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VW Group při Volkswagen Group Night v předvečer 
autosalonu v Šanghaji poodhalila svou představu o 
budoucnosti s elektromobilitou. Čínská legislativa 
vyžaduje, aby od roku 2018 měl každý výrobce 
minimální podíl 8 % z vozidel s elektrickým pohonem, 
v roce 2019 10 % a v roce 2020 už 12 %. Není divu, 
že se koncern Volkswagen při tradiční prezentaci 
novinek v předvečer zahájení autosalonu v Šanghaji 
zaměřil na vozidla s elektrickým pohonem. 

Kromě koncernového konceptu Sedric s plně 
autonomním řízením, předvedeného už v Ženevě, 
zde měla světovou premiéru i studie kompaktního 
SUV Volkswagen I.D. Crozz, navazující na studie 
I.D. z autosalonu v Paříži a I.D. Buzz z Detroitu. 
Audi předvedlo koncept sportovního vozu e-tron 
Sportback a Škoda přidala studii crossoveru Vision 
E. Všechny vycházejí z nové koncernové modulární 
platformy pro elektromobily MEB a všechny 
současně ukazují možnosti autonomního řízení 
úrovně 3.

Škoda studií Vision E naznačila svou představu o 
elektromobilitě. Do roku 2025 totiž hodlá na trh 
vedle plug-in-hybridních modelů ( jako první to 
bude v roce 2019 Superb s dojezdem na elektrický 
pohon okolo 50 km) uvést pět automobilů s čistě 
elektrickým pohonem. Pak má mít každý čtvrtý na 
světě prodaný vůz Škoda plug-in hybridní nebo 
elektrický pohon.

V Šanghaji představovaná studie Škoda Vision E 
je prvním čistě elektricky poháněným konceptem 
v historii automobilky po zkušebních prototypech 
Octavia Green E-Line, testovaných v letech 2010-
2012. Jde o koncept, který je ale realitě ještě hodně 
vzdálený - nikoliv jako Vision S, který byl velmi 
věrným předobrazem modelu Kodiaq.

Futuristický design vozu Vision E je ukázkou nové, 
speciálně pro elektromobilitu vyvinuté evoluce 
stylu značky Škoda, těžící ze specifiky elektrického 
pohonu, například z absence chladiče. Mezi 
zajímavosti patří protisměrně otevírané dveře, 
absence středního sloupku a sedadla, které se při 
otevření dveří vyklopí o 20° směrem ven aby se 
usnadnilo nastupování a vystupování.

Více o technice studie Vision E na str. 10 (jen v 
pdf verzi)

více na
www.autoweek.cz
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Škoda Citigo pro modelový rok 2018 
Nejmenší model automobilky Škoda vstupuje do modelového roku 2018 s rozsáhlou 
modernizací designu exteriéru a přepracovaným interiérem. Nové tvary má kapota, 
maska chladiče a nárazníky, stejně jako mlhové světlomety s volitelnou Corner funkcí. 
Inovovaný design dostal i přístrojový panel. Citigo pro modelový rok 2018 nabízí více 
výbavy za výhodnější ceny, modernizovaný vzhled 
a výhodnější ceny paketů výbav. Přichází nově 
i s možností objednat multifunkční volant. Citigo 
je nabízeno ve verzích Active, Ambition a Style. 
Navíc je k dispozici i varianta Citigo Monte Carlo, 
akční výbava Fresh a ekologická alternativa Citigo 
G-Tec s pohonem na zemní plyn. Akční model 
Fresh nabízí ve standardní výbavě vyhřívaná 
přední sedadla a multifunkční volant za cenu od 
225 900 Kč.
více na www.autoweek.cz

Prodejci Seatu přijímají objednávky na 
novou Ibizu
Prodejci značky Seat začali přijímat 
objednávky na model Ibiza páté 
generace. Výroba už byla zahájena a první 
vozy budou dodány zákazníkům v červnu. 
Pátá generace přichází s nejmodernější 
technikou a zvětšením vnitřního prostoru 
díky nové modulární platformě MQB 
A0. Výběr motorů zahrnuje i tříválec 1,0 

