbec nejúspěšnějším zá-
vodním vozem, jaký kdy britská auto-
mobilka zkonstruovala. 

Po premiéře Jaguaru typu E na 
počátku šedesátých let chtěl mana- 
gement značky vědět, jestli by bylo 
možné navázat na závodní úspěchy 
D-Typu i v nové éře závodění, v šede-
sátých letech. Jen krátce po uvedení 
E-Typu tak spatřila v roce 1962 světlo 
světa první závodní verze tohoto vozu, 
nazvaná Low Drag Coupé. Ta měla na 
rozdíl od sériového vozu karoserii vy-
robenou z hliníku plus několik dalších 
závodních úprav. Brzy po ní měla ná-
sledovat i osmnáctikusová série hliní-
kových závodních vozů Jaguar s ozna-
čením Lightweight E-Type.

Pouze pro sběratele
Po naprostém komerčním úspěchu 
nového „éčka“ bylo nasnadě, že stejné 
ambice bude mít automobilka s tímto 
vozem i na závodní dráze. Původním 
záměrem závodního oddělení značky 
Jaguar v roce 1963 bylo vyrobit osm-
náct „odlehčených“ závodních typů E, 
nicméně podařilo se jich vyrobit pouze 
dvanáct. I tak spatřil světlo světa tucet 
neuvěřitelných závodních strojů, jejichž 
kvality čelily na začátku šedesátých let 
nástrahám mnoha světových okruhů. 
Třebaže auta již nezískala žádný titul ze 
závodů Le Mans, zúčastnila se mnoha 
menších závodů, ale co víc, stala se 
v dějinách značky naprosto ikonickými 
modely! Právě tyto vozy patří mezi sbě-
rateli k těm nejcennějším.

Nedokončená série závodních aut 
nedávala automobilce dlouho spát. 
Podnik se konečně rozhodl k nevída-
nému kroku. Pokusí se šest chybějících 
aut původní série vyrobit znovu přes-
ně podle technických výkresů té doby 
a opatří je zbylými výrobními čísly, na 
něž se v roce 1963 nedostalo. Úkol 
to byl sice bohulibý, ale nadmíru těžký 
a hlavně nákladný. Dokonalé reproduk-
ce původních aut musely být vyrobeny 
nejenom podle dobových specifikací, 
ale především za pomoci původních 
výrobních technologií – tedy převážně 
ručně! A to včetně 3,8litrových řado-
vých šestiválců! Jediné, v čem měla 
poslední slovo šestice nových šťast-
ných majitelů těchto aut, byla barva 
laku a volba některých detailů interi- 
éru. Popravdě řečeno, kvůli snížení váhy 
toho v interiérech těchto vozů stejně 
moc nebylo!

I tak se úkol podařilo splnit na 
jedničku. „Byl to neuvěřitelně vzrušují-
cí úkol,“ řekl po úspěšném dokončení 
všech šesti aut Derek Weale, ředitel od-
dělení JLR Heritage Business. „E-Type 
je ikonický model a Lightweight E-Type 
je z nich ten vůbec nejvyhledávanější! 
Mít možnost dokončit původní výrobní 
sérii nějakých padesát let poté pro nás 
byla výzva, kterou jsme nemohli jen tak 
nechat být.“ 

V továrnách ve 
Whitley, Gaydonu 
i Browns Lane se 
věnovali každičkému  
detailu vozu…

… aby se výsled-
kem stalo v mnoha 
ohledech dokonalé 
auto!
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RANGE ROVER 
EVOQUE CABRIOLET
Vítr ve vlasech zažijete i v terénu
Odvážné auto, které boří hranice. To je nový Range 
Rover Evoque Cabriolet. Terénní kabriolet, s nímž 
si můžete užít vítr ve vlasech ve všech ročních 
obdobích a prakticky ve všech jízdních podmín-
kách (s ohledem na to, co snesete), tu ještě nebyl.  
Automobilka Land Rover se ale rozhodla stylově vy-
dat do neznámých vod – osobité tva� původního 
modelu Range Rover Evoque zjemnil elegantní de-
sign kabrioletu, který kombinuje tradiční luxus vozů  
Range Rover s charakteristickým čtyřmístným uspo-
řádáním a praktickým úložným prostorem. 

Navzdo� tomu, že jde o kabriolet, Range Rover 
Evoque Cabriolet se s vervou popasuje s terénními 
nástrahami. Může se pochlubit prvotřídními terén-
ními schopnostmi, jimiž je značka Land Rover pro-
slulá. Kabriolet využívá stejné vyspělé technologie 
jako jeho sourozenci (s pětidveřovou karoserií či ve 
verzi coupé). Nechybí tedy tradiční pohon všech kol 

v kombinaci s devítistupňovým automatem se sy- 
stémy Terrain Response, Wade Sensing a All-Terrain 
Progress Control. 

Range Rover Evoque Cabriolet se vyznačuje 
mimořádnou tuhostí karoserie a ojedinělou bez-
pečností. Právě ta je v případě kabrioletů klíčová, 
o stylovém terénním voze s otevřenou střechou to 
platí dvojnásob. Land Rover v této oblasti nepodce-
nil vůbec nic – posádku chrání v případě převrácení 
výsuvné ochranné oblouky uk�té v zadní části ka-
roserie. Vytáhnou se během 90 milisekund a vytvoří 
dostatečný prostor pro ochranu cestujících. 

Střecha se plně složí do karoserie
Hodně pozornosti přirozeně přitahuje rovněž střecha 
a její fungování. Je látková a její tvar tvoří siluetu 
jednoznačně odkazující k původnímu designu. Sta-
hování i natahování střechy je �chlé – samočinně 
se složí za 18 sekund, nahoru to trvá jen o tři vte-

BEZPEČNOST 
KABRIOLETU BYLA 
PRO AUTOMOBILKU 
KLÍČOVÁ. POSÁDKU 
CHRÁNÍ V PŘÍPADĚ 
PŘEVRÁCENÍ OBLOU-
KY UKRYTÉ V ZADNÍ 
ČÁSTI KAROSERIE, 
KTERÉ SE VYSUNOU 
BĚHEM 90 MILI-
SEKUND.
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DEFENDER 2 000 000!

V květnu 2015 zažila továrna Land Rover v Solihullu 
velice zvláštní událost, neboť z jejích výrobních linek sjel 
dvoumiliontý kus ikonického modelu Defender. Aby byl 
tento okamžik ještě výjimečnější, pozvala automobilka do 
továrny ambasadory značky, slavné příznivce modelu či 
jiné VIP, kteří mají anebo v minulosti měli s Defenderem 
co do činění. Ti se nikoli symbolicky, ale reálně podíleli 
na montáži tohoto jedinečného dvoumiliontého kusu. 
Na montáži se mimo jiné podílel CEO Jaguar Land Rover 
dr. Ralf Speth, zakladatelka nadace Born Free Virginia 
McKenna Obe, podnikatel Theo Paphitis, mořský biolog 
Monty Halls nebo dobrodruh Bear Grylls. Na montáži 
jubilejního kusu se dokonce podíleli i bratranci Stephen  
a Nick Wilksovi, synové Maurice Wilkse a Spencera 
Wilkse – tvůrců vůbec prvního Land Roveru, který byl 
kdy vyroben. Všichni zúčastnění se při této slavnostní 
příležitosti svěřili se svými zkušenostmi s tímto modelem 
a popřáli Defenderu hodně úspěchů do dalších let. 

