
pokud chcete něco navíc, stáhněte si jako pdf

20. týden 2015

AutoTablet.cz
novinky z www.autoweek.cz

http://www.autotablet.cz


Mediální mýty kolem poplatku za vozidla Euro 3

více na
www.autoweek.cz

Vláda ČR schválila návrh zákona o výrobcích 
s ukončenou životností, ve kterém se 
předpokládá rozšíření poplatku i na vozidla 
plnící normu Euro 3. Tento návrh vychází z 
usnesení, schváleného vládou již v listopadu 
roku 2011 v návrhu zákona o zpětném odběru 
vybraných výrobků, ve kterém měly být 
zahrnuty do placení poplatku za 1. registraci 
použitého vozidla i vozidla plnící Euro 3.

AutoSAP pokládá za nutné uvést na pravou 
míru některé skutečnosti, které nebyly přesně 
interpretovány. 

Především je nutno zdůraznit, že se nejedná 
o pravidelný „ekologický poplatek“, ale o 
poplatek na podporu sběru, zpracování, 
využití a odstranění vybraných autovraků, 
daný zákonem o odpadech. Tento poplatek 
se platí pouze jednou za životní cyklus 
provozování vozidla v ČR, a to buď při první 
registraci ojetého vozu z dovozu, nebo při 
první přeregistraci vozidla již registrovaného 
v ČR. 

Poplatek má pouze motivační charakter a záleží 
jen na rozhodnutí občana, zda se rozhodne 
své starší vozidlo dojezdit a žádný poplatek 
nehradit, předat své staré vozidlo zdarma k 
ekologické likvidaci či je prodat dalšímu majiteli 
(přičemž bude zaplacen příslušný poplatek, 
pokud nebyl již jednou uhrazen).

Vybrané poplatky jsou od 1. 1. 2015 ze zákona 
určeny pouze na podporu sběru, zpracování, 
využití a odstranění vybraných autovraků. 
Současně od 1. 1. 2015 platí pro likvidaci 
vybraných autovraků recyklační kvóta 95 
%, kterou je ČR povinna plnit. To si vyžádá 
i vyšší náklady u zpracovatelů autovraků, 
neboť tato vozidla nejsou, vzhledem k jejich 
věku, na ekologickou likvidaci konstrukčně 
a materiálově přizpůsobena jako vozidla 
mladších generací.

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-rozsireni_poplatku_na_euro_3_neni_zadnou_novinkou-4429


Nový kompaktní sedan Fiat
Na autosalonu v Istanbulu Fiat představí 
nový kompaktní sedan, který nahradí 
model Linea. Nový kompaktní sedan 
Fiat byl navržen v Centro Stile FCA ve 
spolupráci s vývojáři společností Tofaş R&D, 
jednoho z největších center skupiny FCA 
pro výzkum a vývoj. Nový model vznikl na 
platformě Fiat Small-Wide, kterou používají 
například modely Fiat 500L a 500X resp. 
Jeep Renegade.
Nový kompaktní sedan Fiat se bude vyrábět 
v Turecku v moderní továrně společnosti 
Tofaş v Burse. V Turecku se budou vyrábět 
i další modely na stejném základě - nejen varianta kombi, ale také mnohem více 
na evropské trhy orientovaný hatchback, který nahradí model Bravo. Prodej začne v 
Turecku v listopadu letošního roku a k nám se dostane až v průběhu roku 2016. 
více na www.autoweek.cz

Volkswagen Projekt Wörthersee-GTI 2015
Tým studentů Volkswagenu dokončil Projekt 
Wörthersee-GTI 2015. Na vzniku konceptu 
Golf GTI Performance se podílel tým čtyř 
mladých žen a devíti mužů ve věku 17 až 25 
let, kteří se připravují na technická povolání 
ve společnostech Volkswagen a Sitech 
Sitztechnik (je rovněž součástí koncernu). 

