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ohou mít něco společného tak odlišná odvětví jako je motorismus a volejbal? To se dočtete
v úvodním příspěvku, posledního vydaní našeho magazínu v roce 2019, rekapitulujícím důležitou výroční konferenci ProfiAuto a Moto-Profil, která potvrdila fakt, že i nadále posilujeme svoji pozici
na českém a slovenském trhu.
Spolu s postupným rozrůstáním naší sítě a zkvalitňováním
poskytovaných služeb chceme informace o našem společném projektu předat co nejvíce řidičům, našim zákazníkům.
Těší nás, že se povědomí o naší společné značce neustále zvyšuje, například prostřednictvím nejčtenějších českých a slovenských médií.
Značce ProfiAuto se dařilo i v seriálech závodů automobilů
do vrchu. Marek Rybníček i Michal Tochowicz mají za sebou
vydařenou sezónu 2019. Novou „servisní sezónu“ odstartujeme už tradičně s novým unikátním kalendářem ProfiAuto 2020.
Tentokrát jsme spojili kresbu s fotografií a vydali jsme se na
cestu kolem světa ve společnosti rychlých aut a krásných žen.
Rok 2020 bude opět „poháněn vášní“. Známe termín konání motoristického veletrhu ProfiAuto Show 2020. Automobilová událost roku proběhne v sobotu 30. a v neděli 31. května 2020. Na programu pilně pracujeme, ale už teď je jasné, že
opět budeme zápolit o Pohár mechanika.
Naše aplikace pro řidiče i autoservisy budou hrát do budoucna stále důležitější roli v oblasti řízení provozovny i komunikace se zákazníkem. Právě s jejich využitím jsme připravili akce pro řidiče.

MAGAZÍN PROFIAUTO

KONTAKT: Moto-Profil Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziniec 10,
41-506 Chorzów, tel. 32 604 10 00, e-mail: info@profiauto.info
PRODUKCE: Imago Public Relations
Redakce nenese odpovědnost za obsah jednotlivých
příspěvků.

ProfiAuto

Další bezpečnostní akce PitStop zase ukázali, že řidiči stále berou na lehkou váhu bezpečnost svých vozidel. Naši mechanici zkontrolovali v roce 2019 při bezplatných prohlídkách v České republice, na Slovensku a v Polsku celkem 6
500 vozidel.
Elektromobilita rezonuje automobilovým světem stále více.
Projevilo se to i na veletrhu IAA v Německu, kde hrály elektroauta zásadní roli. Představíme si i několik novinek z automobilového odvětví. Také jsme pořádně otestovali model
nové generace Mazdu CX-30.
Zlaté české a slovenské ručičky si určitě dokáží poradit se
spoustou věcí, ale některé podomácku udělané opravy na vozidlech mohou spíše bezpečnost cestování ohrozit, jak upozorňují naši mechanici ze sítě ProfiAuto Service.
Rovněž odkryjeme tajemství systému start-stop, zmíníme
se o rostoucím zájmu o náhradní automobily ze strany zákazníků a expert ProfiAuto vás provede světem dotahování a utahování šroubů. Odborníci zodpoví dotazy týkající se
mladých divočáků za volantem nebo jízdy na rezervu v zimě.
Celý rok 2019 jsme jeli pod plynem a ve vysokém tempu, tak
si určitě všichni zasloužíme alespoň na chvíli zpomalit. Vánoce
jsou svátky, které trávíme v úzkém kruhu rodiny. Jsou časem,
kdy se můžeme zastavit a zamyslet, co je důležité a co není.
Děkujeme za vaši přízeň a přejeme vám klidné vánoční svátky a spoustu (nejen) motoristické vášně do nového roku 2020.
Rád bych vám všem poděkoval za skvělou spolupráci a těším se, že v roce 2020 posuneme projekt ProfiAuto zase o pořádný kus dále.

JINDŘICH KREJČÍ

ředitel projektu profiauto cz a sk

PROFIUDÁLOSTI

Co spojuje motorismus
s volejbalem?

PROFI UDÁLOSTI
KONFERENCE

K

onference shrnula posledních 12
měsíců, určila směr do budoucna
s ohledem na partnery a chybět
nemohl ani slavnostní banket, to
jsou tradiční body každoročního
setkání ProfiAuto a Moto-Profil. První říjnový víkend roku 2019 bylo do hotelu Narvil v Serocku pozváno více než 450 hostů.
Dopolední setkání patřilo partnerům značky ProfiAuto, večer se naopak konala konference obchodních partnerů Moto-Profil.
„Šlo o obchodně velmi dynamický rok,
což nám výsledky jasně ukazují. Provádíme
důkladné průzkumy a investujeme do věcí, které mají perspektivu dlouhodobého

růstu. Přemýšlíme nad každou skupinou
zákazníků: o obchodech, velkoobchodech,
mechanicích a jejich zákaznicích. Chceme neustále zvyšovat jejich profesionální úroveň a obchodní povědomí. Je před
námi dynamický start do dalšího roku. Řadíme na vyšší rychlostní stupeň a sázíme
na další rozvoj partnerů a servisů ProfiAuto,“ řekl Michal Tochowicz, místopředseda představenstva Moto-Profil v zahajovací řeči konference ProfiAuto. Ve svém
shrnutí také zdůraznil například význam
rekordního veletrhu ProfiAuto Show 2019,
mediální úspěch Žebříčku poruchovosti
aut podle polských mechaniků a rozvoj

aplikace ProfiAuto. Oznámil také premiéru projektu dobrywarsztat.pl, připravovaného ve spolupráci s portálem Onet.pl.
Speciálním hostem konference byl Krzysztof Ignaczak, zlatý medailista mistrovství
světa ve volejbalu, který ze své perspektivy přiblížil účastníkům konference tajemství cesty k úspěchu. Ukázal také, že motoristické odvětví s volejbalem pojí například
stejný sportovní duch vítězství. Viceprezident Moto-Profil, Adam Kapek, věnoval
svoji řeč společné obchodní politice v rámci sítě ProfiAuto. Andrzej Brylak, obchodní ředitel společnosti Moto-Profil, mluvil
o tom, jak se změnila očekávání zákazníků

Členové sítě ProfiAuto a obchodní partneři Moto-Profil se setkali ve
středním Polsku na největší konferenci, která se v roce 2019 konala. Během
akce bylo zrekapitulováno dosavadní působení a byly vytyčeny plány pro
rozvoj. Zrychlení, spolupráce, moderní technologie, kvalita – to jsou slova,
která se objevila v konferenčních prezentacích a rozhovorech nejčastěji.
ProfiAuto
4 	
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PROFI UDÁLOSTI
KONFERENCE

servisů a jaké nástroje pomáhají moderním servisům se dále vyvíjet. Dobiesław
Hruszka, vedoucí Programové rady ProfiAuto, rekapituloval její aktuální činnost.
Během setkání se také poprvé udělovala ocenění ProfiAuto. Jejich prostřednictvím byli oceněni lídři v činnostech,
jako je například online marketing, aktivity spojené s image, event marketing
a využívání moderních technologií. Byla také předána speciální cena za iniciativu uvnitř sítě ProfiAuto.
Večer se rozeběhla konference obchodních partnerů Moto-Profil. Zahájil

ProfiAuto
7 	

ji Leszek Żurek, generální ředitel firmy.
„Je to náš každoroční svátek, doba rekapitulování, rozhovorů o obchodu a společného plánování budoucnosti. Je to
setkání, na které každý rok čekám, protože se málokdy můžeme vidět v tak velkém počtu,“ řekl při zahájení konference.
Dále Michał Tochowicz představil obchodní shrnutí roku, přičemž kladl důraz
např. na dvoučíselný růst obratů, rozšíření pole působnosti a otevírání se novým trhům. Po oficiální části přišel čas
na slavnostní večeři a zajímavý umělecký
program. Hosté měli příležitost účastnit

se koncertu SOYKA Kolektyw s jeho největšími hity a repertoárem Czesława Niemena. Další hudební částí večera nás jako DJ provedl Marek Sierocki.

Partnery události byly značky: ATE,
Brembo, DRiV, Febi Bilstein, Blue Print,
Gates, Magneti Marelli, MANN-FILTER,
MOTO Flota, Schaeffler, Tedgum, Tomex,
Varta, ZF Aftermarket a Zimmermann.
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ProfiAuto
Show:
Spodek poháněný vášní
Rezervujte si čas na
30. a 31. května 2020.
V katovickém
Mezinárodním
kongresovém centru
a Spodku proběhne
17. ročník ProfiAuto Show.
Jde o jeden
z největších
a nejdůležitějších
motoristických
veletrhů
v Polsku!

ProfiAuto
8 	
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řípravy na ProfiAuto Show
2020 už běží. Probíhá intenzivní práce na programu veletrhu. Zatím můžeme prozradit, že připravujeme druhý
ročník Poháru mechaniků. Předchozí
první ročník soupeření o titul nejlepšího automechanika byla trefa do černého.
Veletrh opět proběhne pod heslem „Poháněno vášní“, které dokonale vystihuje jeho ideu. O podrobnostech 17. ročníku budeme průběžně informovat. Naše

hosty překvapíme mnoha motoristickými novinkami,“ slibuje Łukasz Kopiec, ředitel marketingu ProfiAuto.
Připomínáme, že v roce 2019 na veletrh zavítalo 46 tisíc hostů! O 6 tisíc
více než o rok dříve. Na stáncích 150
vystavovatelů, největších značek z oboru, se objevilo mnoho moderních řešení, která ukázala, že „sňatek“ automotive sektoru s IT vstupuje do další fáze.
Na odborníky čekal kromě technických prezentací různorodý program
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PROFI UDÁLOSTI
PROFIAUTO SHOW 2020

školení a speciální Servisní zóna se
soutěžemi, rallye a školícím sektorem. Konaly se také četné ukázky
vybavení servisů a soutěže o ceny.
Mechanici poprvé v historii akce
soupeřili o Pohár mechanika a hodnotné ceny včetně 30tunového lisu.
Mezi atrakcemi zábavní zóny zazářilo např. automobilové bungee.
Auto s kaskadéry uvnitř padalo z více než 80 metrů, nechyběly motocyklové ukázky, drift nebo jízda na
motokárách. Velkému úspěchu se
těšily bezplatné bungee skoky, kaskadérská matrace, početné stánky
se simulátory a především, uvnitř
samotného středu Spodku situovaný, virtuální autoservis.
Nejnovější informace o ProfiAuto
Show 2020 lze získat, pokud se přidáte k události na našem Facebooku.

9 	
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APLIKACE PROFIAUTO

Moderní a rychlá
komunikace
Aplikace ProfiAuto
pro řidiče a aplikace
ProfiAuto Manager
určená pro servisy ze
sítě ProfiAuto Service
jsou ideálními nástroji,
které v sobě spojují
rychlost, jednoduchost,
adresnost, profesionální
přístup a celé spektrum
dostupných služeb.

10 	
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rofiAuto Manager je bezplatný moderní nástroj zefektivňující řízení servisu odkudkoliv
a kdykoliv. S ním kompatibilní
aplikace ProfiAuto, která je pro
všechny řidiče také zdarma, automatizuje proces obsluhy servisních návštěv v síti
ProfiAuto Service počínaje jejich dohodnutím přes monitorování stavu hlášení
a přijetí cenového odhadu až po hodnocení kvality služeb.
„Aplikace ProfiAuto Manager přináší
především neustálý kontakt se zákazníkem, praktické řízení hlášení zasílaných
řidiči a spoustu výhod pro servis a obsluhu zákazníků. Dává příležitosti nabídnout
zákazníkům další služby, servis, opravy,
posiluje vztahy se stávajícími zákazníky
a oslovuje nové zákazníky, pomáhá propagovat daný servis a lze ji využít pro další marketingové kanály a nástroje,“ říká
Jindřich Krejčí, ředitel ProfiAuto pro Česko a Slovensko.
Mezi největší výhody aplikace ProfiAuto pro řidiče patří úspora času, přehledná

historie vozidla, připomínka prohlídek
a pojištění, sledování tankování nebo výhodné slevové akce. Zákazník si vytvoří
účet a vyplní údaje o vozidle, poté si zvolí servisní službu, o kterou má zájem, vybere si nejbližší autoservis a termín návštěvy. S aplikací ProfiAuto také dostane
detailní servisní dokumentaci svého vozu, kterou bude mít pořád u sebe.
Právě prostřednictvím mobilní aplikace ProfiAuto mohli čeští a slovenští řidiči využít několika výhodných akcí ve vybraných provozovnách ProfiAuto Service.
Promo akce s názvem „Bezplatná podzimní prohlídka“, zahrnující kontrolu systému řízení, brzdového systému a zavěšení zdarma, trvala od 1. září do 31. října
2019. Zvýhodněná nabídka na výměnu
oleje a filtru již od 299 Kč běžela od 1. září do 30. listopadu 2019.
Akční nabídka „Neztraťte energii“ (bezplatná kontrola a výměna baterie včetně
výhodných cen akumulátoru ProfiPower)
pak bude řidičům k dispozici až do konce roku 2019.
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STREDOM EURÓPY
VYRAZILO REKORDNÝCH
225 POSÁDOK

U

sporiadatelia si pre milovníkov
historických vozidiel a motoriek pripravili oproti minulému
roku tri etapy s prestávkami na
námestí v Mošovci, Kláštore
pod Znievom a Turčianskych Tepliciach,
kde veterány obdivovali stovky nadšencov. Nádherné septembrové počasie prilákalo i niekoľko stoviek divákov pozdĺž
90 kilometrovej trasy malebnou krajinou
regiónu Turiec-Kremnicko.
„Sme radi, že sme sa už po druhýkrát
mohli stať hrdými partnermi tejto zaujímavej veteránskej jazdy. Pre našu značku
ProfiAuto je veľmi dôležité predstavovať
širokej verejnosti, že automobilový priemysel je nielen naším kultúrno-technickým dedičstvom, ale tiež krásnym koníčkom,” hovorí Jindřich Krejčí, riaditeľ siete
ProfiAuto Service pre Slovensko a Česko.
Na štart veteránskej jazdy sa postavilo
225 posádok nielen zo Slovenska a Českej republiky, ale po novom tiež z Poľska.
„Medzi veteranistami je veľa našich zákazníkov, ktorý sa venujú tejto krásnej záľube.
Je príjemné sa s nimi stretávať aj na takejto
akci, ako je Stredom Európy,“ hovorí Rudolf
Staník, konateľ spoločnosti AZ Car.
Už tradične bolo možné vidieť legendárne veteránske značky ako Škoda, Aero
či Mercedes-Benz a v roku 2019 sa pridali tiež luxusné vozidlá značiek Rolls-Royce a Chevrolet Corvette. Najdrahším strojom z celej spanilej jazdy bolo športové
a elegantné vozidlo Ferrari 348 s rokom
výroby 1989.
„Pre ďalší už 7. ročník chystáme veľkú
novinku, a to spustenie online registrácie na našich nových webových stránkach
www.stredomeuropy.sk,“ hovorí Július Piliar, hlavný organizátor za Veterán klub Turčianske Teplice.

11 	ProfiAuto

Pätnásty september 2019 patril
milovníkom veteránov. Konala sa
totiž obľúbená veteránska jazda
Stredom Európy 2019, už 6. ročník.
Akciu každoročne organizuje Veterán
klub Turčianske Teplice. Generálnym
partnerom sa druhýkrát stala značka
ProfiAuto a spoločnosť AZ Car.
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ODBORNOST A PROFESIONALITA

ODBORNOST
A PROFESIONALITA
V MÉDIÍCH

Z

pravodajství, doporučení nebo
rady a tipy týkající se automobilového světa čtou každý den na
internetu statisíce českých i slovenských řidičů. Další stovky tisíc si přečtou i tištěné časopisy a magazíny
zaměřené na auta. Vedle automobilových
novinek, motoristických reportáží, testování vozidel vyhledávají také různá doporučení, jak se starat o své auto, jak předcházet závadám nebo řeší opravy a poruchy.
„Kromě toho, že každý den pracujeme na
rozšiřování naší sítě ProfiAuto Service nebo na zkvalitňování služeb a zákaznického servisu, tak se snažíme představit náš
unikátní projekt také široké veřejnosti prostřednictvím českých a slovenských médií,“
říká Jindřich Krejčí, ředitel projektu ProfiAuto v České republice a na Slovensku

ProfiAuto je kvalitní
a vyhledávaný partner
nejen pro české a slovenské
řidiče, autoservisy
a obchody, ale také pro
české a slovenské novináře.

a dodává: „Naši odborníci a specialisté také poskytují médiím
různé tipy a doporučení týkající se správného servisování vozidel, zkušenosti ze servisní praxe
nebo komentáře k aktuálnímu
dění na automobilovém trhu.“
Na webu Podkapotou.zoznam.sk nebo
Auto.hnonline.sk jsme nedávno přispěli
k debatě o filtrech pevných částic u benzinových motorů. Zpravodajský web Aktualne.cz zase přinesl článek o brzdové kapalině, kde autor použil naše zjištění z akcí
PitStop. Médiím jsme rovněž poskytli materiál o „domácích“ opravách automobilů,
který například zveřejnil web Autobible.
euro.cz. Jen tyto čtyři zmíněné weby navštíví každý měsíc přes 3 miliony lidí.

Napsali o nás (výběr):
Česko: např. aktualne.cz, novinky.cz, idnes.
cz, iprima.cz, garaz.cz, autoweb.cz, autojournal.cz, Právo, Svět motorů, 5plus2, Auto Expert, MotoFocus
Slovensko: např. hnonline.sk, dnes24.sk,
zoznam.sk, pravda.sk, pluska.sk, dobrenoviny.sk, svetmotorov.sk, autofans.joj.
sk, MotoFocus, Autográtis, Hospodárske
noviny, Plus jeden deň

PROFIAUTO ANKETA:

PROFI UDÁLOSTI
PROFIAUTO ZVYŠUJE TEMPO

PROFIAUTO
ZVYŠUJE TEMPO
Dynamický rozvoj
sítě, velmi dobré
ekonomické výsledky
a ambiciózní plány.
Značka ProfiAuto
i nadále posiluje
svoji pozici ve
středoevropském
regionu
včetně českého
a slovenského trhu.

V

České republice a na Slovensku je do sítě ProfiAuto Service zapojeno na čtyři desítky
partnerů a téměř čtyři stovky
autoservisů. „Dynamický růst
na obou trzích nás velmi těší. Prioritou je
pro nás rozvoj obchodních partnerů, kteří
oceňují, že jim nabízíme průkopnická a odvážná řešení. V tomto rozsahu budou nejbližší měsíce velmi intenzivní,“ říká Jindřich
Krejčí, ředitel projektu ProfiAuto v České
republice a na Slovensku.
Nejbližší období přinese například další
expanzi projektu ProfiAuto Service, skvělé eventy a promo akce nebo investice do
moderních technologií a nástrojů, které
dodají partnerům a servisům pevné základy pro další obchodní rozvoj. To by však
nebylo možné bez špičkové podpory.

Síť ProfiAuto Service poskytuje svým
partnerským servisům technologické,
servisní, obchodní či marketingové nástroje, které posílí jejich konkurenční postavení vůči ostatním servisním sítím či
autorizovaným servisům. Prostřednictvím
oddělení technické podpory zase dostávají servisy možnost seznámit se s nejnovějšími znalostmi a novinkami na trhu.
Partneři zapojení do sítě mají rovněž
přístup ke katalogu automobilových dílů,
který obsahuje téměř 5 milionů položek,
získávají podporu při rozšiřování rozsahu
svých služeb nebo při vybavování servisů
za zvýhodněných podmínek. Majitelé, vedoucí servisů i automechanici mají k dispozici velký balík manažerských, obchodních,
marketingových a technických školení.

