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V testovacím areálu britského automobilového 
průmyslu v Milbrooku nám společnost Castrol 
přiblížila projekt Bloodhound SSC. Toto vozidlo 
chce dokázat mnohem víc, než jen vytvořit nový 
rychlostní rekord. Chce probudit zájem britské 
mládeže o studium techniky.

Bloodhound SSC se vyvíjí a vyrábí proto, aby 
vytvořil nový světový rekord s cílem překonat 
hranici 1000 mph (1609 km/h). Toto vozidlo vystaví 
techniku nejextrémnějšímu namáhání a podrobí 
olej největšímu tlaku a kritickému zatížení. Ale to 
je jen polovina úkolu, který na olej Castrol Edge s 
technologií Titanium FST čeká. Jedním z největších 
nepřátel rychlosti je tření. Také v tomto ohledu 
představuje tento olej to nejlepší. Castrol kromě 
oleje dodá pro Bloodhound SSC i další provozní 
kapaliny, které budou rovněž vystaveny extrémnímu 
namáhání. 

Projekt Bloodhound SSC ale není technickým 
cvičením sloužícím k překonání vlastního 
rychlostního rekordu Andyho Greena, který v roce 
1997 dosáhl rychlosti 1228 km/h. Hlavní motivace je 
úplně jiná.

„Jedním z největších problémů našeho světa 

je nedostatek inženýrů a techniků. Technika se 
úžasným způsobem vyvíjí, ale se stávajícím počtem 
technicky vzdělaných lidí nemůžeme zvládnout 
další vývoj. Dnes máme mnohem víc studentů 
psychologie než strojařiny. Proto jsme se rozhodli 
probudit zájem mladých lidí o techniku tím, že 
je zapojíme do projektu usilujícího o splnění 
mimořádně náročného úkolu. Půjde o mimořádné 
globální technické dobrodružství, při kterém bude 
poprvé v historii možné, aby studenti analyzovali 
data hned při rekordních pokusech,“ vysvětlil nám 
Andy Green. 

Bloodhound SSC je vozidlo s unikátním systémem 
hybridního pohonu. Proudový motor Rolls-Royce 
ze stíhačky Eurofighter Typhoon mu udělí rychlost 
560 km/h. Poté Andy Green spustí raketový motor 
NAMMO. Raketový motor potřebuje 40 l peroxidu 
vodíku za sekundu. Pro zajištění tak obrovského 
množství je čerpadlo poháněno motorem Jaguar 
V8 o výkonu 405 kW (550 k). 

Do Milbrooku se brzy vrátíme – k rozhovoru s 
mužem, který bude sedět za volantem vozidla 
Bloodhound SSC.

Jde o mnohem víc, než jen o rychlost
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Prodej aut v Evropě roste
Prodej nových aut v Evropě byl v červnu nejvyšší za posledních pět a půl roku. Pomohly 
tomu pracovní dny navíc ale i velké slevy. Navzdory tomu se v západní Evropě (EU15) 
nově zaregistrovalo o milion aut, tedy o 13,8 %, méně než před deseti lety. V prvním 
pololetí roku 2006 bylo v 15 historických zemích EU registrováno 7 742 959 nových aut, 
zatímco letos to bylo jen 6 674 892 aut, tedy o 1 068 067 vozidel méně. 
Registrace nových automobilů v zemích EU a EFTA v červnu meziročně vzrostly o 15 %, 
což je největší přírůstek od prosince 2009 a už 22. měsíc v řadě s meziročním růstem. Za 
první pololetí tak bylo zaregistrováno o 8,2 % více než v prvním pololetí 2014. Největší 
evropští producenti v čele s Volkswagenem, PSA Peugeot-Citroen a Fiat Chrysler Auto, 
dosáhli v červnu dvouciferný růst v %, nicméně vyjma FCA a Renaultu se jejich tržní 
podíl snížil. Na úkor velkovýrobců rostly prémiové značky v čele s Daimlerem a BMW. 
Prodeji nových aut ve většině zemí pomáhají rozsáhlé slevy, které v červnu dosáhly v 
Německu rekordního průměru 12,5 %. 
více na www.autoweek.cz

Firma TVR získala peníze na budoucí auta
Britská automobilka TVR se opět probouzí k životu. Začala přijímat zálohy na svá 
nová auta, která budou připravena k dodání v roce 2017. Za 5000 liber (200 000 

