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Polo míří do tvrdé konkurence
Volkswagen uvádí na český trh šestou generaci
modelu Polo. Volkswagen Polo patří mezi
nejúspěšnější vozidla ve své třídě. Dosud se prodalo
více než 14 milionů těchto vozů na celém světě (při
připočtení odvozených modelů to je dokonce téměř
16,5 milionu vozů).
Volkswagen se s novým Polem vydává do boje s
novou generací vozů, které využitím nejmodernější
techniky překračují zaběhnuté představy o malých
městských autech. Malé hatchbacky byly v prvním
pololetí nejvíce prodávaným segmentem v Evropě s
podílem na trhu 21 % při meziročním růstu o 5 %, ač
dva nejprodávanější modely (Polo a Fiesta) procházejí
obměnou generací. Růst segmentu je menší, než
celého trhu, v čemž se odráží příklon kupujících

k malým SUV. Zajímavé je, že v tomto segmentu
kupující nehledají nejnižší cenu, ale lépe vybavené
vozy s moderními technickými prvky.
Ve své šesté generaci je Polo mnohem sportovnější
než dosud s délkou poprvé přesahující hranici 4 m
(objem zavazadlového prostoru vzrostl na 351 l),
takže už přerostlo Golf III. a IV. generace. Už nechce
být menší verzí Golfu, který je koncipován jako auto
pro všechny skupiny zákazníků, ale svým pojetím a
výbavou se jednoznačně orientuje na mladší skupiny
zákazníků.
Při uvedení do prodeje jsou v České republice v
nabídce zážehové litrové tříválce 1,0 MPi/55 kW (75
k) a přeplňovaný 1,0 TSI ve verzích 70 kW (95 k) a
85 kW (115 k), které doplňuje vznětový čtyřválec
1,6 TDI/70 kW (95 k) vybavený systémem SCR (s
kapalinou AdBlue). Pro verzi Polo GTI (dodávat se
bude od konce roku) je připraven motor 2,0 TSI/147
kW (200 k). Polo, stejně jako Seat Ibiza, přichází i s
ojedinělou nabídkou v tomto segmentu - tříválcem
1,0 TGI/66 kW (90 k) na zemní plyn.
Nové Polo se dodává za ceny od 292 900 Kč za verzi
1,0 Trendline/55 kW (75 k).
Více, vč. ceníku a technických dat, na str. 10 (jen
po stažení pdf verze).
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Nové Audi A8 již v předprodeji
Prodej
nové
generace
luxusního
sedanu
Audi
A8 byl v České republice
zahájen. Ceny začínají
od 2 449 900 Kč, dlouhá
verze A8 L stojí od 2 585
900 Kč. Čtvrtá generace
A8 je výjimečným vozem
díky konstrukci podvozku,
konceptem
dotykového
ovládání
a
elektrifikací
všech variant. Audi A8
vstupuje na český trh se
dvěma přeplňovanými motory V6. Turbodiesel 3,0 TDI dosahuje nejvyšší výkon 210 kW
(286 k) a zážehový motor V6 3,0 TFSI s přímým vstřikováním benzinu a přeplňováním
turbodmychadlem poskytuje nejvyšší výkon 250 kW (340 k). Oba motory jsou spojeny
s osmistupňovou automatickou převodovkou tiptronic a pohonem všech kol quattro.
Model A8 jako první použije nové označení motorizací a technologií: s motorem 3,0
TDI ponese označení A8 50 TDI quattro, verze s 3,0 TFSI bude značena Audi A8 55TFSI
quattro.
Podrobnoti, vč. ceníku a technických dat, na str. 11 (jen po stažení pdf verze).
více na www.autoweek.cz
Nástupce Fiatu Punto přijede z Kragujevace
Fiat v srbském Kragujevaci modernizoval továrnu, jenže její využití při výrobě Fiatu 500
L není zdaleka takové, jak se původně plánovalo. Od roku 2019 by se proto zde měl
vyrábět nástupce modelu Punto. Jeho základem bude latinskoamerický Fiat Argo.
To je malý pětidveřový hatchback dlouhý 3998 mm s rozvorem náprav 2521 mm a
zavazadlovým prostorem o objemu 300 l vytvořený s využitím platformy Fiat Small B-Wide
jako Tipo a v Kragujevaci vyráběný
500L. Fiat Argo je moderní auto s
prostorným interiérem vybavené
nejmodernějšími asistenčními a
komunikačními systémy. Jenže
v Kragujevaci se nemá vyrábět
stejné auto jako v Brazílii, ale
z něho odvozený crossover.
Jeho jméno má být Fiat Primo
a podle informací ze Srbska už
v Kragujevaci začaly přípravné
práce pro jeho výrobu.
více na www.autoweek.cz