HLEDÁ SE NEJSPOLEHLIVĚJŠÍ AUTOMOBIL!
Společnost ProfiAuto
v polovině roku 2019
spustila anketu s názvem
„Spolehlivost automobilů
pohledem českých
mechaniků“, na které se
podílí automechanici ze
sítě ProfiAuto Service.
12 	

N

a základě ankety vznikne žebříček spolehlivosti nejoblíbenějších aut v České republice. Automechanici hodnotili
celkem 50 nejprodávanějších
automobilů. V rámci hodnocení spolehlivosti uváděli i konkrétní závady, se kterými se setkávají u svých zákazníků.
V současné době probíhá detailní analýza získaných dat.
V konečné podobě bude k dispozici
souhrnná zpráva, kde se dočtete, které

auto bylo vyhodnoceno jako nejspolehlivější, nebo naopak nejméně spolehlivé.
Mimo to připravujeme podrobný přehled pro každé z 50 vozidel, kde bude
uvedena nejlepší verze motoru, nejčastější závady nebo zda by automechanici
zákazníkům daný vůz doporučili.
Celý koncept vychází z podobného
průzkumu, který již v minulosti provedla společnost ProfiAuto v Polsku.
Výsledného provedení se veřejnost dočká na začátku roku 2020.
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Slovenský Offroad Trial

ProfiAuto podporuje na
Slovensku spolu so svojím
partnerom AZ Car disciplínu
Offroad Trial a najmä jazdca
Ľubomira Staňa, ktorý je aj
jedným z organizátorov celej
súťaže. Pre tých, ktorí tento
motoristický šport úplne
nepoznajú, sme v nasledujúcom
článku pripravili krátke
predstavenie tejto disciplíny.
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O

ffroad Trial je jedna z tzv.
offroadových
disciplín,
u ktorých nejde len o voľné
jazdenie automobilov v teréne. Ide tiež o zručnosť, techniku a schopnosti posádky. Na Slovensku
sa takéto akcie konajú zhruba 8-krát ročne. Počas jedného pretekárskeho víkendu
tak prebieha celkovo 15 trialov.
Trial je ohraničená sekcia, v ktorej majú posádky postavených 6-7 bránok. Ide
o bránky s rôznou obťažnosťou a tiež
o bránku štartu a cieľa. Obťažnosť trate je
určená podľa úprav vozidiel. Môžeme tu
nájsť rôzne vozidlá, ktoré spadajú do piatich hlavných kategórií. Tieto kategórie sa
zhodujú s tými, ktoré sú platné i pre Majstrovstvá Európy. Slovenský pohár je obohatený o ďalšie dve. Sú nimi kategórie pre

začiatočníkov s názvom Soft a SoftSpecial.
V danej sekcii sa trate rôznych kategórií odlišujú farebným označením bránok.
Jednotlivé brány sú vytvorené pomocou
dvoch kolíkov, ktoré sú od seba vzdialené
3-5 metrov. Cieľom pretekára je, aby cez ne
prešiel v správnom poradí a v smere jazdy.
Každý úsek trvá 5-6 minút a vždy na neho dáva pozor komisár. Ten dbá na správny
prejazd, dodržanie časového limitu, kontroluje dotyky kolíkov a ohraničujúcej pásky, zhodenie kolíka alebo cúvanie. Za všetky tieto priestupky sú prideľované trestné
body. Víťazom sa stáva tá posádka, ktorá
počas pretekárskeho víkendu nazbiera najmenej trestných bodov.
Ak vás slovenský Offroad Trial zaujal, viac informácií o ňom nájdete na www.offroadtrial.sk.
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OFFROAD TRIAL
SA NA SLOVENSKU
DELÍ NA:
Voľné kategórie – Soft, SoftSpecial.
V oboch kategóriách je povinná prilba a bezpečnostné pásy.
Kategórie podľa európskych pravidiel – Original, Standard, Modified, Promodified, Prototyp.
Každé auto musí mať bezpečnostný rám
podľa pravidiel, ktoré sú zverejnené na Offroadtrial.sk.
Nutnosťou sú tiež: kombinézy, štvorbodové
pásy a odpojovač autobatérie.
Soft – Kategória určená pre začínajúcich trialistov.
Trať je nenáročná a taká, aby ju zdolalo i sériové auto.
Úpravy sú tu ľubovoľné.
SoftSpecial – Kategória určená pre upravené autá, kde úpravy nespĺňajú európske pravidlá.
Trať je tu náročná.
Akékoľvek úpravy sú povolené.
Original – Auto musí mať originálne nárazníky.
Nesmie byť zdvihnuté.
Kolesá nesmú byť väčšie ako originálne.
Podvozkové časti musia byť originálne.
Standard – Karoséria, šasi a nápravy musia
byť originálne.
Auto môže mať demontované nárazníky.
Môže byť zdvihnuté a mať bodylift.
Na aute môžu byť väčšie kolesá (do 900 mm).
Modified – Karoséria a šasi môžu byť čiastočne skrátené.
Je možné vymeniť nápravy a motor.
Môže sa meniť zavesenie náprav.
Je možné použiť väčšie kolesá (do 1000 mm).
Rázvor náprav ale musí zostať zachovaný i po
úpravách.
Promodified – Karoséria môže byť ľubovoľná,
ale musí v nej byť miesto pre spolujazdca.
„Stačí, keď sa podobá na auto.“
Povolené sú kolesá do 1000 mm.
Je možné použiť smerové brzdy.
Nápravy môžu mať reduktory.
Žiadna náprava nesmie byť otočná.
Prototyp – Karoséria môže byť ľubovoľná
a môže byť jednomiestna.
Obe nápravy môžu byť otočné.
Motor môže byť za vodičom.
Smerové brzdy sú povolené.
Kolesá môžu mať maximálny rozmer
1250 mm.
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PROFI UDÁLOSTI
PITSTOP A BEZPEČNOSŤ VOZIDLA

VODIČI STÁLE
ZANEDBÁVAJÚ
BEZPEČNOSŤ VOZIDLA
Možnosť nechať
si skontrolovať
svoje vozidlo
profesionálnymi
mechanikmi
zdarma mali
vodiči v Trenčíne
a vo Vranove
nad Topľou na
akcii s názvom
PitStop, ktorú
organizovala
značka ProfiAuto
v spolupráci
s partnerskou
firmou AZ Car.
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N

a slovenských PitStopoch si
nechalo svoj automobil skontrolovať viac než 160 vodičov.
Kontroly ukázali, že v 70 % prípadov mali vozidlá problémy
so zavesením a vôľou v ramenách, ložiskách aj čapoch.
„Profesionálni mechanici však predovšetkým odhalili, že 80 % vozidiel malo nevyhovujúcu brzdovú kvapalinu a takmer
60 % vozidiel opotrebované brzdové platničky alebo aj kotúče. To môže byť veľmi nebezpečné, pretože brzdová sústava patrí k základným bezpečnostným

prvkom každého automobilu,“ hovorí Rudolf Staník, konateľ spoločnosti AZ Car,
ktorá je partnerom siete autoservisov ProfiAuto a podieľa sa na organizácii kontrolných akcií PitStop.
Pri kontrolách venovali automechanici pozornosť celkovému stavu osvetlenia a nastavenia svetiel, stavu pneumatík, zaveseniu a systému riadenia, ako aj
stavu akumulátora. Ďalej mechanici kontrolovali stav chladiacej a brzdovej kvapaliny, stieračov a kabínového filtra. Pri nájdení poruchy poradili odborníci vodičom
najlepšie riešenie a nasmerovali ich do
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najbližšieho autoservisu v sieti ProfiAuto.
Aby sa vodiči vyhli nákladným opravám,
je potrebné, aby pravidelne svoje auto
servisovali a starali sa o neho. Bohužiaľ to
stále veľké množstvo majiteľov zanedbáva. „Na našich bezpečnostných akciách
sa snažíme povedomie vodičov o „pravidelnej starostlivosti“ o auto zvyšovať, čo
im do budúcnosti môže ušetriť nemalé financie,“ hovorí riaditeľ značky ProfiAuto
pre ČR a SR Jindřich Krejčí.
Sériu akcií pre vodičov pripravuje ProfiAuto v spolupráci s mediálnym partnerom
spoločnosťou MotoFocus.
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Na PitStope v Trenčíne sa podieľali servisy: ProfiAuto Service AMT-Servis plus, s. r. o.,
Legionárska 7386/126A, 914 04 Trenčín;
ProfiAuto Service TOPSERVIS-auto, s. r. o.,
Ľudovíta Stárka 1868, 911 05 Trenčín; ProfiAuto Service Peter Blaško, Bottova 817/14,
018 41 Dubnica nad Váhom.
Na PitStope vo Vranove nad Topľou sa podieľal servis: ProfiAuto Service FUN Cars, Budovateľská 31, 093 01, Vranov nad Topľou.
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PROFI UDÁLOSTI
PROFIRACING CUP

Mechanici
zkontrolovali
více než 6 500 aut

Více než 80 měst,
310 zapojených servisů
a více než 6,5 tis.
zkontrolovaných aut.
Tak vypadal jubilejní,
pátý ročník ProfiAuto
PitStop. Akce svým
rozsahem zahrnula
města v Polsku,
České republice
a na Slovensku.
Řidiči, kteří se objevili
na mobilním místě
PitStop,
si mohli bezplatně
zkontrolovat technický
stav svých aut.
Organizátory akce ProfiAuto PitStop
2019 byli:
síť ProfiAuto, lokální partneři značky
a mechanici ProfiAuto Service a firmy
ATE, DENSO, ENI, MANN-FILTER,
OSRAM, VALEO a VARTA.

P

rofiAuto PitStop je série bezplatných akcí pro řidiče, které se každý rok konají v několika desítkách měst v Polsku
a u jeho jižních sousedů. Mobilní servis se objevuje na dobře známých a motoristy často navštěvovaných
místech, jako jsou např. parkoviště u obchodních center nebo náměstí měst.
Cílem akce je expresní, specialisty servisu ProfiAuto prováděné kontroly technického stavu vozidla. Řidiči si mohou
ověřit stav svých aut, konzultovat jej
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s experty a na konec obdrží sezónní
dárky. Na mnoha místech je akce PitStop spojena s jinými zábavnými nebo
vzdělávacími událostmi podporovanými místními subjekty.
PitStopy jsou nejlepší příležitostí dozvědět se zdarma, v jakém technickém
stavu je naše auto. Řidičům přicházejí
na pomoc partneři ProfiAuto a mechanici zastřešení v řetězci ProfiAuto Service, kteří se po léta zapojují do propagace
otázek spojených s bezpečným cestováním. Akce má motoristům připomenout,

že se systematické kontroly přímo promítají do bezpečnosti na silnicích a že
by měly být pravidelné.
Během akcí PitStop mechanici ProfiAuto
Service zkontrolovali systémy a díly, které přímo ovlivňují bezpečí a komfort jízdy. Zaměřili se na zavěšení, kontrolovali
akumulátory, tlak v pneumatikách a stav
pneumatik a také stěrače nebo správné
nastavení světel. Pozornost věnovali také kvalitě provozních kapalin, zkoumali
bod varu brzdové kapaliny a srážení chladící kapaliny.
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Ferrari
na ProfiRacing
Cup
Za námi je čtvrtá,
v roce 2019 poslední,
zastávka ProfiRacing
Cup. Tentokrát se do
školicího projektu
naplněného aktivitami
zapojilo až 110 účastníků.
Akce se jako obvykle
konala na závodní dráze
autodromu Jastrząb,
kde pod dohledem
profesionálního
školícího personálu
rozšiřovali své znalosti
a využívali možnosti
k dokonalé zábavě.
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U

zavíráme sezónu ProfiRacing
Cup 2019, během níž jsme našim partnerům předali užitečné znalosti např. z oblasti
marketingových a obchodních nástrojů. Taková událost přináší celé spektrum zpětné energie, zúročující se
v dalších projektech přizpůsobených potřebám servisů ProfiAuto. Už teď intenzivně pracujeme na inovacích, které se
v premiéře představí v roce 2020.
ProfiRacing Cup je projekt zacílený na
mechaniky seskupené v řetězci ProfiAuto
Service. Zástupci servisů z Polska, České
republiky a Slovenska mají díky němu příležitost poznat nejnovější trendy v oboru, vyměnit si zkušenosti a integrovat se.
Ambasadorem události je rallyový jezdec,

několikanásobný mistr Polska a Evropy Maciej Wisławski.
První den účastníci zdokonalují své znalosti během školení týkajících se např. řízení podnikání. Řeší se zde také témata
spojená s nejnovějšími technologiemi
a trendy na automobilovém trhu a s možnostmi jejich využití v kontextu rozvoje
autoservisů.
Druhý den akce ProfiRacing Cup je vždy
plný dynamických a praktických výzev.
Za volanty super aut, včetně např. Ferrari 488 GTB, zkouší mechanici své síly na
dráze. Cvičí také driftingové prvky a ti nejlepší bojují o poháry.
Partnery jednotlivých zastávek ProfiRacing Cup 2019 byly firmy Brembo, Hengst,
Hepu, MANN-FILTER a Philips.

WWW.PROFIAUTO.INFO

PROFI UDÁLOSTI
KALENDÁŘ PROFIAUTO 2020

PROFI UDÁLOSTI
KALENDÁŘ PROFIAUTO 2020

Modelky
v kresleném
světě

Brzy se do velkoobchodů,
obchodů a servisů
ProfiAuto dostane nový
kalendář značky. Koncept pro rok 2020 se vyznačuje
originálním spojením kresby s fotografií. Na dvanácti
stránkách se objevují rychlá auta a krásné ženy, a to
vše uvnitř světa, ve kterém se fikce mísí s realitou.

K

alendář ProfiAuto 2020 ukazuje pestrobarevný motoristický
svět v mnoha podobách. Na každé z dvanácti stran vystupují
modelky na pozadí kresleného
světa vyplněného výjimečnými auty. Volba scenérií není náhodná. Aston Martin
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v Londýně, Maserati v Itálii nebo Bugatti ve
Francii – stránky kalendáře jsou ikonickou
poutí světem motorismu. Kalendář ProfiAuto 2020 se už brzy objeví u partnerů, obchodních partnerů a fanoušků značky. Zákulisí fotografování pro kalendář si můžete
prohlédnout na kanálu YouTube ProfiAuto.
WWW.PROFIAUTO.INFO
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MOTORSPORT

MISTROVSKÉ
VAVŘÍNY PRO
PROFIAUTO

Český, polský i evropský šampionát v závodech
automobilů do vrchu dorazil na cílovou čáru a ProfiAuto získalo
22 	UMA fotografia Agnieszka Wołkowicz
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další mistrovské tituly! Jaká byla závodní sezona
Marka Rybníčka a Michała Tochowicze?
23 	
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Č

eská hvězda automobilového sportu, šestinásobný Mistr ČR v závodech
do vrchu v divizi E2SH a vášnivý závodník Marek Rybníček, má za sebou
další sezonu s podporou ProfiAuto.
V roce 2019 odjel 10 závodů v seriálu Mistrovství Evropy a čtyři závody v Mistrovství ČR. I po
15 letech ho závodění stále baví a motivuje ho
pocit z dobře vykonané práce.

Další mistrovský titul
Marek se celou sezonu sžíval se svým novým
vozem McLaren F1 Evo. „Je pro mě dost složité
přeorientovat se na vozidlo s poháněnou zadní
nápravou, protože 10 let jsem závodil s vozy, co
měly pohon 4x4,“ říká Marek Rybníček. S každým závodem však nabíral další poznatky a zkušenosti, díky kterým auto s týmem vylepšili.
V Česku tak získal další titul Mistra ČR v divizi E2SH, kdy ovládl všechny tuzemské závody.
Přesto není Marek se svým výkonem na sto procent spokojený. Nepovedl se mu konec sezony,
kdy nedokončil závod ve Slovinsku. Výsledkově ale nakonec v evropském mistrovství dosáhl na skvělé druhé místo v kategorii cestovních
vozů. Celkově si v roce 2019 vyjezdil pět vítězství, jednou skončil na druhém místě a jednou
na 4. místě.
Nejvíce nervy drásajícím závodem byl pro
Marka Rybníčka tradiční okruh Ecce Homo ve
Šternberku. Výsledky tohoto závodu se započítávaly jak do hodnocení seriálu Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu 2019, tak
i do Mistrovství České republiky. A Markovi se
zde málem nepodařilo dojet do cíle. „V trénincích vše fungovalo výborně a vypadalo to, že
bych se mohl k traťovému rekordu hodně přiblížit. Bohužel v první závodní jízdě mě začala
trochu zlobit technika a ve druhé jízdě těsně
před cílem ztratil motor výkon a já byl vlastně rád, že jsem závod vůbec dokončil,“ popsal
svůj zážitek Marek Rybníček.

Úspěšná sezóna plná zvratů
Polský seriál se rozběhl, už tradičně, Bieszczadským závodem. Bohužel, první závodní víkend
skončil pro Michała Tochowicze technickou závadou, ale náš závodník opět ukázal, že z takových situací vychází ještě silnější. Během dalších
čtyř závodů v Maguře, Limanowé, slovenských
Banovcích a v Sopotech skončil sedmkrát po

24 	UMA fotografia Agnieszka Wołkowicz & Grzegorz Kozera
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sobě na druhém místě. Díky tomu už po třetím
závodním víkendu povýšil na vícelídra klasifikace aut s pohonem na jednu nápravu a druhou pozici ve třídě E1-2000.
Jak ukázala sezóna 2019, nápad na zavedení
klasifikace 2WD se ukázal být trefou do černého. Soupeření získalo na atraktivitě, čímž získali jak fanoušci, tak celá vrchařská podívaná.
Časové rozdíly v jednotlivých dojezdech v řádu setin a dokonce tisícin sekundy byly v tabulce výsledků řidičů „s jednou nápravou“ během této sezóny časté.
Náš reprezentant se nejednou zapojil do takto urputného boje. Dobrou sérii přerušil závod
na trati v Sienné, který se do kalendáře akce vrátil po několikaleté přestávce. Počasí si na tento
zářijový víkend připravilo velice bohaté srážky
a hustou mlhu. Za takovýchto podmínek bylo snadné udělat chybu a Michał Tochowicz se
už v sobotu zapsal na dlouhý seznam smolařů. Skončil mimo trať a s poškozeným zavěšením musel ze závodu odstoupit. To ovšem nezničilo šanci na dobrý výsledek v celé sezóně.