Kč) si můžete rezervovat nový vůz navržený 
legendárním konstruktérem Gordonem 
Murrayem. Vývoj pohonné jednotky dostala 
na starost firma Cosworth. Vůz by měl mít jen 
minimum elektronických asistenčních systémů 
pomoci řidiči – nejspíš jen evropskou legislativou 
předepsané ABS a ESC.
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.
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Společnost Praga začala přijímat objednávky na nový 
silniční vůz nesoucí označení R1R. Superrychlá Praga 
je určena jak pro milovníky rychlosti, tak pro náročné 
sběratele automobilů.

Značka Praga se v novodobé historii prezentovala 
především prostřednictvím svých závodních aktivit. 
Úspěchy ověnčená výroba motokár, vývoj letadla 
Praga Alfa a výroba vlastních závodních vozů je nově 
doplněna o produkci silničního vozu Praga R1R.

Letos je tomu 68 let od chvíle, kdy z rozhodnutí 
tehdejší vládní komunistické strany skončila 
společnost Praga s výrobou osobních automobilů a 
plně se koncentrovala na výrobu nákladních vozidel. 
Z tohoto důvodu bude automobil Praga R1R vyroben 
v limitované sérii 68 kusů.

Stejně jako závodní Praga R1 je i R1R jednosedadlový 
vůz s designem a funkčností okruhových prototypů, 

nicméně technika silničního vozu prošla řadou úprav 
a součástí příplatkové výbavy může být i přídavná 
sedačka pro spolujezdce. Se závodním vozem 
sdílí monokok z uhlíkového kompozitu, zajišťující 
mimořádnou tuhost nosné struktury a bezpečnost. 
Vůz o hmotnosti 670 kg je poháněn dvoulitrovým 
přeplňovaným motorem ve výkonových variantách 
od 243 kW (330 k) do 294 kW (400 k) a s točivým 
momentem 530 N.m. 

Základní cena je 198 000 eur (5,36 milionu Kč). K tomu 
Praga nabízí bohaté příslušenství příplatkové výbavy. 
Každý klient tak získá unikát, který bude pro něj nejen 
adrenalinovým společníkem a chloubou, ale i skvělou 
investicí. Od 20. 7. 2015 začala společnost Praga 
přijímat objednávky na jednotlivé číslované vozy, 
přičemž první dodávky vozů R1R jsou plánovány na 
první čtvrtletí 2016.

Praga se vrací se supersportem

více na
www.autoweek.cz
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Nová úspěšná obchodní aktivita Autobond Group
Společnost Autobond Group provozuje pod 
vlastní značkou Bond Rent dlouhodobou 
půjčovnu osobních vozidel. Jde o jednu z 
nejvýhodnějších nabídek pronájmu osobního 
vozu na trhu.Právnické i fyzické osoby si mohou 
vybrat z nabídky vozů Kia cee´d v provedení 
hatchback nebo kombi. Cena měsíčního fixního 
nájmu se pohybuje v rozmezí od 3999 Kč bez DPH 
(Kia cee´d HB Comfort) do 5899 Kč bez DPH Kč 
(Kia cee´d SW Exclusive) a zahrnuje mj. i výměnu za nové vozidlo každého půl roku, 
nájezd do 15 000 km, pojištění, sezonní pneumatiky vč. přezutí, silniční daň a rozhlasový 
poplatek. Vozy, které se po šesti měsících pronájmu vrací, pak Autobond Group nabízí 
zájemcům ke koupi opět pod vlastní značkou Bond Premium.
více na www.autoweek.cz

K novému Superbu nabízí ŠkoFIN předplacený servis 
Finanční společnost ŠkoFIN nabízí k novému vozu 
Škoda Superb službu Škoda Předplacený servis. 
Zájemci o třetí generaci tohoto modelu mohou využít 
financování vozu úvěrem od Škoda Finance a získat 
tak předplacený servis na 5 let či do nájezdu 100 000 
km. Služba Škoda Předplacený servis kryje zákazníkům 
náklady spojené s předepsanou údržbou vozidla dle 
servisního plánu vozu. Majitelé nového Superbu tak 
mají s touto službou nulové náklady na údržbu vozu 

po dobu pěti let, respektive na celkový nájezd do 100 000 km. Kromě Předplaceného 
servisu klient získá úvěr s nízkou úrokovou sazbou a součástí měsíčních splátek je také 
Škoda Pojištění, která nabízí komplexní pojištění, zahrnující povinné ručení, havarijní 
pojištění, případně i pojištění pořizovací ceny vozu.
více na www.autoweek.cz

