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Škoda Karoq významnou měrou posílí už tak dobré 
postavení značky Škoda nejen proto, že vstupuje do 
segmentu kompaktních SUV, který je v posledních 
nejrychleji rostoucím v Evropě, ale také proto, že 
jde o auto, které má všechny předpoklady, aby 
nadchlo potenciální zájemce. Karoq je jednoznačným 
dokladem toho, jak hloupé je tvrzení diletantů 
tvrdících, že se u nás vyrábějí německá auta jen s 
jinou značkou. Karoq příkladným způsobem využívá 
možnosti nabízené z nabídky koncernových řešení a 
přetavuje je v typicky české auto.

Karoq samozřejmě vychází ze stejného základu 
jako Volkswagen Tiguan nebo Seat Ateca. Dojmy z 
jízdy a delšího pobytu ve voze ale jasně ukazují, že 
technici v Česaně opět odvedli vynikající práci. Toto 
auto je úplně jiné než jeho 
koncernoví sourozenci. 
Nastavení podvozku jej 
řadí na vrchol segmentu 
a také pro ty, kteří hledají 
auto schopné jízdy v 
terénu má hodně co 
nabídnout.

První dojmy ze svezení s 
tímto vozem plně potvrzují 

pocit z jarní statické prezentace. Toto je auto, které se 
svými jízdními vlastnostmi, komfortem, výbavou ale 
i designem nepochybně zařadí mezi nejúspěšnější 
modely tohoto segmentu. 

Karoq má zcela osobitý charakter vozů Škoda a 
přidává i mnoho chytrých technických řešení. V 
tomto ohledu stojí za zdůraznění především možnost 
získat tři samostatně posuvná a vyjímatelná zadní 
sedadla se systémem VarioFlex. Ta Karoq posouvají 
variabilitou interiéru na úroveň MPV. Díky nim lze 
měnit objem zavazadlového prostoru v rozmezí 479 
až 588 l (základní uspořádání nabízí 521 l).

Zážehové motory při uvedení na trh reprezentují 
turbodmychadlem přeplňované tříválce 1,0 TSI/85 

kW (115 k), vyvinuté v Mladé 
Boleslavi, a nové čtyřválce 
1,5 TSI Evo ACT/110 kW 
(150 k) pracující s deaktivací 
válců (systém ACT). Stejné 
výkony nabízejí i oba 
turbodiesely 1,6 TDI/85 kW 
(115 k) a 2,0 TDI/110 kW (150 
k). K dispozici samozřejmě 
je i pohon všech kol.

více na
www.autoweek.cz
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Nový model Karoq je dokladem silného postavení 
značky Škoda i tím, že při uvedení na trh se nabízejí 
nejprve lépe vybavené verze a nepodbízí se zaváděcí 
akční slevou. Jediným problémem pro zájemce o tuto 
novinku budou kapacitní možnosti výrobního závodu 
v Kvasinách.
Karoq bude při zahájení prodeje nabízen ve dvou vy-
šších výbavových stupních Ambition a Style, zatímco 
základní výbava Active bude následovat později. První 
předváděcí vozy budou u autorizovaných prodejních 
partnerů Škoda k dispozici při zahájení prodejní fáze 
18. října 2017. Už nyní Škoda Auto registruje kolem 
3000 závazných objednávek.
Škoda Karoq s motorem 1,0 TSI/85 kW, přímo řa-
zenou šestirychlostní převodovkou, pohonem 4x2 a 
druhou úrovní výbavy Ambition má cenu od 529 900 
Kč. Stejný vůz se vznětovým motorem 1,6 TDI/85 kW 
přijde na 579 900 Kč. V této podobě nabízí mimo jiné 
dvouzónovou klimatizaci, infotainment s 8“ displejem, 