Boj až do konce
Už o necelé tři týdny později se polský jezdec
a tým EvoTech postavili na start finálového závodu, ve třináctém a čtrnáctém kole, připraveni bojovat o titul vicemistra Polska v 2WD a E12000. Michał naplno využil šanci a když v neděli
vybojoval druhé místo, zpečetil výsledek a stal
se druhým nejrychlejším jezdcem „s jednounápravou“ v GSMP 2019 - za Gabrielem Kubitem
(Honda Interga) a o 16 bodů před Sławomirem
Kaźmierakem (Honda Civic Type-R).
Reprezentant ProfiAuto Racing Teamu měl
také významný přínos pro vybojování titulu 2.
vicemistra Polska v klubové klasifikaci pro Bekydský automobilklub. Dekorování mistrů proběhlo 22. listopadu ve Varšavě, na slavnostním
galavečeru, který zakončil sezónu automobilového sportu 2019.
Michał Tochowicz výslednou atmosféru po
konci sezony zhodnotil následovně: „Občas to
bylo do kopce, doslova i obrazně, ale díky odhodlání a profesionální podpoře jsme úspěšně
dorazili až do konce sezóny. Jsme o to šťastnější,
že jsme soutěž v roce 2019 ukončili se dvěma tituly. Velké poděkování patří fanouškům, jejichž
podpora byla neocenitelná po celou sezónu.“
Tým ProfiAuto Racing Team bere sezónu 2019
jako úspěšnou. Děkují fanouškům za aktivní
povzbuzování a těší se příští sezónu!
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PROFI FEJETONY
SZOSTAKOVA ABECEDA

KOMUNIKACE NENÍ VĚDA,
ALE JEDNODUCHÁ APLIKACE ROZUMU
Komunikace je součástí
tzv. marketingového
mixu, který reprezentuje
strategickou pozici
produktu na trhu.
Takže pokud máte
vyřešeno, aby váš
výrobek nebo služba
mohl svým pojetím
a kvalitou uspokojit
zákazníka, aby byl
k dostání za odpovídající
cenu a na dostupném
místě v požadovaném
množství a čase, přišel
čas na komunikaci.

N

ehledejme v tom žádná kouzla, stručně řečeno, musíme
dostat konkrétní sdělení
o našich službách a výrobcích k cílové skupině v takové podobě, aby na ni reagovala a vaše
služby či výrobek si vyhledala a zakoupila je. Tento článek není návod, ale spíše vysvětlením, jak to funguje, proto si
dáme za příklad restauraci na hamburgery, abyste uvažovali nad tím, jak by
to mohlo fungovat u vás, ve vaší branži.
Svět je plný lidí, co miluji hamburgery
a je i dost restaurací a fastfoodů, kde si
je můžete koupit. Jste majitel restaurace a vaší cílovou skupinou je každý, kdo
má rád hamburgery a potřebuje se najíst. Víte sami nejlépe, co jste za restauraci, v jakých cenových relacích se pohybujete, kdo by k vám mohl přijít na jídlo
a proč. Víte to, nebo si to jen myslíte?
Začněte tím, že své představy podrobíte diskuzi s jinými. Není nic horšího, než
když je někdo přesvědčený o své pravdě
jen proto, že je majitel. I ty největší, dlouhodobě etablované firmy na trhu se radí
s ostatními. A nemusíte vyhazovat peníze za poradce, často stačí jen zaměstnanci, přátelé nebo rodina. Nyní pojďme
k naší cílové skupině. Kdo to je?
Především jsou to lidé, kteří mají konkrétní pohlaví, věk, vzdělání, zájmy, bydliště a měsíční příjem. To vše předurčuje, zda se mohou stát vašimi zákazníky,
protože každá ze skupin lidí má určité
nákupní chování a buď jim bude vaše
„hamburgrárna“ vyhovovat, anebo ne.
Jednoduše řečeno, musíte si vzájemně
tzv. sednout. Asi těžko zjistíte, kolik lidí ve vašem městě má rádo hamburger,
ale určitě můžete zjistit, kolik lidí v něm
bydlí, kolik z nich je ve věku 25 až 55 let
a v jaké příjmové skupině jsou. Stačí si
jen načíst dostupné údaje např. na webu
Českého statistického úřadu a dostanete

poměrně slušný odhad o tom, kdo je vaše konkrétní cílová skupina a kolik to může být teoreticky lidí.
A nic nedbejte na to, že nejste ve městě jako restaurace s hamburgery sami. Je
to výzva. Vaši potenciální zákazníci mohou být i občané, kteří nežijí ve vaší lokalitě, ani tam nepracují, ale jen projíždějí a rozhodli se, že se po cestě nají. A to
u „hamburgrárny“ nebo jakékoliv provozovny, třeba i u cesty, může mít nemalý
vliv na množství zákazníků. Takže už víme, kdo by mohl být naším zákazníkem,
kde ho najdeme a co je zač.
Teď zvážíme sdělení, které jim chceme
zaslat. I když se takové poselství komunikuje jinak v novinách a jinak v rádiu či
televizi, to základní sdělení bude stejné,
protože cílem je přinést lidem informaci,
která je motivuje k návštěvě vaší restaurace. Zvažte, co budete sdělovat a jak.
Nemyslím jakými komunikačními kanály, ale spíše jaký bude mít sdělení obsah
a formu. Komunikujete to, že jste nová
restaurace, že máte nějakou zajímavou
akci nebo kdo si koupí tři hamburgery,
bude mít čtvrtý zdarma?
Používejte neotřelé, vtipné, ale především stručné vyjádření. Nikdo není
příliš zvědavý na dlouhé povídání, pokud to není třeba zajímavá story (příběh)
o tom, jak si známá osobnost pochutnala na největším hamburgeru, který máte v nabídce.
Příště si řekneme, jak správně vybrat
vhodný komunikační kanál, prostě jak
doručit co nejefektivněji konkrétní sdělení konkrétním lidem v cílové skupině.

JAROMÍR KRIŠICA
Crest Communications
Ostrava

F ERRARI F40

Nejikoničtější super auto světa vzniklo k uctění 40. výročí od založení italské firmy.
Jde o poslední a pravděpodobně největší životní dílo Enza Ferrariho.

F

errari F40 se oficiálně představilo
v roce 1987, sotva po 13 měsících
příprav. Skutečnost, že konstrukčně byly použity nápady z modelu
288 GTO, takovouto rychlost neopodstatňovala. Cílem bylo vytvořit super rychlé silniční auto bez uchýlení se k
ústupkům a kompromisům.
Už jeho samotný vzhled vyvolával respekt: 3 výfuky vzadu, klínovitá karoserie
vytvořená z kevlaru a uhlíkových vláken
a silné křídlo, ze kterého se stalo jeho poznávací znamení. Právě spoiler plus světlomety typu pop-up zajistily, že se z F40
stal plakátový vládce na zdech mnoha domácností. Samozřejmě v povinném odstínu Rosso Corsa.
Ferrari F40 poháněl motor V8 s objemem
2,9 l, který díky dvěma turbodmychadlům
zaručoval 478 koní při 7 000 otáčkách za
minutu. Rovněž točivý moment byl impozantní – 577 Nm při 4 000 otáčkách za

minutu. Výkon se na zadní kola dostával
díky 5stupňové manuální převodovce.
Ve spojení s nízkou hmotností, sotva 1250
kg (s kapalinami), jsme získali nejrychlejší sériově vyráběné vozidlo na světě. Nic,
včetně Lamborghini Diablo nebo Porsche
959, se s ním v tuto dobu na silnici nemohlo rovnat. Na stovku F40 zrychlovalo za necelé 4 sekundy a 200 km/h se na tachometru objevilo už po 11 sekundách od startu.
Maximální rychlost formule překračovala
hranici 325 km/h, což představovalo absolutní rekord. Celkově si status „nejrychlejší“ Ferrari udrželo 3 roky.
Zajímavě však vypadal interiér. Až bolestivě spartánský a jednoduchý. Pro snížení
hmotnosti se výrobce vzdal obložení dveří a podlahy. Elektrická okna? Zapomeňte. Jen posuvné větračky v plexisklech a v
sériové verzi obyčejná klička. Chyběly také kliky na dveřích - pro zavření dveří zevnitř bylo nutné zatáhnout za kabel. Řidič

mohl počítat jen s ultralehkým sportovním sedadlem a, až se tomu nechce věřit, s klimatizací.
Z řízení takové nestvůry se stala skutečná výzva. Řidič musel nejen zkrotit několik set koní pod svou botou, ale také zvládnout absenci ABS a posilovače řízení. F40
bylo také nesmírně hlučné, protože intenzita zvuku v kabině při rychlosti 100 km/h
překračovala 80 dB. Přesto nebyla o zájemce super auta nouze.
Zpočátku značka, z italského města Maranello, plánovala pustit na trh jen 400 kusů F40. Vše změnilo více než 3 000 objednávek. Došlo k úpravě výrobního plánu
a nakonec vzniklo 1 315 exemplářů. Výchozí cena byla stanovena na 400 000 dolarů, která ale velice rychle začala stoupat.
Nadšenci byli připraveni zaplatit několikanásobek této částky. Dnes cena Ferrari
F40 v dobrém stavu dosahuje na aukcích
k sedmimístným částkám.

MARCIN SZOSTAK
fejetonista, ProfiAuto
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MARKÉTA SLUKOVÁ &
BÁRA HERMANNOVÁ:

PROFI DOTAZNÍK
MARKÉTA SLUKOVÁ & BÁRA HERMANNOVÁ

ČESKÉ BEACHVOLEJBALISTKY
BÁRA HERMANNOVÁ
Ideální vůz by měl mít…
Jednoduchý ovládací systém.
Největší extravagance, kterou bych si dovolila v autě, je?
Já raději klasiku, než nějakou extravaganci :)
V autě jsou pro mne nejdůležitější následující
parametry/kritéria:
Snadné ovládání, jednoduchost, nízká spotřeba, kvalitní
reproduktory.
Moje první auto bylo…
Červený Renault Megan, který jsem si často půjčovala od mamky
a jejího přítele.
V současné době řídím auto značky…
Toyota Rav4 :)
Kdybych si mohla koupit jakékoliv auto, bylo by to…
Toyota Rav4 :) nebo Škoda Kodiaq
V autě ráda poslouchám následující hudbu:
Všechny různé typy a žánry písniček, co mám uložené na
Spotify (Jelena, Kryštofy, Rudimental, Zac Brown Band, Lenny,
Macklemore, Sia, Adele), ale taky si ráda poslechnu Radiožurnál
a nějaké zprávy či rozhovory.
Největší nedostatek auta je…
Palivo :D
Má oblíbená země/destinace pro cestování autem je…
Z Česka na jih Evropy a zpět, ale to mě teprve čeká.
Nezapomenutelné dobrodružství s autem…
Někdy na začátku, kdy jsem získala řidičský průkaz, tak se mi
moc nepovedlo parkování u kamaráda, který to „divadlo“ stihl
natočit na video. Je to někde na facebooku. A taky když jsem
nechala řídit kamarádku s novým řidičským průkazem, která
byla docela nervózní a samozřejmě jí to „chcíplo“ uprostřed
velice rušné křižovatky. Z obou strana se blížila auta a cinkaly
tramvaje a jí se nedařilo rozjet. Záchvat smíchu a stres nebyl
zrovna velký pomocník v ten moment, ale zážitek to rozhodně
zanechalo.

28 	Fot. Tricolors/EastNews

MARKÉTA SLUKOVÁ
Ideální vůz by měl mít…
Dost místa pro dva psy, spoustu kufrů, hlasité reproduktory a
malou spotřebu.
Největší extravagance, kterou bych si dovolila v autě, je?
Plně vybavený obytný van na road trip s pejsky.
V autě jsou pro mne nejdůležitější následující
parametry/kritéria:
Velikost, pohodlí, spotřeba a elegance.
Moje první auto bylo…
Červená Toyota Yaris ;)
V současné době řídím auto značky…
Toyota Corolla hybrid.
Kdybych si mohla koupit jakékoliv auto, bylo by to…
Jeep SUV.
V autě ráda poslouchám následující hudbu:
Všechno co mohu dát hodně nahlas a co přehluší můj
falešný zpěv. Passenger, můj Have fun spotify mix a Lion King
soundtrack.
Největší nedostatek auta je…
Že neumí jezdit samo.
Má oblíbená země/destinace pro cestování autem je…
Španělsko a sever Itálie.
Nezapomenutelné dobrodružství s autem…
Road trip po Americe.

České beachvolejbalistky Bára Hermannová a Markéta Nausch Sluková, známé jako Bára
& Maki, tvoří herní pár od roku 2015. Od té doby stoupají neustále vzhůru a sbírají jeden
úspěch za druhým. Za ty největší považují účast na olympiádě v Riu, kde skončily v druhé
desítce, v roce 2018 vyhrály dva turnaje světové série FIVB ve Vídni a v Ostravě a dvakrát
získaly 2. místo v Haagu a Hamburgu. I díky těmto úspěchům krátce kralovaly světovému
žebříčku FIVB. Aktuálně se pokouší úspěšně kvalifikovat na jejich druhou společnou
olympiádu v Tokiu 2020. U nás konkurenci nemají a ve světě patří mezi špičku. Jsou
ambasadorkami značky Toyota, Bára jezdí RAV4 a Markéta Corollou Touring Sports.
WWW.PROFIAUTO.INFO
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PŘED ELEKTROMOBILITOU

NEUTEČEME

U

ž před zahájením veletrhu bylo známo, že novinky představí např.: Audi (AI Trail quattro concept, A1 Citycarver, A4
Avant lifting, Q3 Sportback,
Q7 lifting, RS 7 Sportback), BMW (nová
řada 1, řada 3 Touring, řada 8 Gran Coupe, M8 Convertible, Vision M Next concept, nové X6), Ford (Focus ST, Puma, Kuga), Honda e, Hyundai (i10, i30 N Project
C, 45 concept), Lamborghini Sian, Land
Rover Defender, Mercedes (GLB, AMG
GLB 35, EQS, GLE Coupe, ESF concept,
EQV), MINI Cooper SE, Opel (Astra lifting,
Corsa/e-Corsa), Porsche Taycan, Renault (Captur, Clio), SEAT Mii electric, Škoda
(Citigo-e iV, Kamiq Monte Carlo, Scala
Monte Carlo), Smart EQ Fortwo/EQ Forfour lifting, Volkswagen (ID.3, T-Roc Cabriolet , e-Up! lifting).
Hlavním tématem akce byla elektromobilita, ale objevily se i nové, i když
konvenční nápady - např. návrhy značek BMW, Ford, Hyundai nebo Opel.

Milovníci motorismu dokonale vědí, že na prahu
podzimu se tradicí stal autosalon pořádaný střídavě ve Frankfurtu
nad Mohanem a v Paříži. V roce 2019 se automobilové
a technologické premiéry objevily v Německu na IAA.
30 	IAA
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Audi z Měsíce
Skutečným terénním vytrvalcem budoucnosti může být elektrické Audi AI:TRAIL
quattro. Čtyřmístné Audi spojuje přípravu na automatizovanou jízdu s možnostmi používání vozidla v terénu. Trochu vyvolává vzpomínky na lunochod – kabina
prosklená až k podlaze poskytuje neomezenou viditelnost. Akumulátor s obří kapacitou zaručuje dostatečný dojezd dokonce i mimo hustou síť nabíjecích stanic.
Auto bylo vybaveno čtyřmi elektromotory, systémy asistované a automatizované jízdy a, což je pro Audi typické, stálým
pohonem na všechna čtyři kola quattro.

PROFI ZPRÁVY
IAA 2019

Uživatelé aut tohoto typu dostanou nejen
vozidlo snů, ale budou si ho také moci nakonfigurovat podle svých osobních preferencí. Barvu, vybavení interiéru a technické možnosti bude možné definovat online
pomocí speciální aplikace nebo s pomocí
údajů řidiče uložených v systému „myAudi“. Už při nasedání se aktivuje preferovaná teplota interiéru vozidla, nastavení sedadel a osobní hudební knihovna.
Svůj potenciál pro jízdu mimo asfaltové silnice atletické Audi AI:TRAIL signalizuje už svou samotnou délkou 4,15 m a šířkou 2,15 m.
Výška 1,67 m a obrovská 22palcová kola
s obutím velikosti 850 mm poukazují na
vysoké užitné hodnoty v terénu. Světlá

výška 34 cm umožňuje jízdu stojatou vodou až do hloubky více než půl metru.
Čtyřmístná kabina je polygonální prostor
obklopený velkými prosklenými plochami.
Charakteristickou vlastností je vypouklost
ve středu bočních oken. Díky elektrickému hnacímu systému umístěnému přímo
na nápravách a díky montáži akumulátoru v podlaze zde nebylo nutné vydělovat
jednotlivé sekce karosérie, např. pro umístění motoru nebo baterie. Karosérie Audi AI:TRAIL je vícemateriálová kombinace
skládající se z nejmodernějších druhů oceli, hliníkových ploch a uhlíkového vlákna.
I přes použití efektivních akumulátorů
představuje hmotnost vozidla pouhých
1750 kg.

Obrněné BMW
Už více než 40 let navrhuje a vyrábí BMW
Group obrněná auta pro státní instituce,
představitele veřejného života a soukromé
osoby se specifickými potřebami v oblasti
ochrany. Na IAA 2019 se poprvé představilo nové BMW X5 Protection VR6 (kombinovaná spotřeba paliva: 13 l/100 km; kombinované emise CO2: 298 g/km).
Čtvrtá generace obrněného auta založená na bázi oceňovaného Sports Activity Vehicle má zajistit efektivní ochranu před útoky s použitím palných zbraní
nebo různými výbušninami. Kromě toho
je nové BMW vybaveno pancéřováním
vytvořeným speciálně pro tento model
a skly odolnými proti vloupání, jejichž
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použití bylo zohledněno už během navrhování modelu pro sériovou výrobu,
díky čemuž jsou vhodně přizpůsobeny
karosérii.
Obrněné auto poháněné motorem V8 s
výkonem 530 koní má nabídnout od BMW
X5 známou hbitost a všestrannost. Vizuálně se jen nepatrně liší od sériově vyráběného modelu. S tím spojená anonymita
představuje další faktor ovlivňující bezpečnost. Kromě mnoha funkcí zvětšujících pohodlí zahrnuje standardní vybavení také domácí telefon a poplach pro
případ útoku.
Koncepčně představuje BMW Vision M
NEXT ztělesnění myšlenky BMW o cestování vozidly budoucnosti. Model se soustředí na autonomní jízdu ve světě dojmů

BOOST. Vizionářské vozidlo je představeno
jako progresivní sportovní hybrid plug-in
se vzrušujícím stylem a puristicky navrženým interiérem, které se soustředí na potřeby aktivního řidiče. Jeho hnací jednotka
PHEV otevírá nový rozměr sportovní jízdy
– vybrat si můžeme z elektrického pohonu na všechna kola nebo zadního pohonu,
elektrického nebo s 4válcovým benzinovým motorem s přeplňováním. Generuje
systémový výkon 600 koní a umožňuje
zrychlení na 100 km/h za 3 sekundy. Pomocí tlačítka aktivovaný režim BOOST+
přitom zajišťuje výjimečně intenzivní zážitky z výkonů díky využití další síly. V režimu plně elektrické jízdy lze dosáhnout
dojezdu do 100 km.
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Ford Puma není jako Puma
Milovníkům Fordu se název Puma pojí
s modelem malého coupé z doby před
dvěma desetiletími. S novým modelem
Fordu má společný jen název. Teď má Puma karosérii typu crossover, nebo to je,
jak určitě někteří řeknou, zvýšené kombi
a možná dokonce SUV.
Model Puma je vybaven celou řadou inovativních funkcí. Např. na bezpečnost dohlíží systém Ford Co-Pilot 360 zahrnující
mnoho navzájem spolupracujících technologií – může kontrolovat zrychlení, brzdění a řízení. Patří k nim např. inteligentní tempomat, systém zabraňování kolizím
a systém podporující vyhýbání se překážkám. Všechny z nich monitorují, co se děje
kolem vozidla, a varují v případě potenciálních hrozeb. Technologie EcoBoost Hybrid ve Fordu Puma využívá elektromotor
spojený s 48voltovým lithium-iontovým podporu benzinového motoru, umožňu- napájení, protože 48voltový akumulátor
akumulátorem, což umožňuje zvýšit vý- jící delší jízdu a menší emisi spalin. Puma napájející elektrický pohon se dobíjí běkonnost. Elektrický pohon představuje nemusí být připojena k externímu zdroji hem jízdy, např. při brzdění.

