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Tigran Hovakimyan: komik za volantem
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S

velkou radostí vám přinášíme další vydání maga- Jak už jistě víte, speciální péči věnujeme testům. Tentokrát si bezínu ProfiAuto. Chceme se v něm podělit o naši vá- reme na mušku Škodu Kodiaq.
šeň a emoce – stejně jako vy, i my jsme prostě blázČtenáře se zájmem o technologie jistě zaujme kratší, ale velmi
ni do aut.
důležitý článek na téma cyberútoků na data z elektromobilů.
Už dnes je vhodné dát si pozor na rizika, která nás mohou v buZačínáme silným byznysovým tématem: na úvod čísla najde- doucnosti čekat.
te rozhovor s novým Předsedou správní rady Moto-Profilu. Pokračujeme shrnutím našich aktivit na rallye a závodních tratích. V každém čísle věnujeme prostor také exkluzivním tématům:
Další stránky jsou věnovány osobním vozům, ale rozhodně ne- tentokrát jsme pro vás připravili příběh jedinečného spojení
zpomalíme. Marcin Szostak přichystal unikátní seznam sedanů, značek Rolls-Royce a Bovet.
které dokáží překonat rychlost 300 km/h.
No a nakonec jeden cestovatelský bonbónek – Dominikánská
Na straně 12 najdete ukázku z našeho originálního kalendáře na republika, a s trenéry Tobiaszem Witkiem a Dariuszem Maderok 2022. Článek končí odkazem na YT, kde najdete dvě minuty jem vám doporučíme funkční trénink: ideální plán na novoročnabité emocemi z jeho focení.
ní předsevzetí.

Časopis PROFIAUTO

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

Vše Moto-Nejlepší v Novém roce!

Jindřich Krejčí

ředitel projektu profiauto cz a sk

profiauto
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Sázíme na partnerství a loajalitu
Michał Tochowicz se stává novým předsedou správní rady Moto-Profilu. Nahrazuje
na tomto postu Leszka Żurka, jednoho ze tří spoluzakladatelů a dlouholetého člena správní rady společnosti.

ProfiAuto
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Stát v čele tak velké společnosti, jako
je Moto-Profil, je skutečnou výzvou.
Jak se v této nové roli cítíte?
Michał Tochowicz (MT): Je to pro mě
ohromná událost. Svou novou roli přijímám s nadšením a s vědomím zodpovědnosti, která je s tím spojená. S Moto-Profilem jsem spjat nejen pracovně, ale také
citově. Ve společnosti pracuji od začátku své profesní dráhy a podílel jsem se
na většině důležitých změn. Začal jsem
ve skladu, pak jsem zodpovídal mimo jiné za organizaci akcí a projekt ProfiAuto,
který v té době začal, a později za strategický rozvoj značky, která je v současnosti největší v Polsku a jedna z největších
sítí profesionálních velkoobchodů, prodejen a autoservisů ve střední a východní Evropě. Dva roky jsem měl jako místopředseda správní rady pod svými křídly
především právní a personální záležitosti.
Aktivně jsem podporoval i práci ostatních
oddělení společnosti. V roce 2020 jsem nastoupil do dozorčí rady TEMOT International, jedné z největších světových asociací distributorů náhradních dílů, ve které
aktivně pracuji na vývoji průmyslových
standardů. Moje dlouholeté zkušenosti v oboru a skutečnost, že jsem absolvoval „Školu Piotra Tochowicze” znamenají, že se rozhodně cítím dobře připravený
na svou novou roli.
Čím se Moto-Profil na trhu odlišuje?
MT: V první řadě máme fantastické zaměstnance a obchodní partnery. Společně tvoříme extrémně dynamický organismus.
Současné postavení společnosti je výsledkem mnoha let důsledného jednání, vědomých rozhodnutí a také nekonvenčního
a moderního přístupu k podnikání. Rychle reagujeme na měnící se trendy a sázíme na inovativní projekty. Díky tomu jsou
Moto-Profil a naše značka ProfiAuto známé
a pozitivně vnímané jak doma, tak za hranicemi. Víme také, že vztahy, které jsme si
během let vybudovali, mají vliv na úspěch
a současný stav společnosti. Proto naše aktivity zakládáme na partnerství a loajalitě
vůči zákazníkům.
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Jak se podle vás utváří budoucnost
odvětví sekundárního trhu v Polsku
a ve světě?
MT: V poslední době pozorujeme mnoho
změn jak co se týká předpisů, tak i kontextu dostupnosti dílů nebo globální logistiky. Elektromobilita je nevyhnutelná a už
teď se připravujeme na to, že za nějakých
pár let bude mechanik částečně IT specialistou a částečně mechanikem, jak ho známe dnes. Než ale elektromobily ovládnou
silnice, povede se klasickému motorismu
dobře ještě po mnoho let, proto v rámci
sítě ProfiAuto Serwis intenzivně podporujeme servisy v investování, rozvoji a tvorbě dlouhodobých strategií.
Pokud jde o sekundární trh samotný,
v příštích letech bude podle mého názoru v oboru klíčovým slovem „flexibilita”.
O to více mě těší, že Moto-Profil, ProfiAuto
a MOTO Flota v souvislosti s pandemií ukázaly, že si umíme dobře poradit i v nepředvídatelných situacích a že jsme schopni

přizpůsobit naše postupy, systémy a obchodní procesy náhlým změnám na trhu.
Samozřejmě to vyžaduje sehraný tým, který teď budu mít tu velkou čest vést a denně ho podporovat.
Co byste chtěl vzkázat svým
obchodním partnerům při nástupu na
novou pozici?
MT: Především chci zdůraznit, že mám
mnoho nápadů nejen na udržení silné
pozice Moto-Profilu a našich partnerů na
trhu, ale i na rozvoj v dalších letech. Bude
to udržitelný rozvoj, tedy evoluce, nikoli revoluce. Současný stav společnosti je
ovlivněn vztahy, které jsme si během let
vybudovali. Proto budeme naše aktivity
neustále zakládat na partnerství a loajalitě k našim zákazníkům. Tento model funguje naprosto dobře a přidat k němu perspektivní pohled a dlouhodobou strategii
rozvoje bude podle mého názoru tím nejlepším receptem na další úspěch.
www.profiauto.eu
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ProfiAuto v cíli

Sedm kol, asi 70 posádek z Polska a Evropy a více než 25 titulů mistrů a vicemistrů
v různých skupinách, třídách a klasifikacích, o kterých se rozhodovalo na 70 rychlostních zkouškách (celková vzdálenost 857 km) – to je celková bilance letošního
ProfiAuto Automobilového mistrovství Polska v rallye (AMPR).

mistrovství Polska v závodech do vrchu,
se premiérová sezóna v AMPR ukázala být
obzvláštní výzvou. Netajil to při shrnutí
startu ve dvou prvních, štěrkových kolech.
„Sedmé místo ve skupině 2WD během Rallye Žemaitija a stažení se po technických
problémech na začátku druhé etapy Orlen Polské rallye – Rally Poland”.
Do týmové sestavy se vrátil na asfalt
jubilejního 30. MARMA Řešovské rallye,
a přestože se posádka nevyhnula škobrtnutím, cítil se na tomto povrchu řidič
mnohem jistěji. Závod dokončil na 11. pozici ve třídě a 14. mezi „jednonápravovými”. Zároveň na městském úseku v Řešově dosáhl jednoho z nejlepších rallyových
výsledků, s druhým časem v klasifikaci automobilů 2WD.
Po přestávce zavítalo Automobilové mistrovství Polska v rallye do Slezska. Bohužel, během čtvrté rychlostní zkoušky, došlo
k tragické nehodě, při níž zahynula závodnice Agnieszka Pyra. Sportovní zápolení
přestalo mít jakýkoliv význam a pořadatelé učinili jediné správné rozhodnutí a závod přerušili.
Začátek října patřil 49. Svídnické rallye
Krause, která po změně termínu na podzimní shromáždila na startu 55 posádek.
Michał Tochowicz a Piotr Białowąs, kteří
jako jediní hájili barvy ProfiAuto EvoTech
Rally Team, skončili s nejlepším dosavadním výsledkem, pátým místem v třídě 4.

Ovšem návštěva v Košicích se ukázala
být pro duo nejlepším podnikem mistrovství Polska. Slovenské finále polského šampionátu se do kalendáře silně zapsalo. Výsledkem v cíli je pohár za druhé místo ve
třídě a skupině 2WD, a v „generálce” skvělé osmé místo.
Ve shrnutí sezóny 2021 nemůže chybět cyklus Tarmac Masters, který byl pro

Tochowicze a Białowąsa svého druhu přípravou na kola AMPR. Celkem se duo objevilo na trasách tří kol (Tech-Mol Rally,
Rallye Hlubčicka a finální Turbojulita rallye). Také v těchto soupeřeních z rallye
na rallye efektivně zvyšovali své tempo.
Páté, třetí a druhé místo ve třídě nakonec
proměnili ve třetí místo na stupínku vítězů v Rallye 4.

A

utomobilová sezona byla silně
spojena se značkou ProfiAuto, která byla titulárním sponzorem seriálu. Takováto forma
spolupráce ale není jediná aktivita značky v oblasti motosportu v sezóně 2021. Na startu všech letošních kol
ProfiAuto AMPR stály také posádky reprezentující ProfiAuto EvoTech Rally Team.

Dobrá premiéra v AMPR
Barvy týmu přihlášeného k soupeření ve sponzorské kategorii bránili Michał Tochowicz / Piotr Białowąs (Peugeot
208 Rally4), Łukasz Lewandowski / Xavier
Panseri (Opel Corsa Rally4) a Jacek Jurecki / Kamil Kozdroń (Hyundai i20 R5). Pro
Tochowicze, dlouholetého závodníka

6 	Jakub Rozmus

www.profiauto.eu
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Každý kilometr byl
cennou lekcí

se tento rok psala. Rád bych využil příležitosti a poděkoval všem, kteří s nasazením
pracovali na rozvoji ProfiAuto EvoTech Rally Team, na všech marketingových projektech a organizaci každého z kol.
Děkujeme všem partnerům: ProfiAuto,
ProfiPower, Moto Flota, EvoTech, Atech
Racing a Eni. Týmovým posádkám a konkurentům z rychlostních zkoušek děkuji
za souboje, mistrům a vítězům gratuluji
k výsledku. Bylo to opravdu mimořádné
dobrodružství.

Michał Tochowicz: Je za námi opravdu
pracná sezóna, celkem se 14 starty, ve
kterých jsme opravdu silně zvýšili úroveň obtížnosti. Počínaje štěrkovým povrchem nebo premiéry na nejtěžších
rychlostních zkouškách mezi nejlepšími
jezdci rallye v Polsku. AMPR přede mne
postavilo výzvu, okamžiky diametrálně
odlišné od světa závodů do vrchu. Zde
je třeba vsadit na taktiku a dovedné rozložení sil do dalších úseků a každého dne
rallye.
Měli jsme horší a lepší okamžiky, ale
z každého jsme se poučili pro další závodění. Zdolané kilometry se zúročily a budovaly tempo. Finále v Košicích
nám s Piotrem přineslo spoustu uspokojení. Podobně jako starty v oblastních rallye byl letos každý kilometr úseku cennou lekcí. Uzavíráme sezonu s čtvrtým
výsledkem ve třídě 4 a šestým ve skupině 2WD. Máme radost, že jsme jako debutanti v několika úsecích předvedli top
tempo. Společně nám to dalo obří sportovní uspokojení.
Jako firma a značka jsme také stanuly
před velkou výzvou jako titulární sponzor
mistrovství Polska. Ovšem při pohledu na
průběh letošního soupeření a sportovní
úroveň jsem pyšný, že ProfiAuto mohlo
být součástí historie motosportu, která
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Hlavní klasifikace v ProfiAuto RSMP 2021
1 Mikołaj Marczyk / Szymon Gospodarczyk (Škoda Fabia Rally2 evo)
2 Wojciech Chuchała / Sebastian Rozwadowski (Škoda Fabia Rally2 evo)
3 Tomasz Kasperczyk / Damian Syty (Volkswagen Polo GTI R5)
4 Kacper Wróblewski / Jakub Wróbel (Škoda Fabia Rally2 evo)
5 Sylwester Płachytka / Jacek Nowaczewski (Škoda Fabia Rally2 evo)

199 b.
149 b.
138 b.
131 b.
88 b.