Bluetooth a konektivitou SmartLink+ a digitálním 
příjmem DAB, dešťový senzor a Light Assist, zadní 
parkovací senzory, 16“ kola z lehkých slitin, tempo-
mat s omezovačem rychlosti, asistent rozjezdu do 
kopce a vyhřívaná přední sedadla.
Karoq má vlastně jen jediný problém, a tím je kapaci-
ta výroby v Kvasinách. Fenomenální prodejní úspěch 
jiného skvělého díla českých techniků, modelu Su-
perb, následovaný nadšeným přijetím modelu Kodi-
aq a Seatu Ateca, který se zde rovněž vyrábí, působí 
starosti, které Škodě mohou jiné automobilky jen 
závidět - výrobní kapacita závodu přestává stačit 
zájmu o tato auta. Proto se logicky hledá řešení, 
přičemž jednou z možností je přesun výroby něk-
terého z modelů do jiného výrobního závodu v rám-
ci koncernu. To v žádném případě neznamená brát 
práci dělníkům v české továrně.
„Škoda Auto se nyní pohybuje na samém limitu své 
výrobní kapacity. To je dokladem toho, že naše dlou-
hodobá strategie je úspěšná. V současné době ne-
jsme schopni pokrýt další navýšení výroby v České 
republice. To je důvodem, proč se díváme jinam a 
hledáme volné výrobní kapacity,“ uvedl šéf Škoda 
Auto Bernhard Maier na obavy českých médií a poli-
tiků z přesunu výroby do jiných zemí. K obavám od-
borářů ze ztráty pracovních míst dodal: „Pro pokrytí 
současné poptávky potřebujeme naopak přijmout 
dalších asi 3000 zaměstnanců, případně i víc.“
Více o SUV v Evropě a modelu Škoda Karoq na 
str. 11 (dostupné jen ve zdarma stažitlné pdf ver-
zi)

Karoq: ne akční slevy ale nabídka lépe vybavených verzí
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Toyota Tj Cruiser kombinuje minivan s SUV
Toyota už před zahájením tokijského autosalonu představila několik novinek. 
Připravované koncepty jsou zajímavé propojováním různých technologií. Studie Toyota 
Tj Cruiser spojuje rodinný van a SUV. Její prostorná krabicovitá karoserie s posuvnými 
zadními dveřmi určitě nebude soutěžit o ty nejhezčí. Její zajímavostí je speciální, i když 
blíž nespecifikovaný povrch na kapotě, střeše a lemech blatníků, údajně schopný 
odolat mechanickému poškození. 
Mezi SUV koncept řadí nejen vyšší světlá výška, ale i pohon všech kol a 20“ kola. V 
prostorném interiéru jsou jen čtyři poměrně lehká sedadla, s nimiž se dá ve velkém 
rozsahu manipulovat včetně možnosti 
úplného sklopení do podlahy. Hybridní 
pohon Toyoty Tj Cruiser kombinuje 
zážehový nepřeplňovaný dvoulitr s 
elektrickým. Koncept vznikl s využitím 
nové globální modulární platformy Toyota 
TNGA (Toyota New Global Architecture).
více na www.autoweek.cz

Mitsubishi vrací Evo, ale úplně 
jinak
Mitsubishi vrací do hry označení 
Evolution. Jenže tentokrát nebylo 
přisouzeno další generaci sedanu 
Lancer, ale, jak jinak, crossoveru 
s elektrickým pohonem. 
Společnost Mitsubishi Motors 
na autosalonu v Tokiu představí 
studii elektromobilu Mitsubishi 
e-Evolution Concept naznačující 
směřování vozů Mitsubishi 
v nejbližších letech. Studie 
kombinuje elektrický pohon s 

pohonem všech kol a k tomu přidává novou úroveň využití umělé inteligence. Nové 
technické prvky, předváděné v konceptu e-Evolution, by se měly dostat do sériové 
produkce v roce 2020.
Studie e-Evolution Concept využívá systém umělé inteligence (AI), který dokáže 
koordinovat záměry řidiče s výkonovými charakteristikami vozidla. Díky speciální funkci 
osobního kouče v rámci systému umělé inteligence je možné řidiči předávat nové 
znalosti a tak zlepšovat jeho řidičské schopnosti. 
více na www.autoweek.cz