„Jubilejní“ Land Rover Defender s pořadovým číslem  
2 000 000 a poznávací značkou S90 HUE se vydražil  
16. prosince 2015 za rekordní částku 400 000 liber.

RANGE ROVER 
EVOQUE CABRIOLET

řiny déle. A to i při jízdě �chlostí 50 km/h. Složená 
střecha se plně schová do zadní části karoserie, ne-
překáží a vůz tak vypadá nesmírně elegantně. Navíc 
střecha nijak nezasahuje ani do zavazadlového pro-
storu, který nabídne objem 251 litrů. 

Jako správný aristokrat sází Range Rover Evoque 
Cabriolet na kompletní řadu kultivovaných, lehkých, 
celohliníkových zážehových a vznětových čtyřválců. 
Zážehový agregát Si4 s výkonem 240 koní kombinuje 
vysoký výkon a hladký chod, alternativou je vznětový 
dvoulitr Land Rover Ingenium, který je silný, a přesto 

úsporný – spotřeba paliva činí jen 5,7 litru na 100 
kilometrů a emise CO2 pouhých 134 g/km. 

Srdcem pohodlného interiéru nového modelu 
vrcholné série Evoque je zcela nový multimediální 
systém Jaguar Land Rover InControl Touch Pro nové 
generace s dotykovým displejem s úhlopříčkou 10,2 
palce a vysokým rozlišením, který si v obdivovaném 
kabrioletu odbude svou premiéru. 

Nový Range Rover Evoque Cabriolet bude 
v prodeji od jara 2016 na více než 170 trzích po 
celém světě. 
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Pokud opomeneme královskou rodinu, jejíž vztah ke 
značce je komplexní a určitě si vyslouží samostatný 
materiál, na celých Britských ostrovech by se asi stě-
ží našla rodina, která by byla se značkou Land Rover 
spjata více a pevněji nežli Beckhamovi. Sláva tohoto 
univerzálního marketingového tandemu narostla do 
takových rozměrů, že David i jeho manželka mohou 
být s klidem považováni za samostatné brandy bez 
ohledu na to, co dělali nebo právě dělají. Bylo by  
ovšem naivní si myslet, že v garážích tohoto páru 
parkují pouze range rove�. Jak dosvědčí paparazzi, 
držet krok s jejich automobilovými vrtochy je nadmíru 
obtížné, neboť jak někdejší fotbalista, tak i jeho žena 
jsou doslova každý týden viděni v jiném autě…

David Beckham je sice milovníkem výjimeč-
ných čtyř kol, Land Rover má však v jeho garáži 
významné postavení. Platilo to i při jeho angažmá 
v Los Angeles a platí to i dnes v Londýně. Mezi nej-
oblíbenější Davidovy barvy patří především černá, 
a tak i jeho range rove� mají zpravidla tuto bar-

vu. I přesto, že podepsal se značkou Jaguar Land 
Rover exkluzivní smlouvu jako ambasador Jaguaru,  
v range roverech je vidět velice často, zvláště když 
převáží svou početnou rodinu například londýnský-
mi ulicemi.

Posh pro Evoque
Na podobné vlně se veze i jeho manželka Victoria 
Beckham. Kromě toho, že sdílí manželovu vášeň pro 
černé range rove�, ji před dvěma lety automobilka 
oslovila s dotazem, zda by se nepodílela na speciál-
ní dvousetkusové sérii zbrusu nového Range Roveru 
Evoque. Victoria, která se prosazuje (nebo chce 
prosadit) především v módním průmyslu, s radostí 
souhlasila a pro „svůj“ Evoque navrhla především 
interiér, a to zcela podle vlastního stylu. V souladu 
s jejím vkusem šlo o výbavu sestávající z těch nej-
kvalitnějších materiálů, jako je například kůže, hli-
ník nebo růžové zlato. „Byla pro mě velká čest, že 
jsem od automobilky dostala takovou příležitost,“ 

NĚKDO TO 
RÁD BRITSKÉ
Dlouholetý vztah slavných lidí se značkou Land Rover je 
založen na vzájemné důvěře a opečovávání. Výsostné postavení 
má v tomto ohledu především model Range Rover, který se 
stal jakýmsi neoficiálním vozem č. 1 těch nejslavnějších 
anebo nejfotografovanějších…

Co se týče britských a vlastně i amerických celebrit, u naprosté 
většiny slavných panuje jedno nepsané pravidlo, že volbou jejich 
modelu od automobilky Jaguar Land Rover je ve většině případů 
právě Range Rover. Na téma, proč to tak je, byly popsány stohy 
papíru. Láskou celebrit k range roverům se zabývali sociologové, 
psychologové i další odborníci. Jedna ze studií popisuje vztah  
tohoto modelu se slavnými lidmi následujícími slovy: „(Auto) …  
dokáže vyjet prakticky kamkoli, jeho interiér je synonymem luxusu, 
zároveň vůz nabízí i paletu výkonných motorů. Co se týče celebrit, 
je Range Rover symbolem statusu podobně jako třeba kožich, 
hodinky Rolex anebo kabelka Louis Vuitton. Samozřejmě že mnoho 
dalších aut má podobné vlastnosti i možnosti, ale žádné z nich 
nedosahuje takového statusu jako Range Rover…“

Se zajímavou teorií přišel i psycholog a americký marketingový 
odborník Clotaire Rapaille. Podle něj se celebrity v SUV jednak cítí 
bezpečněji než v obyčejných vozech, ale vyšší poloha za volantem 
jim dopřává také něco jako dominanci nad druhými, „obyčejnými“ 
lidmi. Ať tak či tak, SUV jezdí po světě spoustu, takže proč mají 
slavní nejraději právě Range Rover, ví jenom oni sami… 

RANGE „VIP“ ROVER
nechala se slyšet Victoria Beckham 
při slavnostní premiéře speciální edice  
Range Roveru Evoque. „Chtěla jsem 
navrhnout takové auto, které bych 
chtěla sama řídit, a stejně tak i David.  
Tohle auto odráží mou osobnost, 
a proto jsem na něj neskonale pyšná. 
Oba řídíme auta této značky a jsme 
si vědomi respektu a dědictví, kterým 
se vyznačuje,“ nechala se slyšet paní 
Beckham. Její invence si jistě svo-
je klienty našla, i když cena jediného 
auta této limitované dvousetkusové 
série dosahovala osmdesáti tisíc liber!

Land Rover do vesmíru
Pro Brity je Land Rover zcela zásad-
ní značkou, která je významotvorná  
i z národního hlediska. Byl to právě 
vůz značky Land Rover, který si sir 
Richard Branson nejenom vybral jako 
„fleet cars“ své společnosti Virgin 
Atlantic, ale loni dokonce podepsal 
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NĚKDO TO 
RÁD BRITSKÉ

„LAND ROVER 
STOJÍ PO NAŠEM 
BOKU PŘI CESTĚ 
DO VESMÍRU,“ 
ŘÍKÁ RICHARD 
BRANSON.

smlouvu o exkluzivní spolupráci mezi jeho vesmír-
ným projektem Virgin Galactic a Land Roverem. 
Pokud se tedy ke hvězdám dostanou i „obyčejní 
lidé“, k raketě a zpět domů se dopraví v někte-
rém z modelů této značky. „Nemůžeme mít větší 
radost z toho, že Land Rover stojí po našem boku 
při naší cestě do vesmíru,“ nechal se při podepi-
sování exkluzivní partnerské smlouvy slyšet cha-
rismatický britský podnikatel. „Těžko bychom mohli 
vybrat jinou značku, která by s naším konáním byla 
ve větším souladu. Od spolupráce si slibujeme, že 
společně překročíme tu poslední hranici, která před 
lidmi ještě stojí…“ 

Americká krása
Jeden z nejúspěšnějších britských podnikatelů není 
ovšem zdaleka sám, kdo má s Land Roverem vřelý 
vztah. Do této skupiny patří například poslední před-
stavitel Jamese Bonda Daniel Craig. Ten v roce 2013 
prostřednictvím reklamní kampaně dokonce uvedl 
Range Rover Sport na americký trh. V range roveru
jezdí i mnoho dalších � zích Angličanů, jako napří-
klad zpěváci George Michael nebo Rod Stewart. 