Hyundai i30 Fastback už se vyrábí
V továrně HMMC v Nošovicích se rozběhla
výroba čtvrté verze nové generace modelu i30. K
pětidveřovému hatchbacku a kombi se už přidal
sportovní hatchback i30 N a nyní i30 Fastback.
Fastback nahrazuje třídveřovou verzi novým profilem
reagujícím na rostoucí oblibu vozů Grand Turismo
prémiových značek. U Hyundaie věří, že tímto novým
typem karoserie dokáží nabourat jednotvárnost
segmentu kompaktních vozů. Fastback se v mnoha
ohledech řadí mezi pětidveřový hatchback a kombi.
Při stejném rozvoru náprav 2650 mm je se 4455 mm
o 115 mm delší než hatchback ale o 130 mm kratší
než kombi. Pod výklopnou zádí ukrývá zavazadlový
prostor o objemu 450 l (hatchback má 395 l, kombi
ale 602 l), po sklopení zadních sedadel až 1351 l.
Fastback se odlišuje nejen profilem, ale i pozměněnou
maskou chladiče a LED denním svícením a na zádi
má výraznou odtrhovou hranu. Stejně jako ostatní
verze modelové řady i30 také Fastback nabízí
nejmodernější prvky aktivní bezpečnosti a asistenční
systémy Hyundai SmartSense.
Představení vozu se v Praze zúčastnil i šéfdesignér
automobilky Hyundai Thomas Bürkle: „Fastback
přináší revoluci, protože jsme první značkou s velkým
objemem prodeje, která přichází s kompaktním

pětidveřov ým
kupé. Zvolili jsme
čt yřdveřovou
verzi, ale kupé
je
definováno
e m o c e m i ,
nikoliv počtem
dveří. Při návrhu
Fastbacku bylo
naším cílem, aby si toto auto lidé kupovali nejen
rozumem, ale i srdcem. Chtěli jsme vytvořit emočně
silný design. Naší inspirací byla radost z jízdy.“
Podle produktového manažera značky Hyundai
Marka Trešla má Fastback představovat asi 30 %
objemu prodeje modelu i30. Ještě letos by se v
Nošovicích mělo vyrobit 3500 vozů i30 Fastback, z
čehož asi dvě třetiny půjdou na vývoz.
Ceny budou zveřejněny při zahájení prodeje.
Fastback ale nebude nabízen v základní úrovni, jen
s bohatou výbavou asistenčními a bezpečnostními
prvky. Nabídka motorů je omezená na dva zážehové
- tříválec 1,0 T-GDI/88 kW (120 k) a čtyřválec 1,4
T-GDI/103 kW (140 k). Nový turbodiesel 1,6 CRDi/100
kW (136 k) se přidá na jaře 2018 a během roku 2018
se objeví i verze i30 N Fastback.

