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V roce 2017 Škoda Auto celosvětově zvýšila dodávky 
o 6,6 % na 1 200 500 vozidel a již po čtvrté za sebou 
dodala zákazníkům více než milion vozidel.

V západní Evropě zvýšila dodávky zákazníkům o 
5,2 % na 477 700 vozů. Německo zůstává s 173 300 
dodanými vozy druhým největším trhem značky 
Škoda na světě. Prodej zde vzrostl o 4,9 %. Díky tomu 
se Škoda opět stala jedničkou mezi importovanými 
značkami. Škoda dosáhla dvouciferný růst mj. i ve 
Francii (27 300 vozů, +18,5 %), Itálii (24 700 vozů, 
+20,3 %) a Rakousku (24 300 vozů, + 17,9 %). 

Ve střední Evropě vzrostly dodávky o 12,7 % na 207 
100 vozů. Velký růst značka dosáhla mj. v Polsku (66 
600 vozů, +18,5 %), na Slovensku (21 000 vozů, +11,4 
%) a Maďarsku (12 700 vozů, +16,2 %). Ve východní 
Evropě bez Ruska Škoda s 41 300 vozy dodala o 17,9 
% více vozidel než vloni.

Nejsilnějším trhem na světě zůstává pro značku Škoda 
i nadále Čína. Zde se dodávky zákazníkům zvýšily o 
2,5 % na 325 000 vozů. V Rusku dosáhla se 62 300 
dodanými vozy meziroční nárůst o 12,5 %. Pozitivně 

se vyvíjely i dodávky v Izraeli (23 400 vozů, +14,5 %) 
a Indii (17 100 vozů, +31,4 %).

Na domácím trhu se Škoda může opřít o síť 184 
prodejních a 228 servisních míst autorizovaných 
partnerů. Zákazníkům v České republice Škoda dodala 
95 000 vozů, tedy o 8,0 % více než vloni. Navíc se 
za loňský rok v rámci programu Škoda Plus prodalo 
41 900 prověřených ojetých vozů, což představuje 
meziroční nárůst +17 %. 

Značce Škoda se dařilo i v poprodejní péči. Celkový 
obchodní výkon servisních služeb vzrostl o 15 %, nárůst 
o +12 % zaznamenaly i průchody v autorizovaných 
servisech a rostoucí trend provázel rovněž nabídku 
Škoda Originálních dílů se zvýšením prodeje o 14 
%. Po výrazné dubnové inovaci nabídky Škoda Bez 
starostí došlo k meziročnímu nárůstu sjednaných 
objednávek o 25 % a u služby Škoda Předplacený 
servis dokonce o 44 %.

více na
www.autoweek.cz

Škoda Auto: rekordní dodávky vozů zákazníkům



Marchionne nevěří v elektromobily
Šéf Fiat Chrysler Sergio Marchionne na autosalonu v Detroitu prohlásil: „Automobily 
s elektrickým pohonem nepřinášejí zisk a nejsou žádné náznaky toho, že by získaly 
významnější podíl na trhu, aby stály za vážné investice. Žádný výrobce netuší, jaká ve 
skutečnosti bude budoucnost robotizovaných a elektrifikovaných automobilů. Proto je 
bláznovstvím stanovovat si nějaké cíle, týkající se autonomních vozidel a elektromobilů.“ 
Marchionneho projevu o 24 hodin předcházelo prohlášení Billa Forda jr., že společnost 
Ford Motor investuje 11 miliard dolarů, aby do roku 2022 uvedla na trh 40 nových 
vozidel s elektrickým pohonem. O týden dříve GM na veletrhu CES ohlásilo, že do 
roku 2023 uvede na trh 20 nových elektromobilů a do roku 2026 bude prodávat 
milion vozidel s elektrickým 
pohonem ročně. „Jak 
můžete vydělávat peníze 
na prodeji elektromobilů, 
pokud jich neprodáváte 
opravdu velké množství. 
Přesto na každém novém 
autosalonu intenzita 
takových proklamací 
exponenciálně roste,“ 
komentoval Marchionne.
více na www.autoweek.cz