Značka Audi zkompletovala svou nabídku modelů 
g-tron na CNG. K Audi A3 Sportback 1,4 TFSI g-tron 
se přidávají Audi A4 Avant 2,0 TFSI g-tron a A5 
Sportback 2,0 TFSI g-tron. Všechny tři modely si i 
s pohonem na zemní plyn uchovávají sportovní 
charakter a přitom nabízejí vysokou efektivitu 
provozu. Audi A3 Sportback g-tron je v prodeji s 
cenou od 696 900 Kč, A4 Avant g-tron má cenu od 
1 113 900 Kč a cena A5 Sportback g-tron začíná na 
1 118 900 Kč.

Audi v současné době disponuje nejširší modelovou 
nabídku vozidel poháněných zemním plynem v 
prémiovém segmentu. Koncern Volkswagen má v 
nabídce vozidel na CNG na českém trhu dominantní 
postavení. Při oslovování zákazníků jsou tak velkou 
výhodou velké synergie. Vozy Audi na CNG využívají 
výhodu bivalentního pohonu, tedy možnosti jízdy 

na zemní plyn i benzin. Díky tomu mají velký akční 
rádius a nehrozí u nich problém s dojetím. 

Vozy A4 a A5 používají stejnou platformu. Proto 
je zástavba čtyř nádrží na plyn identická. Velmi 
odolné a bezpečné nádrže na zemní plyn, vyrobené 
z kompozitů vyztužených uhlíkovými a skelnými 
vlákny, jsou uloženy pod podlahou v zadní části 
vozu. Pojmou 19 kg plynu, což při provozu na CNG 
vystačí na 500 km a celkově vůz ujede až 950 km. 
Přitom zavazadlový prostor má v A4 Avant g-tron 
objem 415 l a v A5 Sportback g-tron 390 l. Nově 
vyvinutý motor 2,0 TFSI g-tron poskytuje nejvyšší 
výkon 125 kW (170 k). Menší model A3 g-tron má 
motor 1,4 TFSI g-tron o výkonu 81 kW (110 k).

Všechny vozy Audi g-tron nabízejí prakticky stejné 
výbavy, vč. S-Line, jako základní modely. Výjimkou 

je jen nemožnost použití 
pohonu všech kol 
quattro kvůli nádrži na 
plyn. Audi předpokládá 
prodej 95 % vozů g-tron 
firemní klientele. Pro ni je 
připraven tzv. korporátní 
bonus, snižující rozdíl v 
ceně mezi srovnatelnými 
verzemi na benzin a na 
CNG. Na všechny verze 
g-tron Audi poskytuje 
prodlouženou záruku na 
120 000 km nebo 4 roky.

více na
www.autoweek.cz
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Ford v Craiově zahájil výrobu malého SUV EcoSport
Ford ve svém montážním závodu v rumunské Craiově zahájil výrobu nového malého 
SUV EcoSport. Je to poprvé, co se EcoSport vyrábí na území Evropy (nepočítaje Rusko. 
Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili rumunský prezident Klaus Iohannis, ministerský 
předseda Mihai Tudose a další významní političtí představitelé. Do konce roku vytvoří 
Ford v Rumunsku dalších 1700 pracovních míst. Celkový počet zaměstnanců ve výrobě 
automobilů a motorů tak stoupne na 3900. Od roku 2008 Ford v Craiově investoval už 
více než miliardu eur. Spolu s EcoSportem se bude v Craiově dále vyrábět i zážehový 
motor Ford 1,0 EcoBoost. Ford hledá příležitosti k dalšímu rozšiřování výrobního programu 
továrny v Craiově, aby mohl plně využít její kapacitu a vybavení. „Vítám, že vláda i 
naši partneři z místních úřadů si uvědomují nutnost zlepšení dopravní infrastruktury, což 
by nám pomohlo posílit postavení továrny,“ řekl viceprezident Ford Motor a prezident 
pro EMEA Steven Armstrong. Ford ve svém montážním závodu v rumunské Craiově 
zahájil výrobu nového malého SUV EcoSport. Je to poprvé, co se EcoSport vyrábí 
na území Evropy (nepočítaje Rusko. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili rumunský 
prezident Klaus Iohannis, ministerský předseda Mihai Tudose a další významní političtí 
představitelé. Do konce roku vytvoří Ford v Rumunsku dalších 1700 pracovních míst. 
Celkový počet zaměstnanců ve výrobě automobilů a motorů tak stoupne na 3900. 
Od roku 2008 Ford v Craiově investoval už více než miliardu eur. Spolu s EcoSportem 
se bude v Craiově dále vyrábět i zážehový 
motor Ford 1,0 EcoBoost. Ford hledá příležitosti k 
dalšímu rozšiřování výrobního programu továrny 
v Craiově, aby mohl plně využít její kapacitu 
a vybavení. „Vítám, že vláda i naši partneři z 
místních úřadů si uvědomují nutnost zlepšení 
dopravní infrastruktury, což by nám pomohlo 
posílit postavení továrny,“ řekl viceprezident Ford 
Motor a prezident pro EMEA Steven Armstrong. 
více na www.autoweek.cz