Projekt připomíná koncepty CitiJet a FUNstar, které vytvořili učni SOUS Škoda Auto.
Tým studentů využil vlastní nápady, kreativitu, znalosti a dovednosti a společně vyvinul 
a vyrobil ze skeletu karoserie koncept GTI, který odpovídá vkusu mladých lidí. Studenti 
měli přístup ke koncernovým komponentám a radili se s odbornými pracovníky 
společnosti Volkswagen i specializovaných dodavatelů například v otázkách designu, 
výroby plastových dílů a speciálních laků. 
více na www.autoweek.cz

Překlady
z angličtiny a do angličtiny
Zaměřením na technická 
témata především z oblasti 
automobilového průmyslu.

rybecka@volny.cz
tel. 737 846 184
Více o knihách z nakladatelství 
REBO International CZ na
www.rebo.cz
kde je i e-shop.

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality
http://www.autoweek.cz/cs-aktuality
http://www.rebo.cz


U všech modelových řad značky Škoda dochází 
k výrazným konstrukčním a technologickým 
změnám.  Škoda Rapid a Yeti dostávají zcela 
nové pohonné jednotky, modernizované motory 
má i Octavia. Všechny modely Škoda nyní 
splňují emisní normu Euro 6. Všechny modely 
vyjma Citigo jsou sériově vybaveny systémem 
Start-stop a rekuperací brzdné energie.

Změny se dotkly všech vozů. Přinášejí především 
významné inovace v oblasti palubních systémů. 
Modernizací prošly také volanty všech 
modelových řad a nabídka litých kol.

V nabídce pro model Fabia se nově objevuje 
navigační systém Amundsen a nově je možné na 
přání vybavit Combi stříbrnými střešními nosiči.

Modelové řady Rapid se inovace dotkly výrazně. 
Rapid je nyní nabízen s novou platformou palubní 

elektroniky, díky čemuž má integrovánu novou 
generaci infotainmentu. Zásadní inovace se 
dotkly rovněž oblasti bezpečnosti a asistenčních 
systémů. Standardní součástí ESP se stává 
Multikolizní brzda a funkce stabilizace přívěsu. 
Rapid může být nově vybaven asistentem pro 
rozpoznání únavy řidiče, předním radarem s 
funkcí nouzové brzdy a LED světly pro denní 
svícení. 

Pro všechny verze modelu Octavia je k 
dispozici inovovaná nabídka multimediálních 
infotaintment systémů. Bolero a Amundsen jsou 
k dispozici s vylepšeným rozlišením obrazovky 
o velikosti 6,5" resp. 8" pro Columbus. Vylepšení 
se dočkala i verze Scout, pro niž je nově k 
dispozici ESP s integrovanou funkcí Off-road 
jako u modelu Yeti. Pro příznivce sportovní jízdy 
je připravena nová verze RS 230.

Inovace vozů Škoda pro modelový rok 2016

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-inovacevozuskodapromodelovyrok2016-4430


aeroMobil 3.0 měl nehodu
Prototyp slovenského létajícího 
auta AeroMobil 3.0 měl v 
Nitře nehodu. Integrované 
bezpečnostní zařízení ale 
zabránilo katastrofě, takže jeho 
konstruktér a pilot Štefan Klein 
vyvázl bez vážného zranění. 
Při letu u Nitry se ve výšce asi 
200 až 300 m dostal AeroMobil 
3.0 pilotovaný konstruktérem 
Štefanem Kleinem do 
nekontrolované vývrtky a řítil 
se k zemi. Naštěstí se Kleinovi podařilo rychle zareagovat a aktivovat integrovaný 
bezpečnostní systém. Otevřel se padák, takže AeroMobil přistál relativně bezpečně. 
Pilot sám vystoupil jen trochu potlučen. AeroMobil byl ale hodně poškozen.
Podle představitelů firmy přispěje analýza nehody k dalšímu vývoji létajícího automobilu 
a při stavbě prototypu AeroMobil 4.0, který by měl už brzy vzlétnout. Firma AeroMobil 
chce i nadále létající automobil dostat na trh nejpozději v roce 2017.
více na www.autoweek.cz