Ten si svoji lásku k tomuto vozu odvezl s sebou do 
USA, kde už čtyřicet let žije. 

Co platí pro Range Rover ve Velké Británii, fun-
guje i ve Spojených státech. I tam je auto této znač-
ky jednoznačným symbolem statusu a logicky si pro 
své vlastnosti našlo řadu příznivců z řad slavných 
osobností. V autě se rádi (či méně rádi) nechávají fo-
tit zpěváci, herci či další VIP. Je velice zajímavé, že 
spektrum milovníků tohoto auta je velmi široké a za-
sahuje mnoho extrémů, a to profesních i věkových. 
Co společného by například člověk hledal u Jacka 
Nicholsona a Britney Spears? Proč Range Rover oslo-
vuje zároveň tak odlišné ženy jako je Angelina Jolie 
a Miley Cyrus? Mimochodem, ta například zašla ve 
své oblibě brandu tak daleko, že nejenom že v jednom 
range roveru jezdí, ale druhý nechala koupit i svým 
psům. Trochu za hranicí chápání je vztah rodiny brit-
ských celebrit Kardashianových k této značce. Jedna 
z členek tohoto VIP klanu si totiž nedávno nechala 
svůj range rover celý obléct do černého sametu, ne-
boť tak prý velí poslední móda. Jak se o takové auto 
pečuje třeba v zimě, ví jen výrobce této úpravy. Prý 
stačí jen speciální šampon a… trocha lásky!



Albion Cars Magazín 2016 | Cestopis

DOBRODRUŽSTVÍ 
V ZEMI NIKOHO
Rumunsko si i přes členství v Evropské unii stále zachovává 
mnoho svých bezmála středověkých specifik. Ta může člověk zažít 
na vlastní kůži, zvláště vydá-li se sem autem.
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DOBRODRUŽSTVÍ 
V ZEMI NIKOHO

RUMUNSKO 
JE V PODSTATĚ 
JEDEN VELKÝ 
PŘÍRODNÍ PARK. 

I na počátku třetího tisíciletí je Rumunsko jako turistická destinace 
stále velice specifickým místem. Země plná úžasného přírodního 
bohatství dávno oslovila především milovníky hor, kteří se po jejich 
vrcholcích pěšky toulají jen za doprovodu štěkotu místních psů, 
a rumunské ho� si už našly spoustu příznivců i z řad cykloturistů. 
Pro všechny návštěvníky Rumunska ze západu je exkurze po této 
zemi nejenom zeměpisným, ale především časovým transferem 
do daleké minulosti zpět. Zvláště rumunský venkov a horské ob-
lasti žijí dodnes svými několikasetletými tradicemi, mezi tu nej-
větší pak patří především chudoba…

Jeden velký park
Kromě pěších milovníků ticha hor a cykloturistů však v poslední 
době přibývá i těch, kteří se do Rumunska chtějí dostat autem, aby 
zjistili, co všechno jejich automobil dokáže, když bude vystaven 
extrémním podmínkám. A těch je v Rumunsku bezpočet, ale země 
láká i další předností. Pro řidiče automobilů, a zvláště off-roadů, 

zde takřka neexistují žádná omezení, co se týče zákazu vjezdu, 
a tak zde může automobilové dobrodružství získat mnoho neče-
kaných podob, které jsou v současnosti v západní Evropě naprosto 
nereálné a neuskutečnitelné. 

Zatímco například v evropských přírodních parcích či rezer-
vacích je přístup automobilů striktně hlídán nebo omezen, Ru-
munsko, které lze s trochou nadsázky považovat za jeden velký 
přírodní park, nic takového nezná. V Rumunsku řidič nepotřebuje 
žádná povolení, za vjezd prakticky kamkoli se nic neplatí, trasy 
tak můžete plánovat prakticky bez jakýchkoli omezení. Jedinou 
možnou překážkou zvláště pro řidiče off-roadů je tak příkrý ne-
soulad mezi mapou a skutečností, který je v Rumunsku a zvlášť 
v horách pravidlem, a tak kromě základních potřeb je nutné  
s sebou do této země přibalit i jistou dávku trpělivosti. Dobro-
družnější povahy a ty, kteří mají rádi nečekané změny, takové si-
tuace rozhodně nezaskočí a vnímat jedinečnost rumunské krajiny 
je to rozhodně neodradí.
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Apuseni – ráj na zemi
Rumunsko je především zemí nádherných Karpat protínajících 
zemi jako jedno velké obrácené „L“. Součástí takzvaných Západ-
ních rumunských Karpat je i pohoří Apuseni, které je pro turistu 
z Česka nejbližším rumunským horským cílem. Průvodce popisují 
Apuseni jako ráj na zemi, alespoň co se přírody týče, ale pro místní 
obyvatele už to tak neplatí, i když západní zdání může klamat… 
Přestože tu místní bydlí v horách takřka odříznuti od světa a jejich 
jediným dopravním prostředkem je často kromě rezivé dacie pře-
devším domácí zvířectvo, tito lidé neztratili nic z toho, co by se 
dalo nazývat srdečností, pohostinností či jakousi přírodní moud-
rostí. Vždyť co jiného jim zbývá, když tu nemají vodovod, elektřinu 
ani plyn. Příjezd turisty ze západu je tu v každém případě vždy 
výjimečná událost a také jakási atrakce svého druhu, zvláště když 
zde „mimozemšťané“ přistáli v nějakém jedinečném autě.

Horský masiv Apuseni lze přirovnat k našim Krkonoším nebo 
Jeseníkům, nejvyšší hora má 1850 metrů, jejich nejcharakteris-
tičtějším obrázkem jsou překrásné louky s pasoucím se dobytkem 
a koňmi, čisté řeky a nádherné lesy. Mezi největší lákadla zde však 
patří bezpočet krasových jeskyní či dalších skalních útvarů, pod-
zemních řek či propastí, a tak základní horolezecká výbava včetně 
čelovky a lana by zde měla být naprostou samozřejmostí. Zdejší 
jeskyně mají tu výhodu, že se do nich neplatí žádný vstup, zato 
si návštěvník musí dávat pozor, kam přesně jde a co tam hodlá 
dělat. V případě strachu či pochybností turistům povětšinou rádi 
pomohou místní, kteří zde znají doslova každý strom.