Integrace Amazon Alexa do automobilů BMW Group
BMW Group zlepší konektivitu svých vozů integrací 
služby Alexa do vozů vyrobených od poloviny roku 
2018. Tento hlasem ovládaný asistent společnosti 
Amazon pracuje na principu cloudu. Umožní 
zákazníkům BMW Group přístup k mnoha službám, 
zábavním funkcím a možnostem nakupování přímo 
ve vozech. Propojení BMW Connected a Alexy je k 

dispozici již od září 2016. Zákazníci v USA, Německu a Velké Británii se mohou asistentu 
Alexy, propojeného s BMW Connected, z domova například zeptat na úroveň nabití 
akumulátoru či množství paliva v nádrži nebo mohou obsluhovat funkce obsažené 
v BMW Remote Services. Alexa s pomocí BMW Connected umí také pracovat s 
plánovanými schůzkami či trasami a doporučenými časy odjezdu. Dostupnost asistentu 
Alexa nyní umožňuje využívat jeho služeb nejen doma, ale také na cestách.
více na www.autoweek.cz



Osram Night Breaker slaví desetileté výročí
V současné době je nejsilnější autožárovkou z řady Osram Night Breaker model Night 
Breaker Laser, který poskytuje oproti standardním žárovkám o 130 % více světla, model 
Night Breaker Unlimited svítí ve srovnání se standardním žárovkám až o 110 % silněji. 
Obě varianty jsou k dispozici pro všechny běžné halogenové světlomety. Pro řidiče 
vozidel s xenonovými výbojkami, kteří 
kladou důraz na silnější světla, je určen 
model Xenarc Night Breaker Unlimited, jež 
vydává až o 70 % více světla než běžné 
xenonové výbojky. V závislosti na typu 
dokážou světlomety s výbojkami Xenarc 
Night Breaker Unlimited vytvořit paprsek 
dlouhý až 260 m, tedy 2,5násobek délky 
fotbalového hřiště.
Větší svítivost autožárovek umožňuje 
rychleji zaznamenat překážky a získat více času na bezpečnou reakci. Jasnější a 
bělejší světlo lépe osvětluje vozovku. Díky nadprůměrnému jasu je noční jízda pro řidiče 
celkově méně únavná.
více na www.autoweek.cz

Studenti postaví traktory Zetor
Střední školy z Kraje Vysočina se zapojily do 
projektu Postav si svůj traktor, jehož cílem 
je atraktivní formou seznámit studenty 
zemědělských škol s technikou a popularizovat 
zemědělské vzdělávací programy. Projekt, 
připravený Krajem Vysočina a společností 
Moreau Agri Vysočina, podporuje společnost 
Zetor Tractors. Čtyři střední školy převzaly 
stavebnice traktorů Zetor Proxima, aby je 
v následujících měsících smontovaly. Kraj 
Vysočina projekt Postav si svůj traktor připravila 