více na
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BMW X3 do prodeje
BMW uvádí dvojici zcela nových
modelů: X3 a řadu 6 Gran Turismo.
Oba už jsou k dispozici u prodejců
BMW. BMW X3 je třetí generací
úspěšného středně velkého SAV
(Sports Activity Vehicle). Přijíždí
s dynamičtějším designem,
kombinujícím
robustní
offroadový vzhled se sportovními
tvary. Ke snížení spotřeby
pomáhá zejména inteligentní lehká konstrukce, díky níž došlo k mezigeneračnímu
snížení hmotnosti až o 55 kg. Při zahájení prodeje je BMW X3 k dispozici v následujících
verzích: xDrive20i/135 kW (184 k), xDrive30i/185 kW (252 k), X3 M40i/265 kW (360 k), X3
xDrive20d/140 kW (190 k) a X3 xDrive30d/195 kW (265 k). BMW X3 začíná s cenou od
1 298 700 Kč.
více na www.autoweek.cz
BMW řady 6 Gran Turismo na českém trhu
BMW řady 6 Gran Turismo navazuje na stejnojmenného předchůdce řady 5. Svým
pojetím jde ale o vůz s výrazněji sportovním charakterem, který nabízí vrcholnou
míru cestovního komfortu pro dlouhé cesty a vnitřního prostoru. Na přání je pro něj k
dispozici vzduchové pérování. Nové BMW řady 6 Gran Turismo představuje směs stylu
kupé a praktičnosti. Vzadu jsou tři plnohodnotná sedadla. Zavazadlový prostor lze
zvýšit z 610 l až na 1800 l. Inteligentní lehká konstrukce umožnila snížit hmotnost proti
předchůdci o 150 kg. Společně s vylepšeními v aerodynamice a zvýšením výkonu se
zlepšila i hospodárnost. Při uvedení do prodeje je BMW řady 6 Gran Turismo připraveno v
následujících verzích: 630i Gran Turismo/190
kW (258 k), 640i Gran Turismo/250 kW (340
k), 640i xDrive Gran Turismo/250 kW (340
k), 630d Gran Turismo/195 kW (265 k), 630d
xDrive Gran Turismo/195 kW (265 k) a 640d
xDrive Gran Turismo/235 kW (320 k). Ceny
začínají od 1 652 300 Kč.
více na www.autoweek.cz
Krátce
- Cílem pro Škoda Auto není severoamerický trh ale nízkorozpočtové auto pro Indii,
uvedl Bernhard Maier na kongresu v Berlíně.
- Ne všichni chtějí elektromobily: Chevrolet v Dubaji předvedl Corvette ZR1 s
přeplňovaným motorem V8 o výkonu 555 kW (755 k).
- Autonomní minibus Navya společnosti Keolis měl v Las Vegas menší nehodu během
prvního dne provozu.
- Šéf Volvo Cars Hakan Samuelsson tvrdí, že elektromobily značky Polestar budou
dostupné jen pro předplatitele služeb.
- BMW zaplatí pokutu 157 milionů CHF za zákaz evropským prodejcům prodávat auta
do Švýcarska, kde za stejné modely požaduje o 20-25 % vyšší cenu.

Budoucnost elektromobility je
pro VW v Německu
Ve Wolfsburgu se sešla dozorčí
rada koncernu Volkswagen AG
aby rozhodla o nasměrování
investic pro příštích pět let. Z
celkového objemu 72 miliard
eur skupina vynaloží 34 miliard
eur do nových technologií, a
to nejen do elektromobility,
ale také do nových služeb
mobility,
autonomního
řízení a digitalizace. V Číně
vynaloží na podporu projektů
elektromobility 10 miliard eur.
Generální ředitel VW CEO Matthias Müller k tomu prohlásil: „Dohodli jsme se na
vytvoření podmínek pro to, aby se Volkswagen do roku 2025 stal číslem jedna ve
světě v elektromobility. Máme k tomu potřebné finanční zdroje, zkušenosti i talent.
Budoucnost elektromobility je v Německu a Volkswagen je pro to tím pravým místem.“
V saském Cvikově bude vybudován hlavní výrobní závod pro výrobu elektromobilů
využívajících novou platformu MEB. Kromě modelové řady VW I.D. se zde budou vyrábět
elektromobily pro značky Audi a Seat. V dolnosaském Salzgitteru bude investováno do
vývoje akumulátorů. Předseda vlády Dolního Saska Stephan Weil, který je současně
členem dozorčí rady automobilky, po jednání uvedl, že centrum vývoje elektromobilů
zůstane ve Wolfsburgu.
Celkem 22,8 miliardy eur je určeno pro mateřskou značku Volkswagen a její německé
vývojové a výrobní zázemí. Centralizace vývoje a výroby elektromobility do Německa
s výjimkou samostatného vývoje v Číně znamená popření zásad, které ještě nedávno
současné vedení koncernu hlásalo. Pro Českou republiku je ale důležité, že výjimku
bude představovat Škoda Auto.
více na www.autoweek.cz
Elektrifikovaná budoucnost pro Škodu
Škoda Auto bude dva vozy s čistě elektrickým pohonem vyrábět v závodě v
Mladé Boleslavi - první už od roku 2020. Vedle výroby elektromobilů se budou v
mladoboleslavském závodě od roku 2019 vyrábět elektrické komponenty pro plug-inhybridní vozy několika značek koncernu
Volkswagen. Do roku 2025 Škoda uvede
na trh pět modelů s bateriově-elektrickým
pohonem. První elektrifikovaný model
značky Škoda vstoupí na trh v roce
2019. Bude to Superb s plug-in-hybridním
pohonem a bude sjíždět z linky v závodě
v Kvasinách.
více na www.autoweek.cz