Klasifikace 2WD v ProfiAuto RSMP 2021
1 Jakub Brzeziński / Dariusz Burkat (Ford Fiesta Rally4)
2 Krzysztof Bubik / Mateusz Martynek (BMW M3 E46 Compact)
3 Błażej Gazda / Maciej Mikuliszyn (Peugeot 208 R2)
4 Adam Sroka / Patryk Kielar (Peugeot 208 Rally4)
5 Jacek Sobczak / Maciej Mikuliszyn (Porsche 997 GT3 Cup)
6 Michał Tochowicz / Piotr Białowąs (Peugeot 208 Rally4)

199 b.
154 b.
125 b.
110 b.
99 b.
65 b.

Klasifikace Třídy 4 v ProfiAuto RSMP 2021
1 Jakub Brzeziński / Dariusz Burkat (Ford Fiesta Rally4)
2 Błażej Gazda / Maciej Mikuliszyn (Peugeot 208 R2)
3 Adam Sroka / Patryk Kielar (Peugeot 208 Rally4)
4 Michał Tochowicz / Piotr Białowąs (Peugeot 208 Rally4)

235 b.
157 b.
116 b.
86 b.

Zdroj: pzm.pl ZÁROVEŇ RSMP.pl

www.profiauto.eu
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Povedenou sezónu
chceme zopakovat

Tým Janík Motorsport absolvoval dlouhou a náročnou sezónu, během které si
připsal úspěchy na tuzemských i evropských závodištích. Motory ale sotva utichly
a už začala příprava na nový ročník. Mezi stájové partnery patří také ProfiAuto.

Z

ávodní tým Janík Motorsport
se v uplynulé sezóně zapojil do
kopcových i okruhových závodů. Na kopcích se stáji se sídlem v moravském Šternberku
obzvláště dařilo. Jezdci bojovali v rámci
série FIA Hill Climb Cup a svým umístěním příjemně překvapili možná i sami sebe. Obsadili hned několik předních příček. Jiří Svoboda vybojoval čtvrté místo,
David Dědek třetí a zakladatel stáje Václav
Janík si dokonce připsal „stříbrnou” pozici.
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Rozhodně nešlo o jednoduchou záležitost,
a to ani logisticky. Kopcová sezóna se totiž
kryla s prestižním kontinentálním mistrovstvím cestovních aut TCR Europe.

Úspěchy doma i v Evropě
Okruhová sezóna se nesla zejména v duchu získávání zkušeností, například druhého zmíněného evropského seriálu se česká
stáj účastnila úplně poprvé. Ani tak se ale
její jezdci nenechali zahanbit, a to přesto,

že na věhlasných tratích byli nováčky. V konečném součtu zakončil tým Janík Motorsport šampionát TCR Europe na sedmém
místě mezi celkem čtrnácti účastníky. Velkou poctou byla účast na okruzích, které
fanoušci automobilových závodů znají zejména ze šampionátu Formule 1.
Šlo tak o jedinečnou příležitost poměřit se se soupeři v místech, kde se proháněly legendy jako Michael Schumacher
nebo Niki Lauda. A byly to úspěšné souboje, protože týmu patřila druhá příčka

www.profiauto.eu

v belgickém Spa nebo první místo v Monze na legendárním okruhu poblíž italského Milána.
Mezinárodních závodů však bylo ještě
daleko víc. Kromě zmíněných tratí se automobily v barvách Janík Motorsport postavily na startovní rošt mnoha proslulých
okruhů jako je například španělský Circuit
de Catalunya, nizozemský Zandvoort či německý Nürburgring. Srdeční záležitostí je
už však řadu let „domácí” kopcový závod
Ecce Homo, na který se týmoví jezdci každoročně rádi vracejí. Velkým úspěchem
bylo také působení Marka Rybníčka v seriálu Maverick Hill Climb Czech, kde dominoval v celém průběhu sezóny.
Kromě zkušených řidičů se sezóny zúčastnili i zástupci nastupující generace,
Jáchym Galáš a Maťo Homola. Náročné
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závody a velmi kvalitní konkurence jim po- torsport spokojení. Zejména v kopcových
mohly pilovat schopnosti, které budou závodech se daří udržovat vysoký stanv následujících letech neocenitelné.
dard, a to už několik let.
Stáj však rozhodně nechce usnout na
vavřínech, cílem budou opět co nejlepší
umístění. Příští sezóna bude minimálně
Sezóna skončila v listopadu letošního ro- stejně nabitá jako ta letošní, absolvovaku a ta nová otevírá své brány už v únoru ných závodů bude v novém roce možná
2022, času na odpočinek tedy není mno- ještě víc.
ho. Nejdříve přijde na řadu testování voV plánu je účast na podobných kláních
zů a ani první závody na sebe nenechají jako tento rok, jezdci by tedy měli opět
dlouho čekat. „Nyní repasujeme auta, pro- bojovat o přední příčky v prestižním sebíhá jejich příprava, řešíme nákup nových riálu TCR Europe nebo kopcovém šampivozů a jednáme o konkrétní podobě příš- onátu FIA Hill Climb Cup. Určitá rozšíření
tího ročníku, a to i s naším významným ovšem pravděpodobně přijdou. Týmoví
partnerem ProfiAuto”, říká majitel týmu zástupci momentálně jednají s novými
Václav Janík.
potenciálními závodníky a plánují také akProstor na zlepšení se dá najít vždy, ale vizici nových automobilů. Všechny novins uplynulou sezónou jsou v týmu Janík Mo- ky se fanoušci dozví na začátku roku 2022.

Chceme se rozvíjet

www.profiauto.eu
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Kalendář

z Mustangem
Kultovní Ford Mustang ročník ‘65 se ve světle fenomenálních neonů stal hlavní
postavou kalendáře ProfiAuto na rok 2022. Publikace se už brzy dostane do rukou
obchodních partnerů a fanoušků motorismu.

N

eonová světla, kdysi všudypřítomná v metropolích, jsou nyní opět oblíbená v městských prostorách
a soukromých sbírkách. Právě jejich jedinečná historie a charakter
inspirovaly vznik kalendáře ProfiAuto
2022 pod heslem „Light up your life with
ProfiAuto” („Rozjasněte svůj život s Profi
Auto”).
Hlavním hrdinou nového vydání kalendáře ProfiAuto je legendární Ford Mustang
z roku 1965 s vidlicovou osmičkou pod kapotou. Auto pochází ze soukromé sbírky
a je to ideálně zachovalý exemplář. Tato
klasika se skládá prakticky jen z původních dílů.
Během každoroční partnerské konference ProfiAuto organizátoři plánují charitativní aukci, na které se budou dražit
neonové nápisy vytvořené speciálně pro
fotografování každého kalendářního listu.
Celý výdělek bude předán sdružení Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów, které podporuje sociálně vyloučené děti a jejich rodiny.
„Jako mnoho obchodních partnerů ProfiAuto a fanoušků naší značky, tak jsme
i my velkými nadšenci zámořského motorismu. Právě Mustang v šedesátých
a dalších letech nažhavil představivost
miliónů lidí po celém světě. V městském
prostoru se americký sen projevil všudypřítomnými neony, které již několik let zažívají svou renesanci také v Polsku. Právě
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na tyto motivy navazujeme v kalendáři
pro rok 2022 a pevně věříme, že se bude líbit nejen těm s benzínem v krvi”, říká Łukasz Kopiec, marketingový ředitel
ProfiAuto.

p

PROFIFEJETONY
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jako Porsche Carrera GT
Ve světě analogových superaut zaujímá Porsche Carrera GT důležité místo. Je ztělesněním ideálního sportovního vozu, který nabízí mnoho emocí, ale také vyžaduje od řidiče obrovské
umění. Na jeho řízení navíc pracoval legendární závodní jezdec Walter Röhrl.

orsche Carrera GT snadno poznáme podle objemných přívodů vzduchu, výsuvného křídla
a typických zadních světel. Nejzajímavější je ale jeho motor. Za
řidičovými zády se nachází jednotka v konfiguraci V10, která se skutečně neměla nikdy dostat do civilního vozu.
10válcový atmosférický motor vznikl pro
závodní a dráhové soutěžení a debutoval
v prototypu v roce 2000. Tehdy měl objem 5,5 l a 567 koní, a to bylo už úplně šílené. Kromě toho je ve výrobní verzi posílen
ještě na 612 koní a objem zvětšen na 5,7 l.
A pro přenos pohonu na zadní kola využívá manuální převodovku – úplný vesmír.
Neobvyklý byl také monokok a pomocný
rám z plastů vyztužených uhlíkovými vlákny. Auto sdílelo lehký podvozek s modelem 996 GT1. Takovýto druh řešení se dříve
používal pouze u závodních aut.
Údajně se sám Horacio Pagani (tvůrce
Pagani Automobili) během uzavřeného

představení Carrera GT zjevně obdivoval
detailům a provedení celé nosné konstrukce vozu, včetně uložení motoru a panelů
karoserie. Z většiny je vyrobená z uhlíkového vlákna. Z uhlíku je také krytka doplňování oleje. Redukce hmotnosti neminula také lehká hořčíková kola přišroubovaná
jediným středovým šroubem. Kabina byla
navíc ochuzena o elektrické ovládání sedadel. Díky těmto zásahům se hmotnost
Carrery GT usadila na 1380 kg.
Standardem v autě, které se mohlo pochlubit i první keramickou spojkou na světě, byly keramické brzdy. Pokud se je řidič
naučil správně používat, Carrera GT se mu
odvděčila fenomenálními výsledky. Oficiální zrychlení na stovku je 3,8 s, ale podle
testů na dráze se podařilo tento čas překonat dokonce o 0,3 s.
Porsche vypustilo na silnice za necelé
tři roky 1270 kusů. V roce 2005 byla výroba zastavena z důvodu zavedení drastických předpisů týkajících se airbagů v ho-

mologaci aut prodávaných v USA, které
byly pro sportovní Carreru GT hlavním odbytištěm.
Na trhu nyní zůstalo méně než 100 kusů tohoto nejšílenějšího modelu v historii německé značky. Mnohem více exemplářů bylo jednoduše rozbito. Carrera GT
s pohonem zadních kol, zbavená všech
elektronických posilovačů, s vysoce výkonným odpružením a manuální převodovkou, je obrovskou řidičskou výzvou
a neodpouští sebemenší chyby. Přesvědčilo se o tom mnoho řidičů. Smrt za jejím
volantem dostihla např. závodníka Rogera Rodase a Paula Walkera (hvězdu „Rychle a zběsile”), který seděl na místě spolujezdce.

Marcin Szostak
fejetonista ProfiAuto

Autory jsou známý fotograf Artur Nyk
a stylistka Tatiana Szczęch. Kalendář byl
vytištěn v nákladu rovných 9500 kusů.
Partnery vydání 2022 jsou Mann-Filter,
Monroe, Philips a VARTA.

Odkaz na záznam z focení kalendáře je k dispozici zde: https://youtu.be/x_rk4ltT-Gs.
www.profiauto.eu

Tiskové materiály
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Tigran
Hovakimyan
Tigran Hovakimyan je standup komik a moderátor známý
například z televizního pořadu
Comedy Club nebo z četných
vystoupení v České republice
a na Slovensku. Stand-up
comedy se věnuje už 8 let,
v současnosti nejčastěji na show
Muži o ženách s kolegou Jiřím
Jakimou. Narodil se v Arménii,
jeho manželka pochází z Ruska.
Mezi jeho bývalá povolání patří
i role instruktora v autoškole
nebo herce v divadle pro
děti. Dvaatřicetiletý komik
je jednou z tváří kampaně
Agresivita zabíjí, která vznikla
pod záštitou České asociace
pojišťoven, BESIP a Policie
České republiky. Cílem této
iniciativy je přimět řidiče, aby
lépe kontrolovali své emoce
za volantem.
14

	

profiDOTAZNÍK
Tigran Hovakimyan

Váš ideální vůz:
Elektrická Škoda Octavie.
Největší extravagance, kterou bych si dovolil v autě, je:
Jsem slušný řidič. Extravaganci už si nechávám na doma.
V autě jsou pro mne nejdůležitější následující parametry/
kritéria:
Pohodlné sezení, nízká spotřeba, vysoký výkon.
Moje první auto bylo:
Škoda Octavia.
V současné době řídím auto značky:
Škoda Octavia II.
Jaké auto bych chtěl:
Škoda Octavia III.
V autě rád poslouchám následující hudbu:
Miyagi & Andy Panda
Kid Cudi, Jay-Z – Guns Go Bang
Balkan Beat Box – Hermenico
Tarkan – Kuzu Kuzu
Ortel – Mešita
Největší nedostatek auta je:
Povinné ručení, cena paliva.
Má oblíbená země/destinace pro cestování autem je:
Rusko.
Nezapomenutelné dobrodružství s autem:
Při cestě do Ruska jsem přejel veverku. Bylo to strašný.

www.profiauto.eu

Tiskové materiály
15 	

www.profiauto.eu

profiZprávy

profiZprávy
rychlé sedany

Sedany jak
rakety
Magická hranice
300 km/h byla
kdysi vyhrazena
pro dvoudveřová
superauta. Dnes
je tato bariéra
dosažitelná pro
úzkou skupinu
sedanů. Mezi nimi
hrají prim přední
značky, které chtějí
být spojovány
s výkonností
a k maximální
rychlosti přistupují
v kategoriích
inženýrské
výkonnosti.