jako další z akcí, které mají přitáhnout žáky k technickému i odbornému vzdělávání. 
Do projektu se zapojily VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická v Bystřici nad Pernštejnem, 
SOŠ Nové Město na Moravě, Česká zemědělská akademie v Humpolci a SPŠ Třebíč.
více na www.autoweek.cz
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Rozstřel na iDnes odhaluje jen špičku ledovce
AutoSAP vítá podpis Memoranda
Škoda Auto vítá podpis Memoranda
Czech Innovation Expo na MSV
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Luděk Šlajer ředitelem společnosti DAF 
Trucks CZ 
V polovině září byl do funkce ředitele 
zastoupení výrobce nákladních vozidel 
DAF pro Českou republiku a Slovensko, 
společnosti DAF Trucks CZ, jmenován 
Luděk Šlajer. Absolvoval Fakultu strojní 
ČVUT v Praze, přičemž část studia 
absolvoval na TU Chemnitz. Krátce po 
absolutoriu spojil svůj profesní život se 
značkou DAF. Prošel několik technických 
a manažerských pozic. V roce 2007 
odešel sbírat zkušenosti do centrály v 
Eindhovenu. Po návratu byl v roce 2008 
jmenován ředitelem dealerství DAF 
Trucks Praha a v říjnu loňského roku do 
své kompetence přibral i společnost 
DAF Trucks CZ jako jednatel. 
Luděk Šlajer ke svému jmenování řekl: 
„Kvalita našich modelových řad je jen 
jedním článkem řetězu, kam patří i kvalita 
prodejní a servisní sítě, úroveň finančních 
služeb, palubní sledovací systém, prodej 
náhradních dílů a příslušenství, zpětný 
odkup vozidel atd. Za každým stojí 
konkrétní lidé. Jsem hrdý na tým, který 
dohromady vytváří vysokou úroveň 
společnosti DAF Trucks  v Čechách a na 
Slovensku.“

V čele Linde Gas je nově Nathan 
Palmer
Z funkce vedoucího klastru North 
RME a generálního ředitele Linde Gas 
a.s. po více než 36 letech prospěšné 
a úspěšné kariéry u Linde odchází 
ke konci roku 2017 Ing. Petr Choulík, 
CSc. S účinností od 1. října 2017 byl na 
jeho místo jmenován Nathan Palmer 
(foto). Palmer po kariéře v oblasti 
maloobchodu v roce 2002 nastoupil 
do The BOC Group ve Velké Británii. 
Po spojení The BOC Group s The Linde 
Group zastával různé funkce ve vyšším 
managementu regionu Velké Británie 
a Irska, v dceřiné společnosti Afrox 
v Johannesburgu a jako manažer 
programu LIFT EMEA. 
Linde Gas je společně se 
společnostmi Škoda Auto, Barum 
Continental a Glavunion příkladem 
úspěšné privatizace firmy (v tomto 
případě Technoplynu) prodejem 
zahraničnímu partnerovi. Ing. Choulík 
stál od roku 2002 v čele Linde Gas. ta 
se pod jeho vedením zařadila mezi 
nejúspěšnější průmyslové podniky v 
ČR. I jeho zásluhou byla v roce 2009 
otevřena stanice na čerpání vodíku 
pro autobus v Neratovicích - první 
ve východní Evropě. Také proto byla 
společnosti The Linde Group udělena 
cena EcoBest 2014 za podporu 
budování infrastruktury pro tento 
nejčistší způsob dopravy.
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Automobily vycházející z podoby terénních vozidel ne-
jsou ničím novým. Poměrně dobře se prodávají už od 
90. let. Dokonce natolik dobře, že už v roce 2004 jich 
bylo v ulicích Londýna tolik, že tehdejší starosta Ken 
Livingstone označil jejich řidiče za „úplné idioty“. Pro 
SUV připravoval zavedení speciálního mýta, aby ome-
zil možnosti jejich vjezdu do měst. Jenže s následu-
jícími volbami jeho politická kariéra skončila, zatímco 
na SUV to nejlepší teprve čekalo. 