Ford oznámil ceny nového
Mustangu
Během prvního čtvrtletí
roku 2018 se na českých
silnicích objeví nová verze
Fordu Mustang. Ceny
začínají částkou 1 134 990
Kč za verzi s motorem 2,3
Ecoboost/213 kW (290
k), šestirychlostní přímo
řazenou převodovkou a karoserií fastback. Stejná karosářská verze s motorem V8 5,0,
jehož výkon byl zvýšen na 331 kW (451 k), bude stát 1 284 990 Kč, s desetistupňovou
samočinnou převodovkou o 50 000 Kč víc. Cena verze Convertible s elektricky
stahovací střechou bude za 1 234 990 Kč. Nový Ford Mustang zákazníkům nabídne
mnoho novinek. Kromě změny vzhledu s lepší aerodynamikou to je aktivní podvozek s
tlumiči Magne Ride. Nový Mustang je také prvním Fordem s digitálním LCD přístrojovým
panelem 12“ umožňujícím tři různé režimy zobrazení.
více na www.autoweek.cz
Novinky Zetoru na Agritechnice
Zetor Tractors na letošní ročník veletrhu Agritechnica v německém Hannoveru přivezl
spoustu novinek. Tou nejočekávanější bylo představení prvního traktoru v novém
designu v sériovém provedení Major HS 80. Na veletrhu značka seznamuje také s
novými traktory Utilix a Hortus o výkonech od 40 k do 70 k. K vidění jsou i modernizované
modely Proxima a Forterra. Zetor na
veletrhu oslovuje i partnery, kteří mají
zájem odebírat komponenty a kompletní
pohonná ústrojí.
Modely Utilix HT 45 a HT 55 resp. Hortus CL
65 a HS 65 se rozšiřuje nabídka snadno
ovladatelných a na údržbu nenáročných
univerzálních traktorů, které nacházejí
široké uplatnění v zahradnictví, při lehkých
zemních pracích a v komunálních službách,
hodí se také pro práce s nakladačem.
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 46. týdne na www.autoweek.cz:
Společnost Cebia upozorňuje na auta zaplavení hurikány
Barth Racing představil tým pro Dakar 2018
Unikátní stříkací pistole SATAjet 5000 B od Servindu
Benzina školí personál čerpacích stanic
Firmy si oblíbily střednědobý operativní leasing