16

	BMW
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17 	

www.profiauto.eu

profiZprávy
rychlé sedany

T

oto je přehled nejrychlejších
čtyřdveřových sedanů na světě
dostupných na trhu. Spojuje je
sportovní přizpůsobení, nadprůměrné výsledky, často komfort
a paradoxně praktičnost. Všechny pojmou
minimálně čtyřčlennou rodinu. V časech
nevyhnutelné elektrifikace jde o pravděpodobně poslední takovéto stroje se spalovacími motory pod kapotou.

profiZprávy
rychlé sedany

100 km/h zabere sotva 3,6 sekundy,
a 200 km/h se od startu na displeji objeví po necelých 12 sekundách. Maximální rychlost dosahuje 310 km/h. S vysokou
pravděpodobností by sedan od Alfy mohl jet ještě rychleji, kdyby neměl elektronický omezovač.
Alfa Romeo Giulia GTA je limitována na
500 kusů, včetně vrcholové verze GTAm.
Cena představuje 194 340 euro.

Maserati Quattroporte
a Ghibli Trofeo – 326 km/h
V nabídce Maserati najdeme dva velmi
rychlé modely, které se vyznačují závodní
DNA. Jsou to Quattroporte a Ghibli ve verzi
Trofeo. Oba využívají motor V8 s dvojitým
přeplňováním a objemem 3,8 l. Zodpovídá za ně Ferrari. Motor generuje 580 koní

Alfa Romeo Giulia GTA
– 310 km/h
GTA je zkratka z Gran Turismo Alleggerita a ve volném překladu znamená „lehké
GT”. Sportovní sedan je založen na variantě Quadrifoglio a využívá stejný pohon.
Jde o motor V6 s objemem 2,9 l (známý
z Ferrari), který v provedení GTA získává
dalších 30 koní a může se pochlubit výkonem 540 koní (a 600 Nm). Výkon je přenášen na zadní kola s pomocí 8stupňové
převodovky ZF.
Alfa Romeo GTA prošla generální redukční kúrou ve vztahu k verzi Quadrifoglio,
když přišla o celkem 100 kg. Toho se podařilo dosáhnout díky využití karbonového vlákna na kapotě, blatnících a náraznících, a karbonového zakončení splitteru
a zadního spojleru. Lehčí jsou také 20palcové disky s central lockem a titanový výfukový systém firmy Akrapovic.
Všechny tyto změny se zúročily ve
zlepšení výsledků. Zrychlení z nuly na
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a 730 Nm točivého momentu. Výkon je na
Ghibli Trofeo potřebuje k rozjetí z nuzadní kola přenášen díky 8stupňové auto- ly na stovku 4,3 s. Těžší a větší Quattromatické převodovce ZF.
porte Trofeo je pomalejší o 0,2 s. Oba sedany mají ale stejnou maximální rychlost
326 km/h, což z nich činí nejrychlejší Maserati v historii, vedle super sportovního
modelu MC12 Corsa.
Vůči standardním modelům se Ghibli
a Quattroporte Trofeo vyznačují pozměněným předním krytem chladiče a akcenty z uhlíkového vlákna na nárazníku. Mají
červené zakončení přívodů na podbězích
a agresivně tvarovaný difuzor. Jiná jsou také zadní světla ve tvaru bumerangu, která vznikla díky inspiraci konceptem Alfieri a modelem 3200 GT.
Cena Maserati Quattroporte Trofeo je
minimálně 211 337 euro. O něco méně je
třeba zaplatit za Maserati Ghibli Trofeo.

BMW M5 CS – 305 km/h
Jde o nejsilnější sériově vyráběné BMW
se značkou M, kterým se mohou přemísťovat čtyři dospělé osoby. Sportovní sedan se pyšní výkonem 636 koní (a 750 Nm)
ze 4,4litrového motoru V8 s dvojitým přeplňováním, který na kola přenáší 8stupňový automat. V závislosti na výběru

www.profiauto.eu

BMW
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provozního režimu systému xDrive lze
veškerý výkon směrovat na zadní nápravu. Sedan první stovku zdolá za necelé 3 s (M5 Competition na to potřebuje
3,3 s), a za 10,4 s od startu už na nás pomrkává 200 km/h. Jeho maximální rychlost je omezena elektronickým náhubkem na 305 km/h.
Mechanicky se toho ve srovnání s M5 příliš nezměnilo. Nově sestrojené zavěšení
se vyznačuje tužšími pružinami. BMW M5
CS se také vůči M5 pohybuje blíže silnici (je o 7 mm nižší). O jeho přilnavost pečují pneumatiky Pirelli P Zero Corsa Track
o rozměrech 275/35 R 20 vpředu a 285/35
R 20 vzadu.
BMW M5 CS je oproti M5 také lehčí, a to
o 104 kg. Je to zásluha použití spousty uhlíkového vlákna. Z tohoto materiálu byly
zhotoveny všechny aerodynamické prvky,
včetně otvorů na kapotě, předního splitteru, zadního difuzoru a spoileru. Karbonem byla pokryta střecha, zrcátka a kryt
motoru.
Čtyřdveřový sedan BMW se nabízí v limitované edici a jeho cena začíná na číslovce 180 400 euro.

www.profiauto.eu
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Cadillac CT5-V Blackwing
– 322 km/h

Jaguar XE SV Project 8
– 321 km/h

Američané vědí, jak se dělají rychlá muscle cars, a nebojí se uvádět šílené nápady
v život. Zadní pohon, 6stupňová manuální převodovka a silný 6,2litrový motor V8
podporovaný kompresorem? Přesně takové spojení servíruje nejnovější Cadillac
CT5-V z řady Blackwing, který ve věci výsledků může beze stopy komplexů soupeřit s BMW M5 nebo Mercedesem-AMG
E 63 S 4Matic+.
Výkon auta představuje 677 koní
a 893 Nm točivého momentu. Pokud někdo nerad sám řadí, může se rozhodnout
pro 10stupňovou automatickou převodovku s funkcí tap shift. CT5-Blackwing zrychlí na stovku za 3,8 s a začíná zpomalovat
teprve při rychlosti 322 km/h, což z něj činí nejrychlejší Cadillac v historii.
Takto vyšroubované výsledky vyžadují odpovídající brzdy. Výrobce vsadil na
systém Brembo nebo za příplatek na karbon-keramické kotouče. Standardem vybavení je zavěšení Magnetic Ride Control
s nastavitelným systémem tlumičů a elektronický diferenciál s omezeným prokluzem. Kontakt se zemí zajišťují pneumatiky Pilot Sport 4S firmy Michelin.
Cadillac CT5-V Blackwing stojí v USA jen
84 990 dolarů (cca 75 000 euro), což představuje fantastický poměr kvality a výkonu k ceně. Nepřekvapí tedy skutečnost,
že se první dávka této série (250 kusů) celá vyprodala během pouhých několika
minut.

Jeden pohled stačí, abyste si uvědomili,
že Jaguar XE SV Project 8 není obyčejný
sedan. Vozidlo je sice založeno na modelu XE, ale bylo silně upraveno speciálním
oddělením Land Rover SVO.
Pod kapotou pracuje kompresorem přeplňovaná V8 s objemem 5 l, která produkuje 600 koní a 700 Nm točivého momentu.
Motor je spojen s 8stupňovou převodovkou Quickshift a umožňuje start z nuly na
stovku za cca 3,3 s a maximální rychlost
321 km/h.
Takovéto výsledky by nebyly možné,
kdyby neproběhly změny na zavěšení
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a pohon na čtyři kola. Aby byl řidič schopen udržet obří sílu pod kontrolou, rozhodli se inženýři Jaguaru pro uhlíkovokeramický brzdový systém. Ve vybavení
nemohlo také chybět elektronické ovládání aktivního diferenciálu.
Zvenčí se nejrychlejší Jaguar v historii vyznačuje karbonovým nárazníkem a kapotou, a nastavitelným splitterem. Rozšířené
podběhy a boční prahy mu společně s difuzorem, titanovým výfukem a silným křídlem dodávají agresivní vzhled.
Standardně je auto čtyřmístné, ale ve variantě Track dostaneme předním sedadla
z uhlíkového vlákna, bezpečnostní mříž
a čtyřbodové pásy, ovšem za cenu zadního sedadla. Cena sedanu limitovaného na
300 kusů je asi 176 000 euro.

Alpina B7 – 330 km/h
Alpina je plně nezávislý výrobce sportovně luxusních aut na bázi BMW. V kostce
to vypadá následovně: vezme si do práce
vybraný model bavorské značky a dodává mu vlastní styl a charakter.
O tom, že nejde o běžný tuning, svědčí nejen detaily na karosérii, unikátní interiér a změny na motoru nebo zavěšení,

ale také nové č. VIN. Navíc inženýři Alpiny
čerpají ze zkušeností přinesených z motosportu, proto jsou jejich vozidla nesmírně rychlé.
Vlajkový model Alpina B7 je luxusní limuzína, která svými výsledky zastíní nejedno
super auto. K pohonu využívá vlastní jednotku V8 bi-turbo s objemem 4,4 l a výkonem 608 koní. Točivý moment představuje 800 Nm a je dostupný už při 1000 ot./
min. Ve výsledku se tato 5,3 m dlouhá li-

muzína rozjede na stovku během 3,6 s a za
nesmírně komfortních podmínek dosahuje 330 km/h. Cena? Od cca 190 000 euro.

Dodge Charger SRT Hellcat
Redeye – 325 km/h
Podle Američanů je to nejsilnější sériový
sedan na světě. Z hlediska maximální rychlosti zaostává jen za Alpinou B7. Dodge
Charger SRT Hellcat Redeye zrychlí na stovku během 3,5 sekund a může uhánět až
325 km/h. A to s celou rodinou na palubě.
Závod na čtvrt míle ujede za 10,6 s. Velkou zásluhu na tom mají pneumatiky Pirelli 305/35ZR-20, které zajišťují odpovídající přilnavost při startu.
Nepřekvapí, že pokud jde o motor, čeká
na nás 6,2litrová V8 podpořená kompresorem, která generuje až 808 koní. Točivý
moment sahá k 958 Nm. Motor získal silnější písty a ojnice, efektivnější systém mazání a chlazení a vylepšený palivový systém. S jednotkou spolupracuje 8stupňová
automatická převodovka a není zde možnost výměny za manuální převodovku.
Ve srovnání s nižšími verzemi Chargeru
se zvenčí vozidlo vyznačuje novou kapotou, má rozšířenou karosérii a menší světlou výšku. Jeho cena v USA představuje
necelých 80 000 dolarů (asi 71 000 euro).

Marcin Szostak
fejetonista ProfiAuto
www.profiauto.eu

Alpina, Dodge
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Limitovaná edice Maybach
Mercedes-Maybach při příležitostí svého stoletého výročí představil „Edition 100”
– speciální edici nejnovějších modelů třídy S a GLS, limitovanou 100 kusy každého
z nich. Modely této speciální edice je možné objednat od čtvrtého čtvrtletí 2021.

