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Nejprodávanější evropské auto Volkswagen Golf 
přichází do prodeje v modernizované podobě 
reagující na rychlý vývoj techniky. Přitom i nadále 
těží ze schopnosti nabídnout praktické auto takřka 
pro každého uživatele. Modernizace se týká jak 
hatchbacků, tak i kombi Variant.

Golf představuje s registracemi 491 681 vozů 28,8 
% prodeje značky Volkswagen v Evropě, přičemž 
v ČR to je 24,3 % (6452 aut) rozdělených na 68 % 
hatchbacků a 32 % kombi Variant. 

Navenek nejvíc patrnou změnou je nabídka LED 
světlometů - vpředu za příplatek a vzadu jako 
standard. Pod osvědčeným zevnějškem se toho ale 
v polovině životního cyklu současné 7. generace, 
vytvořené na základě modulární platformy MQB (v 
prodeji je od roku 2012), změnilo mnoho.

Digitální přístrojovou desku Active Info Display 
tvoří 12,3“ displej a na středovém panelu je aktivní 
dotykový displej 6,5“ nebo 9,2“ zpřístupňující aplikace 
infotainmentu i nastavení asistenčních systémů. 
Z nových asistenčních systémů je nejzajímavější 
vylepšený asistent pro jízdu v koloně, umožňující 
samočinné zastavení, rozjezd a autonomní jízdu až 
do rychlosti 60 km/h.

Tradičně silnou stránkou Golfu je nabídka variant 
pohonných jednotek - vybírat lze ze 13 variant, 

včetně použití zemního plynu (1,4 TGI), plug-in 
hybridního pohonu GTE a plně elektrického pohonu 
e-Golf. Zvolit samozřejmě lze i pohon všech kol 
4Motion. 

Nově je v nabídce zážehový tříválec 1,0 TSI a mezi 
zážehovými motory najdeme úplnou novinku 
- čtyřválec 1,5 TSI Evo řady EA211 pracující s 
Millerovým cyklem a deaktivací dvou válců ACT. Na 
výběr je ve verzích 96 kW a 110 kW.

Nechybějí ani verze GTI a GTI Performance s motory 
2,0 TSI se zvýšeným výkonem na 169 kW resp. 180 
kW. U GTD se motor 2,0 TDI nezměnil. Vyšší výkon 
mají také motory 2,0 TSI u verzí R a Variant R.

Golf se digitalizuje a dostal výkonnější motory

více na
www.autoweek.cz
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Třetina dovážených ojetin má jiný původ, než uvádí prodejci 
Cebia prověřila země původu u dovážených ojetých vozidel nabízených na inzertních 
portálech. Analýza ukázala, že třetina ve skutečnosti pochází z jiné země, než uvádí 
prodejce v inzerci. Z prověřených 71 358 dovážených vozidel mělo v inzerátech 55 
% uvedenou zemi původu Německo. Po prověření byla nesprávně uvedena země 
u 31 % vozidel. Ve skutečnosti jich bylo z Německa dovezeno jen 40 %. Na druhé 
straně vzrostly počty dovážených vozidel z Řecka, Španělska, Chorvatska, Rumunska, 
Běloruska a Bulharska. 
„Byli jsme sami překvapeni, jak rozsáhlý je tento druh podvodu. Nesprávná země původu 
je prodejci záměrně uváděna pro zvýšení šance prodeje i prodejní ceny,“ komentoval 
výsledky ředitel společnosti Cebia Martin Pajer. 
Jak se tento podvod realizuje? Vozidlo se krátce 
zaregistruje v SRN, kde dostane německý technický 
průkaz a registrační značky. Následně je v ČR 
přihlášeno jako dovoz ze SRN a jako země původu je 
uvedeno Německo i v českém technickém průkazu. 
více na www.autoweek.cz