Potrava pro psy
Přestože by se zdálo, že rumunské ho� jsou místem zaslíbeným 
pouze pro dobrodruhy či vousy zarostlé dobrodruhy, infrastruk-
tura v evropském střihu pomalu (velmi pomalu) mění ráz krajiny 
i zde, a tak i v horách pomalu přibývají turistické chaty či ubytovny, 
i když by se zdálo, že ho� jsou jinak naprosto liduprázdné. Kromě 
chat či ubytoven v rumunských horách existuje něco jako útul-
ny, kde může návštěvník zdarma složit hlavu, když přichází večer. 
Komfort těchto zařízení se velmi liší – sahá od pouhých přístřešků 
až po vybavené chaty se základním vybavením. Turistům toužícím 
po komfortu pensionu nebo horské chaty se doporučuje zajistit 

• pro cestování autem je zapotřebí na hranicích koupit 
 silniční známku zvanou rovinieta
• rychlostní limity jsou podobné jako u nás, na dálnici se smí 
 maximálně 120 km/h
• při pokutování je ve většině případů možné policisty 
 uplatit, je třeba si také dávat pozor na falešnou policii
• hlavní silniční tahy v Rumunsku jsou v dobrém stavu, jejich 
 stav se rapidně horší se snižováním jejich kategorie
• ceny benzinu jsou o něco málo vyšší než u nás, kvůli kvalitě 
 benzinu či nafty se doporučuje tankovat u značek nad-  
 národních společností
• jízda po rumunských silnicích vždy vyžaduje ostražitost, 
 předvídavost a trpělivost. Po silnicích i cestách se mnohdy 
 pohybuje mnoho lidí i zvířat, silnice jsou neosvětlené 
 s neoznačenými překážkami.
• řidičům i posádce se doporučuje přibalit si z bezpečnost-
 ních důvodů do auta reflexní vesty
• spaní v autě se v Rumunsku z bezpečnostních důvodů 
 nedoporučuje, policie tyto případy často pokutuje, v horách 
 je situace jiná  

DO RUMUNSKA AUTEM – 
ZÁKLADNÍ INFORMACE

si ubytování předem, neboť Rumunsko je velice nevyzpytatelné 
místo a nejznámější ubytovací kapacity bývají často plné. K dob-
rodružné cestě autem do hor by však měl alespoň na pár nocí 
patřit nocleh pod širákem, neboť jedině tak je možné si vychutnat 
nádhernou rumunskou přírodu.

Rumunsko je jedinečná země a zvláště jeho ho� nabízejí ná-
vštěvníkům něco, co se na západě nedá najít. O této zemi panuje 
mnoho předsudků, například že zde žijí jenom Romové, kteří vás 
chtějí zabít, že vás všichni okradou a že se v horách ztratíte a umře-  
te hlady anebo že vás přinejlepším roztrhají divocí psi… Na to 
existuje jediná rada. Pokud návštěvník dodržuje alespoň pravidla 
zdravého rozumu, nic se mu zde nestane! Naopak setká se zde 
s nefalšovaným světem souh� člověka a přírody, který na západě 
už dávno vystřídala civilizace, chaos a lidská netečnost.
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VYBAVTE SE NA CESTY. 
I NA EXPEDICE
Chystáte se vyrazit na cesty? Popřemýšlejte o příslušenství, kterým byste si mohli svůj 
Land Rover dovybavit. Ke každému modelu je k dispozici pestrá paleta doplňků, která vám 
usnadní vaše příští expedice. Příslušenství si můžete vybrat a objednat v našem showroomu 
v Průhonicích, rádi vám pomůžeme i s montáží.

Nosič jízdních kol 
na tažné zařízení
Pokud nechcete vozit bicykly na střeše, 
nemusíte. Použijte nosič na kola, který 
se montuje na tažná zařízení. Montáž 
je snadná, navíc je nosič uzamykatelný 
pro vyšší bezpečí jízdních kol. V nabíd-
ce máme nosiče pro dva i tři bicykly. 

Střešní box
Nabídka střešních boxů je široká. 
Boxy mají objem přes 400 litrů, jsou 
uzamykatelné a vybavené �chloupí-
nacím systémem pro snadné a �chlé 
připevnění ke střešním nosičům. Vedle 
běžného boxu je k dispozici i speciální 
aerodynamicky tvarovaný box. 

Vnější ochranná plachta
Ať už dojede kamkoliv, ochraňte svůj 
land rover před všemi živly a nepřízní 
počasí. Ideální je na míru střižená pla-
chta, se kterou si poradíte velmi snad-
no a �chle vůz zak�jete.

Úložný systém na 
zadní stranu opěradla
Na cestách oceníte detaily, třeba když 
máte k dispozici více úložných prosto-
rů. Jejich počet zvyšuje praktický úlož-
ný systém určený k instalaci na zadní 
stranu předních sedadel, kde můžete 
do různých přihrádek uložit spoustu 
menších i větších předmětů. Existuje 
dokonce i v provedení z luxusní kůže. 

Střešní nosič vybavení 
pro vodní sporty
Na střeše můžete vozit nejen kola, ale 
díky víceúčelovému nosiči Aqua také 
různé vybavení pro vodní sporty, na-
příklad surfové prkno, stěžeň, kánoi 
nebo kajak. Víceúčelový držák si poradí 
i s vesly a pádly. 

Zadní přístupový žebřík
Chcete toho naložit na cestu oprav-
du hodně a využít tedy každý volný 
prostor v autě i na něm? Pak se vám 
může hodit přístupový žebřík určený 
pro model Discove�, který se instaluje 
na dveře zavazadlového prostoru a lze 
po něm bezpečně vystoupat ke střeše 
a manipulovat s nákladem. 

Elektrický naviják
Extrémní situace vyžadují sílu a roz-
hodnost. Sílu vám dáme my – elektric-
ký naviják utáhne až 4300 kilogramů. 
Zahrnuje ochranný k�t pro případ, že 
ho zrovna nepotřebujete a nepoužívá-
te. Navíc je k němu dálkové ovládání 
umožňující bezpečný provoz ze vzdá-
lenosti téměř 4 metrů. Je možné ho 
kombinovat s ochranným rámem.
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TÝM SKY: 
NEBESKÝ RECEPT 
NA ÚSPĚCH



tu, psychologie i sportovní vědy, po právu patří do první zmíněné 
kategorie. Jinak by tým nedostal tam, kde je. Jeho dítko stálo 
od samého zrodu hodně peněz. Předloni činil rozpočet týmu 24,5 
milionu liber (bezmála 900 milionů korun), což představovalo je-
denáctiprocentní nárůst proti roku 2013. 

Inspirace v Silicon Valley
Sky totiž není obyčejná stáj, je to gigant, kde si slovo „nemož-
né“ neumějí představit. Kdo má na závodech Grand Tour největší  
výpravu, která se často ani nevejde do hotelu? Sky! Kdo vozí na  
závody nejvíc kol? Sky! Kdo má na závodech nejvíc aut včetně mobil-  
heimů a pojízdné kuchyně? Sky! Kritici v minulosti Brailsfordovi 
předhazovali, že jeho tým nemá lidskou tvář, že spíš připomíná ro-
bota. Reakce? Nárůst investic do technologií i lidského potenciálu! 
A sám Brailsford se poté vydal do Silicon Valley, aby mezi mozky 
v Mekce informačního věku nasál další inspiraci. Jakkoli romantic-
ky mohou vypadat zábě� z dřevních dob Tour de France, v týmu 
Sky historii a romantiku nehledejte. Tady se tvoří budoucnost.