Zhodnocení Hondy e
Nové kompaktní elektrické auto Honda e
zapadá do strategie značky předpokládající, že do roku 2025 budou všechna auta
Hondy nabízená v Evropě vybavená elektrifikovanými hnacími jednotkami.
Auto navržené s ohledem na zajištění
výjimečných dojmů během toho, co se
v něm pohybujete v městském prostoru.
Je vybaveno elektromotorem s výkonem
cca 150 koní, generujícím točivý moment
nad 300 Nm. Akumulátor s objemem 35,5
kW je jeden z nejmenších ve své třídě, díky tomu se podařilo dosáhnout rovnováhy
mezi nízkou hmotností a možností rychlého nabíjení na 80 procent kapacity baterie
za 30 minut. Při dojezdu více než 200 km
se může hnací jednotka Hondy e osvědčit
během každodenního dojíždění do práce.

Bezpečný Hyundai i10
Brzy po premiéře modelu Hyundai i10
koncern přislíbil, že pro tento model bude zavedena verze N Line. Auto spojuje
dynamický design a pokročilé systémy konektivity a bezpečnosti se sportovním charakterem a vzhledem verze N Line. Jde už
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o čtvrtý model značky Hyundai, který bude dostupný ve verzi N Line. Na konci roku 2018 se představil Hyundai i30 ve verzi
N Line a na začátku roku 2019 i30 Fastback
a Tucson. Změny ve vnějším vzhledu zahrnují přepracované nárazníky a přední mřížku, navazující na i30 N. Pro tuto verzi speciálně vytvořené 16palcové hliníkové disky
a LED světla pro denní svícení podtrhují

Opel: čtyři premiéry
Opel předvedl ve Frankfurtu další generaci modelu Corsy nejen v klasické verzi se
spalovacím motorem, ale poprvé také jako Corsu‑e s akumulátorovým napájením.
Nový Opel Corsa měřící 4,06 m je auto
modernější než jeho předchůdce. Benzinové a dieselové motory rozvíjejí výkon od
75 do 130 koní za spotřeby paliva 5,4-3,7 l/10
km v městském provozu; 4,1-2,9 l/100 km
mimo město; 4,6-3,2 l/100 km při emisích
CO2 105-85 g/km v kombinovaném provozu. Šestá generace bestselleru je zároveň
první dostupná jako plně elektrická Corsa‑e

s motorem s výkonem 136 koní a trakčním
akumulátorem s kapacitou 50 kWh, zajišťujícím dojezd do 330 km. Jinou světovou premiérou Oplu byl nový Grandland X Hybrid4
s pohonem na všechna kola. Hybridní systém s možností dobíjení z externího zdroje
proudu se skládá z turbem přeplňovaného
benzinového motoru 1.6 a ze dvou elektromotorů. Celkový výkon systému představuje až 300 koní. Podle úvodních měření je ve
standardu WLTP spotřeba paliva (v kombinovaném provozu) 1,6 l/100 km při emisích
CO2 37 g/km. Třetí novinkou je nová Astra.
Byla vylepšena aerodynamika, použita nová generace motorů a nové převodovky. Ve

srovnání s dosavadním modelem se emise
CO2 snížily o více než 20 %. (Astra s pětidvéřovou karosérií a motorem 1.2 Direct Injection Turbo s výkonem 96 kW/130 HP, spotřeba paliva podle NEDC: 5,3-5,2 l/100 km
v městském provozu; 3,9–3,8 l/100 km mimo město; 4,4–4,3 l/100 km při emisích CO2
101–99 g/km v kombinovaném provozu).
Před německou veletržní veřejností se objevil také nový Opel Zafira Life. Po 20 letech
od úspěchu první Zafiry v roce 1999 historie modelu našla své pokračování v podobě nově zpracované 4. generace. Zafira Life nabízí tři délky karosérie s místy až pro
devět osob.

sportovní charakter auta. Hyundai i10 N
Line může být vybaven 3válcovým motorem 1.0 T-GDI s výkonem 100 koní disponujícím 172 Nm točivého momentu. Pro
verzi N Line bude dostupný také 4válcový motor 1.2 MPI s výkonem 84 koní a točivým momentem 118 Nm. Oba motory
jsou spojeny s pětistupňovou manuální
převodovkou.
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Elektrické Mini
Mini Cooper SE je první plně elektrický
model v historii značky. Spontánní dodávání výkonu elektrickým motorem 135
kW/184 koní s točivým momentem 270
Nm, pro tuto značku typický pohon na
přední kola a inovativní kontrola stability
jízdy s omezením prokluzování kol, mají
umožnit intenzivně pociťovat charakteristickou motokárovou hbitost. Pro tento
model specifický lithium-iontový akumulátor zajišťuje dojezd od 235 do 270 km. Vysokonapěťový zásobník je umístěný nízko
v podlaze vozidla, díky čemuž neomezuje kapacitu zavazadlového prostoru. Nabíjení z domácí elektrické zásuvky, stanice Wallbox a veřejných nabíjecích stanic.
Existuje také možnost rychlého nabíjení

Průkopnický Mercedes
Koncepční vozidlo VISION EQS, které zde
mělo svůj globální debut, poskytuje představu o budoucnosti značky. Elektrický, luxusní sedan zdůrazňuje, že udržitelný rozvoj je pro firmu klíčovou otázkou. Zároveň
se z VISION EQS stal nosič nejnovějších
technických řešení. Je to vozidlo postavené na naprosto nové platformě elektrického pohonu, zcela pružné z hlediska
modifikací. Lze ji všestranně velikostně
upravovat a používat u všech modelů. Je
to také deklarace na téma další existence
vysoké třídy vozidel a autonomní jízdy. Díky inteligentní strategii činnosti pohonu
nabízí koncepční VISION EQS dojezd až 700
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stejnosměrným proudem se silou do 50
kW. Zrychlení z 0 na 60 km/h za 3,9 s a z 0
na 100 km/h za 7,3 s. Součástí standardního vybavení jsou diodové světlomety,

2zónová automatická klimatizace, topení s tepelným čerpadlem, parkovací topení, elektrická parkovací brzda a navigace
Connected.

km a díky výkonu více než 350 kW a točivému momentu s hodnotou cca 760 Nm
zrychluje z 0 na 100 km/h za méně než 4,5
s. Díky možnosti nabíjení s výkonem 350
kW trvá „tankování“ akumulátoru koncepčního vozidla na 80 % méně než 20 minut.
Mercedes-Benz také rozšiřuje rodinu
svých hybridů plug-in o tři světové novinky v segmentu kompaktních aut a o dvě
hybridní varianty SUV. Hosté stánku Mercedesu na veletrhu IAA 2019 mohli poprvé vidět nové EQV (kombinovaná spotřeba
energie 27 kWh/100 km; emise CO2 v kombinovaném provozu 0 g/km, předběžné
údaje) a testovací vozidlo Experimental Safety Vehicle (ESF) 2019. EQV je první van premium Mercedesu na elektřinu

a další článek rodiny modelů EQ, spojující bezemisní mobilitu s výsledky, funkčností a atraktivním designem. Jeho nejdůležitější parametry jsou: dojezd 405 km
(vstupní údaje) a rychlé nabíjení vysokonapěťového akumulátoru z 10 na 80 % během maximálně 45 minut. Nové výzkumné vozidlo z oblasti bezpečnosti, ESF 2019,
demonstruje nápady, které v současnosti zkoumají a vyvíjejí experti Mercedesu
na bezpečnost. Mezi několika prezentovanými inovacemi se nacházejí jak řešení,
která mají blízko k sériové výrobě, tak i ta
sahající daleko do budoucnosti. ESF 2019
je založeno na novém GLE, v mnoha situacích se pohybuje naprosto automaticky
a disponuje hybridním pohonem plug-in.
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Rekordní Porsche Taycan

na úseku s délkou 20,6 km, který obvykle slouží k realizaci rekordních jízd. Impozantní výsledky Porsche Taycan jsou zásluhou celého spektra technických řešení:
Auto má dva výjimečně efektivní elektromotory – u přední a zadní nápravy. Máme
tedy k dispozici pohon na všechna kola. To,
plus sytém kontroly trakce, pracuje výrazně rychleji než v případě konvenčních systémů. Např. pokud jedno kolo více prokluzuje, elektrická jednotka ho ve zlomku

sekundy reguluje. Taycan je první sériové
vozidlo se systémovým napětím představujícím 800 voltů, místo pro elektrická auta „normálních“ 400 voltů. Mezi přednosti
takovéhoto řešení patří vysoké a stále dostupné výkony. Taycan zrychluje z 0 na 100
km/h za méně než 3,5 s. Jeho dojezd představuje více než 500 km. Použití architektury 800 V zaručuje, že během pouhých 4
minut může lithium-iontový akumulátor
nabít energii dostatečnou k ujetí 100 km.

a velkou rozteč náprav, a proto má prostorný interiér. Digitální ukazatele umožPrvní model z rodiny ID. zahajuje třetí ňují intuitivní obsluhu auta, díky čemuž
důležitou kapitolu v historii Volkswage- se každý řidič bude v ID.3 hned cítit jako
nu, po kultovním brouku a bestsellerovém Golfu. Mimo jiné díky ID.3 značka
hodlá zajistit, že elektrická auta přestanou být určena pro úzkou skupinu lidí.
Volkswagen ID.3 rozptyluje veškeré pochybnosti spojené s dostupností a omezeným dojezdem elektrických aut. Jeho
cena v Polsku bude představovat méně než 130 tis. PLN. Model si bude možné objednat s jedním ze tří akumulátorů podle vlastního výběru: s kapacitou
45 kWh, 58 kWh a 77 kWh. V závislosti
na kapacitě akumulátoru bude dojezd
Volkswagenu ID.3 představovat od asi
330 do 550 km.
Nabíječkou s výkonem 100 kW lze akumulátor nabít během 30 minut na úroveň, která zajistí dojezd 290 km.
„První model z rodiny ID. je z hlediska emisí oxidu uhličitého neutrální auto, pokud zohledníme nejen výrobu, ale
i celý dodavatelský řetězec,“ říkají manažeři Volkswagenu.
Díky použití platformy MEB má Volkswagen ID.3 velice krátké převisy karoserie

doma. Nejdůležitější informace jsou předávány s pomocí displeje a nové, centrálně umístěné dotykové obrazovky s úhlopříčkou 10 palců.

Porsche Taycan je pro německou značku
asi nejdůležitější premiéra posledních let.
Elektrické sportovní auto už předvedlo, co
dokáže. Porsche vytyčilo nové standardy
pro čtyřdveřová, plně elektrická sportovní auta na severním okruhu dráhy Nürburgring. Testovací jezdec urazil legendární okruh, známý jako „zelené peklo“, za 7
minut a 42 sekund. Čas okruhu byl zajet

Lidové elektrické vozítko
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KAREL GOTT A JEHO VZTAH K AUTŮM

NOVINKY Z ODVĚTVÍ

MERCEDES-BENZ UŽ
60 LET „ROZBÍJÍ AUTA“
10. září 1959 proběhl první crash test v historii výrobce ze Stuttgartu. Testovací vozidlo čelně narazilo do pevné překážky.
Tak začala nová éra zkoušek automobilové bezpečnosti.
V současnosti Technologické centrum
pro bezpečnost vozidel (Technology Centre for Vehicle Safety – TFS) v Sindelfingenu

KONTROLNÍ
VĚŽ V SEATU
Stěna z velkých obrazovek rozdělená na
náhledy s neustále aktualizovanými grafy, mapami, trasami a výsledky. I když by
se to mohlo zdát, nejde o kontrolní věž na
letišti, ale o kontrolní věž v Logistickém
centru SEATU, tedy o nový systém správy

VODÍKOVÉ ČLÁNKY
V DODÁVKÁCH
Skupina Renault na konci roku rozšíří svou
nabídku o model KANGOO Z.E. Hydrogen
a v roce 2020 o MASTER Z.E. Hydrogen. Ve
srovnání s auty se 100% elektrickým pohonem dodává vodíkový článek další energii
a umožňuje třikrát větší dojezd při nabíjení
zkráceném na 5-10 minut. V rámci strategie
Renaultu týkající se elektrických a hybridních pohonů jsou vodíkové články zaváděny jako doplňkové řešení, aby se profesionálům nabídl nový způsob, jak vjíždět
do center měst a bylo přitom odstraněno
omezení dojezdu.
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provede každý rok asi 900 crash testů a asi
1700 zkoušek „na vozíku“, u nichž je testovací modul (karosérie nebo testovaná konstrukce) připevněn na pohyblivém vozíku
a vystaven silám vznikajícím během skutečného nárazu. Doposud bylo otestováno více než 14 tis. automobilů. Kromě testů
osobních aut probíhají také testy dodávkových a nákladních vozidel.
Všechny své modelové řady navrhuje
Merceds-Benz se zohledněním reálných
scénářů nehod. V případě crash testů to
znamená, že inženýři zohledňují asi 40

různých konfigurací srážek. Rozsah testů
realizovaných Mercedes-Benz překračuje
počty a složitost zkoušek požadovaných
zákonem. Vývoj v tomto kontextu podporuje také nejmodernější metody simulace.
Aby byl úplně nový model auta připraven
na vypuštění na trh, může být požadováno provedení až 15 tis. realistických simulací srážek a asi 150 crash testů. Kromě konfigurací srážek požadovaných pro získání
globální homologace vozidla zkoušky zahrnují testy pro potřeby nezávislých organizací a obzvláště náročné interní testy.

dat. Díky němu je možné spravovat v reálném čase 16 mil. dílů využívaných k výrobě 2,3 tis. vozidel denně.
Zavedení inovativního řešení v Logistickém centru zabralo 26 týdnů. V současnosti k určení přesné lokalizace každého dílu potřebného k výrobě auta stačí
mobilní aplikace. „Poprvé v historii SEATU máme možnost dostat v reálném čase
informace o toku materiálů, stavu tranzitních postupů nebo o spotřebě výrobních

materiálů. Informace, jejichž získání dříve vyžadovalo několik telefonátů a mnoho hodin, teď můžeme obdržet za několik sekund. Chceme mít pod kontrolou
vše od stavu zásob u dodavatelů až po
stav výrobní linky, transportního oddělení a logistických center. Díky těmto údajům lze použít nástroje k řešení problémů ještě před tím, než se vyskytnou,“ říká
David Castilla, ředitel projektu.

V autě Renault MASTER Z.E. Hydrogen, cenu 48 300 € bez DPH. Cena zahrnuje nájehož premiéra je naplánována na první kup akumulátoru, ale nezohledňuje přípololetí roku 2020, se dojezd zvětší troj- padné ekologické dotace.
násobně, ze 120 na 350 km. Auto bude
dostupné ve verzi furgon a podvozek. Je
vybaveno dvěma vodíkovými nádržemi
umístěnými pod podvozkem a má být
všestrannější z užitného hlediska, bez ztráty nákladního prostoru, který představuje
od 10,8 m3 do 20 m3, a to za přiměřeného
navýšení hmotnosti auta o 200 kg.
Na konci tohoto roku bude mít Renault KANGOO Z.E. Hydrogen největší reálný dojezd mezi elektrickými dodávkami
370 km (230 km v souladu s WLTP v Kangoo Z.E.). Vozidlo s nákladním prostorem
3,9 m3, jehož hmotnost se zvýší o 110 kg,
bude na francouzském trhu dostupné za
WWW.PROFIAUTO.INFO

Odpočívejte
v pokoji, Mistře…

Nedávno nás opustila (nejen) česká legenda popmusic Karel Gott. Bylo mu 80 let.
Za svou úspěšnou kariéru získal nespočet ocenění a jeho hudba je známa všem generacím. Stačí si připomenout píseň Trezor a každému se v hlavě rozezní jeho hlas.

M

imo zpěv Karel Gott zbožňoval i automobily. Svůj
vozový park proto obměňoval poměrně často. Měl
rád rychlost, luxus a hlavně značku Mercedes.
První auto si koupil v roce 1963, tedy ve
svých 24 letech. Šlo o ojetinu značky Opel
Kapitän, kterou si vyhlédl při koncertování
FOTO: WIKIMEDIA COMMONS
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v sousedním Německu. S tou se mu ale
údajně nepodařilo kvůli poruše dojet ani
zpátky domů. Poté si s rostoucí popularitou pořizoval nové a drahé kousky, jako
třeba Saab 96 V4 nebo Alfu Romeo GTV
2000. S tou poprvé havaroval a to při zrádném počasí v zatáčce u Nového Strašecí.
Ve výčtu jeho automobilů vyčnívá Porsche 911, které vypovídá o Mistrově lásce

k rychlým autům. Prvním Mercedesem,
který Karel Gott vlastnil, byl Mercedes-Benz 190. Od té doby byl značce s třícípou hvězdou věrný. Mercedesů prostřídal
za život několik, ale nebál se ani „obyčejných“ aut jako první generace Škody Felicie, se kterou se dle jeho slov v Praze velmi dobře parkovalo.
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PROFITEST

DUŠE V
POHYBU

PROFI TEST
MAZDA CX-30

Mazda CX-30 vstupuje do segmentu trhu,
který je pro firmu novinkou. Nachází se mezi CX-3
a oblíbenou CX-5 a má tak splnit požadavky těch
40 	Przemysław Jendroska

zákazníků, kteří touží po spojení kompaktních
rozměrů, které jsou přizpůsobeny používání ve
městě, což mix těchto dvou aut přesně splňuje.
WWW.PROFIAUTO.INFO
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PROFI TEST
MAZDA CX-30

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Objem
Maximální výkon
Maximální točivý moment
Zrychlení
Maximální rychlost
Objem palivové nádrže
Celková délka
Celková šířka
Celková výška
Světlá výška
Rozvor náprav
Objem zavazadlového prostoru (5místná verze)
Objem zavazadlového prostoru (2místná verze)

M

azda CX-30 je model nové generace, který byl navržen na základě designu
KODO – Duše v pohybu,
která má ambice určovat
standard sériového vybavení, kvality provedení a akustického komfortu ve třídě
kompaktních SUV. Na seznamu dílů nacházejících se v každé verzi vybavení auta je například: barevný head-up displej
na předním skle, LED světlomety, satelitní
navigace, systém Apple Car Play/Android
Auto, adaptivní tempomat, hliníkové disky a balíček bezpečnostních systémů i-Activsense.
U pohonu si můžeme vybrat jednu
ze dvou benzínových verzí motoru: 2.0
Skyactiv-G (122 koní) nebo jednotku 2.0

1998 cm3
6000 ot./min 122 (90) koní (kW)
213/4000 Nm (ot./min)
10,6 s
186 km/h
51 litrů
4395 mm
1795 mm
1540 mm
175 mm
2655 mm
430 litrů
1406 litrů