Rekordní prodej Nissanů leaf 
V autorizovaném dealerství Nissan 
Auto In v Pardubicích byl předán 
největší počet Nissanů Leaf ve střední 
a východní Evropě. Společnost 
Trend Park si převzala 17 vozů Nissan 
Leaf, takže nyní provozuje celkem 
19 čistě elektrických Leafů. Trend 
Park provozuje největší půjčovnu 
elektromobilů v České republice 
a  poskytuje služby operativního 
leasingu. Nissan Leaf je hlavním 
reprezentantem tohoto projektu a 
představuje většinu vozového parku 
Trend Park.
více na www.autoweek.cz

další témata 20. týdne ve www.autoweek.cz:
Spojení FedEx a TNT
Dostupnější úvěry na ojetiny
TPCA otevírá své dveře návštěvníkům

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality
http://www.autoweek.cz/cs-aktuality


Volkswagen Užitkové vozy zahájil předprodej 
čtvrté generace kompaktního vozu pro městskou 
rozvážkovou dopravu a rodinného MPV Caddy 
a Caddy Maxi. Nový Volkswagen Caddy je 4. 
generací městského lehkého užitkového vozu. 
Během 11 let výroby třetí generace bylo po 
celém světě prodáno 1,5 milionu vozů, z toho 
148 900 vozů v roce 2014. Na českém trhu 
bylo v roce 2014 registrováno 1507 nových 
vozů Caddy.

„Předpokládáme, že největší zájem budou mít 
zákazníci o oblíbenou osobní verzi Caddy 
2,0 TDI/75 kW Trendline, jejíž cena začíná 
na 407 366 Kč bez DPH,“ říká ředitel divize 
Volkswagen Užitkové vozy společnosti Porsche 
ČR Jan Procházka. Cena modelové řady 
Caddy začíná na 325 858 Kč za skříňový vůz 
s motorem 1,6 TDI/55 kW. Na všechny nové 
osobní i užitkové verze se nově vztahuje čtyřletá 

Předprodej nového Volkswagenu Caddy

více na
www.autoweek.cz

záruka, která je tvořena dvouletou zárukou 
výrobce bez omezení ujetých kilometrů a 
dvouletou zárukou importéra s omezením na 
150 000 km. 

Skříňová verze má objem nákladového 
prostoru 3,2 m3 (Caddy Maxi: 4,7 m3), 
zatímco pětimístná nebo sedmimístná verze 
Kombi umožňuje maximální variabilitu pro 
přepravu osob i nákladu (max. 3030 l resp. 
až 3700 l u verze Caddy Maxi, která je o 47 
cm delší s rozvorem prodlouženým o 32 cm.

Nástupce verze Caddy EcoFuel s pohonem na 
stlačený zemní plyn používá nový motor 1,4 
TGI. Spotřebuje jen 4,1 kg CNG/100 km, tedy 
o 1,7 kg/100 km méně než dosavadní Caddy 
EcoFuel. V nabídce jsou i nadále také verze s 
pohonem všech kol 4MOTION. 

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-predprodej_noveho_volkswagenu_caddy-4419


Road Show značky dS
Podpořit povědomí o značce DS a vyvolat 
zájem o vozy DS si klade za cíl již třetí ročník 
DS Tour. DS Tour je exkluzivní příležitostí 
otestovat kompletní modelovou řadu 
vozů značky DS. Odstartuje ve středu 
27. května v Praze 10, Strašnicích a 
pokračovat bude až do konce června 
v dalších 11 městech České republiky. 
Třetí ročník DS Tour je unikátní v tom, že 
v předpremiéře se návštěvníci seznámí s 
novým luxusním vozem DS 5. 
více na www.autoweek.cz