TSI CNG. Nová Ibiza je nabízena se čtyřmi úrovněmi výbavy: Reference, Style, FR 
a Xcellence, přičemž FR je pro ty, kteří hledají sportovnější vůz, zatímco Xcellence 
osloví zákazníky preferující komfort, eleganci a inteligentní techniku. Nový Seat Ibiza 
s bohatou výbavou má základní cenu od 296 900 Kč. (Více o Seatu Ibiza: AutoTablet 
2017/05) 
více na www.autoweek.cz

Krátce
- Díky vysoké poptávce vyrobili v březnu v Nošovicích 35 000 aut, což je pro HMMC 
nový rekord.
- Před deseti lety mělo pohon 4x4 91,2 % SUV prodaných v Německu, vloni to už bylo 
jen 53,8 %.
V ČR bylo za první čtvrtletí 2017 vyrobeno 387 342 osobních automobilů, o 10,68 % více 
než vloni.
- Čínská značka Lynk & Co, patřící spolu s Volvem automobilce Geely, bude mít 
evropskou premiéru v roce 2019 v Berlíně.
- Daimler před volbami v Německu věnoval po 100 000 eur pro CDU a SPD a po 40 000 
eur CSU, zeleným a FDP (ale nic pro AfD a Die Linke).
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Opel pokračuje v rozšiřování své nabídky crossoverů 
a SUV. Po menším crossoveru Crossland X přichází 
s dalším výsledkem spolupráce s PSA Group, kterou 
navázal ještě jako součást koncernu General Motors 
a v níž samozřejmě bude pokračovat už jako člen 
PSA Group. Kompaktní Grandland X vznikl s využitím 
modulární platformy EMP2 jako evropské Auto roku 
2017 Peugeot 3008. 

Ač má Grandland X stejné proporce jako Peugeot 
3008 nese všechny charakteristické znaky designu 
Opelu. Ještě více je příslušnost Grandlandu X k 
Opelu patrná v interiéru, kde designéři vycházeli ze 
stejných principů jako u ostatních modelů značky. 
Místo i-Cockpitu tu nacházíme informační a ovládací 

prvky jako v Astře nebo nové generaci Insignie. Tam, 
kde se Peugeot snaží působit přívětivěji, tam Opel 
sází na preciznost a funkčnost s důrazem na kvalitu 
materiálů. Opel samozřejmě nabídne i unikátní 
sedadla s certifikátem AGR, infotainment IntelliLink s 
displejem 8“ i telematický systém Opel OnStar a k 
tomu přidává vyhřívaný volant a vyhřívaná přední i 
zadní sedadla.

Dlouhý rozvor 2675 mm při délce 4477 mm je 
základem prostorného interiéru pro pětici cestujících. 
Zavazadlový prostor má objem od 514 l do 1652 l.

Bezpečnostní a asistenční systémy zahrnují mj. 
adaptivní tempomat Adaptive Cruise Control s detekcí 
chodců a funkcí nouzového brzdění Automatic 
Emergency Braking, parkovací automat Advanced Park 
Assist a kamerový systém se záběrem 360°. Adaptivní 
světlomety AFL LED mají funkci odbočovacích světel, 
asistenční systém dálkových světel a samočinnou 
regulací dosahu světelného paprsku.

Stejně jako Peugeot 3008 ani Grandland X nebude mít 
pohon všech kol, ale bude se nabízet s elektronickým 
systémem pro zlepšení záběrových schopností Grip 
Control v kombinaci s pneumatikami M&S.