Podpora infrastruktury pro alternativní paliva
Do roku 2021 mají mít řidiči v České republice k dispozici dalších 125 rychlodobíjecích
stanic pro elektromobily. Jejich vybudování podpoří ministerstvo dopravy z evropských
prostředků. Z Operačního programu Doprava na ně může putovat až 130 milionů
korun v rámci podpory infrastruktury pro alternativní paliva. Výzvu ministerstvo dopravy
vyhlásilo 13. listopadu a konečný termín pro předložení žádostí je 4. květen 2018. O
dotaci se mohou ucházet žadatelé, kteří již na území EU provozují alespoň 10 veřejně
přístupných dobíjecích stanic a kteří předloží komplexní projekt na vybudování 125
rychlodobíjecích stanic rovnoměrně umístěných po celém území České republiky.
Maximální míra podpory může dosáhnout až 70 %.
Další tři výzvy zaměřené na vybudování páteřní sítě rychlodobíjecích stanic budou
vyhlášeny v průběhu příštích tří let. Celkem by do konce roku 2023 mělo vzniknout
500 rychlobíjecích stanic. Vedle rychlodobíjecích stanic pro elektromobily chce
Ministerstvo
dopravy
podpořit také výstavbu
běžných dobíjecích stanic
(s vyhlášením výzvy počítá
začátkem roku 2018) a v
průběhu jara je v plánu
vyhlášení výzev na podporu
výstavby plnících stanic na
CNG, LNG a vodík. Celkem
má Ministerstvo dopravy
pro tento dotační program
vyčleněno 1,2 miliardy
korun.
více na www.autoweek.cz
Podpora elektromobility i pro ČR
Během Dne digitální dopravy v Tallinu členové konsorcia Next-E podepsali grantovou
dohodu s Výkonnou agenturou pro inovace a sítě INEA, která umožní výstavbu
252 dobíjecích stanic pro elektromobily v zemích střední a východní Evropy: České
republice, Slovensku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku a Rumunsku. Největší grant,
který EU v rámci CEF udělila projektu týkajícímu se elektromobilů, má hodnotu 18,84
milionu eur. V rámci projektu konsorcium Next-E postaví 222 rychlých dobíjecích stanic
(50 kW) a 30 ultrarychlých dobíjecích stanic (150 - 350 kW) podél hlavních koridorů a
páteřních komunikací Transevropské dopravní sítě TEN-T. Síť dobíjecích stanic bude
připojena k síti pro elektromobily v západní Evropě, aby tak vznikla jedna integrovaná
síť v celé EU.
Členy konsorcia Next-E jsou společnosti skupiny E.ON (na Slovensku, v ČR, Maďarsku a
Rumunsku), skupina MOL, Hrvatska elektroprivreda v Chorvatsku, Petrol (ve Slovinsku a
Chorvatsku) a automobilky Nissan a BMW.
více na www.autoweek.cz
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Pro Polo díky MQB technika z
větších modelů

Audi A8 čtvrté generace

Tesla ukázala (nejen) elektrický
kamion

Největší prodejna značek
Renault a Dacia TUkas ČSAO

Jak funguje STK v zahraničí?

Pro Polo díky MQB technika z větších modelů
Volkswagen Polo těží z předností modulární platformy
MQB, zde použité v nejmenší verzi A0 jako u Seatu
Ibiza. Platforma umožnila ve velkém rozsahu využívat
technická řešení a prvky výbavy, především v oblasti asistenčních a komunikačních systémů, dosud dostupné jen pro větší modely. Přináší tedy další velký krok
směrem ke stírání rozdílů mezi základními segmenty.
Standardní výbavou je především systém nouzového
brzdění před překážkami rozeznávající i chodce. Systém využívá radar a funguje do rychlosti 65 km/h. V
nabídce na přání je i adaptivní tempomat (Cruise Control) pracující až do rychlosti 210 km/h.
Interiér vychází ze standardních koncernových prvků,
nicméně zde jsou použity v hodně futuristickém uspořádání. V segmentu malých městských aut je unikát-

ní nabídka možnosti používat aktivní displej (Active
Info Display) 2. generace s rozměrem 11,7“, umožňující uspořádat si hlavní přístrojový panel podle svých
představ a okamžitých preferencí s důrazem na informace o voze nebo na navigaci.
Pro informační a zábavné systémy je displej o rozměru 6,5“ až 8,0“. Samozřejmě nechybí možnost využití aplikace Volkswagen Car-Net, zatím se dvěma
ze tří internetových služeb Guide & Inform a App
Connect (s možností využití Mirror Link, Apple CarPlay a Android Auto). Funkce Security & Service bude
zprovozněna během roku 2018.
Polo uvádí na trh s velmi příznivou nabídkou financování - operativním leasingem umožňujícím pořízení
vozu už od 4500 Kč měsíčně.

více na
www.autoweek.cz

Audi A8 čtvrté generace
Audi A8 čtvrté generace už je možné v České republice
konfigurovat a objednávat. Standardní výbava pro
český trh zahrnuje kožené čalounění, dotykovou
navigaci MMI, LED světlomety, digitální přístrojový
štít, adaptivní pneumatický podvozek, asistent jízdy
v pruzích s nouzovým asistentem zastavení a další
komfortní položky. Na přání lze získat světlomety HD
Matrix LED s Audi laserovým světlem a OLED zadními
světly, komfortní dvousedadlové provedení zadních
sedadel s masážní funkcí, obrazovky zábavního
systému pro zadní sedadla a další luxusní prvky.
Audi A8 přináší nový koncept ovládání. Ústředním
prvkem jsou dva dotykové displeje, které téměř
neviditelně splývají s leskle černou okolní plochou.
Díky kombinaci akustické a haptické zpětné vazby
i používání dotykových gest lze nový systém MMI
touch response ovládat bezpečně, intuitivně a rychle.