Elit představuje službu Car fleet service
Společnost Elit, která je známá především 
jako přední dodavatel kvalitních náhradních 
dílů pro automobily a provozovatel sítě 
nezávislých autoservisů, představuje službu 
Car fleet service. Je určená pro firmy 
provozující služební automobily. Využít ji 
mohou jak malé a střední firmy s jednotkami 
či desítkami vozů, tak i velké společnosti se 
stovkami aut, jako jsou pojišťovny, leasingové 
firmy nebo telefonní operátoři. 
Díky službě Car fleet service mohou firmy snížit 
náklady na servis až o polovinu. Při opravách 
i předepsaných pravidelných servisních 

prohlídkách jsou totiž používány výhradně díly kvalitativně rovnocenné originálním 
dílům. V současnosti je do programu Car fleet service zařazeno více než osmdesát 
servisů po celé České republice, jejich počet se ale neustále zvyšuje. Servisy fungují 
na základě tzv. Blokové výjimky a mají potřebné technické i diagnostické vybavení, 
kvalitní proškolený personál a používají originální, resp. kvalitativně rovnocenné 
náhradní díly. Díky tomu se tak zákazník nemusí obávat toho, že by přišel o zákonnou 
záruku poskytovanou výrobcem vozidla. 
více na www.autoweek.cz
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Oldtimer číslo 4/2015
Vyšlo nové číslo magazínu pro znalce a milovníky 
historických vozidel. Hlavní témata jsou Škoda 
120 S Rallye a Jawa 350 2xOHC - 2. v MS 1961, ale 
i poodhalení pozadí jak zahynul Josef Brázdil na 
Masarykově okruhu roku 1934.

Z obsahu čísla:
Alexandr "Saša" Kolowrat
Porsche 908/03 a Targa Florio 1970
První čtyřkolky Mercedes: Dernburg Wagen, G 4 a 
G 5

Oldtimer je v prodeji v prodejnách Mediaprint 
& Kapa. Oldtimer je možné zakoupit i ve 
vydavatelství IBS motorpress na adrese: 
Českobrodská 10/19, Praha 9, 190 00.
Další informace a předplatné na:
oldtimer@ibsmotorpress.cz
tel.: +420 725 918 139

Partner organizace:

Jen v PdF ještě najdete:
Marchionne vidí Apple či Google jako potenciální partnery
Kupující nových aut potřebují pomoc s elektronickými systémy
Sportovní vozy Škoda na srazu GTI u jezera Wörthersee
Autotým prověřuje ojetá vozidla pro širokou veřejnost
Vozy na CNG ve většině tříd
Porsche 911 GT3 R



Šéf Fiat Chrysler Automobiles Sergio Mar-
chionne hledá partnera, se kterým by se spojil. 
Nejnověji dal najevo, že je otevřen i alianci s gi-
ganty Apple nebo Google, pokud jej odmítnou 
jiné automobilky. 

„Myslím, že tento dialog bychom měli podpořit. 
Vždy jsem měl představu, že výrobci průlo-
mových technologií se dostanou na trh a změní 
zaběhnuté modely. Jestli se objeví, a oni jsou 
velmi úspěšní se svou spoustou peněz a znalost-
mi, mohli by tento průmyslu zásadně poškodit,“ 
uvedl Marchionne. Marchionne dodal, že šé-
fové konkurenčních automobilek na jeho dveře 
zrovna neklepají. Zdůraznil změny, které auto-
mobilový průmysl i technická odvětví čekají, ne-
boť se stále více proplétají a otevírají tak dveře 
nezvyklým spojením. 

Představa spojení FCA s Applem není tak zv-
láštní, jak by se mohlo zdát. Apple pracuje na 
vývoji vlastního vozidla s elektrickým pohonem 
a Fiat již s Applem v některých oblastech spo-
lupracuje. Akcionáři tlačili vedení Applu do spo-
jení s Tesla Motors, ale to na tyto úvahy nerea-

govalo. Apple se brání velkým akvizicím a ještě 
zpracovává loňský nákup Beats Electronics za 
tři miliardy dolarů. Apple přestal vyrábět vlast-
ní výrobky a obrátil se s tím na nízkonákladové 
asijské partnery. Vlastnictví globální automo-
bilky do této firemní strategie moc nezapadá.