Opel Grandland X bude mít oficiální premiéru v září na 
autosalonu ve Frankfurtu, vyrábět se bude v závodě 
PSA v Sochaux a do prodeje by měl přijít ještě před 
koncem roku.

více na
www.autoweek.cz

Grandland X - další krok Opelu
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Transport Expo 2017 v novém termínu
Veletrh Transport Expo v letošním roce návštěvníkům opět představí širokou nabídku 
dopravní techniky a příslušenství pro profesionály i běžné motoristy. Nově se bude konat 
od čtvrtka až soboty, konkrétně 9. až 11. listopadu, a místem konání bude výstaviště 
PVA Expo Praha.
Nejvíc zastoupená bude opět skupina užitkových vozidel do 3,5 t. Představí se většina 
značek dostupných na českém trhu. Doplní je sekce zaměřená na nákladní automobily, 
autobusy a dodavatele servisní 
techniky, dílů a příslušenství, 
služeb v automobilové dopravě a 
mnoho dalších. Zajímavé budou 
nejmodernější trendy v navigaci 
a monitoringu vozidel, stejně jako 
využití elektromobility a dalších 
alternativních pohonů.
více na www.autoweek.cz

Řidiči vozů Tesla nepoužívejte vadné 
adaptéry!
V uplynulých dnech ČEZ u svých 
rychlodobíjecích stanicích zaznamenal 
několik případů poškození konektorů 
CHAdeMO z důvodu používání vadné 
série redukcí pro vozy Tesla. Dodavatel 
rychlodobíjecích stanic společnost ABB 
zaznamenal již dříve podobné případy 
i v zahraničí. ČEZ proto opakovaně 
důrazně žádá řidiče elektromobilů 
značky Tesla, aby zkontrolovali své 

redukce a nevyhovující modely nepoužívali! ČEZ žádá majitele vozů Tesla, aby v případě 
pochybností kontaktovali dodavatele příslušenství ke svému vozu. Nerespektování 
výše uvedeného způsobuje poškozování stanic, znamená nákladné servisní zásahy a 
je bezohledné vůči dalším řidičům elektromobilů! Současně ČEZ prosí řidiče ostatních 
elektromobilů o včasné nahlášení nefunkčních CHAdeMO adaptérů, aby bylo možné 
identifikovat původce škody.
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 16. týdne na www.autoweek.cz:
Renocar Praha otevřel rychlý servis vozů BMW
Hyundai dodá další vozy Městské policii Praha
Kompletní řada produktů pro zapalování a žhavení Champion
Prodej vozů na alternativní pohon v Auto Palace roste
Škoda Auto spolupracuje se SOŠ a SOU ve Vrchlabí
Světlo pomáhající řidičům: modul Daimler Daylight+
Volvo Trucks má nový integrovaný informační systém



Média nás informovala o tom, že výrobce elektromo-
bilů Tesla Motors, produkující každý měsíc stamilion-
ové ztráty, je nejhodnotnější americkou automobilk-
ou. Jenže autosalon v New Yorku poskytuje úplně jiný 
obraz: žádné elektromobily ale velká SUV, pick-upy a 
extrémně výkonná sportovní auta.
Americké automobilky dobře vědí, co zákazní-
ci požadují, a tomu uzpůsobily své expozice na ne-
jvýznamnějším autosalonu na americké půdě. Na 
rozdíl od Detroitu se tu předvádějí auta, která přináše-
jí zisk, a to nejsou malé elektromobily, ale Muscle 
cars, pick-upy a velká SUV. Tady Velká trojka z Detro-
itu nepředvádí hospodárnost, ale stále větší výkony, 
spoustu plechu a obrovská kola - auta, u nichž nikoho 
ani nenapadne uvažovat o autonomním řízení.
Fiat Chrysler Automobiles dává na výběr mezi Jeepem 
Grand Cherokee Trackhawk s 520 kW (707 k) a ne-
trpělivě očekávaným novým králem mezi tzv. Muscle 
cars Dodgem Challenger SRT Demon s přeplňovaným 

