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S P OJ I T  P Ř Í J E M N É
S   UŽ I T E Č N Ý M

okud řekneme, že X3 je jedním 
z  nosných pilířů světa BMW, ne-
budeme daleko od  pravdy. Puris-
ty sice možná potěší, že prodeje 

řady 3 se svými bezmála 400 tisíci ročně 
překonávají čísla X3 takřka trojnásobkem, 
nicméně posledních 17 let obliba SUV stá-
le a  utěšeně roste. Důvodů je hned něko-
lik a  módní trend „es-ú-véček“ rozhodně 
není ten hlavní.

BMW X3 zkrátka patří mezi dobře po-
stavená a  ještě lépe tržně zacílená auta. 
Bylo jedním z  prvních prémiových SUV 
střední velikosti a  v  této roli zůstává do-
dnes, navíc jako jedno z mála SUV umí po-
těšit i nadšené řidiče. Zadržte s tou objed-
návkou karty na  Ring, M3 na  chůdách to 
fakt není a informace od volantu jsou spíše 
ozvěnami z  hlubokého lesa než souvislým 
recitálem pravých sportovních aut. Nicmé-
ně v  rámci možností své váhové kategorie 
je X3 velmi příjemně hbité a především ctí 
základní mantry svižné jízdy: brzdy rea-
gují okamžitě (v  tomto si opravdu neza-
dá s  Porsche Macan, brzdová soustava je 
značně naddimenzovaná), řízení umožňu-
je přesně volit stopu a sladění převodovky 
s motorem je naprosto excelentní, což bývá 
koneckonců snad nejsilnější stránkou ba-
voráků 21. století a  vymezuje je proti Audi 
a  Mercedesu. Jakmile se celý tento „an-
sámbl“ dostane do  tempa, podvozek ho 
umí bez problémů podržet a to nemluvíme 
o jeho „eMkové” variantě, která je až příliš 
tvrdá a  krom hodně podlomeného kom-
fortu na našich silnicích má i jisté tenden-
ce k  odskakování. Tajným tipem v  tomto 
ohledu jsou jednoznačně základní, malá 
kola a pneumatiky s dostatečným profilem 
– sice nebudete lvem vesnických diskoték, 
ale uspoříte pár kaček. A hlavně si užijete až 
nečekaně komfortu. BMW by si jistě ušet-
řilo mnoho kritiky, kdyby i do testů v roce 

2015 čerstvého auta vyslala takto 
vybavené exempláře, neb ve  své 
přirozenosti je podvozek kouzel-
ně vyvážený.

Jízdní talent jde na vrub z vel-
ké části pohonu xDrive, který 
straní zadní nápravě, takže s tro-
chou umu a výkonu šestiválců lze 
auto řídit i  plynem, případně si 
užít zábavy na sněhu. Díky těmto 
vlastnostem v zásadě nemá kon-
kurenci - v  prémiové kategorii 
Mercedes produkuje sice velmi 
kvalitní GLC, ale těžko s ním bu-
dete mít chuť jezdit dveřmi na-
před při cestě k lyžařskému vleku, 
elektronika by vám to ve  finále 
ani nedovolila. A  Audi Q5? To je 
nastavením podvozku i  křivek 
výkonu „bavoráku“ blíže, ale 
Quattro preferuje spíš efektiv-
ní neutralitu až nedotáčivost než 
zábavnou přetáčivost. Macan je 
pak takovou hodně vycizelovanou 
Q5kou, na  všechny shlíží shora 
nejen dynamicky, ale hlavně ce-
nově. Milánská Alfa Stelvio bude 

t e x t Libor Hlisnikovský

f o t o Daniel Martinek

Interiér —
Vypadá příjemně a přehledně, s M-paketem a větší 
navigací Profesional je hoden prémiového statusu BMW

Když musíte poslechnout manželku, ale přesto chcete 
zábavné BMW, může být vaší volbou minulá generace X3.  
Za cenu Kodiaqu dostanete schopné SUV, ve kterém 
nebudete trnem v oku okolí.

Kola —
Ani s menšími koly nevypadá X3 blbě, větší ráfky 
s menším profilem pneu a runflaty podvazují komfort

n á k u p n í  k o š í k  b m w  x 3  ( F 2 5 ) v e  s p o l u p r á c i  s

P

Věci, které se hodí —
Moderní volič automatu máte vždy, 
k dispozici jsou i jízdní profily 
a vítaná vypínatelná stabilizace
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Brzdové destičky sada (Bosch) 2 203 Kč
Čelní sklo (AGC) 5 182 Kč
Rozvodový řetěz sada (FEBI) 9 251 Kč
Stěrače sada (Bosch Aerotwin) 968 Kč
Akumulátor 95 Ah (Varta AGM) 8 906 Kč
Alternátor (Bosch) 20 676 Kč

Zdroj: www.autokelly.cz

V autorizovaném servisu logicky zaplatíte víc než 
u nezávislých specialistů, ti však v rámci obliby BMW 