Stroje…
To, jak se snoubí sport, špičková technologie a požadavky týmu Sky, 
zcela vystihuje vývoj závodního stroje, který má aktuálně parta ko-
lem týmové jedničky Chrise Frooma k dispozici. Po prvním triumfu 
vyzáblého cyklisty na Tour de France v roce 2013 přišel ze strany 
týmu požadavek, aby kolo pro obhajobu strčilo svého předchůdce 
do kapsy. „Chtěli jsme nej�chlejší stroj, a přesně to jsme dostali,“  
pochvaluje si s odstupem technický šéf týmu Sky Carsten Jeppe-
sen. Mezitím ale pěkná řádka lidí prožila hodně bezesných nocí. 

Slavné značky, velká jména… Tohle spojení zkrátka funguje. A je to 
tak i v případě spolupráce značky Jaguar se Sky. Když tým v roce 
2009 vykoukl z cyklistické kolébky, byl Jaguar mezi jeho kmot�. 
Od začátku bylo jasné, že se rodí něco velkého. A to platí dodnes. 
Stačí se podívat na kolonu vozů doprovázejících peloton, v níž na 
první pohled zaujmou upravené Jagua� F-Type v barvách týmu 
Sky, které obracejí naruby povědomí o využití kupé. Nebo jste už 
viděli sportovní vůz s bicykly doslova vmáčklými do střechy a zad-
ního skla?

Posouvání hranic jako motto
Příběh týmu Sky patří k těm, kolem kterých krouží hollywoodští 
scenáristé. Když šéf stáje Sir David Brailsford ukázal toto cyklis-
tické „mimino“ světu, vyhlásil plán vyhrát s ním do pěti let Tour 
de France. Nechme teď stranou fakt, že tenhle cíl byl naplněn na 
300 % a jezdci týmu Sky ovládli Starou dámu za poslední čtyři 
roky hned třikrát. Důležité je to, jakým způsobem Brailsford od 
začátku tým ve spletitých a místy temných uličkách profesionální 
cyklistiky vedl.

Tým Sky – a tady můžeme opět najít podobnost, která ladí 
s Jaguarem – totiž od prvních momentů začal posouvat své vlast-
ní hranice. To je zásadní Brailsfordovo motto pro přežití v elitním 
sportu: „Přestaň se posouvat dopředu a padneš jako moucha!“ 
A druhé týmové heslo zní: „Ještě nebyla vyvinuta metoda, která 
by nemohla být vylepšena.“ Lze namítnout, že nic není nemožné, 
když jsou na to peníze. Ano. Jenže úspěšné manaže� od těch 
neúspěšných rozděluje především to, že peníze umějí sehnat. 
A Brailsford, ověnčený vysokoškolskými diplomy z managemen-
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Královská jízda. I tak by se dalo nazvat spojení legendární automobilky 
Jaguar a cyklistického týmu Sky, který pro změnu hraje prim v elitním seriálu 
World Tour. A za pouhých sedm let si v profipelotonu vybudoval díky třem triumfům 
na slavné Tour de France podobné renomé, jakým se honosí vozy 
s typickou šelmou na kapotě.
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Jako klíčová se ukázala konstrukce karbonového 
rámu kola, a tady do h� vedle italského výrobce kol 
Pinarello vstupuje i Jaguar a jeho aerodynamické 
oddělení. „Vzali jsme kolo do našeho větrného tune-
lu a data využili pro optimalizaci jeho rámu,“ komen-
tuje zapojení automobilky vedoucí oddělení aero-  
dynamiky Jon Darlington.

Na základě spolupráce s Jaguarem sáhlo Pina-
rello ke speciálnímu tvarování trubek i dalších kom-
ponentů a světlo světa spatřil rám Dogma F8, jehož 
výstupy z tunelu všechny zainteresované ohromily. 
Výsledkem úprav totiž bylo například 84% sníže-
ní aerodynamického odporu sedlové trubky či 40% 
snížení odporu přední vidlice. Designéři řešili i ta-
kové detaily, jako optimální tvarování spodní rámo-
vé trubky, aby proudícímu vzduchu nebránily láhve 
s pitím umístěné v držácích uvnitř rámu. Celkově byl 
nový rám o 40 % aerodynamicky efektivnější než 
jeho předchůdce. „To je velmi důležité číslo,“ upo-
zorňuje šéf italské firmy Fausto Pinarello.

Tým Sky sice v roce 2014 s obhajobou neuspěl, 
protože Froome musel kvůli zranění odstoupit, ale 
stájový lídr si vše vynahradil v roce 2015, kdy se 
ujal po sedmé etapě vedení v průběžném pořadí a až 
do cíle na pařížském bulváru Champs-Elysées slavný 
maillot jaune nevysvlékl. „Sednout na tohle kolo je 
fantastický pocit. Šlápnete do pedálů, projedete pár 
zatáček a prostě cítíte tu sílu, která vás tlačí vpřed,“ 
pochvaluje si Froome.

„Na začátku byla myšlenka získat nejlepší tech-
nologii, abychom mohli vyrobit nejlepší rám pro nej-
lepší závodní kolo na světě. A ten nyní tým Sky má,“ 
reaguje skromně Fausto Pinarello. A konečně, ze 
spolupráce těžil i Jaguar. „Byla to všestranně pozi-
tivní spolupráce. Pro nás bylo velice přínosné sledo-
vat management kvality, který je ve Sky uplatňován,“ 
dodal Jon Darlington.

… a lidé
Tým Sky původně začal fungovat s vizí �ze brit-
ského týmu, který chtěl propojit zkušené jezdce 
s dravým mládím. S vrcholnými ambicemi bylo sice 
brzy jasné, že jen se závodníky z ostrovů Brailsford 
díru do světa neudělá, nicméně od samého začátku 
v týmu fungují i současné opo� jako Froome, Ge-  
raint Thomas či Ben Swi´. První závod jezdci v dnes 
již typických černých dresech s modrými prvky ab-
solvovali v lednu 2010 při jednodenním závodu 
v australském Adelaide a Greg Henderson vybojoval 
historicky první týmový triumf. Wiggins v témže roce 
vyhrál prolog na Giru d’Italia a tým dostal divokou 
kartu pro Tour de France, kde ale bylo nejvýraznějším 
úspěchem druhé místo Gerainta Thomase ve třetí 
etapě, do průběžného pořadí jezdci Sky významně 
nepromluvili. Během premiérové sezóny mezi elitou 
nicméně Sky nasbíral celkem dvaadvacet vítězství.

O rok později už o sobě stáj dávala vědět ješ-
tě víc a Wigginsův triumf na proslulém Critériu du  
Dauphiné nejvyšší ambice potvrdil. Na Tour de  
France stáj získala historicky první etapové vítězství, 
ale zranění a odstoupení Wigginse znamenalo ko-
nec nadějí. Rok na to už ale šlo všechno podle plánu 
a Wiggins si s velkou podporou Frooma dojel pro 
celkový triumf.

Pro rok 2013 byl lídrem pro jubilejní 100. roč-
ník Tour určen Froome. Tento nenápadný blonďáček 
detailně vytyčené cíle zcela naplnil a získal pro Sky 
druhý celkový triumf v řadě. A mimo to zcela šokoval 
cyklistický svět svými výkony, když ve stoupáních na 
Ax 3 Domaines, Mont Ventoux a v časovce jednotliv-

ců doslova dehonestoval soupeře. Froomova domi-
nance sice ve stínu skandálního odhalení dlouhole-
tého podvádění sedminásobného vítěze Tour Lance 
Armstronga vyvolala spekulace o možném dopingu, 
britský jezdec ale zapojení nepovolených látek ra-
zantně odmítl a dlužno dodat, že výsledky jeho do-
pingových testů nebyly nikdy zpochybněny.