AKTUALITY Z MOTORISTICKÉHO SPORTU
Na stránkách www.motorsport-ing.cz najdete aktuální 
informace o aktivitách  českých a slovenských týmů a závodníků 
i zpravodajství z významných podniků WRC, WTCC, WEC, DTM, 
Dakaru, představení nových závodních a soutěžních vozů 
a informace o technice závodních automobilů. Pravidelně 
informuje o činnosti Škoda Motorsportu, účasti Martina Prokopa 
ve WRC i Mistrovství ČR v rallye a Českomoravském poháru v 
rallye.
Nejnovější vydání e-magazínu MotorSport-Ing. je věnováno 
technice soutěžních vozů a úvodním soutěžím mistrovství 
světa v rallye WRC.
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Druhá generace luxusního SUV Audi Q7 má za 
sebou úspěšný vstup na český trh. Od 1. dubna, 
kdy byl zahájen předprodej, podepsalo závaznou 
objednávku již více než 200 zákazníků.

Cena druhé generace Q7 začíná na 1 579 900 Kč 
včetně prodloužené záruky Audi na 4 roky/120 000 
km. Uvedení nového Audi Q7 na český trh podpořila 
v červnu série speciálních akcí, na nichž prodejci Audi 
představili tuto významnou novinku zákazníkům. 

S délkou 505 cm, šířkou 197 cm a výškou 174 cm 
má v pětimístném provedení objem zavazadlového 
prostoru 890 l a maximálně 2075 l. Přitom má 
pětimístné Audi Q7 3.0 TDI pohotovostní hmotnost 
1995 kg - v porovnání s předchůdcem to je až o 325 
kg méně.

Nové Audi Q7 se nabízí s modernizovanými 
motory V6 - turbodiesely 3,0 TDI výkony 160 kW 

Zájem o nové Audi Q7 

(218 k) a 200 kW (272 k) a zážehovým 3,0 TFSI o 
výkonu 245 kW (333 k). S motorem 3,0 TDI/160 
kW Q7 spotřebuje 5,5 l nafty na 100 km. Ve skříni 
osmirychlostní převodovky tiptronic je uložen 
samosvorný mezinápravový diferenciál -základ 
pohonu všech kol quattro. 

Audi poprvé nabídne i hybridní jednotku se 
vznětovým motorem, možností vnějšího nabíjení 
(plug in) a pohonem všech kol quattro. Audi Q7 e tron 
quattro bude v České republice uveden do prodeje 
začátkem roku 2016. Poskytne celkový nejvyšší 
výkon 275 kW (373 k) a celkový točivý moment 700 
N.m. V kombinovaném cyklu spotřebuje 1,7 l nafty 
na 100 km a na akumulátor ujede až 56 km.

Na přání může být nové Audi Q7 vybaveno i řízením 
všech kol.

více na
www.autoweek.cz
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Výroba vozidel v České republice stále roste
V České republice bylo za 1. pololetí 2015 vyrobeno 
celkem 673 241 osobních automobilů, o 6,04 % víc 
než v prvním pololetí 2014. Relativně nejvyšší růst 
produkce oproti stejnému období roku 2014 byl 
u  TPCA (+ 38,04 %), když za prvních šest měsíců 
opustilo výrobní linky 114 694 vozů (v roce 2014 
203 000 automobilů). Podíly tří výrobců na celkové 
produkci se však oproti konci roku 2014 změnily jen 
nepatrně. Podíl Škoda Auto na celkové výrobě osobních automobilů v ČR za 1. pololetí 
2015 činil 58,2 % (za celý rok 2014 to bylo 59,0 %), u HMMC Nošovice je to 24,8 % (za 
minulý rok 24,7 %) a podíl TPCA Kolín činí 17,0 % (vloni 16,3 %).
Martin Jahn, prezident AutoSAP k výsledkům za 1. pololetí 2015 uvedl: „Skvělá čísla o 
tuzemské výrobě silničních vozidel za 1. pololetí tohoto roku dávají reálný předpoklad, 
že loňský rekordní rok ve výrobě vozidel v ČR by letos mohl být překonán.“
více na www.autoweek.cz