Hyundai i30 N na ledě
Rodina nové generace vozu Hyundai i30 z 
nošovické produkce se v létě rozroste o zcela 
novou verzi. Sportovně laděná varianta i30 
N slibuje jedinečné zážitky z jízdy. Ve Švédsku 
se v extrémních podmínkách dynamickým 
zkouškám podrobují systémy elektronické 

stability jízdy, elektronicky ovládaný diferenciál s omezenou svorností, řízení, tlumiče, 
pérování a pneumatiky. První „hot hatch“ značky těží ze zkušeností v rallye. Proto za jeho 
volant usedl i jezdec Hyundaie ve WRC Thierry Neuville. Ten práci vývojářů zhodnotil: 
„Technici odvedli skvělou práci na převodovce a diferenciálu. Vůz má velmi dobré 
záběrové schopnosti, dobrou stabilitu při kluzkých podmínkách jízdy a velmi snadno 
se ovládá. Normální řidič v něm zažije skvělý pocit jako v závodním autě.“
Hyundai i30 N by měl pohánět přeplňovaný motor 2,0 l s výkonem 180 kW, ve speciální 
verzi až se 200 kW. Na videu z testů je vidět, že Neuville používá přímo řazenou 
šestirychlostní převodovku.
více na www.autoweek.cz

Krátce
- Magna International chce za 1,2 miliardy eur postavit novou automobilku ve Slovinsku. 
- Aliance Renault-Nissan spolu s Mitsubishi vytváří novou obchodní jednotku pro užitková 
vozidla.
- Novým generálním ředitelem Daimler Trucks se stal Marcuss Claersson, který přišel od 
Electroluxu.
- Nový šéf americké agentury pro životní prostředí EPA Scott Pruitt uvedl, že emise CO2 
nejsou prioritou.
- Bosch v reakci na koupi společnosti Mobileye Intelem uvedl, že chce vyvíjet vlastní 
technické řešení pro autonomní řízení.
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Výroční konference koncernu Volkswagen se 
navzdory problémům v USA nesla v optimistickém 
duchu. V roce 2016 se VW AG s rekordním prodejem 
10,3 milionu stala světovou jedničkou. 

Dominantní postavení má VW AG především v Evropě 
(4,6 milionu dodaných aut a obrat 138 mld. eur). 
Navzdory významnému postavení v Asii, především 
díky čínskému trhu (4 miliony prodaných aut s růstem 
o 12,2 %) a neuspokojivým výsledkům v USA (0,94 
milionu aut) dosahuje VW AG na severoamerickém 
trhu téměř stejný obrat z prodeje (35 miliard eur) jako 
v Asii.

Operativní výsledek 14,6 miliardy eur (o 1,8 mld. 
více než se předpokládalo, v roce 2015 to bylo 12,6 
miliardy) znamená, že i po úhradě nákladů spojených 
s Dieselgate (6,4 miliardy eur) a dalšími mimořádnými 
náklady VW vykazuje zisk 7,1 miliardy eur.

Úspěšný byl rok 2016 i pro jednotlivé značky. Značka 
Volkswagen osobní vozy navzdory negativní publicitě 
spojené s Dieselgate zvýšila objem dodávek na 6 
milionů vozidel, Audi dosáhlo v objemu prodeje 
nový historický rekord, Porsche potvrdilo postavení 
nejziskovější značky koncernu, své hospodářské 
výsledky posílila i Škoda a po letech vykázal zisk i 
Seat.

Hospodářské výsledky jednotlivých značek ukazují 
výjimečné postavení značky Škoda. V rámci koncernu 
s 8,7 % vykazuje druhý nejvyšší operativní zisk mezi 
producenty osobních aut. Audi vysvětluje nižší 
ziskovost (pokles na 8,2 % z 8,8 % v roce 2015) nejen 
náklady na řešení problémů v USA (jako značka 
Volkswagen) ale i velkými investicemi do vývoje 
nových technologií. Jenže stejným problémům čelí i 
Porsche a přesto zvýšilo ziskovost z 15,8 % v roce 
2015 na 17,4 %. Bentley vzhledem k investicím do 

modernizace výroby a uvádění 
modelu Bentayga klesl na 5,5 
%. Výsledek značky Volkswagen 
osobní vozy poznamenaly náklady 
spojené s řešením problémů 
se vznětovými motory, což se 
projevilo poklesem operativního 
zisku na 1,8 %. Hodnota +1,7 % 
je pro Seat úspěchem, protože 
znamená návrat k zisku po 
mnoha letech. 