Někteří pozorovatelé říkají, že když Marchionne 
již měsíce hovoří o spojení FCA s automobilovým 
gigantem, jako jsou GM nebo Ford, je známkou 
toho, že propadá panice. Prodej koncernu FCA 
roste a americká divize získává podíl na trhu 
rychleji než její konkurence. Jenže tomu tak je 
jen proto, že nabízí velké slevy a prodává se-
dany a kompakty půjčovnám. To snižuje marže, 
což znamená, že vydělává příliš málo peněz 
na vývoj vlastní nové generace vozidel. V Ev-
ropě vydělávají jen Ferrari a Maserati, takže 
zátěž spočívá na obchodu v USA, kde se mod-
ernizované Jeepy Grand Cherokee a Cherokee 
dobře prodávají a řada pickupů Ram vydělává 
velké peníze.

Marchionne vidí Apple či Google jako potenciální partnery

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-marchionne_vidi_apple_ci_google_jako_potencialni_partnery-4428


Kupující nových aut potřebují pomoc

více na
www.autoweek.cz

Steve Finlay v magazínu WardsAuto upozornil 
na nový problém v showroomech. Použití nej-
modernějších systémů pro informace a zábavu 
zákazníky uvádí do rozpaků. Jenže prací vyško-
lených techniků je tyto systémy opravovat, když 
se porouchají, a ne vysvětlovat zákazníkům jak 
fungují. „Technici nejsou placeni za to, aby tak-
ové věci vysvětlovali. Neměli by zákazníkům 
vysvětlovat jak synchronizovat jejich Bluetooth, 
je to plýtvaní drahými pracovními silami,“ říká 
Harry Hollenberg z firmy Carlisle.

Když se firma Carlisle zeptala: „Kterým úkolům 
věnujete při své práci nejvíce času?“, nejčastější 
odpověď zněla: „Zabývám se problémy s infor-
mačními a zábavnými systémy.“ Říká to 20 % 
poradců, kteří více než polovinu pracovní doby 
tráví vysvětlováním, jak tyto systémy fungují. 
Technici říkají, že 60 % času strávených se zá-
kazníky při řešení problémů s těmito systémy je 
výklad jejich funkce.

Zákazník stráví hodiny nákupem vozidla - od 
testovací jízdy přes jednání až po vyřizování fi-

nancování a pojištění. A pak chce obchodník 
strávit dalších 45 minut popisem funkce systému 
pro informace a zábavu. Mnoho kupujících 
odejde nebo poslouchá jen napůl. Později zjistí, 
že toho o provozu navigačního systému nebo 
menu dotykové obrazovky mnoho nevědí. Mo-
hli by se to dozvědět z manuálu nebo z videa 
na YouTube. Místo toho se vrátí do prodejny a 
žádají o pomoc. 

Carlisle proto prodejcům navrhuje, aby napo-
dobili prodejny Apple s jejich Genius Bars a 
najali specialisty na tyto systémy, kteří by byli 
připraveni odpovídat na dotazy zákazníků. 
„Mohl by to být technicky zdatný středoškolák. 
Nebyla by to vysoce placená práce. Něk-
teří prodejci Lexusu to vyzkoušeli a funguje to 
dobře,“ říká Hollenberg. Carlisle zdůrazňuje 
výhody: automechanici budou lépe využívat 
pracovní dobu, servisní poradci se soustředí na 
opravy a zákazníci budou spokojenější.

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-kupujici_novych_aut_potrebuji_pomoc-4418


Sportovní vozy Škoda na srazu GTI u jezera Wörthersee

více na
www.autoweek.cz

Na sraz GTI u jezera Wörthersee Škoda přivez-
la pět sportovních vozů, z nichž čtyři jsou spor-
tovními verzemi modelu Fabia. 