Nový prodejní rekord značky Škoda
Za první pololetí letošního roku dodala Škoda Auto 
zákazníkům 544 300 vozů a ve srovnání se stejným 
obdobím loňského roku zvýšila odbyt o 4,2 %. 
Jedná se o nový prodejní rekord za první polovinu 
roku. Vynikajícího výsledku dosáhla společnost 
Škoda Auto především v západní Evropě. Za první 
pololetí zde prodala 225 500 automobilů (+3,5 %) 
a na svém největším evropském trhu, v Německu, 

si dokonce ve srovnání s loňským rokem polepšila o 5,6 % (80 900 prodaných vozů), 
a potvrdila tak svou pozici importéra číslo 1. Dvouciferného růstu dosáhla Škoda v 
prvním pololetí ve Španělsku (12 300 vozů; +25,0 %), Itálii (9200 vozů; +18,5 %), Švédsku 
(7600 vozů; +14,9 %), Švýcarsku (10 200 vozů; +11,5 %), Irsku (5200 vozů; +16,3 %) a v 
Portugalsku (1800 vozů; +26,3 %). Ve střední Evropě byla mladoboleslavská automobilka 
rovněž velmi úspěšná. V období leden-červen 2015 zde prodala 88 900 vozů (+13,2 %) 
a na domácím trhu registrovala 42 800 automobilů (+ 22,9 %), což je o 8000 automobilů 
více než za první pololetí roku 2014!  
Největším trhem pro značku Škoda je v současnosti Čína. V prvním pololetí se v Říši 
středu prodalo 138 300 vozů Škoda (+ 5,8 procenta ve srovnání s rokem 2014).     
více na www.autoweek.cz

Další témata 29. týdne ve www.autoweek.cz:
Arval akvizuje GE Capital Fleet Services
T-Shop pro fanoušky značky Tatra
Rady řidičům před cestou na dovolenou
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Personalia z

Prologis: Baláž povýšil na ředitele 
výstavby
Průmyslový developer Prologis povýšil 
Martina Baláže na ředitele pro výstavbu 
a pronájem pro Českou republiku a 
Slovensko. Bude dohlížet na nájemní 
aktivity a výstavbu v obou zemích, 
se zaměřením na Slovensko. I nadále 
bude podporovat investiční projekty 
společnosti a nájemní činnost v jejích 
stávajících distribučních parcích. Před 
nástupem do společnosti Prologis v 
roce 2014 působil Martin Baláž jako 
associate partner ve společnosti 
Cushman&Wakefield, kde byl 
šéfem oddělení pro průmyslové a 
maloobchodní sklady na Slovensku 
a vedoucím oddělení průmyslových 
nemovitostí v České republice. Martin 
má titul MBA v oboru stavebnictví 
a nemovitostí z College of Estate 
Management v Readingu ve Velké 
Británii.

Fechtner se přesunul od Charouze do 
Albionu
Prázdnotou stále zeje bývalý 
showroom Jaguaru a Land Roveru v 
Průhonicích u Prahy, který na konci 
minulého roku opustila Charouz 
Motors. Obě značky se tam možná 
vrátí. Bývalý jednatel Charouz Motors 
Jan Fechtner nechal v červnu spolu s 
Martinem Veselým a Karlem Stolejdou 
zapsat do rejstříku společnost Albion 
Cars. Podle informací portálu 
Automakers.cz se dohodli s ruským 
majitelem nemovitosti i s rakouským 
importem Jaguaru a Land Roveru 
a znovu rozjedou kdysi zavedené 
dealerství. Ani Karel Stolejda není 
v pražském autobyznysu neznámé 
jméno, dlouhodobě je spojen s 
dealerstvím Auto Průhonice. Praha 
by tak od podzimu měla hned tři 
dealery Jaguaru a Land Roveru, 
kromě Charouze a Albionu zde vozy 
prodává ještě Dajbych.

http://www.automakers.cz
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Oldtimer číslo 6/2015
Právě vyšlo nové číslo magazínu pro 
Vyšlo nové číslo magazínu pro znalce a 
milovníky historických vozidel. Hlavním 
tématem je připomínka auta, které změnilo 
vývoj: Volkswagen Golf D s daty TecRMI a 
připomínka aut jezdících na plyn. Nechybí 
ani přehled veteránských klubů v ČR a 
řádková inzerce.