Modernizovaná Fabia bude v Ženevě
Světová premiéra modernizované 
podoby Škoda Fabia se uskuteční na 
autosalonu v Ženevě. Představí se s 
výrazně přepracovaným designem 
s předními LED světlomety a zadními 
LED svítilnami. Nová modernizace 
znamená, že se představení nové 
generace, vytvořené plně na základě 
platformy MQB A0 zatím odkládá. 
Sesterské modely Volkswagen Polo a 
Seat Ibiza už se během roku 2017 v 
nové generaci představily. Stávající 

3. generace Fabie se představila v roce 2014. Od roku 1999 byly na celém světě 
prodány více než čtyři miliony vozů Škoda Fabia, třetí generaci zvolilo více než 500 000 
zákazníků. V roce 2017 bylo po celém světě zákazníkům dodáno 206 500 vozů Fabia, 
což znamenalo meziroční navýšení o 2,1 %.
více na www.autoweek.cz



Renault převzal podceňovanou rumunskou značku 
Dacia v roce 1999 s jasným cílem proměnit ji ve 
výrobce cenově dostupných aut především pro 
rozvíjející se trhy východní Evropy ale i Afriky, 
Latinské Ameriky a Asie. Cílem přitom bylo nabídnout 
zákazníkům alternativu k ojetým autům. Vývoj 
vozů byl zcela podřízen 
kritériu minimálních 
nákladů, takže mnohé 
díly a komponenty byly 
navrhovány s tím, že 
předem byla stanovena 
jejich maximální cena. 
Totéž platilo i při jednání 
se subdodavateli. 
Tato strategie se plně 
osvědčila. 

V roce 2010 Dacia s 
využitím stejné filosofie uvedla na trh kompaktní 
SUV Duster, nabízející i možnost volby pohonu 
všech kol. Ani maximální jednoduchost konstrukce 
nestála v cestě vynikajícím parametrům tohoto 
vozu při překonávání terénních překážek, a to za 
bezkonkurenční cenu. Duster dosáhl obrovský 
prodejní úspěch. Přitom 40 % kupujících jím 

nahrazuje ojeté auto. Za sedm let se prodaly celkem 
2 miliony vozů Duster (od roku 2011 i pod značkou 
Renault) a prodej stále roste!

Nyní přichází druhá generace modelu Duster. 
Na první pohled se tento vůz zdánlivě moc 

nezměnil, zvláště když 
zjistíme, že si uchoval 
alianční platformu BO. 
Ve skutečnosti je zde 
změn hodně. Všechny 
karosářské díly jsou 
nové, zcela se změnil 
interiér a ve vybavení 
Dusteru najdeme mnoho 
moderních prvků včetně 
asistenčních systémů. 
Přesto zůstala zachována 
základní filosofie značky, 

tedy vše bylo vyvíjeno s důrazem na minimalizaci 
nákladů.

Nový Duster je mnohem komfortnější auto více 
vycházející vstříc uživateli. V nabídce nadstandardu 
najdeme i prvky dosud běžné jen u mnohem dražších 
aut, jako jsou čtyři kamery systému Multiview 

nebo systém pro usnadnění 
sjíždění ze svahu.

Na výběr jsou zážehové 
motory 1,6 SCe/84 kW (115 
k) a 1,2 TCe/92 kW (125 k). 
Motor 1,6 SCe je k dispozici 
i ve verzi na LPG. Vznětový 
motor 1,5 l dCi je k dispozici s 
výkonem 66 kW (90 k) nebo 
80 kW (110 k). U verze dCi 110 
4x2 lze volit i dvouspojkovou 
automatickou převodovku 
EDC. 