motorem V8 6,2 l o výkonu 617 kW (840 k). Vedle 
nich jsou sportovní verze pick-upu Ram 1500 Sub-
lime Sport a Rebel Blue Streak s motory V6 3,6 l Pen-
tastar o 224 kW (305 k) nebo V8 5,7 l Hemi se 290 
kW (395 k) úspornými auty.
Ford je mezi americkými automobilkami nejaktivně-
jší v oblasti autonomního řízení i elektromobility, ale 
v New Yorku se prezentuje velkými SUV: modern-
izovaným Explorerem a po 11 letech i novým Lin-
colnem Navigator. Ten je sice díky hliníkové nosné 
struktuře o 100 kg lehčí než dřív, ale má motor V6 
twin-turbo o 330 kW (450 k) z pick-upu F-150 Raptor.
General Motors sice ukazuje nový Chevrolet Bolt s 
elektrickým pohonem, ale ten se krčí za novou gen-
erací SUV Buick Enclave a Chevrolet Traverse.
Nejnovějšímu trendu amerického trhu se přizpůsobu-
jí i japonské automobilky, dokonce i ta, od níž by 
to nikdo nečekal. Subaru totiž předvedlo koncept 
svého prvního sedmimístného SUV Ascent. 

Zájem o elektromobily? V New Yorku ne!

více na
www.autoweek.cz
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Na rozdíl od New Yorku autosalonu v Šanghaji kra-
lují elektromobily. Není divu - kdo bude chtít v Číně 
prodávat auta, ten od roku 2018 musí mít v nabídce 
elektrický pohon. Každý výrobce aut v Číně totiž bude 
muset mít minimálně 8 % produkce s elektrickým po-
honem a v dalších letech se tento podíl bude zvy-
šovat až na 12 % v roce 2020. Automobilky, které to 
nesplní, si budou muset koupit kredity od těch, které 
uvedený podíl překročí. Tím chce Čína podporovat 
vývoj domácích výrobců. 
Čína pracuje i na potřebné infrastruktuře. Zatímco v 
roce 2016 zde bylo v provozu 50 000 dobíjecích stan-
ic, na konci letošního roku už jich má být 100 000 
veřejných a 800 000 soukromých. V roce 2020 by síť 
dobíjecích stanic měla dokázat obhospodařit 5 mil-
ionů elektromobilů.
Jenže i když je v Číně nabídka elektromobilů větší než 
kdekoliv jinde na světě, není to ve shodě se zájmy ku-
pujících. Zatímco meziroční růst trhu se zpomalil na 
+1,7 % (vloni to bylo +15 %), vzrostl zájem o SUV o 40 
%! V prvním čtvrtletí letošního roku se jich prodalo 
2,4 milionu, což představuje 21 % z celkově prodaných 
aut. Elektromobilů bylo prodáno jen 55 929 kusů, což 
představuje 4,4 % trhu. To je stále málo na to, aby 
automobilky dokázaly prodat všechna vozidla s elek-

trickým pohonem, která budou muset v příštím roce 
vyrobit.
Autosalon v Šanghaji je v letošním roce největší pře-
hlídkou automobilového průmyslu na světě. Vozidla 
s elektrickým pohonem jsou zde u všech domácích 
výrobců řadu let samozřejmostí. Čínská automobil-
ka BYD Auto zvýšila v roce 2016 prodej svých elek-
tromobilů na 100 183 vozidel, což ji činí největším 
výrobcem vozidel s elektrickým pohonem na světě 
(oblíbenec médií Tesla vloni dodal 76 230 aut). V 
Šanghaji vystavuje osm (!) modelů s elektrickým po-
honem.

Na rozdíl od čínských značek ty zahraniční zatím 
předvádějí jen více či méně futuristické koncepty a 
sériové modely slibují až na rok 2019. Volkswagen 
ale chce svůj první čínský elektromobil začít vyrábět 
už v roce 2018 se svým místním partnerem JAC.