více na
www.autoweek.cz

Navzdory Dieselgate VW Group vydělává
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Další aktuality 11. týdne v rubrice autoservis na www.autoweek.cz:
Pracovníci s nestandardní velikostí? Pro oblečení MEWA žádný problém! 
Nové xenonové výbojky Osram Neolux
Premio zahajuje sezónu 
Nová pneumatika Sava Intensa UHP 2
Změny v chování zákazníků při financování ojetých aut
Chytrý software odhaluje pojistné podvody

Generální ředitel VW AG Matthias Müller své 
vystoupení při výroční konferenci ve Wolfsburgu 
rozdělil na dvě části. V jedné bilancoval dění 
loňského roku a ve druhé nastínil plány koncernu 
do budoucna. Mluvil o spolupráci s mnoha partnery 
při hledání nových cest mobility. Zdůraznil velký 
význam spolupráce s Tata Motors a jak významnou 
roli při tom bude hrát Škoda Auto. V Číně VW Group 
připravuje projekt se společností JAC Motors a v USA 
s výrobcem nákladních vozidel Navistar.

Vzhledem k tomu, že Sergio Marchionne po koupi 
Opelu skupinou PSA prohlásil, že Fiat Chrysler má 
zájem o navázání spolupráce s GM nebo VW, padla i 
otázka na možnosti spolupráce VW s FCA. Matthias 
Müller na to řekl: „Otázka jakékoliv spolupráce s 
FCA není na pořadu dne. V současné době máme 
úplně jiné priority. Mohu jen dodat, že by bylo moc 
užitečné, kdyby pan Marchionne svá prohlášení 
nejdřív komunikoval se mnou, než něco sdělí vám 
novinářům.“ 

Zdálo se mi to zcela jasné. Jaké však bylo mé 
překvapení, když jsem po návratu domů slyšel: „Tak 
prý Volkswagen jedná o spojení s Fiatem - hlásili to v 
televizi!“ Dívám se po webech a nevěřím svým očím - 
všude se dočítám, že Matthias Müller ve Wolfsburgu 
nevyloučil možnost spojení s Fiat Chrysler! Přitom 
nikdo z těch, kteří to napsali, ve Wolfsburgu nebyl. 
Nebo jsem snad byl v jiném Wolfsburgu a poslouchal 
jiného pana Müllera?

Pro jistotu se dívám na zprávy těch, kteří prokazatelně 
ve Wolfsburgu byli, jako redaktoři Automotive News 
Europe nebo Automobilwoche. Zjišťuji, že to nejsem 
já, kdo Müllerova slova špatně pochopil. 

Netuším, odkud česká média ten nesmysl vzala. Na to, 
že Matthias Müller ve Wolfsburgu jednání o spojení 
s FCA jednoznačně popřel, je každopádně několik 
stovek svědků!

více na
www.autoweek.cz
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Project Hero pro záchranu životů
Oddělení Land Rover Special Vehicle Operations vytvořilo pro rakouský Červený kříž 
speciální verzi nového Discovery Project Hero. Project Hero bude od června 2017 
nasazen ve výcvikovém středisku rakouského Červeného kříže v Erzbergu. Červený 
kříž na tomto voze vyzkouší nový průzkumný dron, který díky magnetu a technologii 
samovycentrování dokáže vzlétnout a přistát i za jízdy. Dron lze ovládat pomocí 
aplikace v tabletu, a to i během jízdy. 
Díky dronu mohou záchranáři sledovat 
živé záběry, které jim pomohou rychleji 
a efektivněji zareagovat na sesuvy půdy, 
zemětřesení, záplavy nebo laviny. V zadní 
části zavazadlového prostoru se nachází 
pevná posuvná podlaha, která může být 
použita jako přídavná pracovní plocha. 
více na www.autoweek.cz