C

o je dobré, musí být i hezké” – tak znělo krédo Wilhelma a Karla Maybacha na začátku 20. století. Otec a syn
jsou považováni za neoby”
čejně talentované konstruktéry, průkopníky motoristického luxusu a novátoři stylu. Na základě tohoto zdánlivě jednoduše
znějícího vzorce vytvořili něco velmi složitého, kombinujícího dokonalost a řemeslo
s inovacemi, jak technickými, tak výkonnostními. Značka Maybach je jejich symbolem dodnes.
Na berlínském autosalonu v září 1921
představila společnost Maybach Motorenbau GmbH svůj první sériově vyrobený
automobil – model W 3 vzbuzující dojem
pojízdného uměleckého díla. Šlo o první sériově vyrobený automobil opatřený
brzdami na všechny čtyři kola, planetární
převodovkou a interiérem zakončeným
nejlepšími materiály. Vzbudil pozornost
veřejnosti a stal se legendou.
Daimler
22 	

Od roku 2014 je Mercedes-Maybach
značkou Mercedes-Benz. Značka oproti sériovým modelům Mercedes-Maybach třídy S a GLS uvedla na trh také model S 600
Pullman a limitované speciální modely, jako jsou S 650 Kabriolet a G 650 Landaulet.
Její nejdůležitější trhy jsou Čína, Rusko, Jižní Korea, USA a Německo.
„Edition 100” je propracovaná edice S
a GLS s omezeným počtem exemplářů.
Typické prvky Maybachu, např. imponující masku chladiče tu zdobí emblém značky. Jak třída S, tak i GLS jsou ručně lakované ve dvou stejných barvách (stříbrné
high-tech a námořní modré) a dostaly
speciálně navržené kožené provedení
interiéru v barvě křišťálová běl a stříbrošedá.
Logo značky spolu s nápisem „Edition
100” je vyvedeno na sloupcích C (třída S)
nebo D (GLS), stejně jako různé odkládací přihrádky a osvětlené panely v interiéru. Nápis „Edition 100” zdobí také kryty

nábojů kol. Kované disky GLS a disky třídy S září v nové šedé povrchové úpravě.
Exkluzivitu speciálních modelů dále zdůrazňují autopotah s ikonickým dvojitým M
a také elegantní kufr velikosti kufříku, ručně vyrobený z měkké, křišťálově bílé nebo
černé kůže – na klíče a doklady. V souvislosti s jubilejní edicí navrhují také dlouholetí partneři značky Mercedes-Maybach
přísně limitované speciální série svých výrobků. Například Icons of Luxury, licenční
partner společnosti Maybach, nabízí plnící
pero poseté diamanty z kolekce Maybach
the Peak, zatímco manufakturní výrobce stříbra a jachet Robbe & Berking nabízí sklenici na šampaňské se speciálně navrženou rytinou.
Modely „Edition 100” budou k dostání
u dealerů na prvních trzích od začátku roku 2022 a na dalších trzích v průběhu roku.
Oba modely budou v omezeném množství nabízeny i na polském trhu.

www.profiauto.eu
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To je skutečná lahůdka pro
fanoušky Lamborghini. Po
25 tis. hodinách práce se podařilo restaurovat legendární Lamborghini Countach LP 500 z roku 1971.

dem k požadavkům nadšenců klasického
Lamborghini je zvláštní pozornost věnována výrobě náhradních dílů, které již nejsou na trhu dostupné.
Giuliano Cassataro, šéf Polo Storico,
po zrestaurování Lamborghini prohlásil:
„Zkoušky na dráze potvrdily, že Countach

LP 500 kromě toho, že je krásný, je také
funkční. Jeho pneumatiky jsou ve srovnání se standardními pneumatikami LP 400
větší, což mu dodává atraktivní a proporcionální estetiku. Díky tomu je stále velmi
moderní navzdory skutečnosti, že od jeho
premiéry uplynulo půl století”.

M

odel měl premiéru na
okruhu Vizzola Ticino za
přítomnosti sběratele, který přestavbu zadal, a dodavatelů, kteří se podíleli
na jeho restaurování.
Restaurování se ujalo Lamborghini Polo
Storico, v roce 2015 založené oddělení automobilky Automobili Lamborghini, mající na starosti zachování historické identity
firmy. K jeho hlavním úkolům patří certifikace a renovace veškerých vozů Lamborghini vyrobených do roku 2001.
Polo Storico dohlíží na uchování a získávání nových zdrojů pro firemní archivy,
což umožňuje stanovit a zachovat hodnoty všech klasických Lamborghini. Vzhle-

23

	Lamborghini

www.profiauto.eu

G

profiZprávy
BMW

profiZprávy
VW

olf pro

milovníky driftu

Golf R Variant je doposud nejsilnější a nejdynamičtější Golf kombi od
Volkswagenu. Auto spojuje skvělé výsledky s funkčností prostorného interiéru.

P

BMW
pro aktivní

Nové BMW řady 2 Active Tourer se vyznačuje zajímavým stylem karoserie, funkčním interiérem a bohatou výbavou.

O

d zahájení prodeje v únoru
2022 budou k dispozici čtyři varianty s pohonem předních kol s motory v rozsahu od 100 kW (136 koní) do
160 kW (218 koní). Konstrukce vozu vyráběného v továrně BME Group v Lipsku je
uzpůsobena jak pro spalovací motory, tak
pro elektropohon. Několik měsíců po premiéře se ke skupině připojí dva plug-in
hybridní modely.
Styl karoserie nového BMW řady 2 Active Tourer v sobě pojí lifestylové atributy
s vysoce kvalitní estetikou. Tvoří tak moderní charakteristiku crossoveru. Předek
vozu vyniká především efektní napodobeninou chladiče BMW, který získal na
velikosti, a plochými reflektory. Mnohem
BMW
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nachýlenější A-sloupky než u předchozího modelu, velká plocha bočních okének,
skryté kliky dveří a úzké C-sloupky svědčí
dynamickému vzhledu vozu. Přepracovaná horní část panelu dveří poblíž A-sloupků zlepšuje výhled. Široká ramena a ploché
světlomety s technologií LED propůjčují zádi nového BMW řady 2 Active Tourer
obzvláště silný vzhled. Koncovky výfuků
jsou u všech verzí neviditelně propojeny
se zadním nárazníkem.
Oproti předchozímu modelu nabízí nové
BMW řady 2 Active Tourer v pětimístném
provedení výrazně vyšší komfort jízdy na
dlouhé vzdálenosti. Nově provedené sedačky s širokým rozsahem nastavení jsou
volitelně dostupné v perforovaném Sensatecu nebo v kůži Vernasca. Kromě akustic-

odobně jako kompaktní Golf R,
také Golf R Variant disponuje
nově vyvinutým pohonem na
čtyři kola se selektivní kontrolou rozdělení točivého momentu mezi kola zadní nápravy. V tomto
případě nový diferenciál rozděluje točivý
moment nejen mezi přední a zadní nápravu, ale v případě potřeby také mezi zadní
kola. To rozhodně zvyšuje agilnost Golfu
R Variant během zdolávání zatáček a zajišťuje to nejen optimální trakci v jakýchkoliv podmínkách, ale také neutrální chování a vysokou úroveň preciznosti řízení.
Prostřednictvím systému VDM (Vehicle
Dynamics Manager) je pohon na čtyři kola
spojen s jinými systémy přenášení pohonu, jako je elektronické blokování diferenciálu (XDS) a tlumiče s nastavitelnou charakteristikou tlumení (DCC).
Jízdní systém Golfu R ve verzi kombi
byl dotažen na kultovním severním

okruhu dráhy Nürburgring, podobně jako
tomu bylo v případě hatchbacku. S volitelným paketem R Performance Golf R Variant disponuje dalšími jízdními profily –
Special a Drift.
V profilu Special jsou nejdůležitější parametry systému přenosu pohonu konfigurovány pro potřeby dynamické jízdy
po severním okruhu dráhy Nürburgring.
Jízdní profil Drift, používaný mimo veřejné komunikace, také odhaluje zcela nové
úrovně dynamiky jízdy a zajišťuje, že jízda smykem je značně bezpečnější a příjemnější.
Golf R Variant je poháněn 2litrovým,
4válcovým motorem přeplňovaným turbem z řady
EA888.

Čtvrtá generace této pohonné jednotky
dosahuje 235 kW (320 koní) a zajišťuje
zrychlení z 0 na 100 km/h za pouhých
4,9 s. Maximální rychlost představující
250 km/h lze s pomocí volitelného paketu R Performance zvýšit na 270 km/h.
Dynamické kombi se může pochlubit také obřím prostorem. Velká rozteč náprav
Golfu R Variant (o 50 mm větší než u hatchbacku) zajišťuje výjimečně prostorný interiér. Vydělají na tom především cestující
na zadním neděleném sedadle. Maximální
objem zavazadlového prostoru, počítaný
po složení opěradla zadního sedadla a po
střechu, představuje 1642 l.

kého komfortu se také zlepšila ochrana
cestujících. Integrovaná koncepce pasivní bezpečnosti byla vylepšena o nový interaktivní airbag umístěný mezi přední sedačky.
Progresivní charakter nového BMW řady 2 Active Tourer podtrhuje rovněž jeho
bohatá základní výbava. Ta zahrnuje nejenom navigační systém BWM Maps, čtyři
konektory USB-C a po jedné zásuvce 12 V
na středové konzoli a v zavazadlovém prostoru, inteligentní dvouzónovou automatickou klimatizaci, kůži potažený sportovní volant a dešťový senzor s automatickým
zapínáním potkávacích světel, ale i oproti předchůdci značně rozšířený počet asistenčních systémů řidiče a parkovací asistent s couvací kamerou.
www.profiauto.eu
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Přijíždí vlajková loď

Lexus

O

d uvedení na trh v roce 1996
byl model LX dobře přijímán
jako vlajková loď SUV značky
Lexus pro svůj vysoký jízdní komfort a výkon. Lexus
těchto modelů prodal přes 500 tis. kusů
na více než 50 trzích celého světa.
Designový koncept byl navržen tak, aby
vytvořil vzhled, který kombinuje sofistikovanost s mohutnou siluetou charakteristickou pro vlajkové SUV. Nová maska chladiče
ve tvaru přesýpacích hodin je bez chromovaných rámečků, což podtrhuje pocit
jednoty s karoserií a vyjadřuje pocit hmotnosti a zároveň zvyšuje účinnost chlazení. Uprostřed zadní části se nachází nové
logo, které má symbolizovat novou generaci Lexusu.
Kromě zmenšení motoru a použití nového lehčího zavěšení Active Height Control
(AHC) byla střecha, která je umístěna vysoko nad těžištěm vozidla, nahrazena leh-

Lexus představil zcela nové LX. Do prodeje
se má dostat na začátku roku 2022.

kým hliníkem. To mělo za následek radikální snížení těžiště a snížení hmotnosti o cca
200 kg. Rozteč náprav 2850 mm, zděděná
po první generaci a světlá výška, která je
stejná jako u předchozího modelu, zajišťují jízdní komfort na hrbolatých silnicích.
Nový 3,5litrový benzínový motor V6 twin
-turbo v modelu LX 600 má maximální výkon 305 kW (415 koní) a maximální točivý
moment 650 Nm. 3,6litrový přeplňovaný
motor V6 s dvojitým turbodmychadlem
v Lexusu LX 500d poskytuje maximální
výkon 220 kW (229 koní DIN), maximální
točivý moment 700 Nm a rovněž dokonalou úsporu paliva.
Oba pohonné systémy jsou opatřeny 10stupňovou převodovkou zajišťující
rytmický a komfortní jízdní rytmus, lepší
zrychlení, terénní výkony a úsporu paliva
při vysokých rychlostech.
Nový monitor využívá čtyři kamery, aby
řidiči pomohl sledovat situaci kolem vo-

zu. K dispozici je také pohled zezadu pod
podlahou, takže řidič může sledovat stav
povrchu pod vozem a také oblasti kolem
předních a zadních kol.
Palubní deska je, jako první v Lexusu,
vybavena vertikálně situovaným dvojitým displejem. V horní části se nachází
12,3palcový dotykový displej, který ukazuje prvky ovládající navigaci a zvuk, a během jízdy v terénu slouží jako monitor
Multi-Terrain. Spodní 7palcový dotykový displej ukazuje obrazovku klimatizace
a slouží jako displej spojený s jízdou pro
funkci Multi-Terrain Select, výběr jízdních
režimů apod.
Kromě toho byla vytvořena nová třída
VIP se čtyřmi nezávislými sedadly zajišťujícími elegantní a bezpečnou cestu pro
všechny druhy cest. Mezi dalšími použitými technologiemi se v Lexusu poprvé objevilo tlačítko start se čtečkou otisků prstů, což se podílí na snížení rizika krádeže.