Čína míří k elektromobilitě (ale nikoliv Číňané)

více na
www.autoweek.cz
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Personalia z

Bosák povede 
další dva roky 
ČLFA
P ř e d s e d o u 
předs tavens tva 
České leasingové 
a finanční 
asociace (ČLFA) 
byl na další dva 

roky opětovně zvolen Libor Bosák. Posty 
místopředsedů představenstva obhájili 
Jana Hanušová a Tomáš Morávek. 
Ve funkci je potvrdilo představenstvo 
asociace, na níž získali mandát 
na nadcházející dvouleté volební 
období i ostatní dosavadní členové 
představenstva: Pavel Fořt, Jiří Matula, 
Radek Milštain a Karel Nováček. Bosák 
(51) byl místopředsedou představenstva 
ČSOB Leasing v ČR, a to od jeho založení 
v roce 1995. Od roku 2009 je předsedou 
představenstva a generálním ředitelem 
firmy ČSOB Leasing v České republice. V 
současné době je zároveň prezidentem 
mezinárodní leasingové asociace IFLA.

BMW přetáhlo Ondřeje Maška od 
VWFS
Pražský import BMW posílil o nového 
manažera. Ondřej Mašek přichází 
ze společnosti Volkswagen Financial 
Services, kde měl jako Brand Manager 
na starosti strategii značkového 
financování koncernových značek 
Audi, Porsche, Ducati a SEAT. „Moje 
nová pozice u BMW se jmenuje 
GKL+/BMW M Area Project Manager. 
Budu v ní přímo odpovědný za rozvoj 
segmentu GKL 
se zaměřením 
převážně na 
řadu 7 a dále za 
sportovní divizi 
BMW M,“ řekl 
Mašek časopisu 
Automakers s 
tím, že se zároveň 
bude věnovat 
Quality of 
Revenue v celé 
dealerské síti. V minulosti pracoval 
také jaké fleet manažer Toyoty u Emila 
Freye, prošel i společností Philip Morris. 
Vystudoval Institute of Hospitality 
Management v Praze.

Mitsubishi s novým PR manažerem
M Motors, importér značky Mitsubishi, sháněl po odchodu Pavly Drmotové na mateřskou 
dovolenou nového PR manažera. Ve výběrovém řízení se podle dostupných informací 
předvedly desítky lidí, včetně několika novinářů. Na pozici PR a Marketing manager 
nakonec nastoupil od 10. dubna Marek Vodička, který přichází od společnosti Nissan 
Sales CEE, kde šest let pracoval na vedoucích pozicích v rámci oddělení PR a Marketingu. 
V nové pozici bude Marek Vodička zodpovědný za komunikaci s médii a realizaci PR a 
marketingových projektů spojených se značkou Mitsubishi Motors na českém trhu. 
„Marek Vodička je pro nás významnou posilou. Pro Mitsubishi je v ČR maximálně důležité 
nadále zlepšovat kvalitu a intenzitu komunikace naší značky i jednotlivých modelových 
řad.“ komentuje změny ve společnosti Managing Director M Motors Martin Saitz.
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Vision E je první studie s čistě elektrickým pohonem 
v historii značky Škoda, postavená na bázi modulární 
platformy pro elektromobily MEB (Modularer Elektri-
fizierungsbaukasten).
Díky úsporným a výkonným vysokonapěťovým lith-
io-ionovým akumulátorům a chytré rekuperaci ener-
gie slibuje dojezd až 500 km na jedno nabití. Aku-
mulátory lze nabíjet jak kabelem, tak indukčně přes 
desku umístěnou v podlaze, přičemž 80 % kapacity 
se dosáhne za 30 minut.
S mnoha snímači a kamerami je studie Vision E kon-
cipována pro automatizované řízení 3. stupně, tedy 
„eyes off“ (řidič nemusí sledovat dění na silnici, ale 
musí být připraven v případě potřeby zasáhnout do 
řízení). Při autonomním řízení je možno posunout se-
dadla a volant. Systémy sledování okolí umožní, aby 
na dálnici systém zcela převzal řízení vozu. V měst-
ském provozu a na silnicích nižších tříd zajistí bez-
pečnost a komfort jízdy asistenční systémy. 
Absence středového tunelu umožnila vytvořit více 
místa pro posádku. V interiéru dominuje centrální do-