Suzuki uvádí novou generaci Swiftu
Nová generace modelu Swift navazuje 
na 5,4 milionu vozů prodaných po celém 
světě od roku 2005. Byla navržena na 
nové lehké platformě Heartect, takže 
má hmotnost pouhých 840 kg, což je 
o 120 kg méně než dosud. Dlouhý je 
3840 mm, rozvor náprav 2450 mm a 
zavazadlový prostor má objem 265 l. 
Motory jsou zážehové 1,2 DualJet/66 kW 
(90 k) a přeplňovaný 1,0 BoosterJet/82 

kW (112 k). Pro oba je k dispozici mild-hybridní systém SHVS. Swift je unikátní i možností 
volby pohonu všech kol Allgrip Auto. V novém Swiftu Suzuki se poprvé představuje 
přednárazový systém kombinující kameru a laserový snímač. Ty slouží i pro více 
bezpečnostních funkcí. Swift používá i radar pro adaptivní tempomat. Na český trh 
bude Swift uveden v květnu.
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 11. týdne na www.autoweek.cz:
Uber: třetí rok na vrcholu popularity
Loučeň ožila vizemi pro českou elektromobilitu
ManpowerGroup index trhu práce - firmy nabírají stále více
Mercedes-Benz 15 let jedničkou mezi nákladními automobily
MAN Trucknology Days 2017
Volkswagen Užitkové vozy s prodlouženou zárukou



Automobilky po celém světě se předhánějí v 
předvádění systémů autonomního řízení. Totéž činí 
i dodavatelské společnosti, které tyto systémy pro 
automobilky vyvíjejí. Většina těchto systémů má jedno 
společné - snímače dodávané izraelskou společností 
Mobileye.

Mobileye se do povědomí širší veřejnosti dostala až 
když nedávno oznámila, že pomůže BMW s vývojem 
autonomního řízení. Nyní výrobce mikroprocesorů 
Intel chce Mobileye koupit za 14,7 miliardy dolarů. 
Dosud nikdo v automobilovém průmyslu nevydal 
tolik peněz za koupi jediné firmy. Koupí Mobileye se 
Intel stane jedním z nejvýznamnějších dodavatelů 
automobilového průmyslu.

Připomeňme, že PSA Group za automobilku Opel 
vydá 2,3 miliardy dolarů, ale ve skutečnosti za výrobní 
a vývojová zařízení Opelu zaplatí v hotovosti jen 650 
milionů USD. Z tohoto je patrné, jaký význam má 
izraelský výrobce snímačů. Současně to dokládá, 
že se automobily mění v autonomně se pohybující 
datová centra, pro něž to skutečně důležité a cenné 
dodává někdo jiný než automobilky.

Mobileye ovládá 70 % světového trhu klíčových 
komponent pro nejmodernější asistenční systémy, 

systémy předcházení kolizím a systémy autonomního 
řízení. Je jediným dodavatelem snímačů na bázi kamer. 
Po světě už jezdí více než 15 milionů automobilů 
vybavených snímači od této firmy.

Mobileye založil v roce 1999 v Jeruzalémě Amnon 
Shahshua. Firma má 660 zaměstnanců a v roce 
2016 vykázala příjem 173,3 milionu dolarů. Intel ale 
odhaduje, že v roce 2020 budou auta generovat 4000 
TB dat denně a pro rok 2030 předpokládá, že trh se 
systémy umožňujícími autonomní řízení dosáhne 
nejméně 70 miliard dolarů. 

Mobileye dosud používal procesory 3. generace od 
francouzsko-italské společnosti STMicroelectronics. 
Autonomní řízení pro BMW ale vyvíjí s čipy Intel 5. 
generace. Předpokládá se, že díky aplikaci procesorů 
Intel 5. generace by se plně autonomní vozidla mohla 
objevit na silnicích v roce 2021 (pokud to legislativa 
dovolí).