Z obsahu čísla
Reportáže: Concours d'Elegance Loučeň, 
Historický průvod autobusů DPP Praha, 
Legendy - Automobilová slavnost, Mille 
Miglia a 1. máj na Slezskoostravském hradě.

Oldtimer je v prodeji ve vybraných 
prodejnách sítě Mediaprint & Kapa. Oldtimer 
je možné zakoupit i osobně 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:
Octavia rozhýbala trh CNG vozů
Bosch mění automobil v aktivní součást internetu
Počet vyřazených automobilů vzrostl díky jejich 
vývozu
Vývoj trhu ojetých vozidel
Zakspeed v polovině šampionátu v čele
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Octavia rozhýbala trh CNG vozů

Uvedení vozu Škoda Octavia G-Tec na trh podle 
očekávání významnou měnou rozhýbalo prodej 
osobních aut na zemní plyn. CNG strategie domácí 
značky se ukazuje jako velmi úspěšná.

Za první pololetí bylo registrováno 1431 nových osob-
ních automobilů na CNG, což představovalo 1,26 % 
všech registrací. V prvním pololetí 2014 to bylo jen 
388 vozů, představujících 0,41 % podílu na celém trhu. 
Od vstupu značky Škoda na trh s vozy CNG koncem 
roku 2012 s modelem Citigo CNG Green tec se jejich 
registrace ztrojnásobily.

Nejvíc vozů dodala značka Škoda - 917 kusů (z toho 
134 Citigo CNG Green tec a 783 Octavia G-Tec), tzn. 
64,1 % ze všech CNG vozidel. Dále to byly značky 
Volkswagen 275 vozů, Fiat 95, Audi 67, Seat 64, Opel 
8 a Mercedes-Benz 5 vozů. Plných 88 % vozů na CNG 
tedy bylo z koncernu VW. V prvním pololetí 2014 Ško-

da dodala 45 vozů Citigo CNG Green tec a 38 vozů 
Octavia G-Tec. V případě modelu Octavia představují 
dodávky verzí G-Tec 6,4 % z celkem dodaného poč-
tu 12 174 vozů (z toho bylo 73 % na naftu a 20,6 % 
na benzin). U modelu Citigo byl podíl CNG verze 6,8 
%.

Struktura kupujících vozů Škoda G-Tec je následující: 
529 vozů (57,7 %) jsou fleetoví zákazníci, 158 vozů 
(17,2 %) privátní kupující, 116 vozů (12,6 %) je před-
váděcích a 123 vozů (13,4 %) jsou služební automo-
bily partnerů.  

Cílem pro rok 2015 je dodávka 2000 CNG vozů obou 
modelových řad. Pro rok 2016 je cílem dosáhnout 
podíl verze G-Tec 10 % na celkovém prodeji modelu 
Octavia a 200-300 vozů Citigo CNG Green tec (zde 
jsou dodávky závislé na objednávkách od malých 
firem).

více na
www.autoweek.cz
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Bosch mění automobil v aktivní součást internetu

Každodenní život bez internetu je už sotva před-
stavitelný. Brzy to bude platit i pro automobily. Bosch 
totiž promění automobil v aktivní součást interne-
tu. Propojená vozidla jsou komfortnější, bezpečnější 
a hospodárnější. Připojením k internetu lze získávat 
informace o dopravních zácpách, náledí nebo ne-
hodách, ale i o volných parkovacích místech a nabí-
jecích stanicích. Jeho prostřednictvím lze realizovat 
rezervace a úhradu služeb. Automobil umožní přístup 
k internetovým hudebním službám, sociálním sítím a 
aplikacím pro chytré telefony.

Bosch realizuje připojení automobilu k internetu dvě-
ma způsoby. Tím prvním je využití chytrého telefonu 
řidiče. Prostřednictvím integračního řešení mySPIN 
lze připojit přístroje Android a iOS k systému vozid-
la a aplikace ovládat prostřednictvím displeje vozid-
la. Jako druhou možnost Bosch nabízí jednotku CCU 
(Connectivity Control Unit), která komunikuje pros-
třednictvím modulu mobilního telefonu s vlastní kar-
tou SIM. 