tyková obrazovka uprostřed přístrojové desky. Mezi 
další novinky u značky Škoda patří ovládání hlasem 
nebo gesty včetně sledování pohybu očí Eye Track-
ing u řidiče. Nejnovější systémy infotainmentu a 
služby Škoda Connect jsou k dispozici prostřednict-
vím kapacitních dotykových displejů se skleněným 
designem Škoda pro spolujezdce i cestující na zad-
ních sedadlech. Všichni cestující jsou díky Wi-Fi hot-
spotu a modulu LTE neustále online. Ve výplních 
dveří jsou phoneboxy.
Základní data
Pohonná jednotka
- dva trakční elektromotory se systémovým výko-
nem 225 kW
- pohon všech kol
Hlavní rozměry
- délka 4688 mm, šířka 1924 mm, výška 1591 mm, 
rozvor náprav 2851 mm
Jízdní výkony
- dojezd až 500 km
- největší rychlost 180 km/h

Škoda Vision E: pohled do blízké budoucnosti
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Slovenská společnost AeroMobil v Monaku při akci 
Top Marques představila sériovou podobu svého 
létajícího automobilu. AeroMobil 4.0 slibuje být 
pohodlným automobilem i bezpečným letadlem v 
jednom. Ve vzduchu dokáže efektivně překonávat 
dlouhé vzdálenosti, je pohodlnější a má větší dosah 
než malé vrtulníky nebo osobní drony. Oproti nim ale 
vyžaduje pro start i přistání 
rovnou plochu o délce 595 m. 
Proměna z auta v letadlo trvá 
maximálně tři minuty. 
AeroMobil 4.0 je vybaven 
nejmodernější avionikou a 
komunikačním systémem. 
Při letu bezpečnost zajišťuje i 
padákový systém. Pro využití 
jako letadla je třeba vlastnit 
pilotní průkaz, na silnici stačí 
běžný řidičský průkaz pro 
osobní auta.
Základem pohonné jednotky je přeplňovaný zážehový 
motor 2,0 l s protilehlými válci (boxer) o výkonu 224 kW 
(300 k). Při letu přímo pohání vrtuli na zádi a na silnici 
pracuje jako generátor pro dva trakční elektromotory 
na přední nápravě poskytujícími celkový výkon 80 
kW. Na silnici je kombinovaná spotřeba 4,2 l/100 
km. Nádrž je na 90 l benzinu 95 RON, což umožňuje 
maximální dolet 750 km. Největší rychlost na silnici 
160 km/h, ve vzduchu 360 km/h.
AeroMobil před sedmi roky založili Štefan Klein a 

Juraj Vaculík. Projekt měl problémy s financováním 
vývoje i přesto, že mu dotacemi pomohlo slovenské 
ministerstvo školství. Projektu uškodila i nehoda 
prototypu 3.0 v roce 2015. Vše se podařilo vyřešit 
s pomocí zahraničních investorů. Společnost se 
přestěhovala do nového sídla v Podunajských 
Biskupicích a do vývojového týmu zapojila zahraniční 

experty se zkušenostmi 
od Airbusu a McLarenu. 
Nyní ji čeká proměna 
ve výrobce a obchodní 
společnost, která 
bude létající vozidla 
dodávat zákazníkům s 
odpovídajícím servisem a 
garancemi.
AeroMobil 4.0 už je 
možné si i objednávat. 
Testy a příprava pro 
homologaci mají začít 

ještě letos a první dodávky se plánují na rok 2020.

Základní rozměry
automobil: délka 590 cm, šířka 220 cm, výška 150 cm
letadlo: délka 580 cm, šířka (rozpětí křídel) 880 cm, 
výška 140 cm
hmotnost: největší při vzletu 960 kg s užitečným 
zatížením 240 kg

AeroMobil 4.0 se představuje
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18 památek do 100 minut z Košic 