Pět premiér Porsche
Během autosalonu v Los
Angeles představilo Porsche pět světových premiér. Kromě nového 718 Cayman GT4 RS (nejdůležitější
atrakce autosalonu) 718 Cayman GT4 RS Clubsport, Taycan GTS, Taycan GTS Sport
Turismo a Panamera Platinum Edition.
718 Cayman GT4 RS a 718 Cayman GT4
RS Clubsport
Porsche 718 Cayman GT4 RS je nová vlajková varianta v rodině 718. Srdcem tohoto
sportovního auta, navrženého s ohledem
na maximální potěšení z jízdy, je atmosférický 6válcový motor typu boxer s výkonem 368 kW (500 koní). Maximální točivý
moment představuje 450 Nm. Mimořádné zrychlení je také zásluhou dvouspojkové převodovky Porsche (PDK) s krátkými

Lexus
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převody. 718 Cayman GT4 RS se rozjede
z 0 na 100 km/h za pouhé 3,4 s a dosahuje maximální rychlosti 315 km/h.
Ve stejnou dobu měla v Los Angeles premiéru závodní verze 718 Cayman GT4 RS
Clubsport, která bude od roku 2022 vystupovat v mnoha národních a mezinárodních závodních sériích.
Taycan GTS a Taycan GTS Sport
Turismo
S dosahem WLTP do 504 km je nový Taycan GTS první reprezentant této série,
který překročil hranici 500 km. Jde o sportovní a zároveň všestrannou variantu na
sto procent elektrické modelové řady Porsche. V režimu overboost, během používání funkce Launch Control, může jeho
výkon dosahovat impozantních 440 kW
(598 koní). Varianta GTS se vyznačuje výraznějším designem karosérie, interiéru a také speciálně přizpůsobeným nastavením podvozku a volitelně řízením
zadní nápravy.
Během LA Auto Show debutovala také
třetí varianta karosérie první plně elektrické modelové řady Porsche: Taycan GTS
Sport Turismo. Novinka sdílí sportovní siluetu a dozadu klesající linii střechy s rodinou Taycan Cross Turismo. Jinou společnou vlastností obou verzí je funkční

zavazadlový prostor, jehož objem představuje více než 1200 l.
Obě varianty se k dealerům dostanou na
jaře 2022. V budoucnosti se v řadách Sport
Turismo objeví další pohonné jednotky.
Panamera Platinum Edition
Karosérie se vyznačuje celou řadou akcentů v barvě Satin Gloss Platinum: rámování
vývodů vzduchu, nápis „PORSCHE”, označení modelu a standardně montovaná,
21palcová exkluzivní kola Design Sport.
Jim se přizpůsobily lišty kolem bočních
skel a sportovní koncovky výfukového systému, které dostaly černou, lesklou povrchovou úpravu.
Exkluzivní atmosféru v kabině zdůrazňují komfortní sedadla se 14směrovou elektrickou regulací, ozdobné prvky z kartáčovaného hliníku v černé barvě a prahy
dveří s nápisem „Platinum Edition”. Obsáhlý seznam standardního vybavení zahrnují také hlavní LED světlomety s matricovým paprskem a PDLS Plus, adaptivní
pneumatické zavěšení s PASM, ozvučení
BOSE® Surround Sound System a spousty dalších položek.
V závislosti na trhu je řada Platinum Edition dostupná jako Panamera, Panamera 4
a Panamera 4 E-Hybrid. První kusy se dostanou k zákazníkům na konci ledna 2022.
www.profiauto.eu
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Největší
v rodině
Škoda Kodiaq je největší SUV
v portfoliu této značky. V autosalonech
se právě objevil nový model, který má
zajímavý design, nabízí prostornost
a také vysoký komfort jízdy za
jakýchkoliv podmínek. No a hodí se
jak pro jízdu po městě, tak v terénu.

28 	Przemysław Jendroska
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Škoda Kodiaq – základní technické údaje
Typ postavy
Počet sedadel
Rámeček délka × šířka
Rozteč náprav
Objem zavazadlového prostoru
Motor
Výkon

SUV
5
4697 mm × 1882 mm
2790 mm
835 l/2065 l
2.0 TSI
190 koní / 140 kW

K

odiaq se rychle stal prodejním
úspěchem po celém světě. Do
konce května 2021 firma vyrobila a dodala více než 620 000
kusů tohoto modelu. S ohledem na velkou poptávku se Kodiaq vyrábí nejen v továrně Škody v Kvasinách,
ale také v Čchang-ša v Číně, Aurangábádu v Indii a Nižném Novgorodu v Rusku.
Model se prodává na přibližně 60 mezinárodních trzích.

Výrazný design
Osvěžený model je dostupný ve verzích
vybavení Ambition a Style a ve variantách
Laurin & Klement, SPORTLINE a také RS.
Jezdili jsme modelem ve verzi vybavení
Style, který měl motor 2.0 TSI s výkonem
190 koní.
Verze Style a Ambition se vyznačují offroadovým stylem. Jejich stříbrná povrchová úprava na předním a zadním nárazníku
jim dodává výrazný vzhled. Charakter celku zdůrazňuje přední část se zvýšenou kapotou a nově navržený, narovnanější kryt
chladiče. Díky novému zadnímu spojleru
v lesklé černi karosérie působí delší a štíhlejší. Společně s bočními přívody vzduchu
spojler zlepšuje aerodynamiku auta, čímž
snižuje emise CO2.
Difuzor vzadu má stříbrnou povrchovou
úpravu a nárazník s novým tvarem barvu
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karosérie. Třetí brzdové světlo je zabudováno do spojleru, zadní sklo je o něco užší. Vizuálně to zdůrazňuje šířku SUV a dodává mu dynamický vzhled.
Charakteristické, černé prahové lišty jsou
vyrobeny z odolného plastu a podběhy
vepředu a vzadu s efektním zakončením
zdůrazňují vzhled s vlastním charakterem.
Obruče kol, z nichž část byla přeprojektována, měří 17 až 20 palců. Od verze Style jsou součástí standardního vybavení
světlomety Full LED Matrix a digitální sada ukazatelů.
Při délce 4697 mm, šířce 1882 mm a rozteči náprav 2790 mm může Škoda Kodiaq pojmout až sedm osob. Tato možnost
je dostupná při objednání další, třetí řady sedadel. V pětimístné verzi má objem
zavazadlového prostoru 835 l. Lze ho
zvětšit na 2065 l po složení zadních sedadel.

Bohatě vybavený interiér
Nejen vnější vzhled modelu byl povznesen na vyšší úroveň. Impozantně vypadá
rovněž interiér vozidla. Je vybaven novými
ozdobnými lištami, doplňujícími kontrastními švy a vylepšenou funkcí LED osvětlení
interiéru. Poprvé se v nabídce SUV nacházejí ergonomická sedadla z perforované
kůže s elektrickým nastavováním, ventilací
a funkcí masáže. Sedadla Eco jsou dostupné jako volitelná možnost u verzí vybavení Ambition a Style. Mají vysoce kvalitní
potahy vyrobené z materiálů pocházejících z recyklace. Dalším volitelným doplňkem je audio systém Canton. Zahrnuje až
11 reproduktorů a subwoofer v zavazadlovém prostoru.
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K nižší spotřebě paliva vedou z hlediska
hmotnosti optimalizované klikové hřídele,
rozsáhlé modifikace vedení spalin a také
systémy správy turbokompresoru, vstřikování a teploty. Silnější jednotka využívá také lehčí hliníkové písty. Turbokompresor je
chlazen vodou. Ve výsledku jsou benzinové motory generace EVO výkonnější než
jejich předchozí verze. Tlak vstřikování až
350 barů zajišťuje nižší hydraulické ztráty
a menší množství dodávaného paliva. Motor 1.5 TSI vybavený technologií Active Cylinder (ACT) automaticky vypíná dva válce, když je zatížení motoru nízké, což navíc
snižuje spotřebu paliva.

Pět výkonných motorů

Vylepšené bezpečnostní
systémy

Nový Kodiaq je dostupný s výkonnými
a dynamickými motory patřícími k nejnovější generaci EVO. Dva vznětové motory a tři benzinové motory zajišťují výkon od 110 kW (150 koní) po 180 kW (245
koní). Oba vznětové motory vyypouští až
o 80 procent oxidů dusíku (Nox) méně díky použití pokročilé technologie Twin Dosing. Základní motor 1.5 TSI je jediná varianta dostupná s 6stupňovou manuální
převodovkou a pohonem na předním kola. U všech ostatních variant je standardem
7stupňová převodovka DSG. Motory s výkonem 140 kW (190 koní) nebo více se nabízejí s pohonem na všechna kola – a právě s takovou verzí jsme jezdili.

Široké spektrum bezpečnostních systémů
Škody Kodiaq zahrnuje vylepšenou volitelně dostupnou verzi Crew Protect Assist.
Ta má přídavná radarová čidla vzadu, aby
reagovala na vozidla vytvářející riziko kolize. Dostupné jsou dvě možnosti Travel
Assist, které v závislosti na modelu zahrnují pět až osm asistenčních systémů. Patří k nim prediktivní tempomat Predictive
Cruise Control, asistent pro jízdu v jízdních
pruzích Adaptive Lane Assist a vylepšená
verze rozpoznávání dopravních značek.
Různorodost pro značku typických řešení Simply Clever zahrnuje také integrovanou nálevku ve víčku nádrže na kapalinu
do ostřikovačů.
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NAŠI ODBORNÍCI ODPOVÍDAJÍ

Naši odborníci odpovídají
Lukáš Czauderna

Poradce pro rozvoj servisů ProfiAuto

Proč se nevyplatí šetřit
na zimní kapalině
do ostřikovačů?
Dle názoru mnoha řidičů to je voda smíchaná s alkoholem a přídavkem čistících
detergentů, takže cena ani kvalita nehrají roli. Ukazuje se, že proti všeobecnému
mínění není nejdůležitější alkohol, ale prostředky, které ho stabilizují. Právě ony v zásadě ovlivňují cenu výrobku.
Hlavním úkolem alkoholu je udržet tekutost za záporných teplot. V současnosti se používá ethanol, i když v nejlevnějších kapalinách lze najít methanol nebo
směs jiných alkoholů – takovým výrobkům bychom se měli vyhnout širokým
obloukem.
V zásadě každá zimní kapalina do ostřikovačů splní svůj základní úkol – to znamená, že v nádrži nezamrzne. No, leda by
se objevily opravdu extrémní mrazy, což
nám v současnosti, když pozorujeme klimatické změny, spíše nehrozí.
Proč tedy, když nastoupíme do auta
a snažíme se rozmrazit námrazu na
skle, kapalina zamrzá?
Když kapalinu stříkáme na studené sklo,
alkohol se okamžitě odpaří a zanechá jen
vodu, která bleskově zamrzá. Proto, pokud výrobce do kapaliny přidal správný poměr stabilizačních prostředků,
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můžeme očekávat, že rychlost odpařování složek kapaliny nebude tak dynamická. Takové kapaliny jsou, bohužel, obvykle mnohem dražší.

Jak to funguje?
Řídící jednotka SCR sbírá informace z čidel NOx o množství oxidů dusíku ve spalinách a zátěži motoru. Na základě těchto
údajů dovstřikuje do katalyzátoru odpovídající dávku AdBlue. Tam jsou, v důsledku reakce, oxidy uhlíku rozloženy na dusík
a vodní páru a zcela odstraněny společně
se spalinami.