 „Společnými silami můžeme urychlit vývoj 
autonomního řízení a vylepšit řešení C2C (Cloud to 
Car) a nabídnout jej automobilkám za přitažlivou 
cenu,“ říká šéf Intelu Brian Krzanich.

více na
www.autoweek.cz

Intel kupuje Mobileye za 15 miliardy dolarů

http://www.autoweek.cz


Personalia z

Nový manažer pro elektromobilitu u VW
Jednatel Porsche ČR Vratislav Strašil 
hovořil pro Importérský speciál 
Automakers o personálních změnách 
ve firmě na pozicích specialistů. 
„V souladu s koncernovou strategií 
posílil loni náš tým projektový manažer 
pro digitalizaci Viktor Navrátil, další 
změnou na manažerské pozici byl v 
minulém roce nástup pana Březiny na 
pozici Vedoucího Corporate Sales. 
Poslední změna nastala v únoru 2017, 
kdy u nás začal pracovat na projektu 
elektromobility Aleš Neuschl,“ shrnul 
poslední pohyby ve firmě Strašil. 
Neuschl prošel v minulosti ČSOB 
Leasingem a pracoval také jako retail 
manager v BMW Financial Services. 
Jeho posledním zaměstnavatelem před 
Porsche ČR byl Business Lease.

Miroslava Jozová tiskovou mluvčí a 
PR manažerkou společnosti Uber
Miroslava Jozová se stala první 
tiskovou mluvčí a PR manažerkou 
společnosti Uber pro Českou a 
Slovenskou republiku. V Uberu bude 
mít na starosti kompletní externí 
komunikaci v obou zemích, včetně 
spolupráce s influencery. Do Uberu 
přichází z agentury Ogilvy PR, kde byl 
Uber jedním z jejích klientů. 
Miroslava Jozová má více než čtyři roky 
zkušeností z Ogilvy PR, kam nastoupila 
v roce 2012. Její hlavní pracovní 
náplní bylo zajišťování PR kampaní 
klientů (například easyJet, Philips a 
také Uber), organizování eventů pro 
novináře a spolupráce s bloggery. V 
Ogilvy mimo jiné zajišťovala i velmi 
úspěšnou komunikaci dvou ročníků 
Bitvy národů na Petříně, za kterou 
získala první cenu v soutěži Česká 
cena PR. 
Miroslava Jozová získala magisterský 
titul v oboru Public Relations na 
univerzitě v Bournemouthu.
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23. ročník ankety Auto roku 2017 v České republice 
vyvrcholil závěrečným galavečerem. Po sečtení hlasů 
členů odborné motoristické poroty a zohlednění ver-
diktu veřejnosti nejvíce bodů obdržela Škoda Kodiaq. 
Škoda Auto získala prestižní ocenění potřetí v řadě 
po Fabii (2015) a Superbu (2016). 
Konečné pořadí 23. ročníku ankety Auto roku 2017 v 
České republice:
1. Škoda Kodiaq 139 bodů
2 Volkswagen Tiguan 92,5 bodu
3. Volvo V90 77,5 bodu
4.-5. Alfa Romeo Giulia 63 bodů
4.-5. Seat Ateca 63 bodů
Sdružení automobilového průmyslu bylo i letos part-
nerem ankety a zároveň vyhlašovatelem doprovod-
né akce Dodavatel pro Auto roku 2017. Díly českých 
firem přitom nemá jen vítězný vůz, ale všech pět au-
tomobilů, které postoupily do finále. Viceprezident 
Sdružení Pavel Juříček k tomu řekl: „I letos byla soutěž 
Auto roku nejen přehlídkou špičkových aut, ale také 
důkazem silného zastoupení dodavatelského sektoru 
v ČR. Firmy AutoSAP se prosazují v silné konkurenci a 
těžko byste mezi 27 nominovanými vozy hledali tak-
ový, který by neobsahoval podstatné komponenty 
vyrobené v ČR.“ 