často disponují slušným know-how a není důvod 
vám je vymlouvat. Pozitivem bavoráků prodaných 

v ČR bývá servisní paket BMW Service Inclusive, díky 
němuž 5 let/100 000 km dostávalo dané auto péči 
výhradně originálních dílen, protože to zákazník 

dostal v ceně. Na pěti a víceleté vozy BMW pak nabízí 
speciální zvýhodněné servisní ceny, což se druhým, 

méně bonitním majitelům, docela hodí.

užitečné odkazy

www.bmw.cz
www.bmw.de
bmw-club.cz

Motor: Přeplňovaný vznětový 4válec                                                   

Zdvihový objem: 1 995 cm3                                                                                                  

Nejvyšší výkon: 140 kW/4000 min-1                                                                

Točivý moment: 400 N.m/1750-2200 min-1                                                                      

Převodovka: 8stupňová automatická                     

Pohon 4x4                                                                            

Rozměry: 4 657 x 1 881 x 1 661 mm                               

Rozvor: 2 810 mm                                                     

Zavazadlový prostor: 550-1600 l                                       

Nádrž: 67 l                                                                                                               

Maximální rychlost: 210 km/h                                                                           

Zrychlení 0-100 km/h: 8,1 s                                                             

Provozní hmotnost: 1 820 kg                                                  

Pneumatiky: 245/50 R18                                    

Spotřeba: 5,2 l na 100 km                                             

Cena: 1 211 812 Kč (2016)

ceny náhradních dílů

ceny servisu

BMW X3 20d xDrive (2016)

www.bmwklub.cz
www.bmw-club.cz
www.bmwforum.cz

BMW X3 30d xDrive: rok 2014, původ CZ, stav 
dobrý, bazar, najeto 192 000 km, šedá metalíza, 

litá 17“ kola, automatická převodovka, bixenony, 
cena 440 000 Kč.

BMW X3 20d xDrive: rok 2016, původ CZ, stav 
velmi dobrý, dealer BMW, najeto 92 000 km, 

černá perleť, litá 18“ kola, automatická 
převodovka, bixenony, navigace, zimní sada kol, 

cena 629 000 Kč.

BMW X3 35d xDrive: rok 2016, původ D, stav velmi 
dobrý, bazar, najeto 103 000 km, červená pastel, 
litá 18“ kola, automatická převodovka, M-paket, 

bixenony, nezávislé topení, navigace, hifi, 
cena 740 000 Kč.

selháváním zadního diferenciálu ve  všech 
modelových letech. Inženýři trochu pod-
cenili schopnosti motoru a u mnoha exem-
plářů nejsou výjimky ani dva spotřebované 
diferenciály během méně než 60  000 km. 
Vynalézavý překupník dovede situaci do-
časně uklidnit použitím hustšího oleje, vě-
nujte proto řádnou pozornost typickému 
hučivému zvuku od  zadních kol a  nesnažte 
se náznaky takových projevů připsat vlastní 
paranoie. I pokud se s popsaným problémem 
nesetkáte, přesto vám doporučíme okamži-
tou návštěvu autorizovaného servisu BMW. 
Tam si u vašeho, zatím tichého, diferenciá-
lu nechejte vyměnit olej, zabráníte tak pří-
padným dražším problémům s  kolabujícím 
difem. Motory 30d a  35d samy jsou velmi 
dobré a ve variantě LCI ještě lepší, jen u 35d 
nelze doporučit týraná auta s nájezdem nad 
150  000 km - konstrukce s  dvěma turbod-
mychadly je extrémně složitá a  daní za  zá-
žitky jsou vysoké udržovací náklady. Naopak 
30d je poměrně vděčným tažným koněm 
a nájezdy ve vysokých statisících nejsou vý-
jimkou. Především díky dovozům ze zemí 
s daňovými výhodami (Benelux, Itálie, Fran-
cie…) se u dieselů ještě můžeme setkat s va-
riantou sDrive 18d s  pohonem zadních kol. 
Taková „x-trojka“ ale přestane dávat smysl 
nejen absencí 4x4, ale povětšinou i zbědova-

z druhé ruky jednoznačně dominují naftové 
agregáty, proto jimi začněme. Obě dvě vari-
anty této generace „x-trojky“ nabídly vari-
anty 18d, 20d, 30d a 35d: první dva z těchto 
motorů mají čtyři válce, varianty začínající 
trojkou značí řadové šestiválce lišící se po-
čtem turbodmychadel.