Cena základní verze Access 
1,6 SCe 4x2 je 259 900 Kč. 
Nejdostupnější varianta s 
pohonem všech kol je Duster 
Essential 1,6 SCe 4x4 za 335 
900 Kč.

Nová Dacia Duster do prodeje

více na
www.autoweek.cz



Defender žije! 
Land Rover představil speciální edici k 70. výročí své existence Defender Works V8, 
který se výkonnostně nenechá zahanbit ani novým Mercedesem třídy G. Tento 
nejvýkonnější a nejrychlejší Defender, jaký kdy Land Rover vytvořil, patří do sběratelské 
edice Defender 70th Edition.
Nepřeplňovaný motor V8 5,0 l Euro 5 má 302 kW (405 k) a 515 N.m. Defender Works V8 
s ním zrychlí z nuly na 96 km/h za 5,6 s a dosahuje maximální rychlost s elektronickým 
omezením 170 km/h.
Motor V8 bude namontován do 150 speciálně 
upravených vozů, které bude možné objednat 
u Land Rover Classic. Základní cena je 4 311 
000 Kč včetně DPH. Na evropských trzích je 
dostupný i s levostranným řízením na základě 
individuálního dovozu v souladu s předpisy pro 
přestavby vozidel v zemích, kde se prodával 
Defender ve verzi vyráběné od roku 2012. 
více na www.autoweek.cz

Lexus LF-1 Limitless otevírá okno do 
budoucnosti
Japonská automobilka Lexus představila 
na autosalonu v Detroitu koncepční 
studii luxusního crossoveru LF-1 Limitless, 
který zhmotňuje vizi automobilu příštího 
desetiletí.
Kokpit je navržen tak, aby se řidič mohl 
vždy plně soustředit na aktuální situaci, a 
tak zde místo otočných ovladačů nebo 
tlačítek najdeme displej před řidičem a 
ovládací prvky aktivované pohybem. 

Mezi nové technologie patří režim Chauffeur, umožňující jízdu bez zásahů řidiče. 
Koncept Lexus LF 1 Limitless mohou pohánět palivové články, hybridní systém, plug-in 
hybridní pohon, zážehový motor, nebo pouze elektromotor. Kolem roku 2025 se bude 
pro každý model Lexus po celém světě nabízet buď čistě elektrický model, nebo 
varianta s možností elektrického pohonu.  
více na www.autoweek.cz

Další zajímavosti 3. týdne na www.autoweek.cz:
Historický prodejní rekord koncernu Volkswagen 
Zvýšení prodeje skupiny PSA o 15,4 % v roce 2017
Ford F-150 se vznětovým motorem
Peugeot v ČR v roce 2017 překonal rekordy
OMV MaxxMotion Diesel až do -40 °C
UTA umožňuje vyúčtování mýtného v Chorvatsku 
Vlaky zadarmo, autobusy za peníze
Výkon ze Švédska od BSR pro nové Audi Q2 



Elektromobilita a autonomní řízení slavily svátek v Las 
Vegas na veletrhu spotřební elektroniky CES 2018, ale 
NAIAS 2018 se koná v hlavním městě automobilů, a 
tak je oslavou výkonných spalovacích motorů. Proto 
by bylo marné hledat zde expozici Tesla Motors. 

Představení některých novinek svou velkolepostí 
připomenulo slavné dny z přelomu tisíciletí. 
Vrcholem byla ohnivá show při představení nové 
generace Mercedesu-Benz třídy G, který na pódiu 
ve stetsonech uvedli koncernový šéf Dieter Zetsche 
a Arnold Schwarzenegger. Bylo to předznamenání 
velkého nástupu německých značek, které se snaží v 
USA posílit své postavení.

Středobodem zájmu jsou především modernizované 
podoby pick-upů vybavené nejmodernější technikou. 
Připomínkou zlaté éry automobilů je reinkarnace 
největší automobilové filmové hvězdy Fordu Mustang 
Bullit s motorem o výkonu 350 kW (475 k).