Jak už zaznělo, v roce 2014 se Froomovi nepo-
dařilo sen o obhajobě vyplnit, protože po dvou těž-
kých pádech se s pelotonem loučil předčasně. O to 
víc si hubený rodák z keňského Nairobi spravil chuť 
loni. Před startem nejslavnějšího etapového závodu 
planety bylo navýsost jasné, že na Staré dámě jsou 
karty rozdány ve smyslu „všichni proti Sky“. I proto 
jel Froome s defenzivnější taktikou, než u něj bývalo 
zvykem. I tak byl ale již po sedmém dějství ve žlutém 
trikotu, v němž vydržel až pod Vítězný oblouk. Další 
úchvatné představení šelem z týmu Sky, při němž 
už asistoval i nadějný český závodník Leopold König.

A co chystají nebeští jezdci na letošní sezónu? 
I bez znalostí detailních plánů Sira Brailsforda je jas-
né, že to bude stát za to. 

LEOPOLD KÖNIG: JAKO Z ČESKÉ LIGY 
DO CHAMPIONS LEAGUE

Doslova šok prožil Leopold König, když jako čerstvá akvizice stáje 
Sira Brailsforda na přelomu roku poprvé naskočil do tréninkového 
procesu týmu Sky. Materiální zázemí i mohutnost týmové podpory 
jej dokonale zaskočila. Ze svého předešlého angažmá v týmu 
Net-App byl například zvyklý čerpat pokyny k přípravě z papíru, 
v novém působišti si ale musel zvykat na přístup odpovídající je-
denadvacátému století. „Každý z týmu dostal iPhone a MacBook. 
Informace nám posílají přes WhatsApp. Srdcem všeho je dropbox, 
kde najdu detailně rozpracovaný denní plán,“ nechal se český 
závodník slyšet v rozhovoru pro MF Dnes. Když byl König s pře-
dešlým týmem na soustředění, měli tréninkem rozlámaní jezdci 
k dispozici jednu fyzioterapeutku. Loni byli ve třech trénovat na 
Kanárských ostrovech a tým Sky tam s nimi vyslal kouče, maséra, 
fyzioterapeuta, mechanika a výživového poradce.

„Je to, jako kdyby fotbalista skočil z české ligy do mužstva, 
které vyhrává Ligu mistrů. Sky si za pět let vytvořil auru čehosi 
zcela výjimečného, až nedotknutelného. Proto jsem sem šel. 
Abych měl kolem sebe lidi, kteří umějí vyhrávat, a získal jejich 
mentalitu,“ poznamenal König.

Foto: Č
TK



INGENIUM – MOTOR 
SVĚTOVÉ TŘÍDY
Nové moto�, které se právě začaly objevovat v nejnovějších modelech značky 
Jaguar Land Rover, jsou revoluční nejenom pro tyto vozy. Zároveň svými vlastnostmi 
nastavily laťku všem konkurenčním výrobcům.
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MOTOR INGENIUM 
VZNIKL NA ZÁKLADĚ
MODULÁRNÍ ARCHITEKTU-
RY UMOŽŇUJÍCÍ HO 
SESTAVOVAT Z UNIFIKO-
VANÝCH ČÁSTÍ PODOBNĚ 
JAKO STAVEBNICI.

Modulární konstrukce nejsou v automobilovém prů-
myslu ničím novým. Nejenom trend „downsizingu“, ale 
především požadavky na co nejnižší výrobní náklady, co 
největší možnou variabilitu dílců a v neposlední řadě 
také požadavek na co nejvýkonnější, a přitom co nej-
čistší techniku už nějakou dobu vedou přední světo-
vé automobilky k důležitým rozhodnutím své stávající 
výrobny buď přestavovat, nebo stavět zbrusu nové. 
Podobně jako svět automobilového průmyslu pomalu 
začínají ovládat modulární podvozkové platformy, cesta 
do budoucnosti aut vede i přes modulární agregáty. 

Před rozhodnutím postavit novou továrnu na 
moto� stála před několika lety i společnost Jaguar  
Land Rover. Učinit tak „na zelené louce“ s sebou sa-
mozřejmě přineslo obrovské vstupní náklady. Zmíně-
nou „zelenou loukou“ se staly pozemky o rozloze více 
než sto tisíc metrů čtverečních severně od britského 
Wolverhamptonu ve West Midlands. V říjnu roku 2014 
ji slavnostně otevírala sama královna. Výstavba nové 
továrny, která se stala pracovním místem čtrnácti set 
lidí, si v konečném součtu vyžádala investici bezmála 
půl miliardy liber, na druhé straně však z této nevýhody 
vzešla jedna obrovská výhoda. Inženýři při vymýšlení, 
konstrukci a výrobě zbrusu nového agregátu nebyli 
omezeni žádnou stávající restrikcí anebo technologic-
kými nedostatky existujícího vybavení. Protože návrh 
zcela nového motoru Ingenium začal opravdu na „čis-
tém archu papíru“, mohli si dovolit ke konstrukci při-
stoupit bez jediného kompromisu. 

Více, než se čekalo
S podobným nasazením, s jakým se Jaguar Land Rover 
v posledních letech pustil do přeměny designu svých 
vozů, přistupuje i k široké aplikaci nejnovějších tech-
nologií. Vymyslet, zkonstruovat a otestovat zcela nový 
motor tak pro značku bylo nejenom v souladu s jejím 
celkovým inovativním přístupem k výrobě aut, ale po 
učinění tlusté čá� za minulostí volala i zastaralá kon-
strukce stávajících motorů. Poptávka ze strany klientů 

Ke konstrukci nového motoru přistupovali inženýři zcela bez kompromisů…
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po ekologických, ale zároveň výkonných motorech 
se pro značku stala imperativem, na jehož splnění si 
dala pouze několik let, výsledek intenzivní práce však 
předčil všechna očekávání. Jen během prvních pár 
měsíců od uvedení zbrusu nového motoru Ingenium 
na trh obdržela automobilka šest a půl tisíce objed-
návek na nový Land Rover Discove� Sport – tedy na 
model, který byl tímto motorem osazen jako první. 

Nový motor Ingenium (latinský výraz pro přiro-
zenost) vznikl na základě takzvané modulární archi-
tektu�. Ta za pomoci jednotlivých modulů dovoluje 
motor sestavovat z jednotlivých unifikovaných částí 
podobně, jako se z dílků staví stavebnice. Výhoda 
těchto modulů spočívá v tom, že jsou vždy stejné pro 
stavbu jak zážehových, tak vznětových motorů, jsou 
dokonce připraveny souznít i s hybridními, plug-in 
či dalšími budoucími technologiemi. Motorové bloky 
jsou vyrobeny z pevné, ale lehké slitiny hliníku a mají 
vždy stejný zdvih, vrtání i rozteč jednotlivých válců, 
každý válec má rovněž identický objem 500 cm3.  
Modulární technologie pak jednak dovoluje mě-
nit počet válců (do budoucna se plánuje výroba tří-, 
pěti- a šestiválců) a jednak umožňuje i mnohé dal-
ší technické variace, například kombinaci s několika 
druhy převodovek a přizpůsobení pohonům na různé 
nápravy vždy podle individuálního požadavku na daný 
agregát. Nehledě na větší efektivitu celé výroby se 
díky modulární architektuře rovněž velmi u�chluje čas 
mezi vznikem požadavku na výrobu motoru a jeho ná-
slednou montáží do vozu. Díky modulární architektuře 
je možné moto� Ingenium montovat jak podélně tak 
napříč.