V roce 2006 Nissan uvedl na trh model Qashqai jako 
alternativu ke kompaktním hatchbackům. Qashqai 
se rázem zařadil mezi nejprodávanější auta v Evropě 
a v první desítce se drží dodnes. Evropští zákazníci 
propadli nadšení z SUV, čímž následovali trend, který 
už mnoho let pozorujeme v USA, kde SUV a terénní 
pickupy spolu s MPV představují větší část trhu než 
tradiční osobní auta.
Automobilky samozřejmě na tento trend reagují. SUV 

pro ně mají ještě jednu velkou výhodu - 
více než 2/3 kupujících si následně opět 
kupují SUV.
Také Škoda Auto už v roce 2009 uvedla na 
trh model Yeti, který okamžitě zaznamenal 
obrovský prodejní úspěch a zařadil se mezi 
nejprodávanější kompaktní SUV v Evropě. 
Z dnešního pohledu je to trochu paradox-
ní, protože Yeti by se dnes svými rozměry 
jednoznačně řadil mezi malá SUV. Na kon-

ci svého životního cyklu se nicméně 
ocitl ve stejném segmentu jako velký 
model Kodiaq, který svými rozměry i 
výbavou hodně převyšuje standardy 
kompaktních SUV. Nyní Škoda Auto 
uvádí na trh skutečně kompaktní 
SUV - model Karoq. Ten je o 40 cm 
kratší než Kodiaq (4382 mm při roz-
voru náprav 2638 mm) ale o 16 cm 
delší než Yeti.
Karoq je vozem, s nímž může mít 
značka Škoda skutečně velké prode-
jní ambice i přesto, že konkurence 
je obrovská a prakticky současně s 
Karoqem přicházejí další vysoce am-
biciózní novinky, jako jsou nová gen-
erace Renaultu Koleos, Opel Grand-
land X nebo Jeep Compass.

SUV-mánie ovládá Evropu
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Memorandum o budoucnosti automobilového 
průmyslu v ČR podepsali v sídle Úřadu vlády ČR ve 
Strakově akademii ministr Jiří Havlíček a prezident 
Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Wojnar 
za účasti předsedy vlády Bohuslava Sobotky.
Podle premiéra Sobotky je cílem Memoranda 
zachovat do budoucna konkurenceschopnost 
českého automobilového průmyslu: „Naše vláda 
má zájem, aby automobilový průmysl jako klíčové 
odvětví naší ekonomiky zvládl výzvy budoucnosti. K 
tomu je nesmírně důležité, aby české firmy dokázaly 
rychle zareagovat na současné změny. Podpisem 
Memoranda naše vláda deklaruje, že stát je připraven 
v tomto směru být maximálně nápomocný.“
Již v únoru automobilka Škoda Auto pozvala do Mladé 
Boleslavi řadu vysoce postavených představitelů 
politického a hospodářského života i odborů, aby 
při kolokviu, pořádaném Sdružením automobilového 
průmyslu, A diskutovali o otázkách a šancích pro 

budoucnost tuzemského automobilového průmyslu. 
Memorandum bezprostředně vychází z diskuzí a 
závěrů tohoto kolokvia. Naplňování společných 
závazků bude vyhodnoceno koncem roku 2018. 
MPO společně se Sdružením AutoSAP zpracovalo 
kromě Memoranda také Akční plán Český 
automobilový průmyslu 2025. Ten se zabývá třemi 
oblastmi: elektromobilitou, autonomními vozidly 
a digitalizací. V rámci plánu bylo navrženo 25 
opatření, které se týkají především infrastruktury pro 
bezemisní vozidla, standardizace a právních aspektů 
automatizovaného řízení, vysokorychlostního 
internetu, digitálních a mobilních služeb a výzkumu a 
vývoje pro automobilový průmysl.
Prezident AutoSAP Bohdan Wojnar k tomu řekl: „Za 
velký úspěch považuji to, že se za necelý rok podařilo 
rozvinout intenzivní a věřím dlouhodobý dialog 
automobilového průmyslu se členy vlády a jejich 
ministerstvy s velmi konkrétním výsledkem.“ 

