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4. ROČNÍK PROFIAUTO RACING CUP!
Po delší přestávce se vrací standardní cyklus událostí cílících na majitele servisů ProfiAuto. První letošní události
z cyklu ProfiAuto Racing Cup proběhly na severu Polska. Mistrovství České republiky na dráze v Ostravě a Mistrovství
Slovenska v Bratislavě, během nichž se majitelé servisů zúčastní odborných školení a soupeření s pořádnou dávkou
adrenalinu na motokárové dráze, se odehrají počátkem roku 2021.

Dámy a pánové,

U

dálosti letošního roku převrátily automobilový průmysl naruby, stejně tak i životy mnohých z nás. Přesto si troufám tvrdit, že pokud je něco symbolem houževnatosti, pak je to právě automotive. Pokud držíte
v rukou tento magazín, pak předpokládáme, že jednou z vašich zálib jsou automobily a vše, co k nim patří.
Koronavirus letos zasáhl i do automobilových závodů, a tím
i do života Václava Janíka. Automobilové závody objevil už jako
malý kluk a již tehdy si řekl, že se stane profesionálním závodníkem. Z klukovské fantazie nevyrostl jako mnozí z nás, ale naopak dělal vše pro to, aby se jeho sen stal skutečností. ProfiAuto se stalo začátkem roku hrdým partnerem jeho závodní stáje
Janík Motorsport, která patří k evropské špičce, o čemž ostatně
svědčí i množství ocenění a titulů, včetně mistra Evropy. Právě
o nevšedním příběhu Václava Janíka, o krušných začátcích i prvních triumfech se dočtete v tomto čísle.
Nové číslo našeho magazínu jsme pojali i jako určitý výhled do
budoucnosti. Týká se to hlavně velkého tématu, které jsme věnovali elektromobilitě. Motoristický trh totiž stojí před mnoha
výzvami a snížení znečišťování životního prostředí prostřednictvím aut na elektrický pohon je jednou z nich. Elektrická vozidla
mají i další přednosti – menší poruchovost nebo jednodušší konstrukci. Každá změna však vedle šancí přináší i ohrožení a především výzvy. O tom, co budou elektrická auta představovat nejen pro řidiče, ale i pro servisy, se dočtete na dalších stránkách.
Mimochodem, vzpomínáte si na Renault Avantime? Netradičně,
až futuristicky vyhlížející auto z roku 2001 natolik překvapovalo

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

P

rvní turnus ProfiAuto Racing Cup
2020 odstartoval 11. září ve Štětině, v Silver Hotel & Gokart Center.
Jak zdůrazňují pořadatelé, tato
série událostí se těší mezi lidmi
ze servisů velkému úspěchu, oceňují jak
její odborné, tak zábavné prvky.
– Měli jsme signály, že by naši partneři
velice chtěli, abychom projekt obnovili.
Při pořádání ProfiAuto Racing Cup 2020
jsme zohlednili veškeré aktuální hygienické předpisy. Účastníkům zajišťujeme
maximální bezpečí v této pro nás všechny nové realitě. Máme radost, že se můžeme vrátit a společně s účastníky čerpat
jak ze školící, tak z integrační hodnoty tohoto oblíbeného cyklu – říká Łukasz Kopiec, ředitel marketingu ProfiAuto.
Během školení nazvaného „Jak vest
a rozvíjet rentabilní servis“ se účastníci

ProfiAuto

svým vzhledem, že se objevilo v mnoha hollywoodských filmech
odehrávajících se v nedaleké budoucnosti. Pokud vás zajímá, co
bylo na počátku jeho vývoje, kdo za ním stál a čím dodnes překvapuje své majitele i kolemjdoucí, nalistujte si naše ohlédnutí
za tímto prazvláštním minivanem.
V magazínu se ovšem nevěnujeme jen automobilovým legendám, ale též úplným novinkám. Jedna taková přišla z Mladé Boleslavi. Konkrétně se jedná už o čtvrtou generaci Škody
Octavie. Model, který je tu s námi již od 90. let, se stal symbolem spolehlivosti a komfortu nejen v Čechách, ale i ve zbytku
světa. Nejnovější varianta je přitom ještě bezpečnější, modernější a elegantnější než její předchůdci. Když už je řeč o Škodovce, pak nelze zapomenout na letošní 125. výročí založení. I tomu
se v tomto čísle věnujeme.
Nebudeme to dále protahovat, přece jenom je venku ještě
krásné podzimní počasí, které přímo vybízí k projížďce krajinou se staženou střechou. Právě proto vám přinášíme přehlídku nejzajímavějších kabrioletů, od robustního SUV Volkswagenu cabrio až po malý a hbitý Smart cabrio. Vybírat je opravdu
z čeho. Určitě pak zbude čas i na nějaké pořádné jídlo, které jste
si třeba v letních vedrech odpírali. Poradíme vám, jak si připravit opravdu znamenitý hamburger z hovězího, s chřestem, sázeným vejcem, majonézou, s kapary, citronem a petrželí. Na zimu je přece jenom potřeba vytvořit nějaké energetické zásoby.
Na závěr bych vám rád poděkoval za přízeň a za skvělou spolupráci. Také díky tomu jsme společně přečkali těžké časy a vyšli z nich ještě silnější.

ProfiAuto Racing Cup 2020 např. dozvěděli, co je analýza nákladů a jak ji provést,
jak budovat loajalitu zákazníka a hovořit
s ním o ceně servisní služby. Také dostali příležitost rozvinout své vědomosti týkající se vlivu vizuální stránky servisu na
jeho činnost.
Po školící části přišel čas na vzrušující
závody na motokárové dráze. Po několik
nezapomenutelných hodin účastníci bojovali o pohár a hodnotné ceny. Soupeření bylo odhodlané a vítězové dovedně
využili mrštnost a zrychlení, jimiž se vyznačují motokáry.

Partnery právě probíhajícího
ročníku ProfiAuto Racing Cup
jsou Brembo a MANN-FILTER.

JINDŘICH KREJČÍ

ředitel projektu profiauto cz a sk

PRODUKCE: Imago Public Relations
Redakce nenese odpovědnost za obsah jednotlivých
příspěvků.
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SEZÓNA JINÁ

NEŽ OSTATNÍ

Do motorsportu se rok
2020 zapíše obzvláště
silně. Ještě nikdy
neprobíhal souboj o titul
během tak krátké doby
a v tolik zhuštěné
formě. Stejně jako
v předchozích sezónách
si dobře vede i stáj
ProfiAuto Racing a český
tým Janík Motorsport.

M

ezi 50 týmy, které odstartovaly v slavnostním zahájení
Horského automobilového
mistrovství Polska, se objevila také stáj ProfiAuto Racing s Michałem Tochowiczem ve svých
řadách. Řidič Škody Fabie Kit Car Super
2000 letos, podle nového rozdělení, závodí ve třídě 3A, kde poměří své síly mimo jiné s druhým jezdcem obsluhovaným
firmou EvoTech.
Pro Tochowicze první letošní start Fabie skončil dvojitým (ze soboty a neděle)
druhým místem v klasifikaci automobilů
FWD. V závěrečných výsledcích třídy 3A
dojel za Romanem Baranem (Mitsubishi Lancer Evo) a za Łukaszem Nowakem
(celkem nasbíral 8 bodů). Reprezentant
ProfiAuto Racing také získal 3 důležité
body v celkové klasifikaci – za deváté
a desáté místo.

6 	UMA Fotografia Agnieszka Wołkowicz
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jako RENAULT AVANTIME
Renault Avantime měl premiéru v roce 2001 a vypadá, jako by pocházel z roku
2040. Určitě proto ho tak rádi obsazovali do filmů science-fiction. V CV má
vystoupení v „Potomcích lidí“, dystopickém thrilleru Alfonsa Cuarona, a malou
roličku ve fantasticko-dobrodružném obraze „Player One“ Stevena Spielberga.

P
O dva týdny později pořadatelé HAMP
připravili novou zajímavou výzvu – na
slovenské trase Pezinok–Baba. Do okolí
Bratislavy přijelo 87 řidičů ze Slovenska, Rakouska, České republiky, Polska, Maďarska
a Itálie. Tochowicz svůj debut na 4km trase zahájil třetím a čtvrtým místem ve třídě 3A. V závodních stoupáních s Igorem
Drotarem (Škoda Fabie R5) a Romanem
Baranem (Lancer Evo) nedokázal zabojovat, ale svedl souboj s Łukaszem Nowakem.
Přední dvojici polského „rybníčku“ na každém stoupání dělilo jen o něco málo více než sekunda.
Nedělní deštivé podmínky přinesly
Tochowiczovi naději na odčinění sobotních výsledků a boj o nejvyšší místo na
stupních vítězů. Bohužel, náhlá změna přilnavosti v jedné ze zatáček způsobila, že
Škoda při značné rychlosti vyletěla z dráhy.

8 	Janik Motorsport

Měkká krajnice pomohla poměrně bezpečně snížit rychlost, ale podvozek a zavěšení
tím utrpěly natolik, že nebylo možné auto na místě opravit.
V náročném roce 2020 tempo nezpomalil
ani ProfiAuto podporovaný český tým Janík Motorsport. Stáj, která kromě majitele Václava Janíka čítá už několik závodníků, také musela změnit značnou část svých
plánů. Začátek sezóny věnovala především
tréninkům a testům, nezapomínala přitom
ale na rozvíjení nových projektů.
Do vozového parku závodních strojů se
přidal Hyundai I30N TCR, a tím vedle startů v motokárách Janík Motorsport spustil nový projekt podpory mladých talentů, když připravil auto pro Dušana Kouřila
jr. v sérii TCR Eastern Europe 2020 a v projektu ACCR Czech Talent Team pořádaným
českou federací.

Po zrušení závodního mistrovství Evropy se tým ve složení Václav Janík (Norma
M20FC Turbo), Marek Rybníček (Škoda Fabie „R5“) a David Dědek (Norma M20FC)
soustředil na národní cyklus. Auta Janík
Motorsport se objevila také na uzavřených
drahách jubilejní sezóny českého Carbonia Cup (Václav Janík ve formuli Norma
M20FC). Vedle úspěchů v cyklu TCR tým
vybojoval také trojité umístění na stupních vítězů v klasifikaci 5. divize během
Grand Prix Slovenska na dráze Slovakia
Ring (Petr Lisa a Tomáš Konvička v Norma M30 LMP3).
Tým se rozhodl zapojit také do cyklu virtuálních závodů, které se v sezóně 2020 silně rozvinuly, když nasadil svou závodnici
Gabrielu Jílkovou v sérii TCR Eastern Europe Simracing.