Kromě toho v kapalině najdeme prostředky zodpovědné za odstraňování nečistot, přípravky zabraňující pěnění a regulující korozi. Úkolem těch naposledy
zmíněných je zpoždění koroze kovových
Bez toho nenastartujete.
součástí.
AdBlue není pro jízdu nezbytný, ale výrobci se postarali o to, aby selekční katalytická redukce pracovala po celou dobu.
V současnosti všichni obviňují spalovací Když kapalina dojde, elektronika znemožmotory z nadměrné emise skleníkových ní nastartování motoru. Mnohem dříve se
plynů, ale diesel (kromě toho) vytváří hod- na palubní desce objeví zpráva, na kolik kině sazí a oxidů dusíku. Pro vyhovění přís- lometrů ještě kapalina stačí. Existuje možným normám emisí spalin byly vymyšleny nost systém čištění spalin obejít, ale tyto
filtry DPF, ventily EGR a příměsi v podobě pokusy jsou nelegální, protože auto pak
AdBlue. Kvůli rostoucím cenám plynu za- nebude splňovat emisní normy.
číná tato poslední příměs scházet, a pokud není na trhu zboží dostatek, jeho ce- Proč AdBlue zdražuje?
Pro vytvoření kapaliny je nezbytný amona roste.
niak a k jeho výrobě je zapotřebí zemní
Norma Euro 6, která vstoupila v platnost plyn – jeho cena neustále roste a rostou
v roce 2014, si na výrobcích vynutila reduk- také výrobní náklady. Situaci neusnadňuci oxidu uhelnatého. Začaly se omezovat je poptávka, a pokud stoupá poptávka,
pomocí technologie SCR (Selective Cata- rostou i ceny. Proto už od dubna AdBlue
lytic Reduction). Selektivní katalytická re- zdražil o 100 % a objevují se signály, že kadukce spočívá v proměně oxidů dusíku palina může chybět. To vše komplikuje siv netoxický dusík a vodní páru. Vše pro- tuaci na trhu.
bíhá v katalyzátoru využívajícím jako reduktor amoniak. S ohledem na to, že sa- Čím nahradit AdBlue?
motný amoniak je nebezpečná látka, se Příměs nelze ničím nahradit. Na rozdíl od
využívá ve vozidlech 32,5% roztok močo- jiných provozních kapalin používaných
v motorismu má AdBlue vždy identické
viny, tedy tzv. AdBlue.

AdBlue

www.profiauto.eu

složení. Neexistuje horší a lepší kapalina.
Něco jiného je, když mluvíme o transportním vozovém parku. Přepravci můžou mít
přístup k levnějším variantám zpoza východní hranice, ale v takovém případě škodí sami sobě. Výrobky nízké kvality mohou
ovlivnit životnost systému SCR.
Kam se lije AdBlue?
Zátka nalévacího otvoru se nachází v prostoru palivového otvoru. Ale existují i modely, u nichž se otvor nachází v zavazadlovém prostoru (např. některé modely
ze skupiny VAG). Kapalina má silně korozivní charakter, proto buďte při nalévání
opatrní. Nejlepší je k tomu použít trychtýř
a menší lahvičku. I když musíme myslet na
to, že při nákupu většího kanystru kapaliny je cena nižší.

Nekvalitní brzdová
kapalina může až
7násobně prodloužit
brzdnou dráhu!
Bohužel, v extrémních případech může
brzdění zcela znemožnit. Ukazuje se, že
dokonce i když patříte k lidem, kteří občas
kontrolují kvalitu kapaliny, nemusíte si být
úplně jistí efektivitou brzdění.

požadavky stanovené v normě, z toho
dvě se během zkoušek úplně odpařily.
Kontrolovala se např. hodnota bodu varu a viskozita, tedy parametry rozhodující o kvalitě kapaliny.

a vlhkosti, mění řemenice svou přilnavost.
Jinými slovy, vícedrážkový řemen píská,
protože sklouzává. Pískající řemen snižuje
účinnost alternátoru a akumulátor tak bude nedostatečně dobíjen. Samotný řemen
se mnohem rychleji opotřebuje a za exJak často kontrolovat kapalinu?
trémních situacích se v ten nejméně očeVědomosti o kapalině jsou velmi malé. Po- kávaný okamžik přetrhne.
kud neděláme pravidelné prohlídky, můžeme jezdit s kapalinou, která ohrožuje Co by se mělo udělat?
naši bezpečnost. Měli bychom ji kontrolo- Především je nutné zkontrolovat napnuvat pravidelně. Osvědčenou praxí je ově- tí (nemůže být příliš volný, ale ani příliš
řit si její parametry minimálně jednou roč- napnutý). Pokud po regulaci pískání neně. Bod varu kapaliny třídy DOT-4 by měl ustoupí, je nutné vyměnit řemen a zkonpředstavovat minimálně 230°C, a u třídy trolovat stav řemenic. Příliš silné opotřeDOT-5 minimálně 260°C.
bení vede k tomu, že výměna řemene na
dlouho nepomůže. Podobně jako použíProč je zapotřebí kontrolovat
vání maziv na zlepšení přilnavosti. Aktivibrzdovou kapalinu?
ty tohoto typu mají zpravidla pouze doZ výzkumů vyplývá, že 22 % řidičů nikdy časný charakter.
nezadalo její výměnu a u 27 % kontrolovaných vozidel byla určena k okamžité výměně. Bohužel, brzdová kapalina nesmírně
silně vstřebává vlhkost z okolí. Jev zintenzivňuje v období podzimu a zimy, kdy se
v prostředí nachází více vlhkosti než obvykle. Větší množství vody v kapalině vyvolává pokles teploty jejího varu, což se
přímo projevuje na efektivitě brzd.

Pískající řemen
alternátoru

Jak je to možné?
Podle zprávy Institutu automobilové Jde o jednu z nejčastějších závad hlášedopravy nesplnily čtyři z deseti oblí- ných řidiči přes zimu. Pod vlivem atmobených brzdových kapalin třídy DOT-4 sférických podmínek, kolísání teploty
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profiservis
elektrika útočí

Hackeři
napadají elektromobily

profiŽIVOTNÍ STYL

Spojení světa

luksusu

Popularita elektromobilů roste. Každý rok vznikají také další dobíjecí místa a v domácnostech se stále častěji objevují zařízení typu wallbox. Jak ukázaly penetrační
testy Pen Tests Partners, tento typ infrastruktury umožňuje zločincům uskutečňovat kybernetické útoky. „Následkem toho se hackeři mohou dostat k dalším zařízením domácí a firemní sítě”, varují odborníci z ESET.

V

poslední době se skupina složená z etických hackerů (tzv.
white-hat hackeři) zabývá hledáním a nahlašováním mezer
v zabezpečeních domácích
nabíječek elektromobilů. Jak se ukázalo, proniknutí do systému nabíjecích stanic nebylo nic těžkého. Hackeři byli kvůli tomu schopni ovládat činnost zařízení.
Značným usnadněním pro proniknutí do
systému byla aplikace stanice nabíjející auto a fyzický přístup do ovládacích
zařízení.
Po převzetí kontroly mohli útočící hackeři zastavit proces nabíjení nebo úplně zařízení zablokovat. Díky proniknutí
do veřejné nabíjecí stanice mohli útočníci ukrást elektřinu na náklady účtů řidičů.
Mohlo za to slabé zabezpečení nabíječek
a absence příslušných aktualizací, které by
mohly útok kyberzločinců ztížit. Provedené penetrační testy prokázaly, že v případě
softwaru instalovaného v přístroji se může napadená nabíječka vypnout nebo být
využita k napadení dalších nabíječek nebo serverů s ní spojených.
V té chvíli, kdy útočník převezme kontrolu nad vícero nabíječkami, mohou jeho
aktivity způsobit vážné škody, například
je může použít k přetížení elektrické sítě
v některých oblastech, a dokonce způsobit výpadek v dodávkách proudu.
Adobe Stock
36 	

Internet věcí jako
Achillova pata

Penetrační testy
a změna předpisů

Nebezpečí útoku značně vzroste, pokud
je nabíjecí stanice připojena k domácí síti
Wi-Fi. Nejde jen o poškození nabíjecí stanice, ale také o převzetí kontroly nad dalšími zařízeními připojenými k domácí síti,
jako je monitoring, systémy topení, počítače a další zařízení chytré domácnosti. Kyberzločinci tak mohou například sledovat
naše každodenní aktivity. Proniknutím do
počítačů a dalších osobních zařízení mohou ukrást naši osobní identitu a tu pak
používat k dalším zločinům nebo nám mohou zablokovat určitá data a za jejich zpřístupnění žádat platbu.
I když se jedná o nejčernější scénáře, je
nebezpečí útoku reálné. Je to dáno tím,
že nabíjecí stanice se stává dalším prvkem v naší domácí síti. Jde o článek, který se často nachází mimo budovu, takže
k němu má útočník fyzický přístup. Proto je o to důležitější dbát na úroveň zabezpečení všech zařízení, která jsou v domácnosti nebo patří do stejné sítě, varují
specialisté na kybernetickou bezpečnost
z ESET.

Vzhledem k tomu, že kybernetická bezpečnost je součástí podmínek, které by
společnosti prodávající domácí nabíjecí
stanice ve Spojeném království měly splňovat, vedlo odhalení významných zranitelností v těchto zařízeních ke zpřísnění
předpisů pro prodej nabíjecích stanic pro
elektromobily.
Již letos na podzim má britská vláda
v úmyslu zavést nové předpisy k další ochraně spotřebitelů a energetického systému
zvýšením požadavků na kybernetickou bezpečnost pro nabíjecí místa pro elektromobily. Přestože většina náchylností vůči útoku již byla opravena a majitelům nabíjecích
stanic bylo doporučeno aktualizovat svá zařízení a aplikace pro ně určené, měli byste
být nadále ostražití a před nákupem zkontrolovat, zda zařízení splňuje požadavky
a má odpovídající zabezpečení.
„Provedený test se týkal produktů značek specializujících se na zařízení pro nabíjení elektromobilů, která jsou dostupné také u nás. Při rozhodování o koupi se vyplatí
předem vědět, zda produkt, o který máte
zájem, nebyl „hrdinou” podobného testu.
Může to pomoci vyhnout se eventuálním
nepříjemnostem”, shrnuje odborník z ESET.
www.profiauto.eu

V poslední době je, nejenom v hodinářském světě, velmi rozšířený jev spolupráce
značek každodenně působících ve zcela odlišných odvětvích. Takovouto
spolupráci navázaly dvě značky, které svými výkony, technologií a prestiží,
ale i cenou, nemají ve svých oborech obdoby: Rolls-Royce a Bovet.
Tiskové materiály
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pánské VYCHYTÁVKY

Hodinářství na
nejvyšší úrovni
Firma Bovet má za sebou dlouhou, poměrně spletitou, ale také zajímavou historii.
Jean-Frédéric Bovet byl hodinář působící
na konci 18. století ve Švýcarsku. Jak bylo
v té době běžné, jeho syn, Édouard Bovet,
se také vyučil hodinářem a krátce poté se
usadil v Londýně. V roce 1818 byl vyslán do
Číny, aby tam opravoval hodiny.
Édouard Bovet založil po návratu do Fleurier v roce 1822 vlastní podnikání. Zpočátku vyráběl klasické, ale luxusně provedené
kapesní hodinky. V Číně si získaly proslulost. Tato země byla tehdy pro společnost
působící pod značkou odvozenou od jména jejího zakladatele hlavním trhem. Zajímavý je fakt, že Édouard Bovet v roce 1830
podporoval separatistické hnutí proti pruským úřadům. V roce 1840 byla firma pojmenována Bovet Frères et Cie. Její hodnota se již tehdy odhadovala na více než
milion franků. Firma Bovet vzkvétala, když

profiŽIVOTNÍ STYL
pánské VYCHYTÁVKY

kanton Neuchâtel získal nezávislost a obchod založený na exportu hodinek na čínský trh s úspěchem pokračoval.
Édouard Bovet zemřel v roce 1848 a jeho dědicové bohužel ztratili o hodinářství
zájem. V roce1901 byla firma prodána bratrům Leubovým. Později, v roce 1928, byly
akcie Bovet pohlceny firmou Ebauches SA.
V roce 1948 připadlo hodinářské vybavení
a právo na užívání názvu Bovet firmě Favre-Leuba. Výroba hodinek Bouvet skončila v roce 1950.
Značka Bovet bylo oživena ve Fleurier
v roce 1989, koupil ji v oboru známý Michel Parmigiani. Bohužel, z různých důvodů nemohl restartu značky Bovet věnovat
dostatek času a prostředků. Proto se jejími
novými majiteli stali Roger Guye a Thierry
Oulevay. Přes pokusy a nové návrhy hodinek se také nepodařilo s touto značkou na
trhu šířeji prosadit, což mělo za následek
další vlastnické změny.
V únoru 2001 převzal kontrolu nad firmou Pascal Raffy a zaměřil se na její jedinečné, rozpoznatelné znaky, což přineslo

očekávané výsledky. Raffy firmu rozšířil akvizicí akcií Aubert Complications a STT od
Tramelan. Tyto nákupy zajistily značce Bovet silnou pozici a vlastní výrobní základnu. Příležitosti byly využity! Dnes je značka
Bovet vnímána jako luxusní. Její výjimečné
hodinky představují nejvyšší úroveň hodinářství, vyhrazenou pro skupiny výrobků
zvané Haute Horlogerie.

auto v historii motorismu. 12 válců dvojitě přeplňovaného motoru generuje podle
výrobce dostatek výkonu na to, aby mělo
auto komfortní výsledky. Téměř 6metrové auto klouže po silnici jako jachta vlnami, čemuž se vzhledem k zadní části vyrobené po vzoru paluby luxusní jachty nelze
jako asociaci divit.