Na základě informací o stavu vozidla, které CCU 

přenáší do cloudu, lze realizovat velký počet různých 
služeb. Z toho vychází softwarová platforma Bosch 
IoT Suite dceřiné společnosti Bosch Software Innova-
tions, která propojuje přístroje, uživatele a společnosti 
s cílem poskytovat nejjednodušším možným způso-
bem atraktivní služby včetně služeb od společnosti 
Bosch.

Samotná technika však ještě není zárukou úspěchu. 
„Pouze bezpečné funkce si získají důvěru řidičů. Záka-
zník musí mít možnost vlastního rozhodnutí o rozsa-
hu a způsobu využití dat,“ řekl nám člen představen-
stva Robert Bosch Dr. Markus Heyn. 

Funkční bezpečnost zajišťuje požadovanou aplikaci a 
definuje bezpečné vypnutí při defektech jednotlivých 
komponent. Bosch také zaručuje transparentní zach-
ázení se všemi daty a jejich zabezpečení. Ochrana 
dat má za úkol zabránit neautorizovaným zásahům 
zvenčí. Děje se tak prostřednictví dceřiné firmy Bosch 
eScript, kde se systematicky hledají řešení pro max-
imální bezpečnost zpracovávaných dat.
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Struktura dovozu ojetých osobních automobilů se 
dále zhoršila. Uvádí to analýza AutoSAP. V České 
republice bylo za 1. pololetí 2015 vyřazeno celkem 93 
729 osobních automobilů, z toho bylo 59 769 trvale 
zrušeno a 33 960 exportováno.

Na růstu vyřazených osobních automobilů se podílel 
zejména jejich export, který ve srovnání s 1. pololetím 
roku 2014 meziročně vzrostl o 47,81 %, zatímco 
počet trvale zrušených vozidel se zvýšil jen o 2,34 %. 
Celkový počet vyřazených vozidel (= trvale zrušené + 
exportované) je z pohledu obměny vozového parku 
stále nízký. 

Nejvyšší roční počet vyřazených osobních automobilů 
byl zaznamenán za rok 2009 - celkem 251 753 vozidel, z 
toho 239 712 trvale zrušeno a 12 041 bylo exportováno. 
Mezi roky 2009 a 2008 byl současně zaznamenán 
dosud poslední pokles průměrného věku osobních 
automobilů v ČR (z 13,82 roku k 31. 12. 2008 na 13,65 
roku k 31. 12. 2009). Nutno podotknout, že v roce 
2009 došlo k zavedení poplatků za registraci a první 

přeregistraci ojetých vozidel neplnících zákonem dané 
emisní normy (Euro 2 a nižší) a současně probíhala 
kampaň kanceláře pojistitelů. 

Od roku 2009 se průměrný věk vozového parku 
osobních automobilů každoročně zvyšuje, neboť 
postupně dochází k „vyčerpání potenciálu“ vzniklého 
zavedením poplatků (ty se hradí pouze jednou za 
celou dobu provozu vozidla v ČR) a také obcházením 
plateb účelovou krátkodobou přeregistrací na osoby 
ZTP.

Připočteme-li k výše uvedenému ještě trvale se 
zhoršující věkovou strukturu dovážených osobních 
automobilů, pak je logické, že se průměrné stáří 
vozidel na českých silnicích stále zvyšuje. Tento 
negativní trend pokračuje i v roce 2015. Za 1. pololetí 
tohoto roku se oproti stejnému období roku 2014 
zvýšil dovoz ojetých osobních automobilů ve věku 
nad 15 let téměř o 80 %. 

Počet vyřazených automobilů vzrostl díky jejich vývozu
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Vývoj trhu ojetých vozidel

Společnost Cebia opět přináší čtvrtletní meziroční 
srovnání vývoje trhu ojetých vozidel. V letošním prvním 
pololetí bylo prodáno jen 68 % vozidel s českým původem. 