WWW.PROFIAUTO.INFO

říběh netypického minivanu coupé s třídveřovou karosérií je neodmyslitelně spojen s firmou
Matra. Francouzský koncern se
specializoval na aeronautiku, výrobu zbraní a na telekomunikaci. Stavěl
elektrokola, a dokonce prodával malé čluny. Proniknutí do světa motorismu tak bylo jen otázkou času. Karosérii navrhl Philippe Guedon a vývoj auta měla na starosti
společnost, kterou spolu vytvořily Matra a Renault.
Celý projekt byl netypický. Kdyby se auto neprodávalo, nesla riziko Matra. Pokud
by ale originální minivan překvapil, měl by
Renault podíl na ziscích. Víra v jeho tržní
úspěch měla své opodstatnění v rostoucích grafech prodeje, které vozidla MPV
zaznamenávala v 90. letech. Tak se v roce 1998 zrodil první koncept, který dostal
jméno „Coupespace“ – bylo to coupé a vycházelo z modelu Espace.
Renault Avantime je prazvláštní auto už
s ohledem na svůj vzhled samotný. Měl
překvapovat a dělal to na všech frontách.
Ohromovaly přívody vzduchu nad světlomety vepředu nebo zadní světla, která
byla jen dekorativní odrazkou. K ničemu
nesloužila. Interiér byl zpracován s rozmachem, ale jízda vzadu mohla být pohodlná nanejvýše pro děti. Možná tato až absurdní nefunkčnost vyplývala z toho, že
Avantime se ve výrobní verzi příliš nelišil
od prototypu.
Pokud bych měl vybrat jen jedno poznávací znamení Avantime, vsadil bych
na dveře. Měřily více než 140 centimetrů a vážily 55 kilogramů. Nasedání nebyl
problém, ale v přecpaných centrech měst
už to tak snadné nebylo. Aby se minimalizovalo odření na parkovišti, byl výrobce
nucen instalovat speciální systém pantů.
Musely vydržet velkou hmotnost a, jak si
dokážeme domyslet, zvýšily výrobní náklady na celé auto.
Rezignace na B sloupky byla originálním
nápadem, ten se ale pojil se zavedením

9 	TISKOVÉ MATERIÁLY

řešení vyztužujících konstrukci, a to také motorem (163 koní) pod kapotou můovlivnilo konečnou cenu. Skleněná střecha že představovat dobrou investici do buotevíraná na knoflík společně se všemi skly doucna.
vyvolávala WOW efekt, jenže nadšení potencionálních kupců se nekrylo s počtem
prodaných aut. Během 18 měsíců se na trh
dostalo jen 8 557 exemplářů. To je rozhodně málo na to, aby se v projektu Avantime
mohlo pokračovat.
Dnes, po 19 letech od premiéry, působí
Renault Avantime nadále svěže. A stále si
za ním mohou na ulici všichni krky ukroutit, hned co se někde objeví. Pokud hleMARCIN SZOSTAK
dáte klasiku, může to být zajímavá volba.
fejetonista, ProfiAuto
S bezpečným dvoulitrovým benzinovým
WWW.PROFIAUTO.INFO

PROFIDOTAZNÍK

DUŠAN
KOUŘIL

PROFI DOTAZNÍK
DUŠAN KOUŘIL JR.
Datum narození: 20. 7. 2002
Záliby: plavání, fotbal, florbal a vše, co vrčí
První závod: Písek 2008
(Karting Easy 50)
První Pole Position: Sosnová 2009
První vítězství: Písek 2009
Úspěchy:
2019 3. místo TCR Eastern Europe
2018 1. místo D4-1600 MČR a Zóna střední Evropy
2017 Mistr ČR OK
2016 Mistr ČR OK Junior
2014 1. místo MČR – Easy 60
Technika: Hyundai I30 TCR

Dušan Kouřil junior (* 20. srpna 2002) je český automobilový závodník. Pochází ze závodnické rodiny, neboť jeho
děd Jaroslav Kouřil i otec Dušan Kouřil jsou bývalými
závodníky v českých rally.
V sezóně 2019 byl Kouřil v kategorii Touring Car reprezentantem ČR na FIA Motorsport
Games. V roce 2019 absolvoval
skoro celou sezónu v TCR Eastern Europe Trophy v barvách
stáje K2 Engineering.

Od roku 2020 členem stáje Václava Janíka, v rámci projektu ACCR Czech Talent, kde jezdí s vozem
Hyundai i30 N TCR. Český závodník se zároveň může spolehnout na podporu Autoklubu ČR a kromě
kompletní sezóny TCR Eastern Europe se ukáže i ve
vybraných závodech TCR Europe.
Loňská sezóna (2019) byla pro Dušana Kouřila jr. na
scéně závodů TCR premiérovou. A při svém debutu se rozhodně neztratil, neboť se dvěma triumfy a ziskem 109 bodů obsadil v konečném pořadí
TCR Eastern Europe třetí příčku za vítězným Milovanem Vesničem a stříbrným Jáchymem Galášem.

Ideální vůz by měl mít…
Výkon, pohodlí.

Kdybych si mohl koupit jakékoliv auto, bylo by to…
Porsche 911 (992) Turbo S.

Největší extravagance, kterou bych si dovolil v autě, je…
Jakýkoli polep, nálepky.

V autě rád poslouchám následující hudbu:
V autě hodně poslouchám Prince a album Purple Rain nebo
George Michaela a skupinu WHAM!

V autě jsou pro mne nejdůležitější následující
parametry/kritéria:
Vzhled, dobrý infotainment systém, pohodlí, co se týče přepravy
z bodu A do bodu B.
Moje první auto bylo…
Nemám ještě ani řidičák a na okruhu to byla předělaná Škoda Felicia STW.
V současné době řídím auto značky…
V současné době řídím pouze závodní vůz Hyundai I30N TCR.

10 	
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Největší nedostatek auta je…
Tlumiče, u většiny aut tlumiče.
Má oblíbená země/destinace pro cestování autem je…
Nemám oblíbenou destinaci. Já si užívám jakékoli cestování autem. Taková by taky měla být jízda autem v normálním provozu.
Nezapomenutelné dobrodružství s autem…
To bohužel ještě nemám, ale určitě jak dostanu řidičák, tak to bude
jeden zážitek za druhým.

WWW.PROFIAUTO.INFO
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VÍTR

VE VLASECH
ANEB NEJZAJÍMAVĚJŠÍ
KABRIOLETY

Než získal kabriolet svůj současný status, musel
motorismus ujít dlouhou cestu. První auta vůbec
neměla střechu. Nebyla také vybavena skly
ani dveřmi. Slavná čtyřkolka Henryho Forda
z roku 1896 mnohem více než auto připomínala
koňský povoz. Když začalo pršet, nezbývalo
řidiči nic jiného než se schovat pod stromem.

12 	TISKOVÉ MATERIÁLY

PROFI ZPRÁVY
KABRIOLETY

C

adillac byl první, kdo od
roku 1905 jako volitelnou
možnost nabízel střechu.
Z tohoto nápadu se stal
hit, protože řidiči už měli
až po krk dýchání prachu a polykání
much během jízdy rychlostí 40 km/h.
Časy vozidel se skládacími střechami však měly teprve přijít.
K opravdovému zlomu v rozvoji
kabrioletů došlo v roce 1934.
Podílel se na něm francouzský návrhář Georges Paulin, který se živil jako
zubař. Právě jemu vděčíme za první
elektricky schovávaný hardtop. Inovativní vynález byl použit v luxusním
Peugeotu 601 Eclipse. Celá mistrovská konstrukce střechy založená na
dvojitých pantech pátých dveří zmizela za kabinou řidiče díky pohonu
elektrických motůrků. Mechanismus
byl nesmírně nákladný a málo praktický – střecha zabrala celý zavazadlový prostor. Sériová výroba se nevyplácela.
Prvním masově vyráběným autem vybaveným skládací střechou
byl Ford Skyliner, který vznikal v letech 1957-1959. Dnes nejvíce aut beze střechy najdeme v ultra luxusním
segmentu. Existují ovšem četné výjimky. Podívejme se na deset nejzajímavějších kabrioletů dostupných
na trhu.

WWW.PROFIAUTO.INFO

Ford Mustang
Convertible
Mustang je americká ikona a jeden z nejkultovnějších modelů v historii motorismu. Vyrábí se od roku 1964 a dočkal se
šesti generací a spousty speciálních verzí. Varianta Convertible se těšila stejně velké oblibě jako coupé. Málokdo si však
dnes pamatuje, že v letech 1973–
1983 nebyla verze s otevřenou
karosérií v prodeji. Ropná krize způsobila, že kabriolety byly vnímány jako nesmyslná vozidla. Kromě toho v několika
státech USA nesplňovaly bezpečnostní normy. Naštěstí se to
změnilo. Dnes si asi nikdo neumí představit produktovou řadu
Mustangu bez verze beze střechy. Mustang Convertible s 2,3litrovým motorem EcoBoost s výkonem 290 koní znamená výdaj
48 500 €. Verze GT s V8 začíná
na 54 000 €.

Volkswagen
T-Roc cabrio
SUV kabrio? Proč ne. Průkopníkem byl Nissan Murano
CrossCabrio, který fascinoval
surfaře z Los Angeles. Výroba
trvala jen čtyři roky. Podobnou
cestou se, bez většího úspěchu,
vydal Range Rover Evoque beze
střechy. Volkswagen T-Roc je novinkou na trhu. Je stejně exotický jako jeho předchůdci, takže
by se měl automaticky líbit individualistům toužícím po originalitě. O něco menší rozměry
mají přilákat i nové zákazníky.
Existuje jedna podmínka: musí přivřít oči nad absencí pohonu na všechna čtyři kola. U nás
není T-Roc cabrio dostupný,
cena v Německu startuje na
27 495 eurech.

13 	
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Lexus LC 500
Convertible

Rolls Royce Dawn
Auto pro elity – takové bylo
první východisko, které položilo základy vozidlu Rolls-Royce
Dawn. Jeho řidič a cestující si
mohou užívat slunce ve velice
komfortních podmínkách cestování. Pneumatické zavěšení
jemně vybírá nerovnosti a královský motor – dvojitě přeplňované V12 s výkonem 571 koní
a 680 Nm točivého momentu –
zajišťuje dostatečnou výkonnost. Nejlépe tlumený kabriolet na světě stojí minimálně
448 000 €.