Poslední roky se prodeji nových aut ve Spojených 
státech daří, takže všichni v Detroitu září optimismem. 
Tomu napomáhá i víra, že vláda Donalda Trumpa 
znamená i zažehnání těch nejhorších obav z 
extrémního zpřísnění emisních limitů. Jenže nic není 
bez problémů. Americký president hrozí zrušením 
obchodní dohody NAFTA, umožňující volný pohyb 
zboží mezi USA, Kanadou a Mexikem. To by pro 
automobilky, které investovaly obrovské prostředky 
do výrobních závodů v Mexiku, znamenalo velké 
finanční ztráty.

Z představení nových technologií v Detroitu 
nejvíc zaujala prezentace softwaru zvyšujícího 
kybernetickou bezpečnost vozidel od kanadské 
společnosti BlackBerry. Produkt BlackBerry Jarvis by 
měl auta mnohem účinněji chránit před možnými 
útoky hackerů.

více na
www.autoweek.cz

Autosalon NAIAS 2018 Detroit



Pozvánka na Diagnostic Con 2018
Diagnostic Con se uskuteční 1. února 2018 v sále Forum Karlín. Ten minulý, v roce 2016, 
byl ovlivněný kauzou Diesel Gate. Tentokrát se emisím sice také nevyhne, ale těšit se 
můžete především na nejnovější poznatky v diagnostice závad. Čekejte školení nabité 
nejnovějšími informacemi. 
Za poslední dva roky se při poskytování technické podpory a diagnostických analýzách 
objevilo mnoho triků, které vám Diagnostic Con ukáže. Těšit se můžete na přednášky plné 
cenných informací a workshopy, kde si vše budete moci vyzkoušet. Tentokrát se bude 
diagnostikovat na vozidlech nejen 
při šesti partnerských workshopech 
ale i na pódiu, a při praktických 
ukázkách nových diagnostických 
metod. 
Jedním z našich dalších palčivých 
témat je i kvalita náhradních dílů, 
které v autech nefungují dobře a s 
nimi spojené nežádoucí prodlevy a 
finanční ztráty v našem podnikání.
Více na www.diagcon.cz

Proměny trhu s ojetými auty
Počet nabízených ojetých vozů v České 
republice meziročně stoupl z 1 090 000 v roce 
2016 na 1 112 000 v roce 2017, tedy o 2 %. 
Průměrné stáří automobilů zůstalo nezměněné 
10,4 roku. Počet najetých kilometrů meziročně 
lehce poklesl na 154 442 km a průměrná cena 
se zvýšila na 205 167 Kč. Vyplývá to z pravidelné 
analýzy společnosti AAA Auto, která trh s ojetými 
automobily kontinuálně sleduje a provádí jeho 
hodnocení.
více na www.autoweek.cz

 
Krátce
- Sergio Marchionne tvrdí, že s pomocí Jeepu může do roku 2022 Fiat Chrysler 
zdvojnásobit svůj zisk.
- Porsche vyvíjí platformu pro superauta s elektrickým pohonem, kterou by mohly využít 
i Audi a Lamborghini.
- Ruský trh s novými automobily rostl v roce 2017 o 12 %, nejvíc zde získaly značky Kia a 
Volkswagen, dařilo se i AvtoVAZu.
- Generální ředitel Jean-Marc Gales naznačil, že by Lotus mohl nabídnout prémiové 
SUV vyvinuté spolu s čínskou automobilkou Geely!



