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Problémy s airbagy Takaty mají i čeští motoristé 

23. 6. 2015 – Špatně fungující airbagy v autech od firmy Takata už dávno nejsou problémem 

pouze japonského nebo amerického trhu. Před pár týdny naplno zasáhly i evropský kontinent 

a zdejší majitele miliónů aut. A jak se zdá, svolávací akce aut Hondy, Nissanu či Toyoty, byly 

možná jen začátkem … 

Causa Takata zatím nekončí, spíše graduje. A tentokrát se svolávací akce ve velkém množství 

dotknou i českých motoristů. Dotčené vozy jsou z dlouhého časového období začínajícího 

někdy kolem roku 2001 a končící i o deset let později (2011) a ke značkám Honda, Toyota a 

Nissan se postupně přidávají i další, nejen z Japonska. Nejnověji například Chrysler a Dodge, 

mluví se i o BMW. „V České republice se svolávací akce na auta Chrysler a Dodge týká 

přibližně 130 vozidel,“ sdělila serveru AutoOjetiny.cz, který informaci přinesl, Jana Konečná, 

regionální mluvčí koncernu Fiat Chrysler Automobiles. Jedná se například o modely Chrysler 

řady 300 nebo Dodge RAM. Podle ní je akce preventivní a FCA neeviduje žádný případ 

nehody či zranění u svolávaných vozidel. „Všichni zákazníci vlastnící vozidla, které jsou 

předmětem akce, jsou postupně  informováni a objednáni na konkrétní termín. Airbagy 

vyrobené společností Takata obsahovaly modely vyrobené v letech 2003 až 2011, v dalších 

letech už ne,“ dodala Konečná.  

K podobnému kroku servisní kontroly airbagů sáhla v minulých dnech i další z japonských 

značek – Subaru. To svolává modely Impreza. „Šetřením se zjistilo, že u některých 

nafukovačů airbagu spolujezdce může dojít k úniku vzduchu a vniku vlhkosti do nich. To může 

vést k nadměrnému tlaku hnacího plynu a oddělení krytu airbagu,“ informoval na stránkách 

portálu AutoOjetiny.cz zástupce Subaru ČR Zdeněk Zikmund. Subaru preventivně zkontroluje 

vzduchové vaky před spolujezdcem u modelů Impreza s rokem výroby 2004 až 2007. „V ČR 

se tato akce bude týkat několika stovek vozidel,“ upřesnil Zikmund a dodal, že Subaru ale 

zatím neeviduje žádná zranění či úmrtí v souvislosti s problémovými airbagy. Majitelé vozů 

budou osloveni doporučeným dopisem prostřednictvím servisní organizace Ministerstva 

dopravy ČR 

Nebezpečí s airbagy Takata není dobré podceňovat. Podle agentury AP vadné airbagy Takata 

zapříčinily po celém světě minimálně šest úmrtí a více než stovku zranění. Výrobce Takata 

dodával kromě zmíněných značek bezpečnostní vaky také do automobilů BMW, Mazda, 

Mitsubishi, Infiniti, Lexus, Pontiac, Saab nebo Ford. 