Lexus LC 500 s měkkou střechou je jeden z nejkrásnějších
kabrioletů na světě. O stylové
pochoutky karosérie a krásnou
linii se postaral šéfdesignér Lexusu Tadao Mori. Proces otevírání střechy trvá jen 15 sekund
a celou operaci lze provádět
během jízdy s rychlostí do
50 km/h. Zároveň je mechanismus navržen tak, že zajišťuje
optimální napnutí materiálu
a střecha samotná skvěle izoluje před hlukem. V ceně něco
málo přes 141 000 € u základní
verze dostaneme 13reproduktorový audio systém Mark Levinson. Pod kapotou hraje atmosférický pětilitrový V8.

Smart EQ
Fortwo cabrio

Bentley
Continental GT

Smart je hbitý a úsporný
a s otevřenou střechou má
vděčný vzhled. Nejnovější
vtělení městského trpaslíka
je dostupné výhradně s elektrickým pohonem. Díky akumulátoru s objemem 17,6 kWh
na jedno nabití může za optimálních podmínek urazit až
157 km. Delší cesty spíše nepřipadají v úvahu. Otáčení se na
sedmi metrech je jeho velkou
předností a originalita vepsaná do myšlenky chytrého auta
představuje přidanou hodnotu. Cena startuje na 24 800 €.

Neopakovatelný styl a absurdní úroveň luxusu zastupuje také nový Continental
GT. Na rozdíl od Rolls-Royce
má sportovnější charakter. Pod
kapotou pracuje dobře známá šestilitrová jednotka W12
s výkonem 635 koní. Maximální točivý moment představuje
až 900 Nm. Vše je na čtyři kola přenášeno dvouspojkovou
automatickou převodovkou.
Takovéto parametry znamenají sprint na stovku za pouhé 3,7 sekundy a jízdu s maximální rychlostí 333 km/h. Cena:
336 000 €.

14 	TISKOVÉ MATERIÁLY
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Mercedes-AMG S63
4Matic+ Cabrio

Maserati GranCabrio
Tradice tvorby kabrioletů Maserati je dlouhá a sahá do roku 1905,
kdy byl poprvé představen fenomenální model A6G/2000 Spyder. GranCabrio znamená nejnovější stránku v historii značky,
která ale, bohužel, ukončuje jistou kapitolu – už se nebude dále vyrábět. Poslední kus byl u nás
prodán v druhé polovině roku
2019. Spolu s ním pravděpodobně odejde do věčných lovišť atmosférický motor a případný nástupce dostane elektrický pohon.
Škoda, protože GranCabrio se
chlubilo 4,7litrovým V8 s výkonem 450 koní. Cena posledních
exemplářů je kolem 156 800 €.

V segmentu ultra luxusních
kabrioletů sehrává důležitou
roli Mercedes třídy S. Jeho látkovou střechu lze skládat dokonce při rychlosti 60 km/h.
Mezi mnoha vylepšeními pro
řidiče na jeho palubě najdeme
například vyhřívané područky,
systém ochrany před větrem
AIRCAP nebo systém ohřívání
hlavy a krku AIRSCARF. V extrémním provedení pod kapotou AMG pracuje čtyřlitrový motor V8 se silou 612 koní,
s nímž je spojena devítistupňová automatická převodovka AMG Speedshift 9G. Jeho cena začíná na 203 500 €.

Aston Martin
DBS Superleggera
Volante

Mini Cabrio
Mini Cabrio debutovalo na British Motor Show v roce 1992 jako
„nejmenší čtyřmístný kabriolet
na světě“. Auto se vyznačovalo
12palcovými hliníkovými disky
Revolution, mělo nízkoprofilové pneumatiky a bylo dostupné
ve dvou barvách. BMW Mini Convertible už představuje novější
historii a, což s tím souvisí, větší rozměry, bohatou paletu laků
a spoustu možností. Na trh se
dostalo v roce 2004. Nejnovější
generace s motorem s výkonem
136 koní a manuální převodovkou
získáme za 24 000 €.

Nejrychlejší kabriolet britské
značky, jehož střecha je dostupná v osmi různých barevných verzích. Aston Martin DBS
Superleggera Volante je poháněn dvojitě přeplňovanou jednotkou V12 s objemem 5,2 litrů.
Má 725 koní a 900 Nm maximálního točivého momentu. Pořádný výkon na zadní kola převádí osmistupňový automat.
Výkony? Zrychlení na stovku
zabere jen 3,6 sekundy. Rozjet
se z 0 na 160 km/h dokáže za
6,7 sekundy. Maximální rychlost
je 340 km/h. Těžko si to představit, ale údajně ji lze dosáhnout se staženou střechou. Cena: 295 500 euro.

MARCIN SZOSTAK
fejetonista, ProfiAuto
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ŠKODA

–125 LET

IKONY
MOTORISMU

P

o úspěších kol SLAVIA a motocyklů LAURIN & KLEMENT
se prvním automobilem vyrobeným v obci Mladá Boleslav stal L & K VOITURETTE A s jednolitrovým, dvouválcovým motorem do V s výkonem sedmi koní. Auto se
vyznačovalo skvělými jízdními vlastnostmi, zajišťovalo

LAURIN & KLEMENT S
Výroba modelu LAURIN & KLEMENT v řadě S trvala 14 let. Během této doby vzniklo
2 000 exemplářů tohoto vozidla. Částečně
díky sérii S se LAURIN & KLEMENT rychle stal největším motoristickým závodem
v rakousko-uherském císařství. V roce 1913
se L & K S objevil v deseti základních verzích designu karosérie, včetně verze „Doktor“ nebo „Dáma“ ve stylu coupé či v užitkové verzi „Progress“.

L&K/ŠKODA 110
V roce 1925 firma LAURIN & KLEMENT
spojila síly s jedním z největších strojních
a zbrojařských koncernů ve střední Evropě – s plzeňským gigantem ŠKODA. Přechodný model L & K/ŠKODA 110 byl dostupný společně s celou řadou úprav,
včetně verze s karosérií Soft Top a Hard
Top. Pravidlo „dvou aut v jednom“ mohlo
být zavedeno díky originální modulární
konstrukci s vyjímatelnou zadní částí, díky čemuž šlo osobní auto proměnit v praktickou dvoumístnou dodávku s plochou

18 	ŠKODA

Celých 125 let historie ŠKODY tvoří
mnoho legendárních modelů,
z nichž se během let staly ikony
mající na úspěch značky výrazný
vliv. Obří význam pro rozvoj firmy
měla auta, která vznikala v prvních
desetiletích její činnosti, jako byly
LAURIN & KLEMENT VOITURETTE A,
LAURIN & KLEMENT/ŠKODA 110 nebo
vlajková ŠKODA SUPERB z roku 1934.

LAURIN & KLEMENT

dokonalé řízení a správný poměr kvality a ceny. Vozidlo se rozjelo maximální rychlostí 40 km/h. Jeho obliba způsobila, že
se v následujících letech představily další modely označené
písmeny B a C.

podlahou. Zásluhou této možnosti si au- rallye Monte Carlo. Po tomto úspěto vedlo skvěle v práci i během víkendo- chu značka svým zákazníkům nabídvých rodinných výletů.
la limitovanou edici modelů inspirovaných závodním vozem s karosérií typu
roadster a coupé, čímž položila základy sportovní řady Monte Carlo. Kromě
pokrokových technických řešení si ŠKONázev SUPERB pochází z latinského slova DA POPULAR Monte Carlo získala srd„superbus“, které znamená „úžasný“ a sym- ce zákazníků elegantní aerodynamicbolizuje nejvyšší úroveň. První SUPERB kou linií karosérie.
Š 640 vyrobený v roce 1934 měl šestivál- Výše uvedené modely představují jen
cový motor s objemem 2,5 litru a výkonem část ikon ŠKODY, ale dobře ukazují myš40,5 kW (55 koní). Kromě toho vybavení za- lenky, které provázely tvůrce značky.
hrnovalo rádiový přijímač a panely z rů- Vznikala moderní, pohodlná a celou řažového dřeva oddělující prostor řidiče od dou inovativních řešení vybavená vozidla.
zóny vyhrazené pro cestující tímto prestiž- ŠKODA při tvorbě současných aut neustáním modelem: politiky, diplomaty a byz- le na tyto myšlenky navazuje.
nysmeny. Jedním z kupců se stala napří- Tohoto trendu si můžeme povšimnout
klad inovacemi proslulá obuvnická firma v mnoha rovinách: designu, technoloBaťa se sídlem ve Zlíně, která vyráběla ta- gii, pohodlném vybavení a také zaváděké stejnojmenné pneumatiky používané ní čím dál pokročilejších bezpečnostních
na vozidle ŠKODA.
systémů.
V souladu s duchem pionýrských let je
i vstup značky do éry hybridních a elektrických pohonů.
Do konce roku 2022 ŠKODA představí
celkem deset částečně nebo plně elekV lednu 1936 ŠKODA POPULAR obsadila trifikovaných modelů označených symdruhé místo ve své kategorii v náročném bolem iV.

ŠKODA SUPERB

SUPERB Š 640

ŠKODA POPULAR
Monte Carlo
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ŠKODA POPULAR Monte Carlo
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NOVÁ ŠKODA OCTAVIA

První generace současného
vtělení Škody Octavie, která
se k řidičům dostala v 90.
letech, zahájila pásmo
úspěchů modelu. Další
ročníky auta dobývala
srdce fanoušků motorismu,
kteří z modelu učinili
neoddiskutovatelný
bestseller a ikonu značky.
Rok 2020 je rokem premiéry
nejnovější – už čtvrté –
generace, která je jako
nikdy předtím prošpikována
moderními technologiemi
a inovativními řešeními
zajišťujícími řidičům
a spolucestujícím
ještě vyšší úroveň
bezpečnosti a komfort
vyhrazený doposud
pro prémiovou třídu.
20 	

N

ová Škoda Octavia okouzluje nadčasovou siluetou, jejíž
jednotlivé prvky podtrhují dynamiku a shodují se s novým,
emoce vyvolávajícím designérským jazykem značky. Přeprojektovaná linie karosérie nejen získala na výraznosti,
ale připsat aerodynamické parametry. Součinitel odporu vzduchu představuje 0,24
pro verzi liftback a 0,26 pro combi. Znamená to ještě menší spotřebu paliva a nižší
emise CO2. Nová OCTAVIA je také větší a širší než její předchůdkyně. Jak verze combi,
tak i liftback mají na délku 4689 mm a na

šířku 1829 mm. Rozteč náprav je 2686 mm.
Prostorností proslavený model imponuje
i v tomto případě, když nabízí ve svém segmentu největší objem zavazadlového prostoru – až 640 l ve variantě Combi a 600 l
ve verzi liftback.