Zástupci organizace Košice Región Turizmus se 
nespokojují s konstatováním, že dosáhli nejrychlejší 
dynamiku rozvoje turistického ruchu ze všech 
slovenských krajů. I do budoucna chtějí z rostoucího 
zájmu návštěvníků těžit a dále jej rozvíjet pod heslem 
„UNESCO na dosah“.
Vzhledem k tomu, že památky a lokality zapsané 
do Světového dědictví UNESCO patří k osvědčeným 
značkám cestovního ruchu a mají velký vliv na motivaci 
při plánování cest, organizace Košice Región Turizmus 
je uchopila jako nosné téma dalšího rozvoje turistiky. 
Moderní přístup v destinačním managementu 
využívá k propagaci kraje jeho výraznou a jedinečnou 
charakteristikou - 18 památek Světového dědictví 
UNESCO je dostupných cestou autem do 100 minut z 
Košic (mimochodem - celá Česká republika má jen 15 
památek Světového dědictví UNESCO!). 
Kromě inovačního marketingu samotných památek je 
zapotřebí dalších aktivit, sloužících rovněž k rozvoji 
těchto lokalit. „S podporou krajské samosprávy a 
účastníků turistického ruchu se snažíme o zlepšení 
zejména turistické infrastruktury,“ říká ředitelka 
organizace L. Vargová Jurková. Jako příklad uvádí 
zlepšení přístupnosti Chrámu Přenesení ostatků sv. 
Mikuláše v Ruskej Bystrej. Cílem je rovněž podpora 
dalších památek v dosahu 15 km od příslušného 
hlavního turistického magnetu, například Mauzolea 
Andrášiovců v Krásnohorském Podhradí poblíž 
Krásnohorské jeskyně.

A jaká místa nesoucí punc Světového dědictví 
UNESCO patří mezi největší skvosty Košického kraje? 
Mezi nejkrásnější a nejvýjimečnější přírodní skvosty 
Slovenského ráje patří jedna z největších ledových 
jeskyň na světě Dobšinská ledová. Ve Slovenském 
krasu bylo doposud objeveno 1300 jeskyň. Z těch 
největších, krápníky bohatě zdobených jmenujme 
např. Jasovskou, proslulou léčivými účinky na dýchací 
cesty, přeshraniční jeskynní komplex, jeskyně Domicu 
a Baradla, lákající plavbou po podzemní říčce Styx, a 
Krásnohorskou jeskyni, která osloví svým netradičním 
a až adrenalinovým přístupem k prohlídce. 
Historii celého Slovenska dokumentuje jeden 
z nejrozsáhlejších hradních komplexů na světě, 
majestátní a zachovalý Spišský hrad. V zápise na 
Seznamu světového dědictví i historicky je v jednom 
celku nerozlučně spjatý s dalšími zajímavými místy - 
Kostelem Ducha Svatého v Žehre, Spišskou kapitulou, 
Spišským podhradím a městem Levoča.
K nejvýchodnějším slovenským památkám UNESCO 
v rámci zápisu Dřevěné chrámy ve slovenské části 
Karpatského oblouku patří malebné dřevěné a 
převážně řeckokatolické kostelíky rozseté v překrásné 
a nezkrotné přírodě východního Slovenska, např. v 
obcích Bodružal, Ruská Bystrá a Ladomirová. Stavba 
některých z nich se datuje až do 17. století.
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Značka Joie představuje „rostoucí“ dětskou sedačku

Unikátní autosedačka britské značky Joie s výstižným 
názvem Every Stage FX je investice, která se vyplatí. 
Roste totiž spolu s dítětem, takže je vhodná pro 
použití od prvních dní života dítěte až do jeho 12 let. 
Čtyři fáze sedačky v jedné (skupina 0+/1/2/3) ocení 
rodiče, kteří dbají na maximální bezpečnost svých 
dětí během cestování i na praktičnost. Množství 
odnímatelných výplní i automaticky se zvětšující 
prostor pro ramena při nastavení sedačky pro větší 
dítě zajišťují pohodlí v každém věku. Systém Grow 
Together navíc synchronizuje nastavení polstrovaných 
pětibodových pásů a podhlavníku. 
Myšleno je i na ochranu proti bočnímu nárazu. 
Nastavitelné prvky systému Guard Surround Safety 
spolu se speciální ocelovou výztuží zabudovanou 
uvnitř plastové skořepiny zajišťují ještě větší odolnost. 
Celkem šest pozic sklonu sedačky vede k maximálně 