Skyactiv-X (180 koní), spojenou s manuální nebo automatickou převodovkou. Vybrat si můžete verzi s předním pohonem
Head-up displej na předním skle, digitálnebo pohonem na obě nápravy.
ní hodiny a obrazovka navržená tak, aby
ukazovala všechny informace jednoduše
a přehledně. Na nich je pak použítý sjednocený font. Spojení analogových ukaKarosérie představuje další řešení pou- zatelů a digitálních obrazovek má zajistit
žívané Mazdou, kterým je konstrukce na rychlý, efektivní přístup k informacím, ktejednoduchém prostorném rámu s nena- rý neodvádí pozornost řidiče.
rušenými prstencovitými strukturami. To
Nová Mazda CX-30 je vybavena centrální
zvyšuje tuhost karosérie a zároveň zmen- obrazovkou systému MZD Connect s úhšuje zpoždění při přenosu energie, což lopříčkou 8,8 palce. Jejím rysem je zjednopodporuje činnost tlumičů a pneumatik. dušená obsluha, která je možná výhradně
Soustředěním sil z kontaktu kol s povr- s pomocí ovladače HM I (Human-Machine
chem vozovky na určených místech a pů- Interface), který se obsluhuje zase o něco
sobením tlumící struktury, která vstřebává snadněji díky vybavení novým intuitivním
energii, umožňuje snížit vibrace, které způ- systémem pokynů. Systém použitý v nosobují hluk. Tohoto výsledku je dosaženo vé Mazdě CX-30 umožňuje využívat funkbez jakéhokoliv zvýšení hmotnosti vozidla. ci Apple CarPlay a Android Auto pomoRozměry Mazdy CX-30 mají následují- cí běžného USB spojení s HMI rozhraním.
cí parametry: délka 4395 mm, šířka 1795
Volant dobře „padne do ruky“, řadící
mm a výška 1530 mm, při rozvoru náprav páka pracuje plynule (testovali jsme ver2655 mm. Objem zavazadlového prostoru zi s manuální převodovkou). Pozornost si
je 430 litrů. To je dostatečné pro uložení zaslouží i sedadla, která jsou nejen pohostandardního dětského kočárku a příruč- dlná, ale dobře držící tělo i v ostřejších zaního zavazadla. Šířka kufru po zvednutí táčkách.
zadních dveří zavazadlového prostoru je
1020 mm a jeho práh je ve výšce 731 mm,
což usnadňuje vkládání a vytahování velkých nebo těžkých předmětů. Elektricky
ovládané zadní dveře zavazadlového pro- Mazda u pohonu CX-30 počítá se dvěma
storu jsou dostupné jako volitelné vyba- benzinovými motory. Zpočátku byla dovení. Otevírání a zavírání je pak záležitos- stupná jen jednotka 2.0 Skyactiv-G/122 kotí stisknutí jednoho tlačítka.
ní, ale opravdovým hitem bude nejspíše
motor 2.0 Skyactiv-X/180 koní, který v sobě spojuje přednosti benzínového a dieselového motoru. Jednotka totiž využívá

Bohatý interiér

Zajímavý design

Měkký hybrid
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MAZDA CX-30
technologii SPCCI – aktivní zapalování stlačené směsi ovládané svíčkou zapalování.
Všechny benzinové motory Skyactiv
jsou vybaveny novým systémem Mazda
M Hybrid, který využívá techniku elektrického pohonu a deaktivaci válců. Součástí tohoto efektivního systému diskrétního
hybridu s malými rozměry je elektromotor,
jehož činnost podporuje práci benzinového motoru, a mezi koly umístěná lithium-iontová baterie s napětím 24 V a energií
600 kJ.
Systém Mazda M Hybrid nejen že zlepšuje ekologické parametry nové Mazdy CX30, ale zlepšuje i její jízdní vlastnosti. Když
auto začíná zrychlovat nebo se zastavuje,
jsou přechody hladké a přirozené. O doplněním točivého momentu benzinového
motoru hnací silou elektrické jednotky se
stará hybridní systém, který je schopen zajistit stejné zrychlení jako benzinový motor, ale při nižší spotřebě paliva.
Motory 2.0 Skyactiv-G dosahují výkonu
122 koní při 6000 ot./min a maximálního
točivého momentu na úrovni 213 Nm při
4000 ot./min. Model s pohonem na přední nápravu a manuální převodovkou spotřebovává průměrně 6,2 l/100 km a emituje 141 g CO2/km. Motor Skyactiv-X, který
v sobě spojuje vlastnosti dieselu s benzínovou jednotkou, je úspornější. Spotřebovává průměrně 5,9 l/100 km a emituje 133
g CO2/km. Může se přitom pochlubit výkonem 180 koní při 6000 ot./min a maximálním točivým momentem představujícím 224 Nm při 3000 ot./ min.
Mazda CX-30 je dostupná také ve verzi s pohonem na všechna čtyři kola. Systém i-Activ AWD je obohacen o senzory
detekující stupeň vertikální zátěže všech
kol, tedy jejich přítlak k povrchu vozovky. Spolupracuje se systémem GVC Plus
(G-Vectoring Control Plus), aby reguloval
rozdělení hnací síly mezi kola přední a zadní nápravy. Tím zvýší trakci a přilnavost za
všech jízdních podmínek. Kromě toho systém redukuje úroveň celkových mechanických ztrát způsobených odporem a třením, díky čemuž snižuje spotřebu paliva.

Bezpečnost
Základem všech výzkumně vývojových
prací vedených Mazdou v oblasti bezpečnosti je výrobcem zastávaná filozofie
proaktivní bezpečnosti tzv. Mazda Proactive Safety. Nová Mazda CX-30 je vybavena mnoha bezpečnostními zařízeními
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a funkcemi vyvinutými na základě těchto zkoušek. Součástí funkce aktivní bezpečnosti i-Activsense je systém Driver
Monitoring. Ten sleduje během jízdy stav
soustředění řidiče s pomocí kamery a infračervené diody. Stále monitoruje stupeň otevření očí řidiče a počet mrknutí
víčky. Sleduje dokonce i úhly linie úst a jiné vlastnosti výrazu obličeje tak, aby určoval úroveň únavy a ospalosti. Kontroluje také směr pohledů řidiče a pohyby jeho
očí, což umožňuje odhalit chvilky nesoustředění. Pokud systém vyhodnotí, že situace začíná být nebezpečná, spouští zvukový signál. Tím varuje řidiče a ve spolupráci
se systémem SBS (Smart Brake Support –
samočinné podpory nouzového brzdění)
zkracuje čas nezbytný na spuštění zvukového výstražného signálu o nutnosti nouzového brzdění.
V autě je dostupný i systém FCTA (Front
Cross Traffic Alert). Ten během jízdy dopředu odhaluje s pomocí radaru umístěného
v přední boční části karosérie jiná vozidla
přibližující se z mrtvých zorných úhlů a varuje řidiče před jejich přítomností. To pomáhá zamezit časté příčině srážky, tedy
situaci, kdy během zařazování se do provozu z vedlejší ulice mají řidiči často zakryté zorné pole na hlavní silnici.
Nechybí ani systém podpory jízdy v koloně CTS (Cruising & Traffic Support), který
se podílí na zmírnění únavy řidiče. Pomáhá mu operovat s volantem a s plynovým
a brzdovým pedálem, když se auto pohybuje pomalu v koloně.
Nová Mazda CX-30 zavádí airbag, který
chrání kolena řidiče, jako součást standardního vybavení na všech světových trzích.
Nový airbag zastavuje při srážce nekontrolovaný pohyb těla řidiče dopředu, čímž
zmírňuje zátěž, kterou musí vydržet bezpečnostní pás. To se promítá u méně častých a méně závažných zranění nohou, břicha a hrudníku.
Kapota motoru má novou vnitřní strukturu, která lépe tlumí energii nárazu hlavy
chodce při první fázi kontaktu. Následně
tlumí sílu nárazu, čímž pomáhá s efektivnějším rozptýlením energie. Přední nárazník je navržen tak, aby v případě kontaktu
s nohami pěšího podepřel stehna a holeně. Tím zmírní sílu nárazu v oblasti kolen.
Toto řešení zmírňuje stupeň zranění kloubů a kolenních šlach.
Všechny tyto přednosti mohou mít za
následek, že se díky cenové dostupnosti modelu v této třídě, stane Mazda CX-30
jedním z prodejních hitů Mazdy.
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ZLATÉ ČESKÉ
A SLOVENSKÉ RUČIČKY
Celá řada Čechů a Slováků se považuje za šikovného
kutila a projevuje se to i v podomácku dělaných
opravách automobilů. Praxe však často ukazuje, že
i zdánlivě snadná oprava zase tak snadná není a pokud
není provedena odborně a profesionálně, tak může
naopak způsobit velkou škodu.

N

a základě online příruček provádějí někteří řidiči opravy bez
potřebné přípravy, zkušeností
a bez specializovaných nástrojů, které jsou u mnoha oprav
nezbytné. Proto odborníci ze sítě ProfiAuto Service připravili seznam pěti nejčastějších chyb, kterých se dopouští majitelé vozidel při svépomocných opravách.

Výměna rozvodového
řemene
Vyměním rozvodový řemen a ještě k tomu ušetřím. Domácí opraváři by si ale měli uvědomit, že pokud řemen není správně
nasazen, tak je čeká místo úspory pěkně
drahá oprava. Špatně nainstalovaný řemen
může vést k trvalému poškození motoru,

což je velmi vážný a nákladný problém.
Nestačí jen vyměnit rozvodový řemen.
Je totiž vysoce pravděpodobné, že zdroj
poškození jednoho prvku hnacího systému ovlivní také jeho ostatní součásti. Je tedy důležité vyměnit jak řemeny, tak i kovové součásti. Zároveň je také nutné dbát
na správný postup a použít specializované nástroje určené k tomuto úkonu. Správné napnutí řemene je pak nutné přeměřit,
což se neobejde bez přístrojů, které běžný kutil ve své garáži nemá.

Výměna tlumičů
Zde už naštěstí i online příručky uvádějí,
že se jedná o složitější úkol, který vyžaduje jak znalosti, tak i vybavení. Po výměně
tlumičů je nutné zkontrolovat geometrii
a správné vyrovnání kol. Pokud to však
opravující kutil neučinil, tak se v nejlepším případě prvky řízení, odpružení a pneumatiky opotřebují nerovnoměrně nebo
rychleji. V horším případě se auto začne
během jízdy houpat ze strany na stranu
nebo prokluzovat.
U některých modelů je také potřeba
znát zvláštnosti, které výměnu doprovázejí. Například u některých hatchbacků se
dá k zadním tlumičům dostat až po odstranění čalounění v kufru. Zkušený mechanik také při výměně posoudí stav jednotlivých montážních prvků, ložisek, nárazníků
a krytů. Jejich špatný stav totiž může přispívat ke zkrácení životnosti vyměněných
tlumičů.

obdržel varování o nízkém tlaku v pneumatice, takže pokud nejsou senzory nainstalovány, budou hlásit chybovou hlášku.
Nákupem druhé sady senzorů se ale problém nevyřeší, protože nové senzory musí
být správně nastaveny. To znamená, že nestačí senzor jen správně naprogramovat, je
nutné také nastavit správnou polohu kola na ose. To však lze bez specializované
techniky jen stěží zvládnout doma v garáži. Pokud tyto úkony nebudou udělány
správně, tak se může během jízdy dostavit náhlé brzdění nebo jiný problém související s kolem během jízdy na nekvalitní
či rozbité silnici. Nevyvážená kola nejen
že snižují pohodlí během jízdy, ale snižují
i bezpečnost. Kvůli špatné výměně se také
rychleji opotřebovávají pneumatiky, komponenty řízení a odpružení.

Elektronika a elektrické
systémy
Řidiči také zkoušejí různé kutilské návody, které řeší opravy související s elektronikou a elektrickým systémem. Kontrolky
v autech a chyby zobrazené palubním počítačem ale nejsou úkoly pro internetový

vyhledávač. To, že se některému našemu
známému podařilo z takového návodu svůj
problém vyřešit, ještě neznamená, že stejný postup bude fungovat i pro naše auto.
Pouze na základě širších zkušeností
a přesnějšího určení lze přesně specifikovat poruchu. Pokud někdo zasahuje do
elektroinstalace sám, pak zvyšuje riziko,
že jednak problém neodstraní, ale vytvoří k němu další problém, který je mnohdy vážnější. Následky porušené instalace
airbagů nebo bezpečnostních pásů pak
mohou mít nedozírné následky. Diagnóza těchto položek pak přijde na nemalé
peníze. Kutil, který tuto poruchu způsobí,
pak nese všechnu odpovědnost za nezákonné úpravy na sebe a v případě nehody přenáší veškerou odpovědnost na majitele vozidla.

Výměna baterií
I přesto, že řidič koupí baterii vhodnou
pro svůj model auta, je potřeba si uvědomit i souvislosti. Automobil totiž musí plně
spolupracovat s novou baterií. Některá auta zvládají toto propojení sami, ale u jiných
je potřeba nastavit vše pomocí počítače.
Pokud k tomu nedojde, tak nám například
systém Start-Stop nebude správně fungovat nebo se nová baterie rychle vybije.
Mnoho kutilů ale vidí motivaci nejet do
servisu v ušetřených penězích. Zpočátku ekonomicky výhodná oprava se může
postupem času pěkně prodražit. Je proto
potřeba zvážit, zda chceme neodbornými
úpravami přijít například o záruku. Je také potřeba se myslet nad dalšími aspekty
těchto oprav, kterými jsou problémy spojené s ekologií, recyklací a využitím baterií,
pneumatik, použitých dílů nebo kapalin.

Výměna kol a nastavení
senzoru TPMS
Další past čeká na kutily u výměny kol a nastavení senzorů tlaku TPMS. Pokud chce
mít řidič dvě sady ráfků s pneumatikami,
pak je nutné, aby každý z nich měl své senzory. To je však velmi drahé. Řidiči si zde
i přesto, že je to nezákonné, instalují normální ventil. Zákon totiž vyžaduje, aby řidič
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SYSTÉM START-STOP
BEZ TAJEMSTVÍ
Jako první na přijetí evropských emisních norem a způsobů jejich testování reagoval
německý koncern Volkswagen. Při pohledu na časovou osu je to celkem paradox.
Pokud se ale podíváme ještě dále do minulosti, ukáže se, že tato kombinace má širší
rozměr. Na konci 90. let začal VW prosazovat ekologické verze se systémem start-stop,
o několik let později motory TSI a na konec se světu ukázala aféra „dieselgate“.
Společným jmenovatelem uvedených témat je NEDC.

NEDC a systém start-stop
NEDC cyklus (New European Driving Cycle)
byl od roku 2017 závazný pro měření emisí spalin a spotřebu paliva u aut prodávajících se na evropském trhu. Podle schématu
probíhalo až 25 % celého testu na stojících
automobilech. Zde si výrobci našli cestičku,
jak snížit počet škodlivých látek vypouštěných do atmosféry. Přišli na nápad vypnout
po tuto dobu motor. Tak se zrodil systém
start-stop. Konstruktéry provázel jediný cíl
- ukázat bruselským úředníkům, že můj produkt je ekologický. Bohužel, vysokou cenu této padělané reality dnes odnesli řidiči.
Za oceánem, kde platily jiné testy na měření emisí, systém start-stop nebyl zaveden.
Proč? Protože na volnoběh motoru připadalo jen 10 % testu.

Značné náklady na údržbu
a nepatrné úspory
V praxi systém minimálně ovlivňuje nižší
spotřebu paliva, v důsledku emisí CO2, avšak
na druhou stranu generuje skryté náklady
na jeho servis. Výrobci aut se snaží chránit
zákazníky před zvyšující se poruchovostí
součástek, ale to jsou výhradně krycí manévry. Startér, akumulátor a alternátor byly přizpůsobeny pro zvýšené používání, ale
nebylo nalezeno efektivní řešení k ochraně
ostatních součástek. Jako kdyby se zapomnělo na to, že konstrukce vozidla je systém
spojených nádob. K správnému fungování systému byl palubní počítač dovybaven
o přídavný software, který komunikuje se
senzory. Ty shromažďují informace o práci elektronických součástek, akumulátoru,
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převodovky, motoru, brzd a alternátoru. Už
tedy na první pohled se systém jeví jako velmi komplikovaný a při poruše kteréhokoliv
z čidel přestává správně fungovat. Následně je nutné navštívit specializovaný servis
na diagnostikování závad pomocí počítače.
Mimo jiné kvůli tomu, že systém start-stop
na jistou dobu přerušuje mazání turbíny,
se museli výrobci aut postarat o přídavný
systém chlazení. Přidal se tak další systém,
který může výhledově způsobovat zákazníkům potíže. Jiným tématem je samotný
motor, který - nejobecněji řečeno - špatně
snáší startování. Během něj pracuje v náročných podmínkách - je zbaven správného mazání a těchto startování generuje systém mnohonásobně více. Navíc, systém se
projevuje na zahřívání auta, kde nedostatečně zahřátý motor zase ovlivňuje kondici
turbodmychadla, jehož ložiska jsou mazána
motorovým olejem. Ten má zase, pokud není zahřátý, problém s dosažením optimální
teploty. Potížím jsou vystaveni hlavně řidiči aut s velkými jednotkami, kteří cestují na
krátkých úsecích. Je také nutné zmínit dvouhmotový setrvačník, který rovněž podléhá
předčasnému opotřebení. Ceny opravy nejsou zrovna nízké a zpravidla se vyměňují společně se spojkou - takže se přidávají další náklady.

Na co by řidič neměl
zapomínat?
Uživatel systému by měl myslet na kvalitní olej. Je nutné ho měnit relativně často,
přestože výrobci tvrdí servisům režim LongLife. Na trhu jsou také dostupná aditiva
do oleje, která mají za úkol udržovat olejový film i po vypnutí motoru. Vašemu autu

neuškodí systém vypnout, když cestujete
po dálnici, protože i přes elektronické zabezpečení dochází k případům, že systém
vypne motor po zastavení a připraví tak turbínu o zchlazení.
Systém start-stop vyžaduje správný akumulátor, který je obvykle nutné adaptovat
pro naše auto - musíme na to myslet při výměně, protože dochází k případům, že řidiči použijí běžný, standardizovaný akumulátor. Takový krok nejen výrazně zkrátí jeho
životnost, ale může také ohrožovat zdraví.
Akumulátory AGM jsou zkonstruovány tak,
že mohou být montovány v interiéru vozidla. V případě nehody může vylitý elektrolyt popálit cestující!

Jaké jsou pozorovány
poruchy spojené
s přítomností start-stop?
Opravy v tomto případě nejčastěji souvisí
s poruchou konkrétního senzoru, při kterém
systém nespustí jeden ze senzorů (senzory
teploty, senzor stavu akumulátoru, senzor
volnoběhu, senzor rychlosti vozidla, senzor
polohy klikové hřídele, alternátor). Nejčastěji
k předčasnému poškození dochází u dvouhmotového setrvačníku, startéru, řemenice a turbodmychadla. Někdy také je zasažen i akumulátor, což vede k zablokování
systému. Kvůli tomu, že má startér pevnější konstrukci a prodlouženou životnost, je
dražší než obyčejný. Co se týká nákladů na
samotnou výměnu, odvíjejí se na čase, který
tomu musejí mechanici věnovat. Závisí tedy na hodinové sazbě každého mechanika.
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Lze systém odstavit?
Většina řidičů po nastoupení do auta systém
automaticky vypíná. Stále častěji se setkáváme se žádostmi o trvalou deaktivaci systému. Řidiče frustruje skutečnost, že musí
myslet na provedení dalšího úkonu po nastartování motoru. Problematickou otázkou
zůstává legálnost trvalého deaktivování systému. Auto bylo schváleno do provozu s aktivním systémem, jehož úkolem je snižovat
spotřebu paliva a s tím i emise CO2. Pokud
bude systém chybět, můžeme mít poté problém během diagnostiky STK.
Samotné vypnutí systému se pojí buď
s přeprogramováním řídící jednotky nebo
s úplným odpojením řídící jednotky start-stop. Stupeň obtížnosti tak ovlivňuje způsob, jak chceme systém vypnout. Možnost
elektronického vypnutí závisí na znalostech

mechanika a na vybavení servisu, s nimiž lze
takovouto operaci provést. Důležitou otázkou zůstává také stupeň komplikovanosti samotného systému. Oblíbené modely mají
snadnější přístup k softwaru, jímž můžeme
provést programování řídící jednotky a jeho deaktivace vás vyjde i levněji.