Pohodlný a elegantní
interiér
Z interiéru nové Octavie vyzařuje pohodlí, kvalita provedení a použitých materiálů. Řidič má k dispozici dvouramenný,
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multifunkční volant, který může být vyhřívaný. Palubní deska byla přeprojektována, má modulární konstrukci a potěší
oko elegantním designem. V centrálním
bodě se nachází velký, volně stojící displej. Středový tunel zdobí chromované
detaily, které se objevují také na dveřních
panelech a klikách. Ve spojení s měkkými
materiály získává interiér vkusný charakter. Pro větší pohodlí cestujících jsou poprvé dostupné ergonomické, elektronicky
ovládané sedačky přátelské k páteři. Sedačky disponují regulací polohy, hloubky samotného sezení, podpěrou bederní

21 	

páteře a funkcí masáže. Kromě toho zajišťuje pohodlí systém vyhřívání a ventilace a dojem výjimečnosti podtrhuje čalounění z perforované kůže dostupné jako
jedna z možností. Ovládání auta je ještě
snadnější díky použití nejnovějších systémů Infotainment, které byly v tak velkém
měřítku použity vůbec poprvé právě ve
čtvrté generaci bestselleru Škody. Nová
Octavia nabízí úplnou synchronizaci se
smartphonem a je vždy online díky zabudované SIM kartě. Používání multimediálního systému se neliší od obsluhy dotykových zařízení a je nesmírně intuitivní.

Kromě toho systém shromažďuje a zapamatovává si údaje, jako jsou individuální
nastavení sedačky, klimatizace nebo zrcátek až pro 14 uživatelů auta. V nové škodě má svou premiéru také head-up displej, který ukazuje vybrané informace na
předním skle, čímž řidiči umožňuje soustředit se na jízdu.

Bezpečnost
bez kompromisů
O pocit bezpečí řidiče a spolucestujících se
starají také pokročilé bezpečnostní systémy. Poprvé je dostupný aktivní systém zabraňující kolizi (Collision Avoidance Assist)
a systém varování při vystupování (Exit
Warning). Kromě toho Octavia disponuje také asistenty, jako je Front Assist nebo
Side Assist, a systémy informujícími o blížících se chodcích a cyklistech: Predective Pedestrian a Cyclist Protection. Jejich
dosah činí až 35 m. Ještě větší komfort zajišťuje systém Travel Assist, který v sobě
spojuje mnoho různých funkcí. Nejen, že
rozeznává dopravní značky, detekuje vzdálenost auta od jiných objektů a pomáhá
udržet se ve zvoleném jízdním pruhu, ale
také reaguje v náhlých, potencionálně nebezpečných situacích. Travel Assist každých 15 sekund kontroluje, jestli se řidič
WWW.PROFIAUTO.INFO

PROFI ZPRÁVY
ŠKODA OCTAVIA

PROFI ZPRÁVY
ŠKODA OCTAVIA

Debut inovativních
technologií
dotýká volantu a neztratil kontrolu nad vozidlem. V případě žádné reakce ze strany
osoby řídící auto systém rozsvítí výstražná
světla a bezpečně vozidlo zastaví.
V nové Škodě se nachází také vylepšená
verze systému Adaptive Distance Assistant,
který automaticky přizpůsobuje vzdálenost od aut před vozidlem. Zařízení využívá vepředu instalovanou kameru a údaje
z navigačního systému, aby automaticky
nastavilo rychlost. Funkce Stop and Go,
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dostupná pro modely s automatickou převodovkou, je schopná zastavit auto a během tří sekund zajistit, že se znovu rozjede.
Octavia bude dostupná také se systémem Area View. Jde o sestavu čtyř kamer,
které se nacházejí v přední a zadní části auta a v krytech zrcátek. Díky nim řidič získává obraz 360°, který usnadňuje parkování
a manévrování v úzkých uličkách. Podporu řidičů zajišťují také adaptivní světlomety FULL LED Matrix. Díky vícesegmentové

konstrukci mohou být jednotlivé modely
vypnuty a palubní počítač reguluje paprsek světla tak, aby neoslepoval jiné účastníky dopravního provozu a zároveň maximálně osvětloval trasu.
Auto může být také vybaveno až 9 airbagy. Použité technologie se promítly na nejvyšším pětihvězdičkovém výsledku v nezávislém testu NCAP a pasují tento model
do čela nejbezpečnějších aut v jeho třídě.
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Nová Octavia je první model v portfoliu
Škody, v němž byla využita technologie
„shift by wire” k ovládání DSG převodovky. Místo řadicí páky je auto vybaveno
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přepínačem, který byl elektronicky spojen s převodovkou, a tak předává informace o zvoleném stupni. Kromě toho je
Octavia dostupná s celou řadou inovativních motorů na výběr. Vznětové motory
nejnovější generace a benzinové EVO motory jsou ještě výkonnější a spotřebovávají méně paliva.

Bestseller značky je také poprvé dostupný s hybridním pohonem, čímž se přidal
k elektrifikované rodině Škody pod symbolem iV. Octavia iV je dostupná jako hybrid typu plug-in a v technologii mild hybrid, která má u Škody v tomto případě
premiéru.
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LAMBORGHINI
ESSENZA SCV12
Lamborghini Essenza SCV12 bude vyrobeno jen ve 40 exemplářích. Ale špatná zpráva
pro chlubily: s tímhle autem na ulici nevyjedete.

E

ssenza SCV12 vznikla pro jízdu
na okruhu. Motor V12 je schopen
dodávat více než 830 koňských sil.
Za výkon zodpovídá nová šestistupňová sekvenční převodovka
X-trac jako konstrukční součást podvozku, ve spojení s pohonem na zadní kola,
aby byla zajištěna strukturální kompaktnost a větší torzní tuhost. Essenza SCV12
se vyznačuje výjimečným poměrem výkonu k hmotnosti představujícím 1,66 kg/HP.
Přední kapota má dvojitý přívod vzduchu s centrálním žebrem, typickým pro závodní auta Huracán, který odděluje proud
horkého vzduchu pocházejícího z chladiče a směřuje studený vzduch do krytu nacházejícího se na střeše. Vepředu je umístěn difuzor a dva boční prvky; po stranách
byly průtoky k chlazení motoru a převodovce optimalizovány díky použití svislých žeber umístěných na bočních prazích.

24 	TISKOVÉ MATERIÁLY

Aerodynamický balíček doplňuje velké, nastavitelné, dvouprofilové zadní křídlo.
Projekt Essenza SCV12 je výsledkem tvůrčí práce Lamborghini Centro Stile, které
navrhlo všechna závodní auta vyráběná
Lamborghini od doby vzniku Squadra Corse. Elegantní, ale dynamické linie v sobě
spojují atraktivitu prototypů ze 70. let 20
století a prvků typických pro DNA Lamborghini, jako je šestiúhelná geometrie, jíž se
vyznačují přední světlomety, střešní vzduchová clona a přívody vzduchu obklopující
volant. Konstrukce multifunkčního volantu
s displejem se inspirovala volanty F1, aby
zajistila co nejlepší ergonomii a dokonalý
cit bez nutnosti odtrhávat ruce od obruče, a to díky futuristickému, ale racionálnímu projektu. Speciální sedačka OMP s homologací FIA se skořápkou z uhlíkového
vlákna obejme řidiče a zajistí mu pohodlí,
bezpečí a stabilitu.

Majitelé Essenza SCV12 vstoupí do exkluzivního klubu, který jim zajistí přístup
ke speciálním programům umožňujícím
řízení jejich aut na nejprestižnějších okruzích světa. Program zahrnuje službu parkování v novém hangáru postaveném
v Sant‘Agata Bolognese pro klub Essenza SCV12. Každé auto bude mít personalizovanou garáž a určité služby, včetně
webkamery, aby zákazníci mohli monitorovat svá auta 24 hodin denně s pomocí
aplikace. V objektu se nachází také „Lamborghini Squadra Corse Drivers Lab” firmy
Tecnobody, která nabízí tréninkové programy podobné těm, které používají oficiální závodní jezdci Lamborghini. Pomoc
zajišťuje technický personál za podpory
Emanuela Pirro, pětinásobného vítěze
24hodinového závodu Le Mans, a Marca Mapelli, jezdce továrny Lamborghini
Squadra Corse.
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Arteon se dočkal aktualizace, objeví se také druhá
verze karosérie – Arteon
Shooting Brake. Komplexní modernizace modelu
zahrnula například zavedení nových, technologicky pokročilých pohonných
jednotek a moderních systémů zlepšujících komfort
a bezpečí.
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V

olkswagen Arteon, model třídy Gran Turismo, se v nové podobě představil v červnu 2020.
Dostupná bude také druhá varianta karosérie – Shooting Brake.
Arteon je zároveň dynamický a elegantní
a nadchne funkčností známou z aut typu
kombi. Klaus Bischoff, šéfdesignér jak skupiny Volkswagen, tak i značky Volkswagen,
říká: „Prostřednictvím Arteonu Shooting
Brake jsme vytvořili nový druh rovnováhy
mezi rychlostí, silou a prostorností.“
Volkswagen Arteon, v souvislosti s debutem druhé verze karosérie, prošel zásadním osvěžením. Auto dostalo úplně novou palubní desku, která se ještě lépe hodí
k exkluzivnímu charakteru tohoto modelu. Umožňuje použití nejnovějších multimediálních systémů (MIB3), které zajišťují

ještě lepší spojení s vnějším světem. Změnilo se také spektrum nabízených pohonných jednotek.
Všechny motory se vyznačují vysokou
účinností, které se podařilo dosáhnout díky použití inovativní technologie. Předností nových pohonných jednotek je také vysoký točivý moment a nízké emise
oxidu uhličitého. Kromě toho bude osvěžené Gran Turismo vybaveno moderními
asistenčními systémy. Příkladem může být
systém Travel Assist, který v mezích své
činnosti zajišťuje poloautomatickou jízdu.
Systém byl navržen speciálně s ohledem
na dlouhé cesty – v jejich případě bude
nový Arteon moci do rychlosti 210 km/h
převzít takové funkce, jako jsou zrychlování, brzdění a řízení. Samozřejmě pod kontrolou řidiče.
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TOYOTA COROLLA SEDAN
V NOVÉ VERZI GR SPORT

Corolla Sedan se přidává k verzi Hatchback a TS Kombi a získává novou variantu GR Sport
se stylovými prvky karosérie a interiéru odkazujícími na sportovní auta TOYOTA GAZOO
Racing. Půjde o první model z řady GR Sport nabízený také ve východní Evropě.