Motory spolupracují s řemenem poháněným
generátorem BAS (Belt Alternator Starter) s funkcí
spouštěče, který je srdcem elektrické sítě 48 V. Tento
částečně hybridní pohon MHEV (Mild Hybrid Electric
Vehicle) umožňuje setrvačnou jízdu s vypnutým
motorem.
Audi A8 nabízí více než 40 asistenčních systémů. Jako
první sériově vyráběný automobil na světě bylo vyvinuto
speciálně pro jízdu s vysokou mírou automatizace.
Funkce autonomní jízdy v dopravní koloně Audi AI
traffic jam pilot zajistí řízení v popojíždějící dopravě
při rychlosti jízdy až 60 km/h na dálnicích a tazích se
stavebně oddělenými protisměrnými jízdními pruhy.
A8 se vyrábí v Neckarsulmu. První vozy dorazí do
České republiky v závěru roku 2017. Stejně jako ostatní
modely Audi bude i A8 dodáván s prodlouženou
zárukou 4 roky/120 000 km.
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Největší prodejna značek Renault a Dacia
Skupina TUkas v Praze Malešicích otevřela pod názvem
TUkas ČSAO nejmodernější a největší prodejnu
značek Renault a Dacia v České republice. Areál bude
poskytovat kompletní zákaznický servis. Kapacita
servisu i lakovny je největší v rámci České republiky.
Areál patří mezi první, vybudované v souladu s novým
designovým konceptem Renault Store.
„Hledali jsme vhodné doplnění stávajícího portfolia
skupiny TUkas a Renault hledal strategického partnera
pro Prahu. Renault a Dacia navíc patří dlouhodobě
mezi nejvíce žádané značky v České republice. Setkali
jsme se tedy ve správný čas na správném místě,“
vysvětluje majitel skupiny TUkas Jiří Tůma proč se
skupina rozhodla právě pro tyto automobilové značky.
Za několik měsíců zkušebního provozu se podařilo
již objednat a částečně předat téměř 400 vozů. V
letošním roce chce skupina TUkas svým zákazníkům

dodat celkem přes 600 vozů, v roce 2018 už 800 aut
a v roce 2019 hodlá dosáhnout hranice 1000 ročně
prodaných automobilů obou značek.
Areál se vytápí a klimatizuje pomocí technologie
kapilár, hloubkových vrtů a tepelného čerpadla. To
zajišťuje komfortní a ekologické udržování tepelné
interiérové rovnováhy po celý rok i úspory spotřeby
energie na vytápění i chlazení.
V areálu bude i první zastřešený autosalon užitkových
vozů PRO+, čerpací stanice pohonných hmot včetně
CNG a dobíjecí stanice pro elektricky poháněné
vozy všech značek. Připravuje se i prostor pro prodej
ojetých vozů v rámci programu Renault Selection,
který bude v ČR uveden během roku 2018.
Skupina TUkas je českou rodinnou firmou působící
na českém trhu od roku 1991. Je autorizovaným
prodejcem a servisem značek Volkswagen, Škoda,
Volvo,
Opel,
Kia,
Renault a Dacia. Rovněž
je
autorizovaným
servisem značek Audi,
Ford a Chevrolet.
Ojeté vozy nabízí
prostřednictvím
programů
Škoda
Plus, Das WeltAuto,
Volvo Select a Opel
Certifikované
ojeté
vozy.
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Tesla ukázala (nejen) elektrický kamion
Elon Musk předvedl ve Space X Centru v kalifornském
Hawthorne další ze svých velkolepých megashow.
Veřejnosti ukázal poloautonomní kamion Tesla
Semi s elektrickým pohonem a parametry, které by
změnily podobu nákladní dopravy. K tomu přidal
nový Roadster.
Tesla Semi údajně uveze 36 t nejvyšší povolenou
rychlostí a přitom ujede na jedno dobití 500 mil
(800 km). Dobití akumulátorů na 80 % kapacity (tzn.
pro 640 km) má trvat 30 minut v síti megachargerů
napájených solární energií. Podle Muska provozní
náklady soupravy budou za dobu její životnosti o 20
% nižší než u tahače se vznětovým motorem. Slibuje
i větší spolehlivost provozu, protože souprava bude
schopna jízdy i v případě, že porucha vyřadí z provozu
dva ze čtyř trakčních elektromotorů. Přitom Tesla chce
garantovat bezporuchový provoz elektromotorů na
1,6 milionu km.
Absence velkého motoru v přídi umožnila
konstruktérům umístit v kabině z uhlíkového