Shrnutí
Systém start-stop zanechává svou stopu
na životnosti auta. Kromě silně zatíženého
startéru, akumulátoru a alternátoru existuje celá řada dílů, které se mohou podílet na
zvýšené poruchovosti. Start-stop navíc zatěžuje motor, což se zase určitě odrazí na jeho životnosti. Kvůli své konstrukci systém
povede k rychlejšímu opotřebení motoru

s turbodmychadlem, než u konstrukčně jednoduché jednotky s atmosférickým sáním.
Pokud chce být řidič opravdu eko, neměl
by systém S&S používat přehnaně. Předčasné opotřebení dílů (především akumulátoru) a jejich likvidace jistě přinesou životnímu
prostředí větší ztráty, než mizivé hodnoty
CO2 emitované bez aktivního systému.
Dnes by už výrobci aut pravděpodobně nepřišli na nápad během stání vypínat motor. Od září 2017 platil cyklus zkoušek emisí WLTP, který počítá jen s 13 % testu
během stání. A od září roku 2019 je každý
nový exemplář auta, testován podle cyklu RDE - v reálném silničním provozu, kde
jsou úspory paliva pouze hypotetické. Těžko ale očekávat, že by inženýři na toto řešení rezignovali. I když kdo ví, co přinese
budoucnost.

NÁHRADNÍ AUTOMOBIL SE STÁVÁ STANDARDEM
Pokud jste využili služeb autorizovaného autoservisu a čekala vás časově náročná oprava, určitě jste se již setkali s nabídkou zapůjčení náhradního vozidla po
dobu opravy. V autorizovaných opravnách je to standard, ale nejen tam, stále častěji takovou možnost nabízejí i nezávislé servisy.

své zákazníky během probíhajících oprav.
Nejvíce viditelné je to u servisů, které
poskytují služby vozovým parkům, kde
požadavky firemních zákazníků určují kontinuální práci na zlepšování kvality
poskytovaných služeb. To se přímo promítá do vysokého standardu služeb pro
jednotlivé zákazníky. Služba musí být poskytnuta systematicky a účinně; servis musí mít pohodlnou čekárnu, a v případě delších oprav může být zákazníkovi nabídnut
rčitě jste se už dostali do situace, náhradní vůz za zvýhodněných podmínek.
kdy jste byli nuceni ponechat
automobil mechanikovi v dílně
a projet se městskou dopravou
nebo taxíkem. Musím přiznat,
že s tím mám nemilou zkušenost. Velmi
dobře si pamatuji situaci (ještě před Uberem), když jsem se málem opozdil na důležitou schůzku, protože autobus, kterým Trh s náhradními vozidly funguje už spousjsem chtěl jet, nepřijel.
tu let. Není to tedy nic nového, že je možné si po dobu opravy předem objednat
automobil od firmy specializující se na pronájem. Cena služby je plně hrazena uživatelem a záleží jen na individuálně sjednaPři dlouholeté spolupráci se servisy, které ných podmínkách. Poměrně často je však
poskytují služby vozovým parkům, jsem takový pronájem pro „Nováka” náročný.
zaznamenal výrazné zvýšení povědomí Procedury a náklady jsou často nepřekomajitelů servisů z hlediska navýšení kom- natelnou zdí. Důležitým prvkem je také
plexnosti servisních služeb o doplňkové strach z právních následků vyplývajících
servisní služby. Jejich cílem je zvýšení stan- z případné kolize.
dardní úrovně poskytovaných služeb zá- Naštěstí servisy stále častěji vychází
kazníkům a zajištění úplné mobility pro vstříc očekáváním svých zákazníků tím,

U

Servisy jdou s dobou
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Krátkodobý pronájem
vozidla a náhradní
automobil ze servisu

že investují do držení náhradního vozidla a jeho poskytování za slušnou cenu po
dobu opravy. Tato cena je obvykle mnohem nižší než ceny navrhované autopůjčovnami.
Důležité je, že poskytované automobily nejsou pouze opotřebované modely ze
začátku tisíciletí, ale několik let stará vozidla – stále častěji jsou to nové automobily s vybavením odpovídajícím třídě opravovaného vozidla.
Další výhodou je pohodlný a flexibilní
způsob vyúčtování za půjčené auto ze
servisu. Existují dílny, které nabízejí vozidla k pronájmu na několik hodin – například oprava je plánována po dobu tří hodin a na tuto dobu si můžeme pronajmout
i auto. Jiným případem je vyúčtování za
najeté kilometry. V tomto případě je to výhodné a úsporné řešení zejména pro osoby, které se pohybují pouze v daném regionu nebo se chtějí dostat např. do své
práce. V současné době je nejpopulárnější formou vyúčtování za vypůjčení ve formě paušální částky na den. Platíme fixní
poplatek a nezajímá nás, jestli najedeme
5 nebo 100 km. Ve všech případech, když
pronajímáme vozidlo v dílně, a ne v půjčovně, je důležitým faktem, že ho vracíme
servisu ve chvíli převzetí vlastního vozidla.
Zajímá Vás tato služba? Neobávejte se
a zeptejte se mechanika, zda vám může
nabídnout takové řešení!
WWW.PROFIAUTO.INFO
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Existují zařízení, která sjedou z výrobních pásů jako nerozdělitelný celek,
např. akumulátor, mobilní nabíječka, USB flash disk, plechovka piva aj.
Vždy ale není možné všechny spoje slepit nebo svařit. Některé výrobky musí
být demontovatelné, aby je bylo možné seřídit, vyměnit poškozený nebo
opotřebovaný prvek, abychom mohli vložit nové baterie nebo doplnit kapalinu.

Z

tohoto důvodu se často setkáváme se šrouby a maticemi neboli oddělitelnými šroubovými
spoji. Každý zajisté ví, jak to funguje, ale možná stojí za to si vše
shrnout. Šroub a matice nebo závit v tělese pojí dvě či více částí. Hlavním úkolem závitového spoje je vytváření axiální
upínací síly, která spojuje propojené prvky mechanismu. Prvky v místě spoje jsou
vrtány tak, aby se do otvoru vešel šroub
s hybným uložením. Šroub v takovém spojení může nést pouze axiální zatížení, např.
pokud jsou od sebe spojovací prvky přirozeně odtahovány (hlava válců připojená k bloku motoru). U pevných/nehybných
spojů je důležitá samosvornost závitu neboli nemožnost samovolného povolení
při zatížení aktivní axiální sílou. Metrické
závity jsou samosvorné, ale v případě vibrací a oscilace, jako je tomu ve vozidlech,
jsou vyžadována dodatečná zabezpečení: speciální podložky, matice nebo lepící hmoty/pasty.

Dotahování
a odšroubovávání šroubů
Standardní/normalizované klíče mají přesně takovou délku, aby při síle od 30 do
400 N došlo k náležitému utáhnutí závitu
rukou. K hlavicím a šestihranným maticím

je doporučeno používat očkové klíče nebo
nástrčné klíče se šestiúhelníkovými nebo
dvanáctizubými otvory, které spolupracují se všemi hranami šestiúhelníku. Tyto klíče takto méně poškozují hlavice a matice
než ploché klíče, které spolupracují pouze se dvěma hranami. Teprve na povolené šrouby je možné použít ploché klíče.
Úkolem závitového spoje, jak už víme, je
dosažení vhodného napětí, během kterého šroub působí jako pružina, která mezi
sebou spojuje a upevňuje části. Skutečné
cílové hodnoty tohoto napětí nelze měřit
při montáži. Takové případy jsou možné
v laboratorních nebo testovacích podmínkách. Z těchto důvodů se používají pomocné veličiny, které mohou být snadno měřitelné. Nejčastěji používanou metodou
měření vhodného dotahování šroubů je
používání měrné veličiny – točivého momentu (utahovacího momentu). A co to
vlastně je? Připomenu.
Točivý moment je: (M,T) = Síla (F) x Rameno (s), přičemž točivý moment je vyjádřen v [Nm], síla v [N], a rameno v [m].
K utahování vhodných závitů je nutno
používat momentové klíče, které obsahují ukazatel hodnoty přenášeného momentu nebo jeho omezovač. Nejdůležitější je
způsob dosahování veličiny utahovacího
momentu a jeho přesnost. Z těchto důvodů může poměr cen profesionálního
nářadí dosáhnout až 1:100 pro nářadí „se

Maximální utahovací momenty [Nm] shodující se s ISO 898/1.
Třída tvrdosti šroubu
Rozměr šroubu
M5
M6
M8
M10
M12

M14
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6,8
4,21
7,22
17,5
35
60

147

8,8
5,50
9,50
23
46
79

195

10,9
8,10
14,00
34
68
117

280

12,9
9,50
16,50
40
79
135

stejným“ utahovacím momentem. Nemusí to vždy jít ruku v ruce s přesností nářadí.
Často se během své praxe setkávám s nářadím velmi špatné kvality, kde se odchylka od nastavené hodnoty a té reálné pohybuje v rozmezí až 30 %!
Mějte na paměti, že pouze asi 10 %
z hodnoty utahovacího momentu nářadí
se převádí na tlakovou sílu. Zbývajících 90
% momentu se ztrácí na překonání třecí
síly, z čehož 40 % na tření na závitu a 50 %
na třecí síly pod hlavicí šroubu nebo matice. Níže uvedená tabulka představuje maximální utahovací momenty, které musí
vydržet šrouby a vruty bez plastické deformace. Opakuji – maximální! Ony to určitě vydrží, pokud byly správné navržené.
Točivý moment je tudíž hlavní používanou měrnou hodnotou při dotahování,
která svědčí o jeho kvalitě. Zde jsou některé příčiny, kdy je dosažený moment správný, ale spojení je vadné.
• špatné rozměry šroubů, např. příliš dlouhý nebo příliš krátký šroub nebo příliš
malý průměr závitu;
• nevhodné mazání, např. s použitím maziva nebo bez, s použitím měděné pasty
atd.;
• celkový stav šroubů a závitu, např. poškozený závit nebo špatně vytvořen profil závitu;
• nečistoty, např. jsou hobliny po nařezání závitu ve slepých/neprůchozích otvorech, písek;
• zapomenuté spojovací prvky během
montáže spoje, např. podložky nebo
těsnění.
Momentálně se v průmyslu často používá kombinovaná technologie dotahování. Je sledován utahovací moment, jakož
i úhel otáčení. Jak je tedy definován úhel
otáčení (dotahování)?

PROFI SERVIS
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Úhel otáčení (dotahování) je otáčení
hlavice šroubu o zadaný úhel od momentu dotahování s vhodnou hodnotou (hodnota nastavení momentového
klíče potvrzená jeho uvolněním během
utahování). Moment uvolnění (specifické „kliknutí” klíče) je dosažen po zašroubování šroubu a dotažení k tomuto
vhodně nastaveným momentem. Zároveň je to definovaný výchozí bod měření dotahovacího úhlu, na co se často zapomíná.
Úhel otáčení se měří ve stupních (°).
U stoupání závitu 1,5 mm se šroub po dosažení předpokládaného momentu a při
dodatečném dotažení o jednu celou otáčku (= 360°) utáhne spoj o 1,5 mm.
Dotahování šroubových spojů s úhlem
je přesnější než pouze s utahovacím momentem, protože změna délky a s tím
související spínací síla šroubů při dotáhnutí o hodnotu stoupání závitu a množství jejích otáček bude přesně vyznačena.

To znamená, nejdříve „klik” o určené síle,
a potom zadaný úhel!
Sledování těchto dvou parametrů nám
dává jistotu spojení tak, jak ji navrhl inženýr.
Naši pozornost musí vždy upoutat neslučitelnost, tzn. „bude zle”, pokud:
• již dosahujeme určeného úhlu, ale moment nenarůstá,
• úhel ještě nebyl dosažen a aktuálně používaný moment silně narůstá.
Účinky neúmyslného rozpojení závitu jsou
katastrofální pro celé zařízení a jsou nebezpečné. A stává se to při příliš slabém,
jako i při destruktivně silném dotahování
(častý případ při výměně pneumatik, svíček, těsnění olejové vany, senzorů atd.).
V takovém případě dochází k plastické
deformaci materiálu neboli jednodušeji
– strhnutí závitu. Samo se to nikdy nestane, nutný je „lidský faktor“! Zase doplácíme na svou neznalost.
Zcela nepřípustné je přidávání „pro jistotu“ ještě několik „ňútnů“ nebo ze 20°.

To je velmi důležité při dotahování krytů
všeho druhu a prvků s těsněním, jako např.
vodní čerpadla. Těsnění je pak vystaveno
nadměrné deformaci a řemenice pohonu
již nepracuje ve stejné rovině jako jiné válečky/kotouče. Efektem je značné zkrácení životnosti všech systémových prvků.
Správné používání momentových klíčů musí být povinně a bezpodmínečně
dodržované. Tímto se vyhneme nejistotě, zda je spojení stabilní, a vyhneme se
následkům případné havárie a s tím souvisejícími náklady na reklamace, opakované opravy a nespokojenosti zákazníka.

PIOTR
URBANEK
expert ProfiAuto
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NAŠI ODBORNÍCI ODPOVÍDAJÍ
Lukasz Czauderna

Poradce pro rozvoj servisů ProfiAuto

Mladí divočáci na
ženy za volantem
nestačí
Mezi řidiči panuje přesvědčení,
že ženy si za volantem vedou hůře než muži. Zajímavé je, že se
k tomu dokonce přiznává část
žen. Muži spíše neradi. Dokonce i ti, kteří se necítí být mistry
volantu, to raději doma v koutě spolknou.
Výzkumy provedené psychology potvrzují, že neexistuje jednoznačná odpověď na otázku,
kdo jsou lepší řidiči: ženy, nebo
muži. Každé pohlaví se vyznačuje odlišným stylem jízdy.
Zhoubná podstata hormonů
Rozdíly vyplývají z nadměrného množství testosteronu. Jde
o základní mužský hormon patřící do skupiny androgenů. Je
nezbytný pro správnou činnost
organismu. Testosteron kromě
vlivu na sexuální funkce, nárůst
svalové hmoty, rozložení tukové
tkáně, tón hlasu nebo ochlupení
předurčuje také percepci a implikuje vnímání reality. Jinými slovy, testosteron řídí proces činění
rozhodnutí. Právě proto se obě
pohlaví nedokáží v životě a na
silnici sjednotit. Ženy mají tohoto hormonu 10-20krát méně.
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Testosteron v životě
a na silnici
Přílišná sebejistota – předjíždění středem, vynucování přednosti nebo jízda po požití alkoholu. Přece se vejdu, je tam
tolik místa. Silniční policie mě
nikdy nestaví, tak proč by mě
měli chytnout zrovna po pár panácích. Tak vnímají situaci muži.
U ženy se okamžitě rozsvítí kontrolka s nápisem „následky“. Ta
u mladých mužů bohužel zatím
zůstává nepřipojena ke zdroji
energie, proto se cítí jako páni
nad životem a smrtí.
Riskantní rozhodnutí – muži
dostávají amok, když musí čekat
na křižovatce za vozidlem, které
řídí žena, protože ta se nedokáže zařadit do provozu. Ženy na
vyhodnocení situace potřebují více času. Muž učiní rozhodnutí rychleji. Nemusí být nutně
správné a bezpečné, ale jistě bude dynamické. Orientace – muži mají lepší orientaci v terénu
a lépe dokáží vyhodnotit vzdálenost. Ženy mají větší tendence
bloudit a navíc problémy s citem
pro vzdálenost. Tyto rozdíly jsou
obzvláště patrné během parkování. Ženám tato činnost zabere mnohem více času. Agresivita za volantem – šarvátky, násilí,
blokování levého jízdního pruhu
v koloně – takové chování není
cizí nejednomu chlapovi. Těší je
euforie z dominance nad jinými.
Žena vnímá auto jako dopravní
prostředek, k přemístění z bodu
A do bodu B. Pro muže je důležitá samotná cesta. Za volantem
se cítí jako rytíři na bitevním poli a dokazují tak jiným, jak by se
mělo jezdit.

Shrnutí
Neexistuje jednoznačná odpověď na otázku, kdo je lepší řidič.
Statistiky ukazují, že muži jsou
zodpovědní za nehody s nejhrozivějšími následky. Ovšem
na straně žen leží ťukance, srážky a obtížně vysvětlitelné silniční situace.
Na (ne)štěstí produkce testosteronu společně s věkem klesá.
Nejvyšší hladiny jsou zaznamenávány u 20letých mužů. Čtyřicátník ho už má o polovinu
méně a šedesátník o polovinu
méně než čtyřicátník. Právě proto mladý řidič nedokáže pochopit staršího a myslí si, že po šedesátce by měl člověk odevzdat
řidičský průkaz jen proto, že jede příliš pomalu – tzn. dodržuje předepsanou rychlost. Mladík
nejednou z nedostatečné dynamičnosti viní „babu za volantem“.
Když rozpozná seniora, hodí ho
do stejné přihrádky, v níž se už
nachází žena. Je zvláštní, že se
tato devíza nesetkala s přijetím
pojišťovacích firem. Možná je realita jiná?

Bezpečnostní systém
a pneumatiky
Výrobci při vybavování aut bezpečnostními systémy předpokládají, že se řidič po silnici
pohybuje autem, které je v pořádku a je vybaveno pneumatikami jednoho typu s podobným opotřebením. V Německu
se ke kvalitě obutí přistupuje velice přísně, musí mít nejen správnou výšku dezénu, ale také musí

být přizpůsobeno modelu a objemu motoru. Bohužel polské
předpisy nedrží krok s měnícími se technologickými podmínkami a připouštějí používání různého obutí na obou nápravách.
Horší je, že je zákonem povoleno používat obutí pro různé
sezóny. Proto (z úsporných důvodů) část řidičů praktikuje nasazení zimních pneumatik výhradně na jednu nápravu. Kvůli tomu,
že většina aut má přední pohon,
najdeme zimní pneumatiky na
této nápravě.
Jak to může dopadnout?
Takže když máme vepředu lepší pneumatiky (máme na mysli zimní), bude mít naše auto
tendence k přetáčivosti (utíkání zadní části vozidla). Pro průměrného řidiče je to horší, než
zvládnout nedotáčivost. Za druhé, problémy během pohybu na
pneumatikách horší kvality vysílají signál, že je povrch kluzký
a je třeba zachovávat obzvláštní opatrnost. Pokud máme lepší obutí vepředu, zachováme sice optimální přilnavost během
pohybu a brzdění na kluzkém
povrchu, ale bude pro nás těžší pociťovat hranice přilnavosti
zadních kol. Proto výrobci pneumatik doporučují nasazování
méně opotřebených pneumatiky na zadní část vozidla.
Podle našeho hodnocení bychom neměli připustit nadměrné opotřebení pneumatik na
kterékoliv z náprav, proto by během sezónní výměny mělo rotovat obutí vpředu-vzadu. Nasazování zimních pneumatik jen na
jednu nápravu je nebezpečná
a nezodpovědná praxe, přestože
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to předpisy povolují, a povolují
to, protože v Polsku stále neexistuje regulace týkající se pohybu
na sezónních pneumatikách. Vyplatí se mít na mysli, že nesprávně zvolené pneumatiky nebo jejich nerovnoměrné opotřebení
budou narušovat činnost bezpečnostních systémů, které se
budou snažit udržovat trakci auta za situací, které to nevyžadují.
Zimní jízda v Česku
a na Slovensku
V České republice je povinnost
mít na motorovém vozidle, které má nejméně čtyři kola a používá se pro přepravu osob nebo
nákladu, obuté zimní pneumatiky v případě, že je mezi 1. listopadem a 31. březnem a zároveň
se nachází na vozovce souvislá
vrstva sněhu, ledu či námraza
nebo se předpokládá, že se tyto jevy mohou na silnici vyskytnout. Na Slovensku jsou pravidla
pro zimní pneumatiky skoro stejná jako v Česku. Pokud je na vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námraza, musí mít řidič
motorového vozidla M1 a N1 na
všech nápravách zimní pneumatiky s označením M+S.