N
PRVNÍ BMW iX3

První plně elektrický model BMW X se vydává dobývat silnice. Nové BMW iX3
se objeví v prodeji ještě v roce 2020, na začátku čínského roku.

N

ové BMW iX3 vděčí za svůj průkopnický charakter unikátnímu
spojení výkonnosti elektromotoru, optimalizované hustotě
energie vysokonapěťového
akumulátoru a vysoké síle nabíjení. Pokrok, k němuž došlo od okamžiku uvedení současného BMW i3 na trh, umožnil zvýšení dosahu technologie BMW eDrive páté
generace pomocí inteligentního zlepšení
výkonnosti, a tím i upuštění od nepoměrně velkých akumulátorů negativně ovlivňujících hmotnost vozidla, dynamiku jízdy a spotřebu energie.

Modré akcenty
Nový motor nabízí výkon 210 kW (286
koňských sil) a maximální točivý moment
400 Nm, který oproti konvenčním elektromotorům při vyšších otáčkách výrazně neklesá. BMW iX3 zrychluje z 0 na 100 km/h
za 6,8 s. To ho staví naroveň BMW X3 30i
s konvenčním pohonem. Maximální rychlost je elektronicky omezena na 180 km/h.
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Pohon na zadní kola zajišťuje klasický dojem z jízdy BMW ve spojení s dokonalou
trakcí díky ARB a výjimečnou výkonnost.
Při připojení ke stanici rychlého nabíjení stejnosměrným proudem je možný nabíjecí výkon až 150 kW. Umožňuje
to nabití vysokonapěťového akumulátoru nového BMW iX3 během 34 minut
z 0 na 80 procent celkové kapacity. Během
10 minut lze také zvýšit dojezd o 100 km
v cyklu WLTP.
Specifické stylové rysy tohoto modelu optimalizují aerodynamické vlastnosti
a také vizuálně zdůrazňují koncepci podřízenou myšlence udržitelného rozvoje.
Přední pruh a ledvinky BMW jsou podobně jako podvozek do značné míry uzavřené; i zadní část se podílí na zmenšení odporu vzduchu. Společně s aerodynamicky
pokročilým podvozkem v oblasti zadního
difuzoru, rozpěrkami zavěšení podvozku
a aktivními vzduchovými klapkami má
elektrický SAV koeficient odporu vzduchu (Cx) 0,29.
Podobně jako venku, tak i uvnitř upozorňují jemné moderní akcenty na elektrický

ová verze GR Sport pro Corollu
Sedan se vyznačuje charakteristickými stylovými prvky karosérie a interiéru, speciálním
čalouněním a hliníkovými obručemi kol. Tyto prvky se dočkaly unifikace pro všechny varianty karosérie Corolly,
aby byl podtržen charakter řady GR Sport.
Vzhled nové verze Corolly se inspiroval
sportovními modely GR a navazuje na barevnost týmu TOYOTA GAZOO Racing reprezentujícího Toyotu v mezinárodních rallye a závodech. Elegantní Corolla Sedan
ve verzi GR Sport má dynamičtější vzhled.
Díky tomuto modelu se řada GR Sport poprvé představí na trzích východní Evropy.
Povrchovou úpravu karosérie v odstínu
Piano Black nahradily tradiční chromované prvky. Tento moderní, lesklý černý lak
zdobí přední mřížku, kryty bočních zrcátek,

středové sloupky a boční prahy. Černá povrchová úprava v charakteristickém tvaru
písmene C v rozích předního nárazníku
podtrhuje širokou hmotu auta.
Ozdobné hliníkové disky spojují černý
lak s kontrastujícími leštěnými plochami
na hranách každého paprsku a v centrálním bodě kola vidíme nástavec s logem GR
a červeným kroužkem. Na výběr jsou dva
vzory 10paprskových disků – standardní
s průměrem 17 placů a 18placový, dostupný ve volitelném balíčku.
Dynamický charakter auta byl zdůrazněn zadním spoilerem v barvě karosérie,
integrovaný s pátými dveřmi, a také černá úprava nad registrační značkou a značka GR Sport vzadu.
Nový odstín laku, charakteristický pro
verzi GR Sport, je Dynamic Grey s prvky
v černé barvě. Tím se Corolla Sedan přidala

do skupiny modelů Toyoty nabízených
s dvoubarevnou karosérií.
Uvnitř bylo přidáno černé čalounění
stropu, volant pokryla perforovaná kůže
a prahové lišty předních dveří jsou z kartáčovaného hliníku a nesou logo GR. Sportovní přední sedačky nejen vypadají atraktivně, ale skvěle stabilizují postavu řidiče
a spolujezdce díky zesíleným bočním podpěrám a integrovaným opěrkám hlavy. Sedačky byly pokryty čalouněním z černé
tkaniny a syntetické kůže s kontrastním, bíločerným prošíváním v odstínech TOYOTA
GAZOO Racing. Stejná barevnost se objevuje na zadním sedadle.
Nová verze GR Sport bude dostupná jak
s hybridním pohonem 1.8, tak i s benzinovým motorem 1.6. Výroba Corolly Sedan GR Sport se rozběhne v listopadu 2020,
prodej v lednu 2021.

pohon nového BMW iX3. Kromě toho jasné
ovládací prvky, vysoce kvalitní materiály
a stylové povrchy vytvářejí uvnitř interiéru pro SAV typickou atmosféru prémiové třídy.

Zvuk Hanse Zimmera
Poprvé je v BMW iX3 dojem z elektrické jízdy obohacen o zvuk BMW IconicSounds
Electric odrážející reakce vozidla a poskytující jim další emocionální hloubku.
Změny tlaku na pedál doprovází plynule
modulovaný zvuk a rekuperaci ve fázích
brzdění motorem nebo brzdami jemně
přefiltrovaný zvuk, díky čemuž má každá situace během jízdy svůj odpovídající
zvukový podklad.
Signál při mačkání tlačítka start/stop
v BMW iX3 je první sériový signál, který
vzešel ze spolupráce světově proslulého
skladatele filmové hudby Hanse Zimmera (Rain Man, Gladiátor, Lví král) a návrháře zvuku BMW Renza Vitale.
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ZMĚNY V AMG

AUDI S BAYERNEM
Audi a FC Bayern prodlužují svou spolupráci do roku 2029. Díky tomu budou fotbalisté, včetně Roberta Lewandowského, jezdit
elektrickým Audi e-tron. Bayern a Audi podepsali další smlouvu o spolupráci, která

LAMBO NA ZNÁMCE
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mění dosavadní pravidla. Partnerství, v jehož rámci všechny hvězdy i činovníci FC
Bayern jezdí auty značky Audi, se proměnilo ve strategickou spolupráci týkající se
rozvoje prací na elektrifikaci vozidel a využívání inovativních marketingových aktivit.
Audi bude lépe viditelné pro všechny návštěvníky stadionu Allianz Arena

a v novém vlajkovém obchodě FC Bayern
v samotném srdci Mnichova bude dostupná různorodá nabídka suvenýrů a reklamních předmětů Audi.
Mezi další projekty budoucí spolupráce patří například nabíjecí stanice a možnost testovacích jízd kolem Allianz Arena
a v kampusu FC Bayern.

Automobily Lamborghini společně s Bitstamps zavedly digitální známku prostřednictvím aplikace navržené pro jejich tvorbu
a sbírání. Ocitl se na ní Huracán EVO RWD Spyder, model Lamborghini představený na začátku května 2020.
Známka je součástí tematické série věnované historii firmy
Sant’Agata Bolognese a více než dvaceti jejím nejznámějším
autům. Známka Huracán EVO RWD Spyder je dostupná po stažení aplikace Bitstamps. Byla vydána v limitované a číslované
edici 20 000 kusů.
Každá známka je „samostatný“ digitální předmět: její historie
a výjimečnost jsou zaručeny technologií Blockchain. Známku
si lze koupit, převzít nebo prodat úplně stejně jako papírovou.
V rámci kolekce budou moci fanoušci Lamborghini obdivovat
své známky, prohlížet si sbírky či se rozhodovatt, jestli ji dát někomu jako dárek zasláním e-pohlednice nebo ji prodat na platformě, která bude spuštěna za několik měsíců.
Aplikaci Bitstamps si lze stáhnout v Google Play Store, Apple
App Store a v aplikaci Bitstamps.
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Mercedes-AMG posiluje svou identitu: nové varianty E 53 4MATIC+ coupé a kabriolet
získaly charakteristický kryt chladiče AMG
s vertikálními žebry. Dynamicky stylizova-

matného modrého magno vyhrazeného dříve pro AMG GT. Elektrifikovaný motor s objemem 3,0 litrů, s dvojitým přeplňováním – za
pomoci klasického turbokompresoru a přídavného elektrického kompresoru – generuje výkon 320 kW (435 koní) a maximální točivý moment 520 Nm. Startalternátor

ný přední pás s přestylizovaným nárazníkem
a „zploštělými“ LED reflektory zdůrazňuje optickou šířku karosérie. Vzadu pozornost přitahují dvojité, kulaté koncovky výfukového
systému (stříbrné nebo černé). Ve škále odstínů karosérie se objevily nové laky, včetně

krátkodobě zajišťuje dalších 16 kW výkonu
plus 250 Nm točivého momentu a také napájí palubní elektroinstalaci 48 V. Osvěžené
E 53 coupé a kabriolet využívají převodovku
AMG SPEEDSHIFT TCT 9G a plně aktivní pohon na všechna čtyři kola AMG Performance

4MATIC+. Při objednání paketu řidiče AMG
lze maximální rychlost elektronicky omezenou na 250 km/h zvýšit na 270 km/h. Interiér má charakteristický sportovně luxusní
nádech s prvky zakončení z uhlíkových vláken a červenými bezpečnostními pásy a také multimediálním systémem MBUX. E 53
získal sedadla pokrytá syntetickou kůží ARTICO a mikrovláknem DINAMICA s červeným kontrastním prošíváním, která spojují silné podepření s pohodlím na dlouhých
trasách. Na přání je dostupné kožené nappa
čalounění. Ještě užší spojení člověka se strojem zajišťuje nový volant AMG Performance. Jeho potah může být vyroben z kůže, mikrovlákna DINAMICA nebo ze spojení kůže
a mikrovlákna, na přání s vyhříváním. V obruči volantu se nachází senzorická podložka
pro rozpoznávání dotyku dlaní. Pro ještě více vzrušující dojmy z jízdy: volitelný balíček
AMG DYNAMIC PLUS spojuje technické a vizuální prvky vybavení dříve rezervované pro
modely V8. Nejdůležitější z nich je program
jízdy RACE s režimem Drift, přídavná tlačítka
na mikrovláknem DINAMICA potaženém volantu zajišťující snadný a rychlý přístup k nastavením zodpovědným za dynamiku jízdy
a červeně lakované brzdové třmeny.