Prvek přístrojové
desky a plně funkční
náramkové hodinky

Ultra luxusní, unikátní vozy
Druhou značkou je absolutní top v automobilovém odvětví – britský Rolls-Royce. Dnes sice patří do německého koncernu BMW, ale stále vyrábí ultra luxusní,
unikátní vozy, které udávají trendy. Jsou
to synonyma nejvyšší kvality zpracování,
mimořádně podmanivého řemeslného
zpracování a personalizovaného luxusu.
Když říkáme Rolls-Royce, máme na mysli výsek z nejluxusnějších osobních vozů světa.
Máme tedy dvě značky, které si dávají záležet na detailech zpracování, de-

Hodinky Bovet, které se stávají doplňkem
auta, nejsou jen hyper luxusní vychytávkou. Jsou jak prvkem výbavy přístrojové
desky, tak i zcela praktickými náramkovými hodinkami.
Hodinky jsou navrženy s ohledem na
obě pohlaví. Každý model je oboustranný a jeho elegantní, klasické pouzdro je
vyrobené z 18karátového bílého zlata. Průměr pouzdra je 44 mm – musí se vejít do
otvoru v kabině Rolls-Royce. Tloušťka činí
pouhých 14 mm. Pánská verze má na pouzdře vzor ze stejného dřeva, jako je na zadní karoserii auta.
Na mostě tourbillonu se nachází ručně
vyřezávaná postava Spirit of Ecstasy. Rub
pánských hodinek, respektive náramkové

verze, má avanturínový ciferník a realistický obrázek vozu ve stejné barvě jako původní plnohodnotná verze. Povrch pouzdra je vyleštěný do vysokého lesku. Dámská
verze má na pouzdru gravírované zdobení. V kabinové verzi je ciferník stejný jako
u pánského modelu. Po otočení je náramková verze připravena pro vkus majitelky.
V takovém případě je na perleťovém ciferníku namalována kytice květin a také miniaturní Rolls-Royce Boat Tail.
Oba modely Bovet 1822 jsou nejen hodinky z kabiny, ale také náramkové hodinky. V případě potřeby je lze použít jako stolní hodiny nebo dokonce kapesní
hodinky. Nejzajímavější se však zdá být
jejich použití jako prvku kabiny. To umožňuje titan-hliníkový držák. Díky stabilní
vzpřímené poloze hodinek lze přesnost
chodu pozitivně ovlivnit 60sekundovým
tourbillonem speciálně pro ně určeným.
Při této formě využití přijde vhod i 5denní rezerva chodu. Imponující auto a neobyčejné hodinky – ideální dvojka!

Adrian Szewczyk
Text byl původně otištěn v časopise
„Zegarki i Pasja”, www.zegarkiipasja.pl.

signových detailech, řemeslných „perličkách” a spokojenosti zákazníků. Plodem
této spolupráce jsou náramkové hodinky,
které jsou zároveň součástí výbavy – prvek kabiny přímo pohádkového vozu Rolls-Royce Boat Tail.
Je to výjimečný a neobvyklý obytný vůz
za skoro 22 mil. euro. Plod vzkříšené karosářské divize RR Coachbouilding. Práce
na tomto vozu běžely od roku 2017. Navzdory skutečnosti, že základem pro konstrukci byl vlajkový model Phantom, je vůz
personalizován na maximum. Využívá přes
1800 zcela nových dílů vyrobených speciálně pro něj. Jedním z nich jsou… hodinky Bovet.
Kromě ledničky, do které se vejde vaše
oblíbená láhev šampaňského, zahrnuje
zadní část vozu pokročilý zábavní balíček
pro přátele. Najdeme v něm otočné židle, slunečník a luxusní „piknikovou soupravu”. V současnosti se jedná o nejdražší
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Dvě tváře
Dominikánské
republiky
Je známá svými krásnými plážemi, vysokými palmami a výborným
jídlem. Průměrná teplota pohybující se během dne kolem 30 stupňů
znamená, že jde o skutečný ráj pro turisty prahnoucí po odpočinku.
V Dominikánské republice však stojí za to poznat její druhou tvář
nebo si alespoň uvědomit, jaký je život mimo letoviska.
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Špetka zeměpisných informací
Dominikánská republika je druhým největším státem
v Karibiku. Rozkládá se ve východní části ostrova
Haiti (zabírá asi 2/3 jeho rozlohy), který sdílí se státem
Haiti. Hlavním městem je Santo Domingo.

profiŽIVOTNÍ STYL
Dominikana

Zajímavosti
Jedním z hlavních odvětví zdejšího průmyslu je
zpracování cukru. Příjmy země jsou založeny také na
hornictví a turistice. K exportnímu zboží patří např.
již zmíněný cukr, káva, rum, zlato a stříbro. Výborným
suvenýrem z dovolené v Dominikánské republice
budou šperky z místního, pouze zde se vyskytujícího
kamene larimar. Nezapomeňte ale na to, aby byl opatřen
příslušným certifikátem / koupen u správného zdroje,
protože si lze snadno pořídit předražený padělek.

Jízda bez držení

Něco o smlouvání
Ne bezdůvodně se říká, že ceny uváděné
v dominikánských obchodech nebo
stáncích u cesty jsou tzv. výchozí
ceny. Stojí za to smlouvat, protože
Dominikánci ovládli vyhánění cen
výrobků až do krajnosti. Nakonec lze
bez dlouhého dohadování většinu
suvenýrů koupit za poloviční cenu.

V Dominikánské republice je jedno pravidlo cestování: žádná pravidla.
Všichni jezdí, jak se jim líbí. Autem může jezdit každý, kdo alespoň párkrát
jel s někým, kdo má řidičské oprávnění. Jet v protisměru na dálnici
pod dohledem na krajnici stojící policie? Žádný problém. Všichni se
shodují – proč jet objížďkou, když by to zabralo asi 10 minut jízdy?
Motoristická zajímavost: úřední registrační značky se montují jen
dozadu aut. Vpředu může mít každý, co chce. Často jsou tak k vidění
francouzské nebo německé značky. Sociální status majitele auta se pak
zvyšuje, protože mít tento typ značky znamená, že byl pravděpodobně
v Evropě. A Dominikánci Evropu milují rozhodně více než Ameriku.

Řasy vrací úder
Před odjezdem do Dominikánské republiky je dobré zjistit si
něco o řasách. Existují období (např. na začátku září), kdy jsou
jich pláže prakticky plné. Radši neodjíždějte s nadějí, „že to
nějak dopadne” nebo „určitě nebude tak zle”. Bude. I kdyby
se personál hotelu hodně snažil – příroda ví své. V takovém
případě příznivcům koupání zbydou jen rajské ostrovy
(pláže u hotelů se absolutně nepočítají) a koupaliště.

Navzdory chudobě
Kostarika, Jamajka, Dominikánská republika – to jsou tři země, ve kterých žijí nejšťastnější lidé na světě. Skutečně. Úsměv
a radost ze života Dominikáncům nelze upřít. Pokud je s čímkoli problém, pomůže jedině být milý. V Dominikánské republice
se „nervováním” nepořídí zcela nic. Dominikánci mají rádi milé a přátelské lidi. Pokud umíte říct pár slov španělsky, okamžitě
budete jejich „amigo”.
Je však třeba mít na paměti, že skutečný život zde začíná mimo letoviska. Podle místních je každý třetí občan Dominikánské
republiky nezaměstnaný a průměrná mzda se pohybuje kolem 300 dolarů. Chudoba je všudypřítomná a viditelná pouhým okem.
Ulice jsou špinavé a odpadky se často nacházejí všude, kromě koše. Pokud rádi zažíváte místní kulturu, něco víc než hotelové
atrakce a zájezdy pořádané cestovní kanceláří, vydejte se tam, kam turisté obvykle nejezdí. Zažijete tak skutečný život
Dominikánců, kteří i když toho mají málo, nacházejí sílu se neustále usmívat. A jsou jedněmi z nejšťastnějších lidí na světě.

Natalia
Piskorz
PR manager
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profiŽIVOTNÍ STYL
Osobní trénink

Funkční trénink
1. Vykročení ze stepu
– Zakloňte záda
– Snažte se udržet pravý úhel
v obou kolenních kloubech
– Provádějte 12 opakování
na každou stranu

Funkční trénink má za úkol prostřednictvím cvičení zefektivnit
úkony prováděné v každodenním životě. Cviky imitují přirozené
každodenní pohyby a zátěž posiluje naše svaly. Cvičení vychází
ze zdravotní rehabilitace, ale v současnosti se využívá také
v tréninkových plánech sportovců. Jeho předností je praktičnost,
nenáročnost a to, že nemusíme mít speciální vybavení.
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2. Horolezec
– Dlaně nastavte pod ramena
– Ohněte ruce v loktech
– Udělejte tři série
po 30 sekundách

www.profiauto.eu
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Osobní trénink

3. Široký dřep

6. Kliky

– Udržujte rovná záda

– Během provádění cviků
udržujte rovná záda

– Pro ztížení úkolu jednu nohu
postavte na stupínek

– Pro ztížení cviku zvedněte
jednu nohu

– Vaším úkolem je 12 opakování
na každou nohu

– Udělejte tři série
po 20 opakováních

7. Švédské kliky

4. Swing

– Ohněte kolena a zkřižte chodidla

– Pohyb vychází z boků

– Nenakláněje se dopředu

– Nepoužívejte svaly nohou

– Sestupujte nízko, až do
úplného ohnutí loktů

– Pokuste se také provádět
cvik obouruč

5. Veslování

8. Stolička

– Najděte vhodné místo pro
zavěšení posilovací gumy

46 	

– Udržujte v kolenou pravý úhel

– Cvičte bez naklánění se dopředu

– Pro ztížení najděte zátěž

– Proveďte tři série po 15 opakováních

– Vydržte tři série po 30 sekundách

www.profiauto.eu
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profiAutoservice
Vladimír Krausko a Juraj Ondrejka

Někdo vidí šrot,

já projekt

Ne každý touží po nejnovějším modelu s automatickou převodovkou
a parkovacími kamerami. Někdo se vydá opačnou cestou a pořídí si veterána.
O jeho kondici se rádi postarají majitelé dvou slovenských autoservisů, Vladimír
Krausko a Juraj Ondrejka.

V

ladimír Krausko, majitel autoservisu pojmenovaného po
svém zakladateli, chápe servisování historických vozů nejen
jako práci, ale zejména jako srdeční záležitost. V Autoservisu Krausko sídlícím ve slovenské Prievidzi se veteránům
i modernějším vozům věnuje už přes 10
let. A neodmítá ani „pacienty”, které by
jiní považovali za materiál na skládku. „Je
to kus historie. Fascinuje mě, když z něčeho, co lidé vnímají jako kupu šrotu, vytvoříme pojízdné auto”, vysvětluje Krausko.