komfortní jízdě u všech věkových kategorií. Sedačka 
je vhodná pro uchycení proti směru jízdy u miminek 
(do 18 kg). Starší děti (9 – 36 kg) pojedou po směru 
jízdy. 
Systém ISOfix a pomocný pás top tether, který 
nahrazuje přední opěrnou nohu, používanou u 
některých typů autosedaček, se využije při instalaci 
ve směru jízdy u skupiny 1. ISOSAFE konektory zajistí 
stabilní pozici sedačky také při instalaci větších dětí. 
Praktická je zabudovaná vnitřní ventilace i přihrádky 
na uschování postroje poté, kdy dítě vyroste a více 
nejsou potřeba. Sedačka splňuje normu ECE R44/04. 
Orientační prodejní cena se pohybuje kolem 7240 Kč. 
Na výběr jsou tři odstíny. Dětské autosedačky Joie 
Every Stage FX prodává český výrobce a dovozce 
dětského zboží Babypoint s. r. o. ve více než 250 
smluvních prodejnách po celé ČR.
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Před 50 lety byla v novozélandském městě Otahuhu 
zahájena výroba farmářských vozidel Trekka s 
podvozkem z modelu Octavia. Historicky první 
automobil navržený a vyráběný na Novém Zélandu si 
získal velkou oblibu v době, kdy se prosazovalo heslo 
„Kiwi can do it“, s nímž v té době tým Bruce McLarena 
vstoupil i do formule 1.
Nápad vyvinout levné vozidlo pro potřeby místních 
farmářů, řemeslníků a obchodních zástupců se zrodil 
v hlavě Phila Andrewse. Když prodal rodinnou firmu 
Motor Lines Noelu Turnerovi navrhl mu tento projekt 
realizovat. Původně uvažovali o britském motoru 
Bradford, ale nakonec se rozhodli použít jako základ 
Škodu Octavia. Vůz navrhl Peter Risbridge. 
Z Mladé Boleslavi se v rozloženém stavu dodával 
podvozek, lišící se především zkrácením rozvoru z 
2389 mm na 2165 mm a úpravou stálého převodu 
ze 4,78 na 5,25. K výhodám vozu patřilo nezávislé 
zavěšení všech kol, tuhý páteřový rám a velká světlá 
výška 190 mm. Ocelové plechové díly karoserie, 
připomínající Land Rover Series I, dodával výrobce 
sekaček na trávu z Aucklandu H. J. Ryans.
Vpředu podélně uložený čtyřválec OHV 1,2 l měl výkon 
34 kW (47 k) a poháněl zadní kola přes čtyřrychlostní 

převodovku. Nabízel se i diferenciál s uzávěrkou, 
který vyvinul Ray Stone.
Vozy Trekka měly délku 3590 mm, pohotovostní 
hmotnost 920-980 kg a užitečnou 450-500 kg. 
Zákazníci si mohli vybírat z pěti variant karoserií: 
třídveřových pick-upů ve dvou až osmimístném 
uspořádání s plátěnou nebo pevnou střechou z 
plastů, STW (kombi) či plážovou verzi.
V období 1966-1972 vzniklo okolo 2500 vozů Trekka. 
V roce 1971 bylo několik vozů Trekka ve formě 
dílů dodáno i do Indonésie. Do Austrálie mělo být 
dodáno 720 aut bez dovozního cla na základě příslibu 
československé exportní organizace Motokov, že se 
tam Trekka začne montovat. Jenže se prodalo jen 100 
vozů, protože tam farmáři dávali přednost velkým 
autům Holden a Ford.
V době vietnamské války jezdily vozy Trekka ve 
službách nemocnice s novozélandskými chirurgy. 
Skvěle se osvědčily v hlubokém bahně tamních cest. 
Jeden z vozů dodaných do Vietnamu byl v roce 1969 
odeslán do Detroitu, kde jej převzal koncern General 
Motors! 

Chlouba Nového Zélandu: Škoda Trekka
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