HYBRIDNÍ TOUAREG

jeho modelového portfolia. Poprvé v historii značky se sídlem ve Wolfsburgu je nejsilnějším modelem hybridní auto. Bohatě
vybavený Touareg R se dostane do prodeje v druhé polovině roku 2020. Hybridní pohonná jednotka verze Touareg R se
skládá z turbopřeplňovaného benzinového motoru V6 s objemem 2995 cm3 a výkonem 250 kW/340 koní, elektromotoru
s výkonem 100 kW/136 koní a lithium-iontového akumulátoru s energetickým objemem stanovícím 14,1 kWh, který se nachází pod podlahou zavazadlového prostoru.
Osmistupňová automatická převodovka
a řadicí skříň přenášejí točivý moment na
všechna čtyři kola. Do rychlosti 140 km/h
se hybridní R může pohybovat výhradně
na elektromotor. Teprve nad touto rychlostí se spustí turbopřeplňovaná benzinová

pohonná jednotka V6 TSI. Řidič může snadno kontrolovat úroveň nabití akumulátoru
pomocí menu Hybrid na displeji multimediálního systému. Pokud používáte navigaci,
takzvaný správce baterií sleduje trasu a zohledňuje její topografii, aby minimalizoval
spotřebu elektrické energie a prodloužil dojezd bez emisí oxidu uhličitého. Novinkou
ve vlajkovém modelu značky Volkswagen
je systém Travel Assist, díky němuž může
Touareg jet poloautomaticky rychlostí do
250 km/h. Jako první hybridní SUV s pohonem typu plug-in na světě může být Touareg R vybaven systémem Trailer Assist, který
usnadňuje manévrování s přívěsem. Touareg R je třetí, vedle Golfu a Passatu, hybridní model typu plug-in v evropském produktovém spektru firmy Volkswagen, ale první
nabízený s pohonem na všechna čtyři kola.

Nový vlajkový model automobilky Volkswagen – Touareg R – měl mít premiéru během 90. Mezinárodního autosalonu v Ženevě. Ale jak víme, veletrh byl zrušen kvůli
epidemii koronaviru a model se na trhu objeví bez ohňostrojů. Auto bude dostupné
výhradně jako hybrid typu plug-in s pohonným systémem s výkonem 340 kW (462 koní). Silné SUV s dostatečně nabitým akumulátorem se vždy pohybuje v elektrickém
režimu E-MODE, který zajišťuje nulové emise oxidu uhličitého. Jako každý Touareg je
i verze R standardně vybavena pohonem
na všechna čtyři kola – 4MOTION. Díky němu a silné pohonné jednotce, která generuje maximální točivý moment s hodnotou 700 Nm, může Touareg R táhnout
přívěs s hmotností 3,5 tuny. Tažení takovéhoto přívěsu je možné dokonce i v elektrickém režimu E-MODE. Touareg R* byl navržen oddělením Volkswagen R, které se
po léta specializuje na přípravu nejsportovnějších modelů v produktové řadě firmy Volkswagen. Je to také první auto pod
symbolem R, které bylo vybaveno hybridním pohonem typu plug-in, což svědčí
o celkovém přístupu výrobce k elektrifikaci
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TOVÁRNA

NA VÝKON
BMW X4 M Competition, řadící
se do třídy SAC (Sports Activity
Coupé), spojuje výrazný
charakter BMW X4 s exkluzivitou
a závodními ambicemi BMW M.
30 	Przemysław Jendroska
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se navíc počítá se zadním spoilerem vyrobeným z karbonu. Všechny tyto venkovní
prvky poskytují impozantní vzhled, který
působí jako příslib maximální výkonnosti a dynamiky. Efektní atmosféru interiéru
tvoří sportovní sedačky M s čalouněním
a další povrchovou úpravou z merino kůže, unikátní prahové lišty a cedulka s názvem modelu na středovém tunelu. V rámci volitelného vybavení byly pro model
Competition navrženy speciální dvoubarevné vzory čalounění s aplikacemi
z alcantary.
V rámci standardního vybavení jsou nabízeny LED reflektory, systém hi-fi reproduktorů a navigační balíček ConnectedDrive s navigačním systémem Professional.
Více možností individualizace zaručuje doplňkové vybavení, které tvoří nejmodernější systémy podpory řidiče a digitální
služby spadající do balíčků BMW Connected a BMW ConnectedDrive.

Moderní šestiválcový
řadový motor
s bezkonkurenčními
výsledky

(480 koní) při objemu 3,0 litru a točivém
momentu 600 Nm. Ve verzi se dvěma turbokompresory zpracované speciálně pro
BMW X4 M Competition, kterým jsme jezdili, byly výsledky zvýšeny o dalších 22 kW
(30 koní) na 375 kW (510 koní).

Nejsilnější šestiválcový řadový benzinový
motor v historii BMW je opravdovou továrnou na výkon, která zaručuje fantastické
výsledky. Nová, vysokootáčková pohonná jednotka v technologii M TwinPower
Turbo generuje maximální výkon 353 kW

Pro M jsou standardní vnější
a vnitřní stylové prvky
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výraznou siluetu s prodlouženou kapotou a rovnou, klesající linií střechy ve stylu
coupé. Masivní poměry předního a zadního nárazníku, podběhů a části s ramenem
zdůrazňují atletické tvary karosérie. Tento
efekt ještě více podtrhují exkluzivní sportovní stylové prvky volitelného vnějšího
balíčku M Carbon z plastu vyztuženého
uhlíkovými vlákny (karbonem), které obsahují zakončení předních přívodů vzduchu, křidélka předního nárazníku, zadní
Vnější vzhled BMW X4 M Competition difuzor a kryty bočních zrcátek. V modevystihuje jeho závodní charakter. Má lech BMW X4 M a BMW X4 M Competition
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Optimální rozdělení
výkonu: M xDrive,
aktivní M diferenciál
Moderní motor se skvělými výsledky ideálně ladí s osmistupňovou převodovkou
M Steptronic se systémem Drivelogic.
Efektivní přenos produkovaného výkonu na silnici zajišťuje systém pohonu na
čtyři kola M xDrive, který debutoval na
BMW M5. Systém převádí většinu točivého momentu na zadní nápravu a zajišťuje dva režimy jízdy s pohonem na
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všechna čtyři kola. Centrální řízení interakce mezi M xDrive a aktivním M diferenciálem na zadní nápravě umožňuje
pohonnému systému na všechna čtyři
kola rozdělovat výkon motoru na jednotlivá kola tak, aby bylo dosaženo maximální přilnavosti, živosti a směrové stability. BMW X4 M zrychluje z 0 na 100 km/h
za 4,2 sekundy, varianta Competition dosahuje 100 km/h na tachometru od startu za pouhé 4,1 sekundy.

Pro M unikání technologie
jízdního systému zajišťuje
nedostižnou dynamiku
Spojení energie a preciznosti, jíž jsou proslulá auta BMW M, se opírá o pro model
specifické prvky zesilující karosérii a rafinovanou technologii jízdního systému,
přesně vyladěného z hlediska využití výkonu motoru. Díky třem nastavením, která si lze zvolit stisknutím tlačítka, zajišťují
elektronicky ovládané tlumiče M zavěšení nejen dokonalé pohodlí během každodenní jízdy, ale také přímý kontakt s vozovkou za minimalizace pohybu kol a karosérie. Kinematika a elastokinematika M
jízdního systému – zahrnujícího dvoučepovou přední nápravu s tlumícími sloupky a pětiprvkovou zadní nápravu – zaručují precizní polohu kol a směrovou

34 	Przemysław Jendroska
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stabilitu. Doplněním technologie jízd- M charakteristický systém řízení (zahr- brzdy. Kromě toho se ve standardní speního systému, který byl navržen s ohle- nující systém M Servotronic a variabilní cifikaci ocitly také 20palcové obruče M
dem na precizní jízdní vlastnosti, je pro převodový poměr) a silné kompozitní M kol z lehkých slitin.
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TECHNICKÉ ÚDAJE :
Vlastní hmotnost v kg (EU)

2 045

Celková přípustná hmotnost v kg

2 500

Minimální objem zavazadlového prostoru v l

525

Maximální objem zavazadlového prostoru v l

1 430

Spalovací motor
Válce/ventily

6/4

Objem v cm³

2 993

Zdvih/průměr v mm

90,0/84,0

Výkon v kW (koních) při ot./min

375 (510)/6 250

Maximální točivý moment v Nm při ot./min

600/2 600–5 950

Maximální rychlost v km/h

250 (285)

Zrychlení 0-100 km/h

za 4,1 s

Spotřeba paliva v kombinovaném cyklu l/100 km

10,5

Emise CO₂, kombinovaný cyklus v g/km

239

Objem palivové nádrže (cca) v l

65

Velikost předních pneumatik

255/40 ZR21

Velikost zadních pneumatik

265/40 ZR21

Shrnutí
BMW X4 M Competition se cítí skvěle na jakékoliv cestě – silné, sebejisté a vždy připravené
ukázat, co si může dovolit. Představuje příležitost pro řidiče, kteří
touží po aktuálně velice módním SUV a zároveň mají rádi sportovní
styl coupé.
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aktivity vyvíjené vládami států, které mají
za účel redukovat emise skleníkových plynů. Nahrává tomu také spuštění programů
bonusů podporujících popularizaci řešení
šetrnějších k životnímu prostředí.*
Mezi vozidly s alternativním pohonem
dominují hybridy. Ovšem tato forma pohonu je i přes stoupající potenciál chápána
jako přechodné řešení do okamžiku, kdy
infrastruktura a technologie umožní masové využití elektrických aut.