Ocenění Dodavatel pro Auto roku 2017 v ČR získáv-
ají firmy 3M Česko, AGC Automotive Czech, Bentel-
er ČR, Brano Group, Brisk Tábor, Continental Barum, 
Fehrer Bohemia, Gumárny Zubří, Gumotex, Hella 
Autotechnik Nova, HP-Pelzer, Kamax, KS Kolben-
schmidt CR, Maxion Wheels Czech, 
Mubea-HZP, Plastika, Saargummi Czech, Tawesco, 
TRW Automotive Czech a Witte Nejdek. 
Zveřejněni byli i držitelé dalších cen. Ekologickým 
autem roku byla mezi vozy přihlášenými do ankety 
Auto roku 2017 v ČR zvolena Kia Niro a v kategorii 
Technická inovace roku získaly největší počet bodů 
Jaguar Activity Key v modelu F-Pace a Poloautonom-
ní řízení Volvo Pilot Assist ve voze V90.
Společensky odpovědnou firmou roku se stala Ško-
da Auto za projekt Škoda Zaměstnanecké sbírky. 
Oceněním Výrobní závod roku se může pyšnit 
společnost Robert Bosch s.r.o. Manažerem roku byl 
za největší procentuální nárůst prodeje osobních 
automobilů na českém trhu prohlášen management 
firmy Jaguar Land Rover Czech Republic.

Autem roku je Škoda Kodiaq
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Německá organizace DUH (Deutsche Umwelhilfe) 
žaluje Spolkový Úřad pro dopravu KBA za schválení 
„placebo software“ Volkswagenu, který měl zajistit 
splnění předepsaného limitu. Měření DUH prokázalo, 
že Volkswagen i po přehrání podvodného softwaru 
překračuje NOx více než třikrát! Upozorňuje na to ve 
své zprávě Asociace emisních techniků a opravářů 
ASEM.
Německá organizace Umwelhilfe (DUH) podrobila 
opakovaným zkouškám vozidlo Volkswagen Golf 1,6 
TDi Variant z roku 2010. V původním stavu emitovalo 
vozidlo na silnici 970 mg NOx/1 km. Po úpravě 
podvodného software to je průměrně 600 mg NOx/
km, což je redukce jen o 38 %. O hranici 180 mg NOx/
km si může softwarová úprava jen nechat zdát. 
Jak Axel Friedrich (DUH) sdělil médiu Zeit online: 
„Volkswagen Golf stále ještě produkuje více 
než trojnásobek toho, co povoluje norma. To je 
neakceptovatelné. Svolávací akce Volkswagenu 
ve světovém rozsahu byla jen neúčinným placebo 
řešením.“ 
Deutsche Umwelthilfe proto bude žalovat Spolkový 
úřad pro dopravu KBA za schválení úprav, které neplní 

požadavky německého Ministerstva dopravy.
Jürgen Resch (DUH) dodává neméně důležitý fakt: „U 
vozu Volkswagen Golf byl pozměněn jen software, a 
to tak, že ke snížení oxidů dusíku dojde jen za cenu 
toho, že vzroste produkce CO2. To je fyzika. A jelikož 
Volkswagen podvodným softwarem postiženým 
zákazníkům zaručil, že úprava softwaru nebude mít 
v žádném případě vliv na spotřebu, je to prakticky 
druhý podvod, který schválil KBA a následně jej 
spolklo i Spolkové ministerstvo dopravy.“
Reakce Ministerstva dopravy na dotaz, proč 
akceptovalo podstrčené schválení Spolkovým úřadem 
pro dopravu, ještě nepřišla. 
V USA se tato vozidla musí dovybavovat katalyzátory, 
aby tehdy platnou normu splnila, nebo se 
nekompromisně vyřazují z provozu. V Evropě se 
pohybují s placebem, které nefunguje jak přislíbeno, 
a poškozují ovzduší i nadále více než trojnásobnou 
zátěží nebezpečnými jedovatými oxidy dusíku než 
povoluje norma.

I po úpravách Volkswagen překračuje NOx
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Přeneseme chaos do vzduchu?