ELM327
– má to smysl?
V souladu s předpisy EU musí mít
každé auto vyrobené po roce
2003 ve vybavení diagnostický
konektor OBD2. Právě k němu
se mechanik připojuje, aby rozpoznal závadu. Následně padá
rozhodnutí o případné opravě,
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což se pojí s dalšími náklady.
Část mechaniků „samorostů“ ráda používá diagnostické rozhraní ELM327, ale může
nám s něčím pomoci? To záleží na tom, jaké výsledky očekáváme. S velkou slávou ale počítat nemůžeme a podle názoru
mnoha uživatelů internetu to
jsou jednoduše vyhozené peníze. I když si někteří myslí, že za
tuto cenu se vyplatilo zařízení
otestovat. Rozhraní se bezdrátově spojuje s diagnostickým
softwarem. Lze si ho stáhnout
na smartphone v bezplatné nebo placené verzi. Placená nabízí více možností, ale nadále nenahradí profesionální zařízení.
Jaké vady lze diagnostikovat?
Nejčastěji poruchy spojené
s prací motoru a systémem kontroly emisí spalin. Někdy se to
také týká systémů: přívodu paliva, palivového a zapalování. Informace získáme v podobě kódu chyby a případné možnosti
jeho zrušení. Bohužel, neověříme si chyby pocházející ze součástí vybavení auta, jako jsou
airbagy nebo senzory ABS, ESP.
Je zařízení bezpečné?
Značná část rozhraní jsou čínské
produkty neznámého původu.
Připojením takového gadgetu
do zástrčky můžeme instalaci
poškodit. V některých zemích
můžeme za připojení zařízení do
konektoru dostat pokutu, protože policie ho může interpretovat jako výrobek falšující emisi spalin.
Shrnutí
ELM327 nelze chápat jako levnou náhražku profesionálního

diagnostického počítače. Dokonce i když gadget odhalí
chybu, nerovná se její zrušení
opravě, o čemž nás dokonce informuje aplikace spojující se se
zařízením. Amatér čtoucí chybu
může mít problém s jeho interpretací a opravdový problém
s poruchou bude ležet někde
jinde. Nelze zde spoléhat na
rady uživatelů internetu, protože každý případ je jiný a my
poneseme náklady na financování nesprávného rozhodování,
když poškození mělo ve skutečnosti prozaický charakter, např.
v podobě poškozené hadičky.
ELM327 může být užitečný během cesty na dovolenou. Jednoduše můžeme přečíst chybu
z motoru, což nám umožní učinit rozhodnutí o pokračování
cesty. Tady ale budou užitečné
elementární informatické a mechanické znalosti.

prodávaná od poloviny listopadu do 1. března, zamrzá při teplotě -20 st. C.
Teplota zamrznutí benzínu
je -45 st., díky čemuž v našem
podnebném pásmu problém se
zamrzáním benzinu prakticky
neexistuje. To samozřejmě neznamená, že majitelé benzinových aut nemají problémy. Kvůli
přidávání biosložek a vstřebávání vody z ovzduší se tato voda dostává do nádrže. Benzin je
o asi 25 % lehčí než voda a nemísí se s ní. Voda se vždy shromažďuje na dně. Pokud ji nasaje
čerpadlo, může zmrznout buď
ve filtru nebo v hadicích.
Jak si s problémem poradit?
Uživatelé benzínových aut by
neměli zapomínat, aby v mrazivé dny nejezdili na rezervu.
Dobrým řešením je také používání prostředků do paliv vázajících vodu. Odmrazuje palivo a chrání před opětovným
zamrznutím.
Do dieselových motorů před
tankováním používejte přísadu působící proti vysrážení parafínu, díky tomu se palivový filtr neucpe.
Tankujte u osvědčených, reAkumulátor nabitý, startér se nomovaných čerpacích stanic.
otáčí a pořád máte problém
s nastartováním auta? Možná
zmrzlo palivo? Problém se týká ve větší míře majitelů dieselů
než benziňáků.
Motorová nafta prodávaná
v létě na čerpacích stanicích
může zmrznout už při teplotě 0 st. Přechodná nafta, dostupná od 1. října do 15. listopadu, zamrzá už při -10 st. Zimní,

Jízda na rezervu
škodí – obzvláště
v zimě

WWW.PROFIAUTO.INFO

PROFIŽIVOTNÍ STYL

PROFI ŽIVOTNÍ STYL
AUTEM PO... ČESKOSLOVENSKU

AUTEM PO...

ČESKOSLOVENSKU

Během našeho dalšího putovního seriálu po Československu se
společně podíváme do dob našich prapraprababiček ve Valašském
54 	ProfiAuto/ Bratislava Tourist Board/visitbratislava.com

muzeu v přírodě ve Zlínském kraji a na nejzajímavější turistická
lákadla hlavního města Slovenska v Bratislavském kraji.
WWW.PROFIAUTO.INFO
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dřevěnými stavbami. Mlýnská dolina je
naopak nejmladším areálem s funkčními
technickými stavbami, které dokumentují
rozvoj a specializaci hospodářství ve vesnici od poloviny 17. do 19. století. Valašská
dědina je nejrozsáhlejším areálem, který
svou členitostí připomíná skutečnou podobu beskydských vesniček z období od
konce 18. století do 50. let 20. století.

V

e Zlínském kraji vás zavedeme
a představíme největší a nejstarší skanzen ve střední Evropě, kde se vydáte do dávných
dob a poznáte lákavý a přitom
drsný život malebného Valašska. Naopak
v Bratislavském kraji vám ukážeme, že
hlavní město není pouze o Bratislavském
hradu, který je symbolem města, ale třeba o skvostném hradu Devín.
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Lidové umění a tradice
našich předků
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm patří mezi významnou českou
národní kulturní památku, která byla založena v roce 1925 sourozenci Jaroňkovými.
Celé muzeum usiluje o rekonstrukci skutečných příběhů a oživení starých lidových
tradic, umění, technik a společenského

Mimo jiné za návštěvu stojí také pamětihodnosti v blízkém okolí Rožnova pod
Radhoštěm, jako jsou Pustevny (1018 m n.
m) s příjemnou procházkou k soše boha
Radegasta a ke kapli svatého Cyrila a Metoděje na vrcholu Radhoště. Na Pustevny
můžete pohodlně vyjet autem a zaparkovat na placeném parkovišti či vyjet lanovkou z Trojanovic anebo vyjít pěšky po turisticky značených cestách.

Historie z dob Velké Moravy
Bratislava, hlavní město Slovenska, je
v hledáčku turistů poměrně krátkou dobu. Bratislava leží na řece Dunaj a získá si
vás svými krásnými panoramaty, historií,
architekturou a samozřejmě i gastronomií.
Dominantou města je Bratislavský hrad,
hrdě se týčící 80 m nad levým břehem
Dunaje, který svou historií sahá až do 10.

života a zábavy našich předků a právem
se označuje jako živé muzeum. Muzeum
čítá více než 100 originálních roubených
staveb, které jsou rozděleny do tří tematických areálů Dřevěného městečka, Mlýnské doliny a Valašské dědiny.
Dřevěné městečko je nejstarším areálem, který se rozkládá v rovinatém terénu
městského parku a ukazuje podobu historického náměstí tvořeného originálními
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století, kdy tvořil důležitou pohraniční pevnost Uherska. Při návštěvě Bratislavy byste rozhodně neměli vynechat katedrálu sv.
Martina na Starém Městě, ve které bylo korunováno 11 uherských králů a jejich manželek, byla zde uložena královská koruna
a dodnes je v podzemní kryptě klenotnice.
Dále si můžete prohlédnout extravagantní Modrý kostel sv. Alžběty Uherské v secesním stylu z počátku 20. století, vyhlídkovou věž UFO vysokou bezmála 100 m,
velkolepý památník Slavín věnovaný padlým sovětským vojákům 2. světové války
či proslulou pouliční sochu Čumila. Další
zajímavou atrakcí v okolí Bratislavy je bezesporu hrad Devín nacházející se na mohutném skalním útesu u soutoku Moravy
a Dunaje a ležící přibližně 10 km od centra hlavního města. Jedná se o zříceninu
v gotickém stylu, která sahá až do dob Velké Moravy. Devín byl v minulosti významným královským hradem, a to až do roku
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1805, než hrad rozmetala napoleonská ar- Bratislava
máda do současné podoby.
– JAK SE TAM DOSTAT
Zdroj foto:
Bratislava Tourist Board/visitbratislava.com Bratislava má velmi dobrou dostupnost ze
všech směrů. Z Prahy a Ostravy je to okolo 3,5 hodin jízdy a z Brna zhruba 1,5 hoValašské muzeum v přírodě
diny. Pro parkování v Bratislavě můžete
– JAK SE TAM DOSTAT
využít početná placená podzemní a venValašské muzeum v přírodě leží v městě kovní parkoviště.
Rožnově pod Radhoštěm v okrese Vsetín. Zdarma můžete zaparkovat na parkovišLidové muzeum se nachází zhruba hodinu ti pod Mostem Lafranconi v Botanické ulijízdy z Ostravy přes Frýdek-Místek a Frenš- ci či na parkovišti při Starém mostě na Tytát pod Radhoštěm. V blízkosti muzea mů- ršově nábřeží.
Adresa:
žete využít bezplatné parkoviště.
Turistické informačné centra,
Adresa:
Bratislava centrum
Valašské muzeum v přírodě
Klobučnícka 2
Palackého 147
Bratislava
Rožnov pod Radhoštěm
811 01
756 61
E-mail: touristinfo@visitbratislava.com
E-mail: muzeum@nmvp.cz
Tel: +421 2 5441 9410
Tel: +420 571 757 111
Web: https://www.visitbratislava.com
Web: https://www.nmvp.cz/roznov
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Rolex – Cosmograph Daytona
Společnost byla založena v roce 1905 v Anglii Hansem Wilsdorfem. Až po první světové
válce přesídlila do Ženevy. V roce 1953 Edmund Hillary, první člověk, který vystoupil na
Mount Everest, měl na ruce hodinky Rolex Explorer. Momentálně je firma největším výrobcem exkluzivních hodinek na světě.

Mimo snubního prstenu jsou hodinky jediným šperkem, který může pravý
džentlmen nosit. Naštěstí rozmanitost modelů umožňuje, v závislosti
na věku, životním stylu, pracovní pozici nebo okolnostech, najít vhodný typ pro
každou příležitost.

K

dyž řekneme hodinky, tak se nám
okamžitě vybaví Švýcarsko. Je to
úžasné, že se celá světová produkce hodinek střední a vysoké
třídy koncentruje v jedné zemi
a dokonce v jednom kantonu – poblíž Ženevy, v okolí zvaném Valee de Joux (hodinkové údolí). Tento fenomén objasňuje kniha „Swiss Made: The Untold Story

Behind Switzerland’s Success” (Vyrobeno ve Švýcarsku. Neznámá historie švýcarského úspěchu) od R. Jamesa Breidinga.
Autor popisuje, jak došlo k tomu, že taková malá, horskými hřebeny obklopená země získala pozici světové jedničky
v tolika oblastech: bankovnictví, logistika, potravinářství, chemický průmysl
a turistika. V knize se nachází seznam

prestižních švýcarských hodinek. Když
říkáme prestižní švýcarské hodinky, myslíme tím značky, jako jsou: Omega, Longines, nebo IWC Schaffhausen? Bohužel
jsou to sice skvělé hodinky, které nám
budou sloužit po celá léta, ale určitě nepatří do „první“ ligy. Na Breidingově seznamu se neocitly. Jaké značky tedy patří mezi TOP 10?

Blancpain – Villeret
Společnost založil v roce 1735 Jehan-Jaques Blancpain ve Villeret a je tak nejstarší švýcarskou manufakturou vyrábějící hodinky. Je proslulá mj. produkcí nejkomplikovanějších
mechanických hodinek na světě, které se jmenují Blancpail 1735. Jeden kus se vyrábí 18
měsíců. Značka Blancpain se chlubí tím, že nikdy nevyráběla, nevyrábí a nebude vyrábět
quartzové hodinky ani hodinky s digitálním displejem.

Cartier – Tank

Patek Philippe – Nautilus

Louis-Francois Cartier byl především klenotník. Proto, když v roce 1847 převzal hodinářskou dílnu, se název Cartier začal spojovat s luxusními klenotnickými hodinkami a šperky. První hodinky vyrobila firma v roce 1904. Model Tank vznikl v roce 1966 a měl řadu variant – Chinois, Americaine, Allonge atd.

1. května 1839 dva polští imigranti, Antoni Patek a Franciszek Czapek, založili v Ženevě
společnost se značkou Patek, Czapek & Cie. Hodinky značky Patek-Philippe neustále patří k nejlepším a nejdražším na světě. V roce 1933 byly vyrobeny pro amerického bankéře Henryho Gravese na tehdejší dobu nejkomplikovanější kapesní hodinky s 24 funkcemi.
Tento exemplář byl v roce 1999 prodán na aukci za 11 milionů dolarů a pak znova v roce
2014 za 24 milionů dolarů.

Jaeger-LeCoultre – Reverso
Společnost vznikla v roce 1833 a stále sídlí ve vesnici Le Sentier, samozřejmě ve Vallee de
Joux. Název pochází od příjmení hodinářského mistra Edmonta Jaegera a jeho společníka Antoineho LeCoultreho. V roce 1930 získali uznání v celé branži po prezentaci revolučního modelu Reverso. Tento model byl navržen pro milovníky hry pólo. Hodinky měly vyjímatelné pouzdro, které šlo snadno otočit číselníkem dolů.

Audemars Piguet – Royal Oak
Firma byla založena v roce 1875 24letým Julesem Audemarsem a 22letým Edwardem-Augustem Piguetem ve švýcarském Valee de Joux (hodinkovém údolí). Společnost zavedla
do světa mechanických hodinek celou řadu inovací, které se stále využívají v mnoha významných hodinářských manufakturách. Hlavním modelem je Royal Oak, pojmenovaný
podle lodí britského královského námořnictva.

Parmigiani Fleurier – Kalpa
V roce 1976 Michel Parmigiani, mladý restaurátor hodinek, otevřel svou vlastní dílnu v Couvet. Byla to doba, kdy takzvaná quartzová krize začala ničit hodinářský průmysl. Během
dne restauroval historická díla, ve volném čase pustil uzdu kreativitě a snil o komplikovaných hodinkách. V roce 1996 byla založena a oficiálně uvedena na hodinářský trh v Beau-Rivage Palace v Lausanne značka Parmigiani Fleurier. Podle koncepce značka spojuje tradiční hodinářské umění s nejmodernějšími technologiemi.

Breuget – Classique
Společnost byla založena Abrahamem Louisem Breguetem v Paříži v roce 1775. Až v roce
1976 se nastěhovala do Valee de Joux, kde současně sídlí. Říká se, že v době Bitvy u Waterloo
jak Wellington, tak Napoleon Bonaparte porovnávali čas pomocí hodinek značky Breguet.

Vacheron Constantin – Patrimony

Piaget – Altiplano

Jedna z nejstarších manufaktur na světě, která je stále v provozu. Byla založena v Ženevě
v roce 1755 Jeanem-Marcem Vacheronem. Zabývá se výrobou exkluzivních hodinek. Firma se drží nejvyšších standardů, což oceňuje mnoho známých osobností včetně lídrů řady států, ke kterým patří také členové královských rodin.
MATERIÁLY
60 	TISKOVÉ
Adobe Stock

Společnost, která vznikla v roce 1874 ve švýcarské vesnici La Cote aux Fees, je stále spravována potomkem zakladatele Georgese Piageta. Žádný model by neměl být „populární”, neboť se všechny vzory vyrábějí ve velmi malých sériích.
WWW.PROFIAUTO.INFO
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TRÉNUJTE
DOMA

Trénink připravila Ewelina Jarząbek
ze Studia GTS v Katovicích.

Tentokrát jsme přizpůsobili
trénink podzimně-zimnímu
počasí a nabízíme vám cvičení, která
můžete cvičit doma. Trénink by měl být rychlý,
energický a krátký. Jediné, co potřebujeme
k tomuto cvičení, je posilovací guma
a trocha volného prostoru v místnosti.
62 	Przemysław Jendroska
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1. Tři varianty dřepu s posilovací gumou:

3. Zvedání ramen

– Rozkročte nohy do široka, chodidla a kolena nasměrujte ven
a. Narovnejte se a současně se nadechněte
b. Zvedněte narovnané ruce nad hlavu
c. Zvedněte narovnané nohy do bodu
Zapojené svaly: čtyřhlavé, deltové, přitahovače

– Narovnejte záda a napněte břišní svaly
– Zvedněte ruce do výšky ramen
Zapojené svaly: deltové

c

4. Zvedání nohy
v pozici na čtyřech
– Záda udržujte rovně v pozici prkna
– Zvedněte nohu a vydechněte si
Zapojené svaly: hýžďové, přímé břišní,
bedrokyčelní

2. Úkrok dozadu
– Udržujte pravý úhel v obou kolenních kloubech
– Pamatujte na rovná záda
Zapojené svaly: čtyřhlavé, dvouhlavé, přitahovače

5. V ertikální nůžky v pozici
prostého sedu
– Opřete se na předloktích, napněte břišní svaly
– Opakujte cvičení 30krát
Zapojené svaly: přímé břišní

64 	Przemysław Jendroska
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SPOLEČNOST GCAR SERVICES S.R.O.

POSKYTUJEME PROFESIONÁLNE
PORADENSTVO ZÁKAZNÍKOM, PRETOŽE
SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV JE U NÁS
NA PRVOM MIESTE

Spoločnosť AUTOPELA
pôsobí na trhu už od roku
1993 a v súčasnej dobe
prevádzkuje tri predajne
v Banskej Bystrici,
Martine a Prievidzi,
kde zamestnáva 18
pracovníkov. Spoločnosť
AUTOPELA sa zaoberá
predajom a distribúciou
autodielov, autosúčiastok
a autokozmetiky hlavne
pre stredné Slovensko
a je významným
distribútorom talianskej
autokozmetiky MAFRA
po celom Slovensku.
Spoločnosť sa stala
partnerom ProfiAuto
od 1. októbra 2019.