Personalia z

Cedric Binoit jmenován obchodním 
ředitelem Michelinu
Cedric Binoit byl jmenován obchodním 
ředitelem pro region Europe Central North 
Skupiny Michelin. Bude zodpovědný 
za trhy v Polsku, České republice, na 
Slovensku, v Litvě, Lotyšsku a Estonsku 
se sídlem v hlavním obchodním sídle 
společnosti Michelin ve Varšavě. 
Cedric Binoit svou kariéru v Michelinu 
zahájil v pobočce na Pobřeží Slonoviny 
v Africe a poté strávil 7 let na pozici 
regionálního manažera prodeje a 
Key Account manažera ve Francii. V 
roce 2006 byl jmenován obchodním 
ředitelem pro pneumatiky pro osobní 
vozidla v Rumunsku a o čtyři roky 
později přijal pozici obchodního ředitele 
pro pneumatiky pro osobní a nákladní 
vozidla pro Rumunsko a země Balkánu. 
Od roku 2013 řídil trhy v rámci Michelin 
Oceania.

Bývalí škodováci vypadli z boje 
o Hrad
Někdejší šéf Škody Auto Vratislav 
Kulhánek kandidoval na prezidenta 
ČR a v minulém roce lákal voliče na 
možnost vyhrát nový automobil Škoda 
Octavia. V lednových volbách změřil 
síly s osmi protikandidáty. Kampaň 
vedl Kulhánkovi bývalá ředitel 
komunikace Škody Vladimír Šulc, 
který pod Kulhánkem v automobilce 
pracoval několik let. Ze Škody odešel 
po příchodu Detlefa Wittiga 2. ledna 
2006. Šulc poté působil ve společnosti 
Vaue Added a vedl PR Protonovému 
centru v Praze. V čele prezidentské 
kampaně Vratislava Kulhánka stál od 
července 2017. Tým okolo Kulhánka 
spustil akci se slosováním podpisů na 
podzim 2017.  „Rozhodli jsme se pro 
soutěž o Škodu Octavia, protože dva 
brandy - Kulhánek a Škoda Auto - patří 
k sobě. Připadá nám to symbolické,“ 
řekl Kulhánek.  Zároveň upozornil, že 
obdobná akce při sběru podpisů není 
v rozporu se zákonem. Auto podle něj 
nedostali darem, ale od automobilky 
jej koupili. V prezidentských volbách 
mu to ale nakonec nepomohlo a do 
druhého kola nepostoupil.
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Všichni držitelé ocenění z ankety Auto roku 2018 v České republice



Většinu automobilové produkce převezme Asie, 
věří šéfové automobilek. Manažeři automobilek se 
domnívají, že do roku 2025 zanikne 50 % kamenných 
dealerství. Budoucnost podle nich neleží jen v bateriích, 
šéfové sázejí na vodík. Do roku 2040 by měl pohánět 
každé čtvrté vozidlo. Vyplývá to z každoročního 
průzkumu KPMG Global Automotive Executive Survey, 
ve kterém odpovídalo 907 vrcholných představitelů 
automobilového průmyslu z celého světa včetně 
České republiky.    
Šéfové automobilek předpokládají, že v roce 2040 
budou na silnicích rovnoměrně zastoupeny různé 
druhy pohonů - 26 % bateriemi poháněné vozy, 25 
% automobily na vodík, 25 % vozů se spalovacím 
motorem a 24 % hybridů. 
Stejně jako loni se většina respondentů domnívá, že 
největší překážkou pro rozvoj bateriových vozů bude 
chybějící infrastruktura. Bateriové vozy proto neuspějí 

tak, jak se dnes očekává. Nejoptimističtější jsou v 
pohledu na elektromobilitu představitelé čínských 
firem, kteří se v tomto výrazně odlišují od zbytku 
světa. 
Šéfové automobilek očekávají další konsolidaci trhu 
a přesun těžiště výroby do Asie. Zatímco dnes se v 
západní Evropě produkuje 15 % všech aut, o roce 
2030 se 74 % šéfů automobilek domnívá, že podíl 
západní Evropy se sníží pod 5 %. Čínu většina z nich 
vnímá jako nejvhodnější zemi pro uvádění nových 
technologií a inovací na trh, zejména pokud jde o 
elektromobilitu a mobilitu jako službu.
Více než polovina šéfů automobilek se domnívá, že 
30 - 50 % klasických dealerství do roku 2025 zanikne. 
Jejich názor se opírá o fakt, že roste nabídka koupě 
automobilů po internetu. S tvrzením, že budoucnost 
prodeje automobilů je právě v online prodeji, souhlasí 
bezmála 80 % šéfů automobilek.