Dopravní chaos nejednoho ze zoufalých řidičů vede k 
myšlence, že by se nejraději vznesl a nechal nekonečné 
kolony aut pod sebou. Právě to nabízí společný 
projekt studia Italdesign (v majetku VW) a společnosti 
Airbus, koncept Pop.Up. Na autosalonu v Ženevě 
představují originální řešení dopravních problémů: 
prostě se vznést do vzduchu. Koncept Pop.Up. v sobě 
spojuje tři jednotky - 
buňku pro cestující, 
podvozek a dron. 
Představa, že se se 
svými auty nesenými 
drony současně 
vznese do vzduchu 
několik desítek 
v y n e r v o v a n ý c h 
a spěchajících 
řidičů je poněkud 
děsivá. Jen těžko 
je představitelné, že by se dostupnost ovládání 
létajícího stroje stala stejně snadná jako získání 
řidičského průkazu. Bezpečně zvládnout dramaticky 
se zahušťující provoz ve vzduchu nad ulicemi měst by 
nebylo snadné. Airbus a Italdesign mají řešení v plně 
autonomním ovládání dronu prostřednictvím umělé 
inteligence. 
Manažer projektu Mathias Thomsen z Airbusu nevidí 
možnost uplatnění tohoto řešení městské mobility 

dřív než za deset let. Ještě letos ale chce koncept Pop.
Up. ukázat v akci.
Koncept Pop.Up. je každopádně zajímavou ukázkou 
toho, jak se v brzké době může proměňovat osobní 
mobilita. „Tradiční automobily už nebudou v 
megametropolích jediným řešením dopravy. Mobilita 
budoucnosti bude zcela odlišná od současné dopravy 

- bude sdílená, 
autonomní, propojená 
a elektrická. Pro nás 
je důležité, že máme 
k dispozici platformu, 
která to vše našim 
zákazníkům umožní,“ 
tvrdí generální ředitel 
Italdesignu Jörg 
Astalosch.
Pop.Up. má plně 
elektrický pohon 

- jednotka dronu umožňuje dolet až 100 km a 
pozemní jednotka bude mít dojezd 130 km. Na rozdíl 
od létajících aut a jezdících letadel Pop.Up. nedělá 
kompromisy, které je činí nepříliš bezpečné pro létání, 
tak nepraktické pro jízdu. Vozidlo samotné bez dronu 
představuje běžný koncept městského dvoumístného 
miniauta s elektrickým pohonem a lehkým šasi z 
uhlíkových kompozitů.
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Nová strategie Unipetrolu

Největší česká petrochemická skupina Unipetrol 
představila strategii a cíle pro roky 2017 a 2018. 
Unipetrol je jediným 
výrobcem pohonných 
hmot v České republice a 
prostřednictvím své sítě 
Benzina i jejich největším 
prodejcem. 
V maloobchodním 
segmentu bude Unipetrol 
usilovat o upevnění vedoucí 
pozice sítě čerpacích stanic 
Benzina na českém trhu a 
o překročení hranice 20% 
tržního podílu. Ke konci 
roku 2016 měla Benzina 
363 čerpacích stanic a jejich počet roste probíhající 
akvizicí části sítě společnosti OMV. Unipetrol se ani do 
budoucna nebude vyhýbat dalším možným akvizicím 
na českém trhu.
Skupina Unipetrol od roku 2013 výrazně posílila. Od 
Eni a Shell převzala vlastnické podíly ve společnosti 
Česká rafinérská a úspěšně ji zaintegroval do své 
struktury. Unipetrol také aktualizoval své smluvní a 
obchodní vztahy se společnostmi MERO ČR a ČEPRO. 
Unipetrol zajistil bezpečné podmínky pro dodávky 
ropy a zemního plynu. Má smlouvy se společnostmi 
Rosněfť a Tatněfť na dodávky ropy REBCO. Současně 
roste podíl zpracovávané ropy od Saudi Aramco. 
Na českém trhu s palivy byla skupina Unipetrol aktivní 
také v regulatorní oblasti, kde došlo k minimalizaci 
takzvané šedé prodejní zóny. 