Austin i Peugeot
Historické vozy jej zajímají celý život, několik
kousků dokonce sám vlastní. Do jeho sbírky
patří například Volkswagen Brouk 1958 nebo
Ford Mustang 1965. Opravám veteránů se věnuje přes 25 let, přičemž už v mládí se zajímal
o klempířské, ale i mechanické práce na starších automobilech. Na servisování oldtimerů
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vlastníka podniku baví zejména to, že za sebou člověk jasně vidí odvedenou práci, proměny aut totiž někdy bývají zásadní.
Krauskovi servisovaná auta během oprav
přirostou k srdci, čemuž se nejde příliš divit. Na jednom vozu v autoservisu běžně
pracují 12 až 18 měsíců v závislosti na obtížnosti a požadavcích. Nejdelší dobu zaberou klempířské a lakýrnické práce, svou
roli však hraje také podstata servisovaných
aut. Restaurace veteránů zpravidla zabere víc času, starší stroje totiž bývají z velké
části ručně vyráběné. O to více si je však
jejich majitelé hýčkají. Většina zákazníků
chce mít na svých vozidlech originální díly, jejichž hledání dá někdy zabrat. Část
procesu autoservis outsourcuje, zejména
mechanické a čalounické práce.
Servisem už prošla široká škála historických automobilů, Krausko a jeho kolegové
se však věnují všem značkám, které zákazníci přivezou. Opravují zejména staré vozy,
neodmítnou ale ani rekonstrukci moderní-

ho auta. Zatím posledním projektem firmy
byl Ford Mustang 1968. Servis podstoupila také řada vozů dnes již zaniklé britské
společnosti Austin nebo více než půlstoletí starý Peugeot.
Zákroků, které v servisu provádějí, není
málo. Na veteránech pracují s klimatizacemi, elektrikou, klasikou jsou klempířské
práce. Vymění ale i pneumatiky. Součástí
sítě ProfiAuto je firma už několik let. „Jsme
partneři již dlouhou dobu, vždy jsem byl
maximálně spokojený. Kdykoli to šlo, tak
mi pomohli. Doporučil bych je jakémukoli servisu”, říká Krausko.

Musí vás to bavit

které automobilu musíte věnovat, jinak
není možné dosáhnout toho, co zákazník
požaduje. Trpělivost je nezbytná, vždy se
totiž snažíme o perfektní výsledek. Na veteránech jde všechno o něco pomaleji než
u běžného dnešního auta, pokaždé se jedná o stoprocentně ruční práci”, vysvětluje Krausko. I od veteránů je navíc potřeba
si někdy odpočinout, dodává s úsměvem.
Servisování historických vozů není nic
jednoduchého, základní postup však podle majitele autoservisu v Prievidzi není nutné komplikovat. Při opravách veteránů by
mělo jít vždy o jediné, a to dostat je do co
nejlepšího stavu.

autoservis. Do společnosti Motor Design
Slovakia v obci Drahovce jezdí řidiči od roku 2015. Majitel servisu Juraj Ondrejka je
milovníkem veteránů už od učňovských
let. Sám momentálně žádný historický
automobil nevlastní, studentskou zálibu
se mu však před 6 roky podařilo přetvořit v podnikání.
Velkou část zákazníků v jeho servisu
tvoří dlouhodobí zákazníci, kteří mají
v garáži více veteránů. Na starších autech
se mu líbí, že je každý vůz svým způsobem unikát. Spousta z nich je ručně vyráběna, což je odlišuje od některých moderních automobilů. V Motor Design Slovakia
se věnují běžným i exotičtějším značkám,
servisem prošly vozy Jaguar, Austin i Bugatti. Rozsáhlým projektem z poslední
O automobily s rokem výroby hlubo- doby byl například automobil Lotus Eleko ve 20. století se stará i další slovenský ven, který sjel z výrobní linky v roce 1956.

Už od školy

Velmi často ale dostávají mechanici do
péče i Škodovky.
V posledních letech byla nutná určitá míra flexibility, to ale práce nezastavilo. Majitel Motor Design Slovakia vše pojal jako
výzvu. „Do zakázek nám zasáhly události, které jsme nemohli ovlivnit. Sehnat díly
například z Velké Británie je čím dál těžší,
vždycky jsme si ale poradili”, ujišťuje Ondrejka. Stabilním partnerem společnosti
je také síť ProfiAuto.
Autoservisu nedaleko Piešťan se daří,
firma tak prochází několika vylepšeními.
Minulý rok začali přestavovat dílnu a začátkem roku 2022 chtějí otevřít nové, zrekonstruované pracoviště s moderním vybavením a ještě širší škálou služeb. Základ
podnikání však i přes změny zůstává pořád
totožný. Pečovat co nejlépe o vozy, které
by někteří už odepsali.

Klíčem k úspěchu je podle něj jako ve většině oborů pozitivní vztah k profesi. „Musí vás to zajímat, ideálně bavit, jinak nemáte šanci uspět. Tím, co na normálním
autě děláte hodinu, na veteránovi strávíte tři. Jde o nekonečné množství času,
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profiAutoservice
Autodíly Jiří Trojan

Spolehlivá prodejna

Moravskoslezský Kraj
Ostrava, Rall OSTRAVA Rybářská 1222, +420 596 621 642, +420 596 621 643, +420 596 621 642,
info@rall.cz, ostrava@rall.cz
Frýdek-Místek, Rall FRÝDEK-MÍSTEK Příborská 605, +420 552 303 001, +420 558 431 284,
frydekmistek@rall.cz
Opava, Rall OPAVA Jaselská 31, +420 552 303 002, +420 553 794 910, opava@rall.cz
Bohumín, MROAUTO AUTODÍLY s.r.o. Čs. armády 360, Pudlov, +420 773 568 023,
www.mroauto.cz, info@mroauto.cz
Bystřice nad Olší, POP - ART s.r.o. Bystřice nad Olší 1384, +420 558 551 253, www.pop-art.cz,
mirek.kotas@pop-art.cz

Firma Autodíly Jiří Trojan sídlící v Královéhradeckém kraji se zaměřuje na dodávání náhradních dílů a dalších doplňků. Její majitel pracoval v oboru mnoho let a nakonec se rozhodl splnit si svůj sen a založil vlastní společnost.

Jihomoravský Kraj
Brno, AP AUTODÍLY s.r.o. Jandáskova 1979/24a, info@apautodily.cz, +420 777 211 705
Brno, Rall BRNO Železná 713/1a, +420 541 214 388, brno@rall.cz
Bučovice, partner Rall - Autodíly ABP Čsl. armády 264, +420 517 381 888,
+420 605 248 167, abpbucovice@seznam.cz
Kyjov, partner Rall - Autodíly ABP Svatoborská 671, +420 518 611 539, +420 603 228 871,
abpkyjov@seznam.cz

a okraji České Skalice ve východních Čechách se nachází prodejna, která pomáhá
zákazníkům už 11 let. Majitel
Jiří Trojan, jehož jméno autoservis nese, se ale vozidlům věnuje daleko
déle. Nejdříve pracoval v prodejně autodílů jako zaměstnanec, posléze se ale rozhodl, že chce provozovat svůj vlastní podnik.
Do začátků nepotřeboval příliš. „Stačilo najít volnou budovu a mohl jsem začít. Nejvíce mě na práci baví to, že žádný den není stejný, každá zakázka je totiž
unikátní,” vysvětluje. Původně byla na dané lokalitě prodejna dílů pro vozy značky
LADA, čehož využil i Trojan. „Zaměření na
tuto značku mě zezačátku živilo a pomohlo mi zviditelnit se na trhu s autodíly.” Na
díly LADA už podle něj v současnosti není
taková poptávka jako dříve, sortiment pro
tyto vozy však společnost nabízí i nadále.
Firemní tým je celkem tříčlenný, dva zaměstnanci pracují na prodejně a třetí rozváží díly klientům. Konkurence v oboru
není málo, je tak důležité se odlišit. Trojanova prodejna činí zejména přístupem
a nadstandartními službami. „Ať jde o jakýkoli problém, vždy se snažíme vyjít zákazníkům vstříc. Díly také rozvážíme, což
autoservisy oceňují. Důraz klademe také
na to, abychom při jednání s lidmi vždy nastolovali příjemnou a přátelskou atmosféru,” říká zakladatel. Zásadní je také rychlost
služeb. Zboží, které firma nemá na skladě,
si tak může zákazník objednat a hned další den vyzvednout.

Zlínský Kraj
Kroměříž, Rall KROMĚŘÍŽ Stoličkova 2464/43, +420 739 513 706, kromeriz@rall.cz
Vsetín, Rall VSETÍN Ohrada 2051, +420 571 110 307, vsetin@rall.cz
Zlín, Rall ZLÍN Třída Tomáše Bati 283, +420 577 104 016 +420 577 105 270, zlin@rall.cz
Rožnov, Rall ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Nezdařilova 1907, +420 571 655 580, roznov@rall.cz

na východě Čech

N

Podnik je součástí sítě ProfiAuto a podle majitele mu tato spolupráce přináší několik výhod. „Líbí se mi dobré ceny, široký sortiment i zajímavé odměny,” popisuje
Trojan a dodává: „Myslím si, že spolupráce s ProfiAuto nás posouvá a pomáhá nám
dodávat klientům díly zajímavých značek.”
Klientelu prodejny tvoří především autoservisy, na své si ale samozřejmě přijdou

i koncoví zákazníci, kteří tvoří nemalé procento zakázek. O budoucnost podniku se
Trojan nebál ani v posledních dvou letech,
jelikož práce bylo vždy spousta. „Auta budou poruchová vždy,” dodává podnikatel,
který by v blízké budoucnosti rád rozšířil
působení i mimo Českou Skalici.

Nitrianský kraj
Lužianky, MM PARTS s.r.o. Rastislavova 2, +421 905 304 232, +421 911 121 217, www.mmparts.sk,
mmpartsplus@mmparts.sk
Trenčianský kraj
Bánovce nad Bebravou, Partner RALL – BANEX AUTODIELY s.r.o.
Trenčianska cesta 887/52, +421 0908 745 066
Prievidza, AUTOPELA SLOVAKIA spol. s.r.o. Skladová 7,
+421 917 696 638, +421 465 411 964, predajna.pd@auto-pela.sk
Pruské, MP-Motors s.r.o. Pruské 559, +421 424 324 485, +421 423 211 999,
www.mpmotors.sk, mpmotorspruske@gmail.com
Prešovský Kraj
Prešov, PROFI AUTO SK Karpatská 81/2, +421 907 866 679, office@profiauto.sk

Košický Kraj
Košice, PROFI AUTO SK KOŠICE Južná trieda 48/B, +421 918 727 746, office@profiauto.sk
Královéhradecký kraj
Chvalkovice, Autodíly Trojan Chvalkovice 38, autodilycs@seznam.cz, +420 604 382 927
Pardubický Kraj
Svitavy, REAL AUTO s. r. o. Větrná 935 / 2a, +420 461 531 814, www.real-auto.cz,
info@real-auto.cz
Středočeský kraj
Kladno, APL Automotive s.r.o. Unhošt‘ská 346 Kročehlavy, +420 312 662 211, +420 608 770 944,
www.apl-automotive.cz, prodej@apl-automotive.cz
Vysočina
Humpolec, Martin Kubíček Rozkos 90, +420 775 649 837, akautodily@gmail.com
Humpolec, Martin Marek 5. května 376, +420 607 256 227, akautodilymarek@seznam.cz
Bratislavský Kraj
Bratislava, SZEKOP s.r.o. Galvaniho 16, +421 948 281 242, szekop@szekop.sk, www.szekop.sk
Žilinský Kraj
Martin, AUTOPELA SLOVAKIA spol. s.r.o. Na Bystričke 14, 0908 946 333 +421 434 301 871-2,
predajna.mt@auto-pela.sk
Varín, AZ CAR Varín 1052, +421 412 812 222, www.azcar.sk, azcar@azcar.sk
Čadca, Darma Slovensko Horelica 13, +421 414 333 133, www.darmaslovensko.sk,
darmaslovensko@darmaslovensko.sk
Olomoucký kraj
Olomouc, Partner Rall-Autodíly Olomouc Pavelkova 10B, +420 775 085 273,
info@autodily.olomouc.cz, www.autodilyolomouc.cz
Banskobystrický kraj
Banská Bystrica, AUTOPELA SLOVAKIA spol. s r.o. Zvolenská cesta 37, +421 918 995 669,
fabik@primauto.sk
Rimavská Sobota, MS AUTO SLOVAKIA s.r.o. Košická cesta 2014,
+421 908 936 765, +421 911 264 775, obchod@msauto.sro.sk
Lučenec, MS AUTO SLOVAKIA s.r.o. Lučenec Kolonáda 9, +421 918 275 797,
obchodlc@msauto.sro.sk

Kontakt:
Autodíly Jiří Trojan
Třída T.G. Masaryka 140,
55 203 Česká Skalice
telefon: +420 604 382 927
e-mail: autodilycs@seznam.cz
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