Kontakt:
AUTOPELA SLOVAKIA, spol. s.r.o.
Kynceľová 4316/10
Kynceľová 974 01
Tel.: +421 905 174 752
Web: www.autopela.sk
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„Sme moderná, rozvíjajúca sa spoločnosť,
ktorá sa venuje predaju a distribúcii tých
najlepších autodielov. Úzko spolupracujeme s najväčšími a najvýznamnejšími dodávateľmi pre automobilový priemysel,“
hovorí Ján Kapustík, majiteľ AUTOPELA
a dodáva: „Naším cieľom je poskytnúť zákazníkovi kvalitu, ktorej veríme, za najlepšie ceny, ktoré jej zodpovedajú.“
Spoločnosť AUTOPELA neustále rozširuje svoj sortiment o nové značky a v súčasnej dobe ponúka tovar od približne 500
renomovaných značiek a výrobcov, ktorí
dbajú na kvalitu a efektivitu každého ich
produktu. Ponúkajú značky ako MONROE,
MAFRA, BOSCH, SKF, CASTROL, SHELL, MOBIL, MANN, TRW, LUCAS a mnoho ďalších.
Súčasťou ich širokej ponuky je tiež predaj
servisnej techniky a náradia.

Medzi konkurenčné výhody pobočiek
AUTOPELA podľa majiteľa patrí: „Profesionálny prístup, precízny servis a rýchle dodanie tovaru našim zákazníkom v rámci každého regiónu. Zameriavame sa na predaj
produktov do autoservisu a práve profesionálne poradenstvo našich zamestnancov
je našou veľkou výhodou! Naši zákazníci tak nemusia strácať čas hľadaním optimálneho výrobku a môžu sa venovať svojej práci.“
Spoločnosť AUTOPELA okrem iného
pred rokom zakúpila profesionálny stroj
na čistenie DPF filtrov určený pre osobné
i nákladné automobily. Tento stroj ponúkajú všetkým servisom, pričom znečistený filter preberú priamo u zákazníka, následne
ho vyčistia a doručia späť v krátkom čase
spolu s protokolom, kde sú uvedené hodnoty pred a po vyčistení. Túto ich výnimočnú službu využíva stále viac zákazníkov.
Spoločnosť AUTOPELA okrem iného kladie veľký dôraz aj na zlepšovanie schopností celého tímu. Pravidelne sa zúčastňujú profesionálnych, produktových
a obchodných školení a kurzov, výstav,
veľtrhov, kongresov, a zároveň organizujú svoje vlastné produktové školenia pre
zamestnancov a zákazníkov. V neposlednom rade pravidelne organizujú športové akcie pre zákazníkov a zamestnancov
a sú dokonca sponzormi niekoľkých športových podujatí.

„Okrem hlavných oblastí dovozu a distribúcie autodielov pre osobné, úžitkové
a nákladné vozidlá ponúkame vybavenie
a zariadenie pre autoservisy, diely pre motocykle, špeciálne produkty pre tuning,
autodoplnky a autopríslušenstvo,“ hovorí
Ján Kapustík.
Spoločnosť AUTOPELA sa stala oficiálnym partnerom spoločnosti ProfiAuto od 1. októbra 2019. „Dôvodom, prečo
sme vstúpili do siete ProfiAuto je, že sa
snažíme neustále hľadať nové možnosti,
ako skvalitniť služby pre zákazníka, zlepšiť dostupnosť produktov a celkovo zdokonaliť kompletný servis. Pevne veríme, že
rozhodnutie nadviazať našu spoločnú spoluprácu bude prínosom nielen pre nás, ale
hlavne pre našich zákazníkov,“ vysvetľuje
Ján Kapustík a dodáva: „O vstupe sme rozmýšľali necelé dva roky.“
WWW.PROFIAUTO.INFO
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TIP NA PROFIAUTO SERVIS
FUN CARS

TIP NA PROFIAUTO SERVIS
FUN CARS

FUN CARS

Našiel prácu, ktorá ho
baví a napĺňa. Daniel
Mičej si v roku 2012
zariadil vo Vranove
nad Topľou svoj
vlastný autoservis
s názvom Fun Cars.
I keď začiatky pre
neho neboli vôbec
ľahké, postupom času
si dokázal vybudovať
vlastné zázemie,
ktoré neustále
zlepšuje. Ako sám
hovorí, nemá rád, keď
jeho servis stagnuje.
Kontakt:
ProfiAuto Service Fun Cars
Budovateľská 31
093 01 Vranov nad Topľou
Telefón: +421 905 537 026
E-mail: danielmicej@gmail.com
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A

utá ho fascinovali od malička.
Každé prázdniny, ktoré strávil
u svojich starých rodičov, pre
neho znamenali útek k susedovi, ktorý mal hneď vedľa dielňu a opravoval tu autá. Veľmi rád ho sledoval a už vtedy ho napadlo, že keď bude
veľký, tak presne táto práca by ho bavila. Po skončení školy si hľadal prácu, ktorá by ho zároveň napĺňala a bavila. Vystriedal niekoľko zamestnaní, ale ani jedno
jeho požiadavky nespĺňalo. Preto sa vo
svojich 21 rokoch rozhodol založiť si vlastný autoservis.
Prispel k tomu i fakt, že sa okolo áut
vlastne stále motal. V januári 2012 si preto prenajal svoje prvé priestory. Nešlo však
o žiadnu luxusne vybavenú dielňu. K dispozícii mal len montážnu jamu bez ďalších
možností. Veľmi dobre ale vedel, že nejako musí začať. Po necelých dvoch rokoch
sa rozhodol, že je potrebné posunúť sa zase o trochu ďalej, pretože začal pociťovať

stagnáciu. Dohodol sa teda na prenájme
ďalších priestorov, ktoré boli síce väčšie,
ale ich stav bol katastrofálny.
Nezostávalo mu teda nič iné, len sa pustiť do prestavby. Po jej dokončení bol milo prekvapený úspechom, ktorý sa dostavil. Zákazníkov k nemu chodilo stále viac.
On sám bol veľmi spokojný, pretože jeho
servis naraz disponoval dvomi zdvihákmi
a pneuservisom. A pretože zákazníci pribúdali, rozhodol sa rozšíriť servis o tretí
zdvihák. „Stále som však nebol spokojný,
pretože sa mi zdalo, že tam nebolo dosť
miesta a tiež som začínal mať znovu pocit,
že začíname stagnovať. Prenajaté priestory
mi tak opäť začali byť malé. V tej dobe som
premýšľal o kúpe vlastnej budovy,“ hovorí
Daniel Mičej, majiteľ autoservisu Fun Cars.
V máji 2019 sa mu konečne podarilo
kúpiť halu, v ktorej si mohol zariadiť všetko podľa svojich predstáv, čo ale opäť znamenalo kompletnú prestavbu. „Bola to
dennodenná drina a urputné štyri mesiace
WWW.PROFIAUTO.INFO

práce. Počas tej doby som značne zanedbával rodinu, za čo by som sa chcel obzvlášť manželke ospravedlniť. Nakoniec
sa mi ale prestavba podarila, a to vďaka
spolupráci s ProfiAuto, ktoré mi ukázalo
smer, akým autoservis dokončiť,“ hovorí
Daniel Mičej.
V autoservise sú na prácu dvaja, od nového roka však budú mať dve šikovné posily. V portfóliu služieb majú kompletné
opravy motora a prevodoviek, diagnostiku všetkých značiek, podvozkový servis,
prípravu áut na STK, výmenu oleja v automatických prevodovkách, výmenu brzdovej kvapaliny, opravu brzdového systému,
karosárske opravy bez lakovania, opravy
po nehode a mnoho ďalšieho.
„V koncepte ProfiAuto som len krátko, ale
už mi stihli poradiť smer, ktorým by som
mal svoju novú dielňu viesť a spoločne sa
nám podarilo zrealizovať jednu zo zastávok PitStopu. Celkovo sa mi na ProfiAuto
páči jeho koncept od farieb až po plány do
budúcnosti,“ hovorí Daniel Mičej.
Pretože ako sám hovorí, nerád stagnuje, rád by v budúcnosti svoj servis rozšíril
o autolakovňu a karosáreň. Tieto dve veľké
investície ale budú musieť zatiaľ počkať.
Musí mu ich totiž splatiť dôvera zákazníkov,
ktorým chce poskytovať kvalitné a rýchle
služby. Dôraz kladie na ľudský prístup, pretože v prípade potreby musí byť mechanik vždy nápomocný a vyjsť zákazníkovi
v ústrety. To chce potvrdiť aj tým, že v blízkej dobe chce do svojho autoservisu zakúpiť dva náhradné automobily, ktoré si
budú môcť jeho zákazníci počas opravy
zdarma zapožičať.
Voľného času Daniel Mičej veľa nemá,
pretože jeho práca je i jeho koníčkom. Keď
už si ale nejaký čas nájde, snaží sa ho venovať svojej manželke Alexandre.
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TIP NA PROFIAUTO SERVIS
PROFIAUTO SERVICE ZDENĚK BÁRTA

PROFI PARTNEŘI
SEZNAM NAŠICH PARTNERŮ

ZDENĚK BÁRTA,
Už dlouhých 21 let je v Ostravě – Porubě
autoservis, který patří Zdeňkovi Bártovi.
Začínal zde poskromnu, ve stodole, kde
bylo potřeba každou zimu postavit kamna,
aby mohl pracovat. Postupem času svůj
servis zvelebil a nyní v něm zaměstnává
i své dva syny, Davida a Tomáše.
Kontakt:
ProfiAuto Service Zdeněk Bárta
Záhumenní 2354
708 00 Ostrava – Poruba
Tel.: 596 913 875
Mobil: +420 736 614 770
E-mail: badcar@seznam.cz
Web: www.badcar.cz
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OSTRAVA – PORUBA

Z

deňka Bártu to k autům táhlo už odmala.
Vše přisuzuje tomu, že jeho otec tenkrát
jezdil s náklaďákem, což se mu velmi líbilo. Začátky jeho autoservisu se datují 21
let zpátky. Kamarádi ho odrazovali od založení autoservisu „na konci světa“ a místo toho mu
radili, aby svůj autoservis vybudoval v centru města, protože je důležité být v centru dění.
On si však stál za svým a postupem času zjišťoval, že
to bylo moudré rozhodnutí. Autoservisy v centru totiž
najednou začaly tížit zvyšující se ceny nájmů natolik,
že to pro ně bylo neudržitelné a bohužel tak musely
skončit. Zdeňka Bártu a jeho servis si ale zákazníci i přes
horší polohu nacházeli stále a nouzi o ně nikdy neměl.
Když před více než dvaceti lety začínal, musel se spokojit pouze se stodolou, ve které musel každou zimu stavět kamna, aby se uvnitř dalo pracovat. „Vůbec nechápu,
jak jsem to tenkrát byl schopný v takových podmínkách
dělat, ale jak vidíte, podařilo se mi vybudovat solidní
servis,“ říká Zdeněk Bárta. Aby stihl uspokojit všechny
zájemce o služby jeho autoservisu, má ve svých řadách
další čtyři mechaniky. Dva z nich jsou jeho synové, David a Tomáš, kteří kráčejí v jeho šlépějích.
Ve svém autoservisu nabízí vše od geometrie, plnění
klimatizace až po výměnu oleje v automatických převodovkách. Před nedávnem dostavěl halu s vysokým
stropem, aby mohl pracovat i na dodávkách. To se všude rozkřiklo a nyní je většina jeho zakázek spojená právě s dodávkami.
Svůj autoservis spojil se společností Rall již od svého začátku. Vzájemně si tehdy velmi pomohli. „U spolupráce je pro mě důležitá osobní chemie. Pamatuji si
to, jako by to bylo včera, když jejich obchodní zástupce, Marcel Konečný, stál v lakýrkách v dešti na dvorku
před mojí dílnou a my jsme se domluvili na prvním obchodu,“ říká Zdeněk Bárta a dále dodává: „Díky Rallu
jsem se dostal i do konceptu ProfiAuto, ve kterém jsem
již druhým rokem. Nyní díky ProfiAuto realizuji druhou
investici, která mi výrazně pomůže v rozvoji servisu.“
Aby se odlišil od konkurence, snaží se nejen on, ale
i celý jeho tým jednat se zákazníky narovinu. Zákazníkům totiž nabízí na základě zkušeností tu nejlepší cestu, nikoliv tu nejlevnější, což je velmi podstatný rozdíl.
Tuto filozofii předává všem svým zaměstnancům. Nejvíce ho pak těší, když vidí své syny, kteří se poučili z jeho chyb a řeší problémy stejně dobře nebo i lépe, než
by to zvládl on sám. A i když se v sobě Zdeněk Bárta
snaží plány do budoucna krotit, stále ho napadají nové a nové nápady, co v autoservise vylepšit.
Ve volném čase ho můžete najít především na rybách. Rád jezdí na Liptovskou Maru, kterou sám označuje za svoji „Aljašku“ a místo, kde si nejvíc odpočine.
S prutem v ruce už ale vyrazil také do Španělska, Norska nebo Kanady.
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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MĚSTO

NÁZEV OBCHODU

ADRESA

Ostrava

Rall OSTRAVA

Rybářská 1222

Frýdek –
Místek

Rall FRÝDEK-MÍSTEK

Příborská 605

Opava

Rall OPAVA

Jaselská 31

Bohumín

MROAUTO AUTODÍLY
s.r.o.

Bystřice nad
Olší

POP - ART, s.r.o.

Čs. armády 360,
Pudlov
Bystřice nad Olší
1384

MĚSTO

Brno

TELEFON

+420 596 621 642
+420 596 621 643
+420 596 621 642
+420 552 303 001
+420 558 431 284
+420 552 303 002
+420 553 794 910

Rall BRNO

ADRESA

Železná 713/1a

NÁZEV OBCHODU

frydekmistek@rall.cz
opava@rall.cz

www.mroauto.cz
info@mroauto.cz
www.pop-art.cz
+420 558 551 253
mirek.kotas@pop-art.cz

TELEFON

WWW STRÁNKA
E-MAIL

+420 541 214 388 brno@rall.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
MĚSTO

info@rall.cz
ostrava@rall.cz

ADRESA

TELEFON

WWW STRÁNKA
E-MAIL

GCAR Services, s.r.o.

+420 572 540 257
Brněnská 1395
obchod.uh@gcar.cz
+420 777 141 994
www.gcar.cz
686 03 Staré Město
+420 774 721 884

NITRIANSKÝ KRAJ

TELEFON

+421 905 304 232 www.mmparts.sk
+421 911 121 217 mmpartsplus@mmparts.sk

TRENČIANSKÝ KRAJ
Prievidza

AUTOPELA SLOVAKIA,
spol. s.r.o.

Skladová 7

Pruské

MP-Motors, s.r.o.

Pruské 559

TELEFON

Svitavy

NÁZEV OBCHODU

REAL AUTO s. r. o.

ADRESA

Větrná 935 / 2a

TELEFON

Písek

NÁZEV OBCHODU

Autostyl Písek
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ADRESA

Budovcová 104/2
397 01 Písek

Bratislava
821 06 Podunajské
Biskupice

+421 908 584 953 www.ddauto.sk
+421 902 060 117 ddauto@ddauto.sk

ŽILINSKÝ KRAJ
MĚSTO

NÁZEV OBCHODU

ADRESA

TELEFON

+420 382 216 154

WWW STRÁNKA
E-MAIL

http://www.autostylpisek.cz
autostyl@autostylpisek.cz

TELEFON

WWW STRÁNKA
E-MAIL

0908 946 333
predajna.mt@auto-pela.sk
+421 434 301 871-2
www.azcar.sk
+421 412 812 222
azcar@azcar.sk
www.darmaslovensko.sk
+421 414 333 133 darmaslovensko@
darmaslovensko.sk
+421 414 322 202 http://www.autodiely-eshop.sk/
+421 911 416 750 info@autodiely-eshop.sk

OLOMOUCKÝ KRAJ
MĚSTO

Olomouc

MĚSTO

Košice

MĚSTO
WWW STRÁNKA
E-MAIL

szekop@szekop.sk
www.szekop.sk

DD AUTO, s.r.o.

Poprad

www.real-auto.cz
+420 461 531 814
info@real-auto.cz

JIHOČESKÝ KRAJ
MĚSTO

WWW STRÁNKA
E-MAIL

+421 917 696 638
predajna.pd@auto-pela.sk
+421 465 411 964
+421 424 324 485 www.mpmotors.sk/
+421 423 211 999 mpmotorspruske@gmail.com

PARDUBICKÝ KRAJ
MĚSTO

WWW STRÁNKA
E-MAIL

WWW STRÁNKA
E-MAIL

Bratislava

Kamenická 858/8

Staré Město

TELEFON

+421 948 281 242

Gafa Auto

+420 571 655 580 roznov@rall.cz

+420 775 649 837 akautodily@gmail.com

Galvaniho 16

Námestovo

Nezdařilova 1907

WWW STRÁNKA
E-MAIL

SZEKOP, s.r.o.

Horelica 13

Rall ROŽNOV
POD RADHOŠTĚM

TELEFON

Bratislava

Darma Slovensko

Rožnov

ADRESA

ADRESA

Čadca

Rall ZLÍN

NÁZEV OBCHODU

NÁZEV OBCHODU

WWW STRÁNKA
E-MAIL

+420 312 662 211 www.apl-automotive.cz
+420 608 770 944 prodej@apl-automotive.cz

BRATISLAVSKÝ KRAJ
MĚSTO

Varín 1052

Zlín

Třída Tomáše
Bati 283

MĚSTO

Rozkos 90

AZ CAR

Ohrada 2051

Rastislavova 2

Martin Kubíček

ADRESA

Varín

Rall VSETÍN

MM PARTS, s.r.o.

Humpolec

NÁZEV OBCHODU

+420 577 104 016
zlin@rall.cz
+420 577 105 270

Vsetín

TELEFON

VYSOČINA

MĚSTO

+420 571 110 307 vsetin@rall.cz

+420 570 334 052

Lužianky

Unhošt‘ská 346
Kročehlavy

APL Automotive s.r.o.

Na Bystričke 14

Hulínská 2351/28E

ADRESA

ADRESA

AUTOPELA SLOVAKIA,
spol. s.r.o.

GCAR Services, s.r.o.

NÁZEV OBCHODU

Kladno

NÁZEV OBCHODU

Martin

www.gcar.cz
gcar@gcar.cz

Kroměříž

MĚSTO

STŘEDOČESKÝ KRAJ
MĚSTO

+420 773 568 023

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
NÁZEV OBCHODU

WWW STRÁNKA
E-MAIL

NÁZEV OBCHODU

Partner Rall-Autodíly
Olomouc

Kaštanová 14

TELEFON

WWW STRÁNKA
E-MAIL

+420 775 085 273

autodilyolomouc@seznam.cz
www.autodilyolomouc.cz

KOŠICKÝ KRAJ

NÁZEV OBCHODU

AUTODIELY SLOVAKIA
TEAM, s.r.o.

ADRESA

ADRESA

Južná trieda 48/B

TELEFON

+421 557 298 880

PREŠOVSKÝ KRAJ

NÁZEV OBCHODU

AUTODIELY SLOVAKIA
TEAM, s.r.o.

ADRESA

Karpatská 81/2

TELEFON

+421 527 722 262

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

MĚSTO

Banská
Bystrica

NÁZEV OBCHODU

AUTOPELA SLOVAKIA
spol. s r.o.

ADRESA

Zvolenská cesta 37

TELEFON

WWW STRÁNKA
E-MAIL

www.autodiely.sk
autodiely@autodiely.sk

WWW STRÁNKA
E-MAIL

www.autodiely.sk
autodiely@autodiely.sk

WWW STRÁNKA
E-MAIL

+421 918 995 669 fabik@primauto.sk
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