Ve druhém čtvrtletí pokračoval trend růstu počtu 
individuálně dovážených ojetých vozidel, který začal 
počátkem tohoto roku. Registrace dovážených ojetých 
osobních automobilů letos vzrostly o 23 % a nadále roste 
i podíl vozidel starších 10 let, který činí již 46 %. Tento 
nárůst může být důsledkem nedostatku kvalitních ojetých 
vozidel na trhu v ČR, protože se z ČR vyvážejí. 

V letošním prvním pololetí stále výrazně převažovala 
vozidla s českým původem, ale jejich podíl činil jen 68 % 
vozidel. Nejvíce pak stoupl dovoz ojetin z Německa, a to 
o 4 %.

Čeští zákazníci mají největší zájem o ojeté vozy s cenou 

do 100 000 Kč, ale podíl těchto vozidel na prodejích stále 
výrazně klesá. V meziročním srovnání klesl jejich podíl o 
5 %. Naopak opět značně stoupla prodejnost dražších 
ojetin s cenou nad 350 000 Kč, a to o 7 %. Podle aktuálního 
měření za poslední půlrok stoupla průměrná cena ojetiny 
na 218 000 Kč.

Letos lze rozdělit stáří ojetin téměř přesně na třetiny: 33 
% jsou auta do 5 let, 34 % auta stará 6 až 9 let a 33 % 
auta starší. V minulých letech se prodávalo více mladších 
vozidel a méně ze segmentu těch nejstarších, zatímco 
vloni v období od ledna až června činil podíl ojetin do 5 
let stáří 39 %. Evidentně v důsledku růstu počtu vozidel 
dovážených k nám ze zahraničí, která jsou převážně starší 
10 let, roste podíl vozidel staršího roku výroby - vloni 
tvořily desetileté a starší vozy 31 %.
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Legendární tým Zakspeed se dvojicí synů slavných 
závodníků minulosti Klause Ludwiga a Rolanda Asche 
kraluje seriálu ADAC GT Masters. Velký podíl na jejich 
úspěších má Jarek Janiš. 

Tým Zakspeed je tradiční německá závodní stáj 
s historií plnou velkých úspěchů. Založil ji v roce 
1968 Erich Zakowski. V závodech cestovních vozů 
sbírala úspěchy v mistrovství Evropy i v německém 
šampionátu DRM s vozy Ford Escort a Ford Capri. 
V 80. letech se stala oficiálním zástupcem Fordu ve 
vytrvalostních závodech a v Intersérii a v USA v seriálu 
IMSA. V letech 1985 až 1989 tým startoval ve formuli 
1, zpočátku dokonce s vlastním turbomotorem. Poté 
se tým, nyní už pod vedením syna zakladatele Petera 
Zakowskiho vrátil k cestovním vozům do DTM s vozy 
Mercedes-Benz (v letech 1991-1995 jako oficiální 
zástupce značky v DTM) a Opel. Od roku 1998 působí 
v závodech GT. 

Tým už také dvakrát prošel bankrotem. Po roční 
přestávce se v roce 2014 tým Zakspeed vrátil v rámci 
ADAC GT Cupu s vozem Mercedes-Benz SLS AMG 
GT3. Jezdci jsou dva synové závodnických legend 
Luca Ludwig, jehož otec Klaus s Fordem Capri Turbo 
Zakspeed v roce 1981 získal titul mistra Německa 

DRM (předchůdce DTM), a Sebastian Asch.

Letos se týmu mimořádně daří. V polovině 
šampionátu s velkým náskokem vede v hodnocení 
jezdců i týmů. Velký podíl na jejich úspěších má i Jarek 
Janiš. Ten před rokem přišel na pozvání vedoucího a 
současně technického ředitele týmu Zakspeed Petera 
Zakowskiho jako data inženýr. Stará se o elektroniku, 
telemetrii, analýzu dat a nastavení vozu. V týmu 
Zakspeed pokračuje i v letošní sezoně. 

Mercedes-Benz SLS AMG GT3

Výrobce:             Mercedes AMG GmbH / HWA GmbH

Motor: V8, nepřeplňovaný, 6208 cm3, 4 ventily na 
válec, motor vpředu, 404 kW (550 k), 650 N.m

Převodovka:      šestirychlostní, sekvenční, 
polosamočinná

Šasi:      hliníkové

Hmotnost:         1340 kg 

Fotografie z Lausitzringu Luděk Šipla.

Zakspeed v polovině šampionátu v čele
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