Memorandum o automobilovém průmyslu v ČR
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Elon Musk slíbil, že Tesla v září představí nákladní 
auto s elektrickým pohonem. Jenže předvedení 
elektrokamionu Tesla Semi se už poněkolikáté 
odkládá. Důvodem je údajně potřeba vyřešit problémy 
při výrobě Modelu 3 a potřeba zvýšených dodávek 
baterií pro hurikánem postižené Portoriko. 
Výroba Modelu 3 začala v červenci s tím, že v září 
dosáhne produkce 1500 aut za měsíc a do konce roku 
5000 aut týdně. Jenže 
do konce září bylo 
vyrobeno 260 aut a 
zákazníkům dodáno 
jen 220 vozů! Tesla 
má na Model 3 přes 
325 000 objednávek, 
k nimž zájemci složili 
zálohu. Zákazníci 
čekají na auto, k 
němuž automobilka 
ještě nevytvořila 
konfigurátor a mají 
jedinou volbu - 
nejdražší verzi s prodlouženým dojezdem a jediné, co 
si mohou vybrat, je barva.
Elon Musk nedávno tvrdil, že v roce 2018 produkce 
Tesly během roku 2018 dosáhne úroveň 500 000 aut! 
Jenže v žádosti o daňové úlevy v Kalifornii v lednu 
uvedl, že továrna ve Fremontu má pro příštích pět let 
projektovanou roční produkci 226 563 vozů. V roce 
2016 Tesla vyrobila 84 000 vozidel.
Podle Muska je problém výroby Modelu 3 ve váznoucích 
dodávkách některých komponent. Jenže analytici 

upozorňují, že Tesla nezvládá organizaci velkosériové 
výroby se včasnými dodávkami komponent. The 
Wall Street Journal tvrdí, že Model 3 se místo na 
automatizovaných montážních linkách vyrábí ručně, 
protože linky nejsou připraveny. Mluvčí Tesly na 
otázky WSJ odmítl odpovědět a místo toho zveřejnil 
následující stanovisko: „WSJ deset let neúnavně útočí 
na Teslu zavádějícími články, které až na několik 

výjimek překračují 
hranice novinářské 
cti a tento není 
výjimkou.“
Elonem Muskem 
slibovaný dojezd 
1000 až 1450 km u 
nákladního vozidla 
s elektrickým 
pohonem vyvolává 
u techniků podiv. 
Analýza současné 
úrovně techniky, 
schopné sériové 

produkce, ukazuje, že zvyšovat dojezd elektrokamionu 
nad 500 km nemá smysl. Tesla Model 3 má Li-Ion 
akumulátory s kapacitou 243 Wh na 1 kg hmotnosti. 
Při dojezdu 1000 km by tedy náklaďák musel mít 
akumulátory o hmotnosti 14 t s cenou 290 000 USD. 
Při limitu celkové hmotnosti 40 t v USA kamion s 
průměrnou cenou 120 000 USD uveze náklad 19 t, ale 
Tesla s elektrickým pohonem by ale zvládla jen 9 t. 
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Goodyear doporučuje nezávislé testy

Motoristé mají při výběru zimních pneumatik 
ztíženou pozici. Tři údaje, uváděné podle předpisu EU 
na štítcích, neposkytují relevantní údaje, např. vůbec 
nepostihují brzdnou dráhu na sněhu a ledu. Proto 
Goodyear doporučuje orientovat se podle výsledků 
nezávislých testů, které hodnotí 15 kritérií důležitých 
pro provoz v zimě. 
Cílem Goodyearu, kladoucího největší důraz na 
bezpečnost, není umístit se se svými prémiovými 
značkami Goodyear a Dunlop v těchto testech za 
každou cenu na prvním místě. Vzhledem k různým 
preferencím a ne vždy stejnému určení testovaných 
pneumatik je důležité být mezi pěti nejlepšími. Pro 
střední úroveň, reprezentovanou značkou Fulda, 
a budgetové pneumatiky Sava a Debica je důležité 
získat hodnocení, že se řadí mezi doporučované. 
To se skutečně daří. Pneumatiky Sava se dokonce 
pravidelně umisťují mezi nejlepšími ve své kategorii.