více na
www.autoweek.cz
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V expozici značky Mercedes-Benz na veletrhu 
spotřební elektroniky CES (Consumer Electronics 
Show) v Las Vegas byla středem pozornosti světová 
premiéra multimediálního systému MBUX (Mercedes-
Benz User Experience), který bude uveden do sériové 
výroby v roce 2018 v nové třídě A. 
U nového informačního a zábavního systému stojí 
v popředí zážitky uživatelů (User Experience - UX). 
U tohoto systému je jedinečná jeho schopnost 
učit se díky umělé inteligenci. Systém MBUX je 
individualizovatelný a přizpůsobuje se uživateli. 
Zároveň jsou možné aktualizace bezkabelovým 
datovým přenosem.
Systém MBUX nalezne uplatnění v nové generaci 
kompaktních vozů Mercedes-Benz. Na jaře 2018 bude 
uveden v nové třídě A. Jednou z novinek je komplexní 
koncept dotykového ovládání, tvořený dotykovým 
displejem, dotykovou plochou na středové konzoli 
a dotykovými tlačítky na volantu. Kromě intuitivního 
ovládání je výhodou také minimální rozptylování 
pozornosti řidiče. 
Las Vegas bylo také cílem jízdy Intelligent World 
Drive. Mercedes-Benz během ní testoval funkce 
automatizované jízdy na všech pěti kontinentech. V 

poslední etapě, vedoucí přes státy Kalifornie a Nevada, 
shromáždilo zkušební vozidlo cenné informace ze 
specifických podmínek v USA pro další zdokonalování 
asistenčních systémů. Automatizované zkušební jízdy 
v aglomeraci Los Angeles a následně do Las Vegas 
na veletrh spotřební elektroniky CES (Consumer 
Electronics Show) se zaměřily na vyhodnocování 
chování vozidla při jízdě v hustém městském provozu a 
na dálnicích. Středem pozornosti přitom bylo zejména 
rozpoznávání školních autobusů a specifického 
vodorovného značení na vozovce, jízdních pruhů a 
dopravních značek s omezením rychlosti. Kromě toho 
byl podroben testům inovativní systém Digital Light. 

více na
www.autoweek.cz
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Po 8793 km, z čehož bylo 4047 km měřených úseků v 
dunách, horských průsmycích, na kamenitých tratích 
a nebezpečí všeho druhu na území Peru, Bolívie a 
Argentiny, získala posádka Carlos Sainz/Lucas Cruz 
pro Peugeot 3008DKR Maxi na 40. Rallye Dakar 
velkolepé vítězství - třetí v řadě pro Team Peugeot 
Total. V průběhu soutěže účastníci vyjeli od moře až 
do nadmořské výšky 4786 m n. m. a čelili teplotám od 
6 °C do 35 °C.
Trasa 40. ročníku Dakaru se ukázala být obzvláště 
náročná. V průběhu této náročné zkoušky vytrvalosti 
na téměř 9000 kilometrech Peugeot 3008DKR 
Maxi nejenom vyhrál 13 etap, ale prokázal rovněž 
pozoruhodnou spolehlivost. Jedinými problémy, 

které vůz postihly, byly menší problémy s řazením. 
Důvodem pro odstoupení Peugeotu 3008 DKR Maxi 
č. 306 nebyly technické problémy. Nové pneumatiky 
BF Goodrich se ukázaly být mimořádně pevné na 
náročném jihoamerickém terénu, zatímco maziva 
Total zajistila optimální výkonnost motoru nehledě 
na nadmořskou výšku a extrémní podmínky. Tohoto 
vítězství Peugeot dosáhl při své poslední účasti v 
Dakaru. Peugeot Sport se nyní soustředí na mistrovství 
světa FIA v rallycrossu WorldRX.

