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TECHNOLOGIE  BUDOUCNOSTI

TESLA MOTORS A TESLA LIGHTING 
Spojení nových technologií

Elektromobily Tesla vyrábí v Kalifornii sídlící společnost 
Tesla Motors, Inc., jejímž zakladatelem a zároveň CEO je 
Elon Musk (*1971), v Jižní Africe narozený americký 
vizionář a podnikatel, spoluzakladatel platebního systému 
PayPal a zakladatel kosmické společnosti SpaceX.

Několik vozů Tesla se už prodalo i u nás. 
Jedna nejvýkonnější verze S Performan-
ce například nedávno obohatila lotilu 

společnosti TESLA Lighting a právě na okolnosti 
pořízení jsme se zeptali její marketingové ředi-
telky Evy Dvořákové:

Za jakým účelem jste elektromobil Tesla 
pořizovali?
Firemní elektromobil Tesla S Performance jsme 
pořídili pro podporu značky TESLA Lighting na na-
šem trhu. Vůz využíváme k reklamním účelům 
na výstavách a pro prezentace u našich partnerů. 
Například na veletrhu ForArch 2014, kde jsme 
vystavovali naše LED zdroje, se mohli návštěvníci 
seznámit se s nejmodernějšími technologiemi LED 
osvětlení a zároveň i vývojem v automobilovém 
průmyslu. Díky tomu jsme zaznamenali násobně 
vyšší návštěvnost oproti loňskému roku.

Nebojíte se, že v USA registrovaná značka 
automobilky Tesla Motors bude zaměňována 
nebo přímo v rozporu s vaší značkou TESLA 
Lighting?
Nebojíme. Obě společnosti spojuje odkaz ke stej-
nému elektrotechnickému inženýrovi Nicolovi 
Teslovi, jehož práce daly základ moderní elektro-
technice a mnoho jeho objevů mělo zásadní 
význam pro budoucnost.

Na jaké marketingové strategii stavíte budo-
vání značky TESLA Lighting?
Naše společnost se řadí se mezi významné čes-
ké inovativní společnosti. Díky velkému důra-
zu na vlastní vývoj nabízíme nejmodernější 
LED zdroje krátce po jejich ověření ve specializo-
vaných zkušebnách. Rádi bychom, aby TESLA 
Lighting opět svítila spolehlivě v každé domác-
nosti či provozu a přinášela lidem úsporu. 

  Radek Štěpánek      archiv Aleš Funke

Prvním představeným vozem 

byla Tesla Roadster (ve výrobě 

od 2008) s Li-Ion bateriemi, které 

při plném nabití umožňovaly do-

jezd až 400 km, což bylo dvakrát 

více, než ostatní v té době sériové 

elektromobily. Z 0 na stokilometro-

vou rychlost dokázal tento vůz 

zrychlit pod 4 sekundy a navíc nabí-

dl atraktivní design, což byla (a do-

dnes je) Achillova pata většiny hyb-

ridních či elektrických vozů. Road-

ster se dnes již nevyrábí, ale stále 

je možné ho koupit. Přestože jeho 

základní cena nebyla zdaleka lido-

vá a v Evropě činila 84 000 eur, 

tedy hodně přes 2 miliony korun, 

podařilo se Tesle oslovit první tisí-

ce zákazníků.

Dalším vyráběným vozem se sta-

la Tesla Model S, sportovně střiže-

ný sedan nabízený ve třech modifi -

kacích – ta nejsilnější, Model S Per-

formance, disponuje výkonem 

až 310 kW (416 koní) a dokáže vyvi-

nout maximální rychlost 210 km/h. 

Cena základního Modelu S začí-

ná na 70 000 dolarů (cca 1,5 milió-

nu korun), zatímco nejsilnější ver-

ze s daní překračuje 100 000 USD. 

Pro letošek je naplánována produk-

ce 35 000 vozů, z nichž zhruba 

10 000 by se mělo prodat v Evropě.

Automobilka v současnosti sbírá 

rezervace na další, v prototypu již 

představený vůz, SUV nazvané 

opět lakonicky Tesla Model X. V ne-

příliš vzdálené budoucnosti chce 

Tesla Motors uvést také menší a ma-

sovější Model 3. Společnost se 

těší velkému zájmu investorů, byť 

poprvé vykázala zisk až v prvním 

čtvrtletí 2013.  

Průlomový 
ELEKTROMOBIL