Efektivita, výkon i ekologičnost
Nový motor je tak v porovnání se svými předchůdci 
o celých osmdesát kilogramů lehčí, jeho vnitřní tření 
je o 17 % nižší a na rozdíl od svých předchůdců má 
díky nejnovějším technologiím také několik technic-
kých specialit. Jsou jimi například počítačem řízené 
olejové čerpadlo, které chladí motor a dodává do něj 
olej vždy podle jeho aktuálních potřeb, počítačově 
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řízené chlazení celkové teploty i chlazení pístů opět 
podmíněné teplotou, otáčkami či jízdními podmín-
kami. Motor má dále vyosenou klikovou hřídel mimo 
střed bloku a zjednodušený pohon vačkových hřídelí, 
které jsou nyní namísto kluzných ložisek opatřeny lo-
žisky kuličkovými, a centrálně umístěné vstřiky. Aby 
bylo dosaženo velké efektivity při zachování tolik po-
třebného výkonu, má motor samozřejmě i variabilní 
časování ventilů, o úspornost se zase postará start-
-stop systém. Díky všem těmto vylepšením se moto-
� Ingenium vyznačují výjimečnými charakteristikami 
i v nízkých otáčkách, a také z tohoto důvodu (nemluvě 
o emisích CO2) jsou všechny moto� bez rozdílu vždy 
opatřeny turbodmychadlem.

Všech výše uvedených hodnot bylo dosaženo 
díky mnoha dalším vylepšením jako například nízko- 
tlakou recirkulací výfukových zplodin anebo selektivní 
katalytickou redukcí. Mnoho energie bylo v neposled-
ní řadě věnováno snížení hluku i vibrací agregátu na 
co nejnižší možnou hranici.

Na základě všech parametrů nového moto-
ru Ingenium značka Jaguar Land Rover slibuje, že 
se výrazně sníží i četnost servisních prohlídek mo-
torů Ingenium. Například u dieselů se prodloužily na  
25 000 až 33 000 kilometrů, což výrazně snížilo ná-
klady na provozování vozidla. „Nová rodina motorů 
Ingenium bude jistě určovat trendy. Tím, že se jako 
první objevily v Land Roveru Discove� Sport, učinily 
z tohoto auta nejvšestrannější kompaktní prémiové 
SUV na světě,“ řekl ředitel výrobního programu znač-
ky Murray Dietsch. Nové moto� Ingenium se začaly 
vyrábět v září roku 2014 nejprve ve dvou výkonnost-
ních variantách (163 a 180 koní) a kromě Discove� 
Sport jsou osazovány rovněž do Jaguaru XE (zatím 
pouze se vznětovými agregáty) a do nového „perfor-
mance crossoveru“ Jaguar F-Pace.

Tvrdá zatěžkávací zkouška
Moto� Ingenium se však nenarodily pouze na papí-
ře! Stejně důležité jako jejich návrh a konstrukce bylo 
i jejich náročné testování, které se řadí mezi jedno 

Dvoulitrový čtyřválcový přeplňovaný 
motor Ingenium o výkonu 163 koní 
s turbodmychadlem s variabilní 
geometrií lopatek a se vstřikováním 
Common Rail doplněný osmistupňovou 
automatickou převodovkou spotřebuje 
na sto kilometrů jízdy v kombinovaném 
provozu jen 3,8 litru nafty a jeho emise 
jsou pouze 99 g CO2/km. Jeho silnější 
varianta o výkonu 180 koní má kom-
binovanou spotřebu pouze 4,2 litru 
nafty na 100 km a emise pouze 109 g 
CO2/km. Oba agregáty dosáhnou 
přibližně stejné maximální rychlosti 
227 km/h, zajímavé je však srovnání 
krouticího momentu. Zatímco hodnota 
slabší varianty nového vznětového In-
genia se pohybuje na 380 Nm, silnější 
diesel dosáhne hodnoty 420 Nm. 
Pro oba agregáty platí tyto hodnoty 
krouticího momentu ve spektru otáček 
od 1750 do 2500 otáček za minutu. 
Oba motory vyhovují emisní normě 
Euro6, která pro nové automobily 
začala platit začátkem tohoto roku. 

DVĚ VARIACE NA 
JEDNO TÉMA

z nejnáročnějších nejenom v historii značek, ale také 
v celých dějinách automobilismu. Aby byla zjištěna 
všechna data jejich životnosti a také všechny výkon-
nostní paramet�, moto� strávily desítky tisíc hodin 
na motorové brzdě a najely více než tři miliony kilo-
metrů v reálném provozu za všech možných povětr-
nostních podmínek. Automobilka Jaguar Land Rover 
si byla dobře vědoma skutečnosti, že chce-li přijít 
s opravdu výjimečným motorem, nesmí být náhodě 
ponechán ani jediný aspekt jejich fungování. „Díky 
své konstrukci i náročnému testování mohu svědo-
mitě prohlásit, že moto� Ingenium zcela naplňují naši 
snahu nabídnout klientům to nejlepší, co v součas-
nosti existuje,“ charakterizoval nové agregáty Ron 
Lee, ředitel vývoje pohonných jednotek značek Jaguar  
a Land Rover.

Zatímco díky použití hliníku a jeho slitin na pod-
vozcích i karoseriích se automobilce Jaguar Land Rover  
podařilo dosáhnout výrazného zlehčení i zpevnění 
konstrukce svých automobilů, zcela nový modulární 
motor je dalším krokem k tomu, aby klienti milující jak 
výkony a spolehlivost, tak i ekologii volili právě vozy 
těchto značek. Továrna na moto� Ingenium ve Wol-
verhamptonu plánuje produkci půl milionu agregátů 
ročně, všechny z nich se objeví výhradně ve vozidlech 
prodávaných v Evropě.
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Jaguarem se nejezdí na nákupy, tento auto-
mobil svého majitele reprezentuje, je pomysl-
nou vstupenkou, která otevírá dveře do lepší 
společnosti. Milovníci aut tuto pravdu znají. 
I proto mají slavní a bohatí tyto skvosty za-
parkované ve svých garážích. Pokud pomýš-
líte na koupi takového drahokamu, musíte 
mít na svém účtu částku, která rozhodně není 
zanedbatelná. Tak to prostě v tomto světě  
automobilových skvostů chodí. 

Klenoty automobilky, která byla založe-
na v roce 1922, se vyvíjejí už téměř sto let. 
Na samém počátku stáli William Walmsley 
a William Lyons, kteří zvolili pro start název 

„SS Cars Ltd“. Současné jméno Jaguar nese 
automobilka od roku 1945. Dvacáté století 
bylo ve znamení elegantních sportovních vozů 
a luxusních limuzín, tady vznikala tradice, kte-
rá pokračuje i v tomto tisíciletí. A její rozmach 
nekončí. Ani snad nemůže.

Žádná strana netratí!
Stačí se podívat na pár jmen, která se prohá-
něla v automobilu se znakem, kde se pyšně 
tyčí skákající jaguár, ona šelma, která stále 
okouzluje. Spektrum osobností nabízí vše, 
co vás jen napadne. Winston Churchill, býva-
lý britský politik, premiér Spojeného králov-

JAGUAR. KDYŽ VÁŠ 
ŽIVOT PROVÁZÍ SLAVNÝ 
RODOKMEN
Když se řekne „Jaguar“, milovník aut zpozorní. Ví, že se při vyslovení tohoto 
jediného slova dostává do jiné dimenze. Tady jde o vyšší úroveň. Výšiny, které 
nepatří smrtelníkům, výšiny, kde se snoubí elegance, komfort, preciznost a styl. 