Ve více než 80 % případů z celkem 208 zveřejněných 
testů pneumatik, které v uplynulých pěti letech 
zpracovalo 37 evropských motoristických časopisů, 
byly čtenářům doporučeny pneumatiky od společnosti 
Goodyear. Ve 43 testech se umístily na prvním místě.
Pneumatiky Goodyear a Dunlop prokázaly své kvality 
i v poslední sérii testů zimních pneumatik pro SUV. Ve 
všech testech obsadily Dunlop Winter Sport 5 (SUV) 
a Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 první nebo 
druhé místo. Při testu podávaly Dunlop Winter Sport 
5 zvláště přesvědčivé výkony při brzdění na mokrém 
povrchu. Kromě toho, že byly jedním z nejlepších 
účastníků zkoušek na sněhu, na mokrém i suchém 
povrchu, se také ukázaly být velmi málo hlučné. 
Pneumatiky Goodyear UltraGrip Performance Gen-
1 získaly vynikající známky rovněž za hospodárnost 
provozu a úroveň hlučnosti a pochvalu za své užitné 
vlastnosti na suchém, mokré i zledovatělém povrchu.
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Na dvou okruzích bojovali čeští reprezentanti o 
evropské tituly. Nastupovali s bodovým náskokem, 
získaným během celé sezony, ale nikoliv s jistotou.
Velké finále FIA ETCC na Autodromu v Mostě přineslo 
rozšířené startovní pole s několika debutanty. Byli 
mezi nimi i jezdci z České republiky Petr Fulín jr. (Seat 
Leon Cup Racer), Václav Nimč jr. (Volkswagen Golf 
GTI TCR) a Petr Čížek (Seat Leon Cup Racer).
Křenek Motorsport perfektně připravil Seat Leon Cup 
Racer pro vedoucího jezdce šampionátu Petra Fulína, 
který v Mostě jako vedoucí jezdec šampionátu v boji o 
titul čelil úsilí čtyř soupeřů - Švýcara Christjohannese 
Schreibera (Honda Civic TCR), Maďara Norberta 
Nagyho (Seat Leon Cup Racer), Makedonce Igora 
Stefanovskiho (Seat Leon Cup Racer) a Švýcara Petera 
Rikliho (Honda Civic TCR). Petr Fulín v prvním závodě 

na osychajícím povrchu nejprve vybojoval druhé. 
Víkendové drama vyvrcholilo až v posledním závodě, 
do něhož startoval ze šesté pozice, ale probojoval se 
až do čela, zvítězil a definitivně si tím zajistil titul. 
„V obou posledních závodech to byla opravdu velká 
bitva a jsem moc rád, že se mi konečně podařilo pro 
českého importéra vozů Seat vybojovat první místo. 
Radost mám o to větší, že můžeme titul slavit před 
domácím publikem v Mostě. Mostecký autodrom 
ukázal, že je schopen pořádat prestižní motoristické 
akce, jako je i FIA ETCC,“ uvedl novopečený šampion 
Petr Fulín na tiskové konferenci.
Adam Lacko a roudnický tým Buggyra ve španělské 
Jaramě bojovali o tituly v evropském šampionátu 
tahačů FIA ETRC. Cesta za potvrzením vedoucího 
postavení pro Lacka ale nebyla jednoduchá, protože 

kvůli přehřívání motoru v 
kvalifikaci měl tým pouze hodinu 
na výměnu pohonné jednotky. 
Vše se stihlo, Lacko v úvodním 
sobotním závodě dojel na druhé 
pozici. Protože nechal svého 
největšího pronásledovatele 
Hahna za sebou, dojel si 
pro svůj premiérový titul. Ve 
druhém závodě David Vršecký 
si se druhým vozem Buggyra 
vybojoval premiérové vítězství 
v této sezoně. V neděli oba 
jezdci získali další body, což 
roudnickému týmu stačilo i k 
zisku Poháru konstruktérů.
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