Pro Unipetrol panuje jistota příznivého vývoje ze stále 
solidního růstu spotřeby petrochemických produktů v 

regionu střední a východní 
Evropy. Doba využívání 
ropných produktů zdaleka 
nekončí. Unipetrol pracuje 
i na rozšiřování nabídky. 
Toho dokladem je i 
nedávné uvedení nových 
aditivovaných paliv Efecta, 
které nemá být posledním 
slovem v této oblasti. 
Unipetrol sleduje i vývoj 
v oblasti alternativních 
paliv. Do té neřadí zemní 
plyn, který pokládá za 

plnohodnotnou součást nabídky jako benzin a 
naftu. Rozvoj CNG je nadějný pro osobní dopravu a 
městské autobusy, které by přinesly znečištěnému 
ovzduší měst v České republice velkou úlevu. Pro 
nákladní dopravu Unipetrol počítá i s investicemi do 
infrastruktury potřebné pro použití LNG.
Současný vývoj zatím neopravňuje k víře v brzkou 
konkurenceschopnost elektromobility, protože 
ta postrádá nejen potřebnou infrastrukturu, ale 
také odpovídající obchodní model. Jako mnohem 
perspektivnější se jeví využití vodíku. Tuto oblast proto 
Unipetrol sleduje velmi bedlivě. Ani zde ale nelze v 
nejbližší době čekat nezbytné rozsáhlé investice do 
potřebné infrastruktury.
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Přelomem v novodobé produkci Tatry se stal projekt 
LIWA. Do vozidla T 816 8x8 byl umístěn kapalinou 
chlazený motor KHD Deutz. Vítězný tendr pro armádu 
SAE neznamenal jen sérii dodaných 1127 vozidel, ale 
též posun ve strategii výroby. 
Postupně vznikly modelové řady Armax (1999-2014) a 
Force (1999-2014). První vycházela z civilní produkce 
T 815-2, která přijala pojmenování TerrN01 (1997). 
Druhá stavěla na možnostech zabudování motorů a 
převodovek cizí provenience do originální tatrovácké 
koncepce automobilu. Pro práci v nejtěžším terénu 
vznikla civilní řada T 163 Jamal (1999) s kapotovou 
kabinou.
V roce 2002 Tatra převzala výrobu středně těžkého 
vojenského vozidla Ross R210. Úspěšnou modernizací 
v roce 2004 vstoupila do spojení s Armádou ČR a 
kontraktu na přezbrojení 556 vojenských vozidel 
modelem Tatra 810 ATS. Modernizace vycházela z 
původního rámu, kabiny a motoru Renault. Civilních 
verzí se řada T 810, dnes Tactic, dočkala v roce 2009.
Mezitím se pracovalo na nové modelové řadě 
speciálních vozidel původně označené T 815-7 
(2006), od roku 2016 Force. Mezi modely nové řady 
jsou unifikační vazby, jejich konstrukce však dovoluje 
velkou variabilitu motorů - vedle vzduchem chlazených 

motorů Tatra mohou být použity kapalinou chlazené 
Cummins či Caterpillar. Po uvedení vozidel T 815-7 do 
sériové výroby přišly i civilní aplikace (2009), z nichž 
nejdůležitější je hasičská cisternová stříkačka CAS 30 
S3R.
Původní páteřní program, vozy řady TerrN01, prošel 
v roce 2010 modernizací. O rok později vyvrcholila 
spolupráce s automobilkou DAF Trucks v projektu 
vozidel řady Tatra 158 Phoenix, která se stala nosným 
obchodním programem. Došlo k výrazné unifikaci 
podvozků řad Phoenix a 815-7.
V roce 2013 byl postaven první šestinápravový 
speciál řady T 815-7, první z civilních vícenápravových 
podvozků schopných nést vrtné soupravy či jiné 
zákaznické nástavby. Vrcholem byla v roce 2015 
osminápravová Tatra 815-7 16x8 - nejdelší a nejtěžší 
Tatra v historii.
V roce 2014 vstoupila na trh varianta Phoenix Euro 6. 
V roce 2016 dostala vozidla obchodní řady Force (T 
815-7) modernizovanou kabinu.
V roce 2017 vozidla tří klíčových obchodních řad 
(Phoenix, Force a TerrN01) nabízejí řešení všech typů 
nákladní přepravy. Pro segment armádní a speciální 
má Tatra obchodní řady Force a Tactic.

120 let tradice vozidel Tatra - 3. část
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