Hlavním lákadlem je nový soutěžní vůz Fabia R 
5, který bude navíc k vidění i jako studie ve verzi 
Combi. Fabia R 5 Combi přijíždí na 18" kolech z 
lehkých slitin s mohutným předním nárazníkem 
a širokými otvory pro vstup chladicího vzduchu 
v přídi. Na zádi vozu se nachází rozměrný spoil-
er. Studie má pod kapotou přeplňovaný motor 
o objemu 1,6 litru ze soutěžního vozu Fabia R5. 

Poprvé se široké veřejností představuje Ško-
da FUNstar, nekonvenční pickup vycházející z 
modelu Fabia. Emocionální studie je výsledkem 
2. ročníku učňovského projektu, v jehož rámci 

žáci středního odborného učiliště Škoda vyt-
vořili svůj vůz snů: zábavný malý pickup. 

Atrakcí je i Fabia bohatě vybavená designovým 
paketem Red & Grey plus z programu příslušen-
ství. 

Kromě toho Škoda předvedla model Octavia 
Combi RS 230. Na trh tato verze vstoupí už 
v červnu. Jako první vůz značky Škoda má v 
sériové výbavě diferenciál s elektrohydraulicky 
řízenou svorností pro ostřejší průjezdy zatáčk-
ou. Zážehový motor 2,0 TSI má výkon 169 kW 
(230 k). Octavia Combi RS dosahuje rychlosti 
247 km/h, takže jde o nejrychlejší sériovou Oc-
tavií. 

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-sportovni_vozy_skoda_na_srazu_gti_u_jezera_worthersee-4421


Na trhu s ojetými vozidly již rok působí nová 
služba Autotým, která se zabývá vyhledáváním 
a prověřováním ojetých vozidel. Její vznik 
podnítila situace na trhu, nevědomost zákazníků 
i neseriózní chování některých prodejců. 
Hlavními problémy, které rádci Autotýmu denně 
řeší v terénu i se zákazníky, jsou přetáčení 
tachometrů, nejasný původ vozidla či jeho 
neadekvátní technický stav.

Cílem služby Autotým je pomoc lidem při 
hledání ojetého automobilu, prověření jeho 
původu (Autotým při tom spolupracuje se 
společností Cebia), kontrole technického stavu 
a financování vozidla. Potenciálnímu kupci vozu 
nabízí všestranný produkt a plně zastupuje 
jeho zájmy. Veškeré služby provádí pravidelně 
proškolovaný kvalifikovaný tým odborníků s 
dlouholetou praxí

Služby Autotýmu může využít každý, kdo si 
již vozidlo našel a chce jej nechat před koupí 
prověřit, ale také zákazníci, kteří zatím na 
svůj vysněný vůz nenarazili. Ti mohou nechat 
Autotým požadovaný vůz vyhledat. Následuje 
prověření původu vozidla, společná testovací 
jízda, kontrola technického stavu vozu a v 
případě drobných, akceptovatelných nedostatků 
i vyjednání slevy u prodejce. Kteroukoliv z 
uvedených služeb lze využít i jednotlivě, tedy 
pouze konkrétním prověření daného parametru. 

Na prověřovaném autě proběhne přes 130 
kontrol a úkonů. Autotým poskytuje záruku 
formou výstupní zprávy s podrobným popisem 
stavu vozu. Ceny balíčků jsou od 1490 Kč 
do 4490 Kč, jednotlivé služby lze objednat 
separátně. 

Autotým prověřuje ojetá vozidla pro širokou veřejnost

více na
www.autoweek.cz
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Kvalitní CNG vozy jsou k dispozici v každé z 
hlavních tříd. V segmentu malých městských 
vozů jsou prodejci nabízeny CNG verze většiny 
nejprodávanějších modelů, jako jsou Škoda 
Citigo G-TEC, Fiat Panda, Fiat Punto nebo 
Volkswagen Up!. U modelu Škoda Citigo G-TEC 
je cena CNG verze oproti srovnatelnému motoru 
na benzin zhruba o 60 000 Kč vyšší.