Převaha elektrických
vozidel

ELEKTROMOBILITA
JE BUDOUCNOST
Pokud se kterýkoliv z hráčů v oboru ještě nepřipravil na motoristickou transformaci, už brzy může pochopit, že… je pozdě na to ji dohnat. Motoristický trh právě
prochází revolucí, která s sebou přináší jak šanci, tak ohrožení.

V

ýrobci aut a firmy z jiných sektorů oboru stojí před výzvami
spojenými se zpřísněním standardů zabraňujících znečišťování životního prostředí a změnám životního stylu spotřebitelů. Objevují
se četné výzvy týkající se například autonomních a elektrických aut, mění se přístup k vlastnictví auta a taková řešení, jako
je car sharing nebo soukromý pronájem,
získávají na oblibě.
Všechny tyto změny budou mít v průběhu několika nejbližších let klíčový vliv na
způsob obsluhy a servisu vozidel. V současnosti není příliš odvětví, která by se rozvíjela tak rychle jako trh s náhradními díly
a servisními službami.
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Čtyři megatrendy
Rozlišujeme čtyři vedoucí megatrendy: novou mobilitu, autonomní jízdu, digitalizaci a elektrifikaci, tedy MADE (ang. mobility, autonomous driving, digitalization and
electrification). Není snadné je od sebe odlišit – všechny se navzájem ovlivňují. Působí také na motoristický trh; ovlivňují jak
výrobce OEM, tak i nezávislý aftermarket.
Krátce řečeno: pokud se kterýkoliv z hráčů v oboru ještě nepřipravil na motoristickou transformaci, už brzy může pochopit,
že… je pozdě na to ji dohnat.
V rychle se měnícím prostředí mobility
bude pro udržení tempa rozvoje oboru

klíčová identifikace trendů v rané fázi. Alternativní pohonné technologie, digitalizace a autonomní řízení vozidla jsou jen
některé ze změn zvěstujících nové výzvy
a vytvářejících tržní možnosti. Výraznou
převahu mají a budou mít společnosti, které se dokážou přicházejícím změnám rychle přizpůsobit.
Podle prognóz specialistů z konzultační firmy PwC zůstanou v příštích letech
základním druhem pohonu používaným
v autech benzinové motory, ale jejich podíl bude systematicky klesat. Podobně je
tomu s vozidly poháněnými dieselovými
motory. Patrným trendem mezi výrobci
je rozšiřování nabídky o vozidla s alternativními zdroji pohonu. Podílejí se na tom
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Budoucnost rozhodně patří elektromobilitě. Elektrická vozidla mají mnoho předností: menší dopady na životní prostředí,
jednoduchou konstrukci, menší poruchovost. Bariéru představuje kapacita akumulátoru a, což spolu souvisí, dojezd na jedno
nabití. V současnosti může dojezd elektromobilu dosahovat až k 600 km při zkráceném času nabíjení. Ale řešení tohoto typu
jsou nadále příliš drahá na to, aby se dostala k využití v širším měřítku. Během několika let však můžeme očekávat přelom
v technologii nabíjení vozidel a s tím související pokles obav ze strany potencionálních kupců aut s elektrickým pohonem.
Použití elektrického pohonu rozhodně
zjednodušuje konstrukci auta. V elektromotoru se nepoužívají prvky známé ze
spalovacích motorů: klikové hřídele, ventily, písty a podobně. Auto s tradičním pohonem se skládá z asi deseti tisíc dílů a elektrické z necelých pěti tisíc.
Evoluce mobility způsobuje výraznou
změnu struktury zisků. V současnosti zisky generované firmami z automobilového
odvětví stále rostou, ale především v nových oblastech. Takovýto trend bude v nejbližších letech posilovat. Musíme mít na
paměti, že společně s nahrazením tradičního spalovacího motoru elektrickým zmizí většina dílů ohrožených
opotřebením, což znamená, že mnoho
servisů bude muset diverzifikovat svou
činnost v jiných oblastech služeb. Přestože je rozvoj elektrických vozidel stále
v poměrně rané fázi, objevuje se už mnoho aut s tímto pohonem na sekundárním
trhu – a to je jasný signál pro nezávislé
*

Zpráva PwC „Autofacts 2017“
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servisy, že se musí připravit na pravidel- odběru odpadu nebo informačními řešenou obsluhu těchto aut.
ními (mobilní aplikace, program pro obsluhu servisu). Servisy zastřešené v ProfiAuto
Servis získávají nezbytnou technickou pomoc, poradenství ve věci vybavení nebo
účast na obchodních a technických škoElektrifikace, neustále rostoucí integrace leních (kupříkladu z obsluhy hybridních
aut s mobilními zařízeními a čím dál kom- automobilů).
plikovanější elektronické systémy v bu- V servisech, které vstoupily do řetězdoucnu usnadní život řidičům, ovšem ce, je vidět rozhodné nastavení na rozvoj,
pro nezávislé servisy mohou představo- o čemž svědčí nové investice a účast na
vat strategickou výzvu. Nové technologie školeních garantujících možnost rozšíření
a inovace budou vyžadovat reorganiza- nabídky oprav. To ve spojení s nabídkou
ci práce a značné investiční náklady, ale „měkkých školení“ přináší tržní stabilitu
ve výsledku se rozhodně stanou kata- pro nejbližší léta také ve vztahu k popilyzátorem umožňujícím spojovat se do sovaným megatrendům.
partnerských servisních řetězců a využívat pozitivní efekt velikosti.
Digitalizace a elektromobilita ovlivní
nejen díly a servis, ale i způsob obsluhy
zákazníka – třeba v tom, že čím dál vět- Co bude dál? V nejbližší budoucnosti se
ší oblibu získají služby objednávané po budou muset servisy, aby zůstaly konkuinternetu. Doby, kdy se služby poskytují renceschopné, postupně přizpůsobit práci
od 9 do 17 hodin, se stávají minulostí. Zá- na několika frontách a věnovat obzvláštní
kazníci jsou zvyklí objednávat si výrobky pozornost pokročilým technologiím elekkdykoliv, se zárukou rychlého doručení na tromotorů, akumulátorů, systémů podpozvolené místo. To samé se stane se servis- ry řidičů, radarů a kamer, které budou vyními službami – zákazník bude očekávat žadovat opravy. Musí se postavit na start
služby poskytované 24 hodin denně. Ne- v závodu o větší technické kompetence
závislé servisy toho mohou využít napří- a odpovídající vybavení. Proto právě na
klad nabízením servisu na dálku, možnos- tomto založil ProfiAuto Servis své progratí nechat vozidlo v servisu kdykoliv nebo my podpory servisů.
nonstop obsluhou.
Pozitivní je, že se motoristický sektor
V současnosti je jen několik procent aut rychle rozvíjí. Trh začíná být pro výrobobsluhováno na autorizovaných stanicích. ce čím dál náročnější, především s ohleVěková struktura aut u nás a průměrné ná- dem na dynamický rozvoj IT řešení pro
klady na obsluhu auta nahrávají aftermar- toto odvětví. Měnící se právní normy, rosketu, proto rychlost rozvoje nezávislého toucí očekávání zákazníků, čím dál restriktrhu se servisními službami nezpomalu- tivnější požadavky na ochranu životního
je. Prodej nových a ojetých aut stále roste, prostředí způsobují, že se společnosti mucož vede k tomu, že neautorizované servi- sí rychle adaptovat na změny. Nové možsy zažívají svou renesanci. Objevují se i no- nosti spojené s elektrickými a autonomnívé skupiny maloobchodních odběratelů, mi vozidly a se sdílením aut a cestování se
stejně jako na straně profesionálně spra- přímo promítnou do dynamiky trhu. Dovovaných vozových parků. To je také příči- mácím úkolem pro celé odvětví je se
na, proč nezávislé servisy rády vstupují do v tom všem orientovat. A výzva? Nedoservisních řetězců, investují do marketin- volit, abychom vypadli ze hry, ale najít
gu a pečují o neustálý rozvoj. S tím se také si v tom všem své místo.
pojí technická, obchodní a marketingová
podpora, kterou nezávislým servisům nabízí síť ProfiAuto Servis za účelem zvýšení kvality obsluhy zákazníka. Řetězec disPETR MATUŠEK
ponuje komplexní nabídkou financování
vybavení servisu a pojištění, programem
regionální
manažer ve firmě
Moto-Profil

Výzva pro servisy

Jaká je budoucnost?
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UŽITEČNÉ ŘEŠENÍ, NEBO
ZBYTEČNÁ HRAČKA?
Polští mechanici hodnotí
moderní systémy
usnadňující jízdu

Č

ím dál více modelů aut je vybaveno moderními systémy nebo
asistenty, které přejímají některé úkoly řidičů. Výrobci dělají, co
mohou, aby zvýšili naše pohodlí, bezpečí za volantem a vybídli k zakoupení auta jejich vlastní značky. Tentokrát se
experti z řetězce ProfiAuto Servis podívali
na zoubek řešením, která mají usnadňovat
každodenní jízdu. Opravdu plní svou funkci a vyplatí se do nich investovat?