Nejpočetnější 20d před faceliftem na-
bídla 135kW a  celkem dynamický projev, 
nicméně bohužel i  velmi slabou stránku, 
kdy napínáky rozvodového řetězu selháva-
jí na většině exemplářů. Typické zazvonění 
zpod kapoty při studeném startu by mělo 
předznamenat váš okamžitý odchod od vy-
hlídnuté koupě. U  vozidel s  nájezdem nad 
120  000 km bývá ideálním scénářem nale-
zení takové X3, která prošla preventivní vý-
měnou nejlépe v rámci autorizovaného ser-
visu. Skvělé zprávy pak přinesl facelift LCI 
- v  roce 2014 zavedl nejen zvýšení výkonu 
na  140kW, ale i  jiný vršek motoru a  hlavně 
úplně bezproblémové rozvody. Specifikace 
20d LCI, kterou vidíte na fotografiích, před-
stavuje nejspolehlivější variantu celé palety 
nabízených variant.

Šestiválce 30d/35d všech modelových 
roků nabídnou úžasnou dynamiku, kdy bi-
turbo 35d LCI dovede se svými 5 sekunda-
mi na stovku zničit ego nejednoho sporťáku. 
Nicméně u obou se setkáváme s chronickým 

skvělou volbou individualistů se zálibou 
ve  všem italském, nicméně trží nabídka je 
proti ostatním desetinová a  ceny slušných 
kusů startují někde nad 800 tisíci korunami.

BMW X3 generace F25 lze rozdělit 
na  modely F25 (výchozí) a  F25 LCI (face-
lift). Modernizace v  roce 2014 učinila z  X3 
modernější auto, které neudělá ostudu ani 
v  porovnání se současnou produkcí bavor-
ské značky. Model před faceliftem nejvíc 
trpí právě kvůli předním světlometům, jež 
ze záhadného důvodu dostaly úplně jiný 
tvar než tehdejší současníci X3 a nezapadají 
příliš ani dnes. Zbytek je pak shodný a nese 
ještě odkaz Chrise Bangla. Snad i díky tomu 
jsou boční a  zadní partie mladistvé dodnes 
a  rozhodně lze pochválit i  agresivní postoj 
vozu, kdy jak přední, tak hlavně zadní kola 
jemně vystupují z  karoserie. Designu to 
hodně pomáhá, aerodynamice, čistotě a po-
škození od odletujících kamínků už tolik ne. 
Pokud však preferujete vzhled, volte M-pa-
ket v kombinaci s bílým nebo ještě lépe čer-
veným lakem.

Paleta motorů byla pestrá - ať jde o ben-
zinové či naftové motory s počtem válců 4 či 
6 uspořádaných v řadě, což hlavně šestivál-
cům dává charakteristický říz, rychlé reakce 
a  sportovnější zvuk, než mají konkurenční 
„véčka“. Každopádně prodejům a trhu vozů 

za kolik je k mání

Rymax dopoRučuje:
Rymax Apollo C3 LL SAE 5W/30

Cena za 1 litr - 346 Kč
Rymax Apollo C3 SAE 5W/40

Cena za 1 litr 289 Kč
facebook.com/rymaxlubricantsczech 

Pod kapotou —
Dominují dvoulitrové diesely, 
po faceliftu se 140 kW již nezlobí. 
Šestiválce umí sportovní dynamiku

Klasické přístroje —
jsou skvělé stejně jako nutné bixenony, 
denní svícení je efektní i dnes

BMW se rozhodlo úspěch 
modelu X6 aplikovat i  v  případě 
modelu X4, které je sportovnější 
„SAC-derivátem“ SUV X3. 
Technika je shodná, posaz je však 
sportovně nižší spolu s  těžištěm 
a  zavazadelník o  50 litrů menší. 
Většinou však dostáváte lepší 
výbavu a  extravagantnější vzhled, 
kterému odpustíte i mizerný výhled 
dozadu.

X 3  K U P É  =  X 4

v e  s p o l u p r á c i  sn á k u p n í  k o š í k  b m w  x 3  ( F 2 5 )

ným stavem, ošizeným servisem 
fleetem týraných aut v holé výbavě 
a netransparentní historií.

Benzinové jednotky jsou 
na trhu spíše výjimkou a popravdě 
není třeba smutnit, generace F25 
představuje vrchol éry dieselové 
a  benzínové motory s  autem ne-
tvoří pár snů, zejména pokud jde 
o  spotřebu. Čtyřválec verze 20i je 
na  váhu auta poměrně dýchavič-
ný, 28i sice nabídne příjemnou 
dynamiku, ale postrádá jiskru 
a  paradoxně je mnohem méně 
hospodárný než vrcholný šestivá-
lec 35i. Ten je ve  svém majestátu 
velmi zvučný, svižný a má dosta-
tek síly na  nenucené rozpohybo-
vání masy převyšující 2 tuny, po-
čítejte ovšem s  poměrně vysokou 
spotřebou těžko stlačitelnou pod 
10 litrů. Jako jediné má z benzino-
vých variant 35i tak své jasné mís-
to na  slunci, jen bude opět nutné 
dávat pozor na  výše zmíněný di-
ferenciál. Krom toho bude těžké 
takovou verzi najít, ani na bonit-
ním trhu západně od našich hra-
nic si nenašla dostatek nadšených 
zájemců.