Největší nabídka je v nižší střední třídě. Českému 
trhu vládne Škoda Octavia G-Tec, které již 
mladoboleslavská automobilka prodala více 
než 1800 kusů. Najdete zde také zástupce 
dalších značek, například Mercedes-Benz třídy 
B, Seat Leon či Volkswagen Golf. Na rozdíl od 
městských vozů se v této kategorii smazávají 
cenové rozdíly. Například za Škodu Octavia 
G-TEC zákazník zaplatí jen o 30 000 Kč více než 
v případě pohonu na benzin a u Volkswagenu 
Golf VII je rozdíl o 10 000 Kč větší. U obou 

automobilů ale stojí CNG verze prakticky stejně 
jako vznětová.

Pro zákazníky, kteří preferují rodinné (MPV) 
vozy, je aktuálně na trhu na výběr například 
Fiat Dobló Panorama, Opel Zafira Tourer, 
Volkswagen Touran a Fiat 500L. Reálné rozdíly 
v kupní ceně CNG verze a dalších motorizací 
jsou v této třídě o něco vyšší. Například Zafira 
Tourer je o 80 000 Kč dražší, podobně je na 
tom také Touran. V porovnání se vznětovými 
motory je rozdíl jen 20 000 Kč. 

Stlačený zemní plyn si nachází cestu také do 
luxusních vozů. Ve vyšší střední třídě je na trhu 
Mercedes-Benz třídy E. Za CNG verzï zaplatíte 
jen o zhruba 26 000 Kč více než za vznětový 
motor.

Vozy na CNG ve většině tříd

více na
www.autoweek.cz
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Automobilka Porsche postavila na základech 
sériového modelu 911 GT3 RS zákaznický 
závodní vůz pro světovou sérii GT3. Automobil 
nese označení 911 GT3 R. 

Při vývoji závodní verze se konstruktéři zaměřili 
na nízkou hmotnost, lepší aerodynamiku, nižší 
spotřebu, lepší obratnost, vyšší bezpečnost, 
stejně jako na snížení servisních nákladů a 
cen náhradních dílů. Od sériového 911 GT3 
R si vypůjčilo střechu se dvěma vybouleními a 
prodloužený rozvor. Delší rozvor znamená lepší 
rozložení hmotnosti a předvídavější chování v 
rychlých zatáčkách. 

Systematickým snižováním hmotnosti karoserie, 
aerodynamickými prvky a modifikovaným 
podvozkem se povedlo optimalizovat těžiště 
vozu. Lehká karoserie sériového 911 GT3 RS, 
vyznačující se propracovanou hliníko-ocelovou 
kompozitní konstrukcí, se ukázala jako ideální 
základ pro závodní automobil. Střecha, přední 

kapota, blatníky, dveře, boční partie, zadní 
část, stejně jako víko motoru jsou vyrobeny z  
uhlíkového kompozitu. Všechna okna, i čelní, 
jsou z polykarbonátu. 

Porsche 911 GT3 R pohání čtyřlitrový plochý 
šestiválec s výkonem 368 kW (500 k) je z velké 
části shodný s motorem produkčního 911 GT3 RS. 
Šestirychlostní sekvenčně řazenou převodovku 
Porsche řidič ovládá pomocí na volantu.

Změnami prošel také brzdový systém vozu 911 
GT3 R. Díky citlivějšímu chování systému ABS se 
ještě více hodí pro vytrvalostní závody. 

Nové Porsche 911 GT3 R lze již objednat v 
autorizovaném Porsche Centru Praha a Porsche 
Servisním Centru Brno za cenu 429 000 eur 
bez DPH. Majitelům budou vozy dodávány od 
prosince 2015.

Porsche 911 GT3 R

více na
www.motorsporting.cz
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