kompozitu sedadlo řidiče do středu vozu a po obou
stranách má 15“ dotykové displeje. Kamion bude
standardně vybaven systémem Autopilot jako Tesla
Model S nebo Model 3. Podle Muska tedy bude
brzdit i udržovat pohyb v jízdním pruhu automaticky.
Americký Kongres ale teprve projednává změnu
zákonů, která by použití podobných systémů
zlegalizovala pro osobní auta.
Elon Musk tvrdí, že Tesla Semi se začne vyrábět v
roce 2019, ale nenaznačil prodejní cenu ani neuvedl
informace o akumulátorech. Pro provozovatele
nákladní dopravy je klíčová spolehlivost provozu, a
tedy i hustá síť servisů. Jenže tu Tesla nemá, stejně
jako nemá ani síť dobíjecích stanic megacharger.
Jako překvapení navíc Musk představil i nový Roadster,
jehož výroba se připravuje na rok 2020. S největší
rychlostí 250 mph (402 km/h) bude nejrychlejším
sériově vyráběným autem světa, zrychlí z 0 na 96
km/h (60 mph) za 1,9 s a má mít při jízdě na dálnici
dojezd na jedno nabití 1000 km!
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Jak funguje STK v zahraničí?
Pracovníci ÚAMK se s odborníkem na problematiku
měření emisí Liborem Fleischhansem byli podívat v
Rakousku, jak to tam chodí při měření emisí. Rakouská
kontrola může zabavit na silnici auto ve špatném
technickém stavu!
V první řadě je vizuální kontrola. Ta se může zaměřit
i na naměřené hodnoty kouřivosti mimo tuto
zkoušku. To znamená, že když technik vidí vysoké
hodnoty kouřivosti, tak přesto, že na štítku je vyšší
hodnota, vozidlo vyřadí. Když tedy vůz z 50 % plní
štítkovou hodnotu, kterou předepisuje homologace,
tak ho stejně vyřadí, protože stejná vozidla tohoto
typu s DPF/FAP mají řádově nižší emise. Čili štítková
hodnota je přežitek z dávné minulosti, kdy DPF ještě
neexistovalo. Jestli auto kouří 20x nebo 30x víc, než je
obvyklé, tak je někde technický problém ve vozidle, a
technik ho vyřadí!
Co se stane, kdyby takové špatné auto prošlo
dále?
„Rakouský centrální sběrný systém měření emisí
zahlásí problém při porovnání dat s obvyklým stavem
vozidel daného modelu a v řádu hodin je na daném
místě měření emisí státní kontrola.“
Toto je ale dovoleno...

Co tedy respektují při měření emisí?
„Oni nerespektují štítkovou hodnotu danou výrobcem,
ale to, že když je DPF zdravý a funkční, tak má vozidlo
kouřit v setinách a ne v desetinách.“
Co se mě jako řidiči stane, když bych jel s
poškozeným DPF do Rakouska?
„První kontrola na silnici zjistí, že máte špinavý výfuk.
Pak vozidlo pošle na kontrolu do STK a SME. Tam se
zjišťuje, o jakou závadu jde. Pokud bylo s vozidlem
jakkoliv manipulováno mimo zákon, tak o vozidlo ihned
přijdete, jelikož je to doličný předmět, a dostanete ho
za tři měsíce s vyrozuměním, že šlo o podvod a že
budete platit náklady na opravu, technickou kontrolu
a pokutu ve výši až 5000 eur.“
Takže se může stát to, že pojedu vlakem z Vídně
domů?
„Ano, to se stává a dokonce eviduji už asi tři takové
případy Čechů.“

Text podle podkladů ÚAMK
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