Provizorní celková klasifikace
1. Carlos Sainz (ESP)/Lucas Cruz (ESP), PEUGEOT 3008 
DKR Maxi, 49 h 16 min 18 s
2. Nasser Al Attiyah (QAT)/Matthieu Baumel (FRA), 
Toyota 4WD, + 43 min 40 s
3. Giniel de Villiers (ZAF)/Dirk von Zitzewitz (ZAF), 
Toyota 4WD, + 1 h 16 min 4 1s
4. Stéphane Peterhansel (FRA)/Jean-Paul Cottret 
(FRA), PEUGEOT 3008DKR Maxi, + 1 h 25 min 29 s
5. Jakub Przygonski (POL)/Tom Colsoul (BEL), Mini 
4WD, + 2 h 45 min 24 s
6. Khalid Al Qassimi (ARE)/Xavier Panseri (FRA), 
Peugeot 3008DKR, + 4 h 20 min 58 s
7. Martin Prokop (CZE)/Jan Tománek (CZE), Ford 4WD, 
+ 7 h 20 min 49 s

více na
www.autoweek.cz
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Tomáš Tomeček se s Tatrou zapsal do historie

Tomáš Tomeček v 10. ročníku rallye Africa Eco Race 
získal stříbrnou trofej. Jenže poprvé do kabiny Tatry T 
815 vedle něj neusedl žádný navigátor. Jezdec týmu 
Promet/Czechoslovak Group překonal zcela sám 
všechny nástrahy afrických dun a dojel až do cíle v 
senegalském Dakaru, navíc na druhém místě mezi 
kamiony.
Dálková soutěž Africa Eco Race - The Race To Dakar 
navazuje na původní africkou Rallye Dakar. Na start 
se postavilo 12 kamionů - dvě Iveca týmu de Rooy, 
vedle nich vozy značek MAN, DAF, Ginaf, Mercedes-
Benz, Scania a Tatra, jediný mechanický kamion 
postavený dle sériové homologace a s originálním 

motorem Tatra V12 proti speciálům připomínajícím 
spíše buginy, než nákladní auta. 
„Byl to jeden z nejpovedenějších závodů, jaké jsem 
v Africe zažil, a to nejen co do výsledku, ale i po 
pořadatelské a organizační stránce. Zároveň byl pro 
jezdce zatím asi ten nejobtížnější. Africa Eco Race má 
výbornou atmosféru, pořadatelé i závodníci tu mají 
k sobě blízko a pomáhají si,“ řekl Tomáš Tomeček. 
O složitosti a náročnosti závodu svědčí i fakt, že jej 
dokončilo jen 60 % účastníků. Africa Eco Race 2018 
z Monaka do Dakaru měřila 6107 km, z toho 4006 
km bylo 12 závodních etap - pět v Maroku, šest v 
Mauritánii a závěrečná v Senegalu.
„S auty mých letošních soupeřů nebo jiným 
kamionem bych si na sólo jízdu netroufl. Když tam 
nějaký senzor začne něco hlásit, co s tím budu dělat 
v poušti,“ dodal. Druhé místo v letošní Africa Eco 
Race potvrdilo, že Tomečkova Tatra, připravovaná i 
za podpory kopřivnické automobilky Tatra Trucks, 
je stále výkonným soutěžním nářadím. A také 
spolehlivým. Mechanici týmu Promet/Czechoslovak 
Group dělali na soutěžní tatrovce jen běžnou údržbu 
a měnili poškozené pneumatiky.

více na
www.autoweek.cz