VOZY JAGUAR 
BYLY VŽDY TAK 
TROCHU „SVÉ“
A HLAVNĚ Z NICH BYL 
VŽDY CÍTIT JEJICH 
VZNEŠENÝ BRITSKÝ 
RODOKMEN.
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JAGUAR. KDYŽ VÁŠ 
ŽIVOT PROVÁZÍ SLAVNÝ 
RODOKMEN

Jednou z nejpopulárnějších žen světa je 
Kate Middletonová. Čtyřiatřicetiletá 
vévodkyně z Cambridge, manželka 
prince Williama, vévody z Cambridge. Už 
jen tyto tituly budí pozornost. Když Kate 
vystoupila z jaguaru, zamávala kamerám 
a fotografie se rozletěly do celého světa. 
Fantastická reklama! Pokud zůstaneme 
u královského rodu,  královna Alžběta II. 
také byla zvěčněna, jak řídí svůj jaguar.

Mezi majitele patří i světoznámý herec 
Harrison Ford, který vlastní model z roku 
1955 Jaguar XK 140 a garážuje ho blízko 
svého domova v Kalifornii. Tento kultovní 
vůz dosahuje rychlosti až dvě stě kilome-
trů za hodinu.

Pokud zavítáme do českých luhů 
a hájů, i tady parkují jaguary u jmen, 
která plní novinové titulky. Zpěvák 
a herec Vojta Dyk našel souznění s mo-
delem E-Type Cabrio. „Jsem tak trochu 
požitkář, cestou si rád pročistím hlavu,“ 
vysvětlil pro metro.cz, proč zrovna tato 
volba. Dalším hudebníkem, který si libuje 
v této značce, je zpěvák kapely Monkey 
Business Matěj Ruppert, který má typ 
XJ12 z roku 1982. „Vždycky se mi tohle 
auto líbilo, měl jsem ho už jako dítě, 
tehdy jako angličáka, a je podle mě stále 
nádherný. Je to můj první mazlík, jak mu 
říkám,“ tvrdí s láskou o autě, které koupil 
od svého kolegy a kamaráda z Monkey 
Business Romana Holého. 

S touto šelmou se spojila i modelka 
Andrea Verešová, která se zapojila 
do focení kampaně pro vozy Jaguar. 
Půvabná slovenská topmodelka se stala 
tváří pro jaro 2014. Loni v červnu se sta-
la tváří Jaguaru i česká modelka Taťána 
Kuchařová. Vítězka Miss World a vítězka 
Miss České republiky z roku 2006 díky 
spolupráci s firmou, která nabízí luxusní 
vozy, bude užívat komfortu Jaguaru. 
„Tenhle vůz budu užívat půl roku a pak 
dostanu na vyzkoušení jiný model, 
kterým budu jezdit opět půl roku,“ řekla 
při předání Kuchařová. Zajisté byla spo-
kojená. Kdo by nebyl? 

SLAVNÍ ZA 
VOLANTEM 
JAGUARU

ství, je dodnes považován za jednoho z nej-
významnějších státníků dvacátého století. 
I on se řadil mezi fanoušky této značky. Kdo 
by neznal světovou fotbalovou ikonu Davida 
Beckhama? Ten se stal dokonce ambasado-
rem Jaguaru. A obě strany věděly, že ani jed-
na nebude tratit… 

Hudebníci, herci, sportovci, podnikatelé, 
celebrity, auta a finance. To vše je spojené, 
propojené, zkrátka funguje. V roce 1968 si 
i kapela Led Zeppelin v Londýně zapózovala 
před jaguarem. Jackie Stewart, bývalý skot-
ský pilot Formule 1 a trojnásobný mistr světa, 
je také příznivcem této značky. Jak by ne! On 
tomuto průmyslu rozumí. 

Americký herec Steve McQueen byl jed-
nou přistižen ve svém Jaguaru XK-SS, když 
překročil povolenou ®chlost. Vedle něj přitom 
seděla těhotná žena. Oběma se poté dostalo 
policejního doprovodu do nemocnice. Zapů-
sobilo snad hercovo renomé, těhotná žena, či 
něco jiného?

Otázka prestiže
Stát se součástí této globální značky mají zá-
jem i firmy, kterým záleží na vlastním jménu 
a rozvoji. Ale vše nejde vždy hladce. Svízelné 
a dlouhotrvající nadbíhání zažil v roce 2004 
největší výrobce energetických nápojů na svě-
tě, rakouská firma Red Bull. Po dlouhých le-
tech čekání se konečně dočkala a vstoupila do 
Formule 1. Za symbolický jeden dolar se stala 
součástí týmu Jaguar Racing. Opět spojení 
silného, bohatého se světoznámým jménem. 
Ano, byznys svádí dohromady cesty velkých 
a mocných. Ale nejen Jaguar je lákadlem pro 
nadité účty úspěšných! Jaguar smýšlí i ob-
ráceně, protože ví, že historie má svoji cenu, 
která naopak léty roste. V roce 2014 Jaguar 
koupil celosvětově největší sbírku historic-
kých britských aut. Kolekce londýnského zu-
baře a multimilionáře Jamese Hulla čítala 543 
britských automobilů. Cena za transakci byla 
neveřejná, britský Daily Mail ji odhadl na sto 
miliónů liber. 

Ačkoli v této branži jde o klenoty a ceny, 
které si každý nemůže dovolit, na tyto kra-

savce jde pohlédnout i v Česku. A to v Tře-
bíči, kde je expozice sportovních vozů. „Vozy  
Jaguar byly vždy tak trochu ‚své‘ a hlavně 
z nich byl vždy cítit jejich vznešený britský 
rodokmen. Jejich služeb s oblibou využívá 
i britský královský dvůr,“ píše se na webových 
stránkách vystavovatelů. 

Vždy v centru pozornosti
Jelikož jde o zboží, které láká, občas se sta-
ne i motivem pro krádež. Tuto nepříjemnou 
záležitost zažil i jeden Američan, který se do-
čkal svého vozu až po šestačtyřiceti letech, 
přitom mu byl ukraden v roce 1968. Celníci 
jej odhalili na lodi, které plula do Nizozemska. 
Proč taková daleká cesta? Je to snadné! Po-
kud auto, které stálo při koupi pět tisíc dolarů, 
zrenovujete, tak najdete kupce, který dá poté 
i dvacetinásobek původní ceny. Ano, značka 
Jaguar, to je prestiž, která má svoji hodnotu. 
A to nejen historickou.

Občas se na trhu objeví kus, který je na 
prodej. Jenže za částku, u které většina jen hlu-
boce polkne. Leckdy se ale jméno majitele svět 
nedozví, ten chce svůj vysněný poklad jen do 
své sbírky, chce ho mít pro sebe. Nepotřebuje 
dav obdivovatelů, dav novinářů. Ne, mezi maji-
teli jaguarů jsou i ti, kteří by mohli vydávat své 
jmění na odiv, ale nechtějí, nemají potřebu. Před 
lety byl vydražen závodní jaguar vyrobený v roce 
1955. Nakonec ho získal fanoušek z Velké Bri-
tánie, který za něj zaplatil přes šedesát miliónů 
korun. Majitel neznámý, zato jaguar v centru 
pozornosti. Tak jak to má být! 
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