Soustředění nejen na silnici –
asistent rozpoznávání
dopravních značek
Kamery monitorující okolí se stávají v mnoha modelech aut standardem. Podporují různé systémy, jako například asistenta jízdy v pruzích nebo hlídání mrtvého
úhlu. Výrobci pracují na dalších řešeních
umožňujících využít „oči auta“ v nových,

užitečných funkcích. Jednou z nich je rozpoznávání dopravních značek. Zásada fungování je jednoduchá: kamera zaznamenává značky během jízdy a zobrazuje řidiči
příslušná upozornění na displeji palubního počítače.
„Asistent rozpoznávání dopravního značení je dostupný v modelech mnoha značek. Samozřejmě se ještě nejedná o standardní vybavení, za takovýto systém si
nejčastěji musíme připlatit. Samotné řešení může být opravdu užitečné, především v novějších autech, kde je tento systém často spojen s navigací. Řidič dostává
upozornění ve správný čas, což mu umožní rychle korigovat jízdu a přizpůsobit ji
předpisům, které se týkají třeba omezení
rychlosti nebo předjíždění. Je to důležité
jak na nové trase, tak tam, kde jedeme už
trochu ‘zpaměti’. Bohužel, nejjednodušší
systémy, které nevyužívají pomoc GPS, lze
těžko uznat za řešení, na které se dá plně
spoléhat. Pokud je značka například poškozená nebo špinavá, kamera ji nemusí rozpoznat. V některých autech také dochází k situacím, že kamery třeba přečtou
rychlost sjezdu z dálnice a berou ji jako
omezení na celé silnici. Systém nás tedy
nezbavuje nutnosti zachovávat zdravý
úsudek a znát předpisy silničního provozu. Například v Polsku omezení rychlosti

mimo značky ruší křižovatka, a to jednoduchý systém nerozezná a nadále bude
zobrazovat zprávy o omezení“ říká Adam
Lehnort, expert ProfiAuto.

Najděte místo a auto udělá
zbytek – parkovací asistent
Systémy podpory parkování přestaly být
poznávacím znamením aut vyšší třídy.
V současnosti na ně narazíme v čím dál
větším počtu modelů ze segmentu C, a dokonce i v některých městských autech. Jak
to funguje? Když najdeme parkovací místo,
počítač provede výpočet, v němž zohlední
správné vzdálenosti, a pomáhá řidiči provést parkovací manévr. Auto začne ovládat volant, ale člověk musí šlapat na brzdu
a plyn. Lidský faktor je tak v tomto případě velice podstatný. Samozřejmě jsou na
trhu auta, která dovedou zaparkovat bez
přítomnosti řidiče, například BMW řady 7
umí zajet do garáže, ale musí být nastaveno dokonale proti vjezdu. Mercedesy třídy E umožňují dokonce kolmé parkování,
navíc i v případě, kdy auto nestojí zcela
ideálně a nenachází se v něm řidič. Ovšem
v méně prestižních modelech tato možnost vyžaduje přítomnost řidiče. Mnoho
internetových videí ukazuje, že zdánlivě

snadná činnost, jakou je parkování, může způsobit spoustu problémů. Proto parkovací asistent může být pomocníkem lidí, kteří se necítí být mistry manévrování.

Další pár očí neboli
parkovací kamery a senzory
Parkovacího asistenta rozhodně mohou
někteří řidiči označit za zbytečnou hračku, ale kamery a senzory pomáhající během této činnosti bývají opravdu užitečné.
Čím dál více modelů má ve standardním
vybavení řešení, která se dají označit za
zjednodušené verze parkovacích asistentů.
„Parkovací senzory jsou velká pomoc pro
řidiče, kteří nemusí spoléhat výhradně na
zrcátka a svůj ’cit‘ pro auto. Jde o jedno
z nejužitečnějších a nejpraktičtějších řešení usnadňujících manévrování. Zlepšují zejména podélné parkování, kdy je
naše zorné pole silně omezené. Fungují
různě v závislosti na modelu auta (například s ohledem na kalibraci jejich citlivosti).
Pokud je kromě samotných čidel auto navíc vybaveno kamerou, je usnadnění dvojnásobné. Nemusíme se dívat do zrcátka,
jen na obrazovku displeje v autě. Samozřejmě musíme myslet na to, že se kamera může ušpinit a viditelnost bude někdy
omezená nebo zkreslená, třeba slunečním světlem“ komentuje Adam Lehnort.

Ekonomická a plynulá
jízda s asistentem řazení
Teoreticky každý řidič ví, kdy by měl zařadit vyšší nebo nižší rychlost. Někdo se to

naučil v autoškole, jiní až v praxi – metodou pokusů a omylů během samostatné
jízdy. Zdánlivě na tom není nic těžkého, ale
výrobci mnoha známých značek do jednotlivých modelů čím dál častěji montují
asistenta řazení. Má ovlivňovat plynulost
jízdy a optimalizaci spotřeby paliva. Jak to
funguje? Když řidič řídí, auto ho informuje, nejčastěji prostřednictvím vizuálních
signálů – šipek nahoru nebo dolů –, že by
měl zařadit vyšší nebo nižší rychlost. Vše
ovládá palubní počítač, který analyzuje
aktuální jízdu a její parametry. Každý model má své vlastní nastavení a doporučení týkající se řazení. V zásadě jde o to, aby
auto spalovalo co nejméně paliva, proto
asistent řazení doporučuje vysoké rychlosti v okamžiku, kdy jsme ještě nevyjeli
z parkoviště. Informace o změně rychlosti jsou jen návrhy, vše samozřejmě záleží
na jízdním stylu řidiče. Nesmíme zapomínat, že jízda při příliš nízkých otáčkách se
sice promítne na nižší spotřebě paliva, ale
úspory mohou být jen zdánlivé. Takovýto
styl jízdy urychluje opotřebení dílů a systému přenášení pohonu, přičemž tyto opravy nepatří k nejlevnějším.

vyžaduje doplatek. Jde o systém, který
nejen udržuje rychlost, ale v případě potřeby zrychlí nebo zpomalí.
„Pokud řidič během jízdy někdy používal tempomat, ví, jak moc užitečné řešení to je. Když jedeme delší trasu, například
po dálnici, je velice pohodlné nastavit si
konkrétní rychlost a klidně směřovat k cíli.
Volba aktivního tempomatu přináší ještě
větší pohodlí, které se osvědčí nejen během jízdy na dlouhé vzdálenosti, ale také
v městském provozu. Díky systému kamer
a senzorů palubní počítač průběžně analyzuje vzdálenost našeho auta od jiných
vozidel. Umožňuje to zrychlení nebo zpomalení, když je to bezpečné. Za vše zodpovídá elektronika, ale na řidiči leží konečné rozhodnutí týkající se činnosti systému“
říká expert ProfiAuto.
Systémy podporující práci řidičů se stávají standardem. Ty pokročilejší jsou dostupné za příplatek nebo ve vozidlech
vyšší cenové kategorie. Všechny byly navrženy s ohledem na pohodlí a bezpečí.
Jsou nezbytné během každodenního používání auta? Na to neexistuje jednoznačná
odpověď, protože volba konkrétního systému nebo asistenta záleží na potřebách
a dovednostech řidiče. Proto je dobré se
před nákupem auta zamyslet, jestli půjde o užitečné řešení, nebo o zbytečnou
hračku. Nezapomínejme také, že na žádSvůj příběh s tempomaty začali výrobci ný systém nelze slepě spoléhat a zodpoaut psát už v 90. letech minulého stole- vědnost za bezpečnou jízdu na sebe vždy
tí. Od té doby udělala technika obří skok bere řidič.
dopředu a spolu s ní i řešení udržující stálou rychlost během jízdy. V současnosti
je většina oblíbených modelů vybavena
tempomaty, ale aktivní (ACC) je dostupADAM
ný jen v modelech vyšší úrovně a někdy

Na dlouhé trasy a do města
– aktivní tempomat

LEHNORT

Expert ProfiAuto
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NAŠI ODBORNÍCI ODPOVÍDAJÍ
Lukasz Czauderna

Poradce pro rozvoj servisů ProfiAuto

TECHNICKÁ
PROHLÍDKA:

Proč svítí kontrolka airbagu?

TENTOKRÁTE BEZ VÝMĚNY OLEJE?

Technickou prohlídku můžeme chápat jako plánované provádění činností, jejichž
účelem je zabránit předčasnému opotřebení dílů vozidla a jeho udržení v technické připravenosti k provozu.

Č

ím dál více výrobců zavádí zvlášť
intervaly technických prohlídek
a zvlášť výměny motorového
oleje. Průkopníkem těchto řešení je například skupina VW,
která pro svá vozidla disponuje různými servisními plány. Technické prohlídky
jsou stanoveny na 30 000 km, olej se pak
mění při počtu najetých kilometrů 15 000
a 30 000.
Poslední dobou se čím dál častěji setkáváme s překvapením řidičů, kteří si pletou
kontrolu výměny oleje s technickou prohlídkou a naopak, čímž uvádějí v omyl osoby zadávající objednávku servisu. Během
přebírání vozidla od mechanika se po realizované službě dozví, že byla provedena úplná prohlídka, a ne pouze výměna
motorového oleje.

Na co si dát obzvláštní
pozor při servisu
takovýchto vozidel?
Nejčastější chyba, která se dělá ohledně
výměny oleje, je rušení intervalu prohlídky, a tím změna servisního plánu.

Co se tedy děje, když
servisní technik neúmyslně
páčkami vynuluje interval
technické prohlídky?
Auto jezdící v servisním režimu Qi6
(prohlídka prováděná při 30 000 km

nebo každé dva roky) po vynulování intervalu páčkami mění servisní plán na
Qi4 (prohlídka prováděná při 15 000 km
nebo jednou ročně). Pro správné vymazání intervalu výměny a zachování
servisního plánu daného vozidla je nutné připojit diagnostický počítač a nastavit znovu stejný interval prohlídek nebo výměny oleje, v němž bylo vozidlo
používáno.
Z hlediska servisu urychlení prohlídky
nikdy neovlivní kondici vozidla negativně. Ale při pohledu z perspektivy majitele několika set nebo tisíců vozidel, na
něž je předem naplánován rozpočet výdajů spojených s jejich servisem, generuje v takovémto případě zkrácení intervalu dvakrát vyšší náklady na údržbu
vozového parku.

Část řidičů bagatelizuje rozsvícenou kontrolku
airbagu. Nesmíme zapomínat, že za nepředvídatelných okolností pak airbag nezafunguje. Diagnostik může během prohlídky konstatovat, že
z bezpečnostních důvodů není vozidlo vhodné k provozu (podobně jako dopravní policie
při odečítání stavu tachometru). Důvod je často
prozaický. Rozsvícení kontrolky airbagu nejčastěji znamená přerušení obvodu. Ve většině
případů se poškodila zástrčka pod sedadly
nebo svazek kabelů. V zimních podmínkách se
pod sedadlem shromažďuje vlhkost – elektroinstalaci mohla případně pokrýt jinovatka nebo
byla jednoduše náhodně poškozena během
vysávání. Pokud nestačí očištění kontaktů sprejem, vyhledejte servis specializující se na automobilovou elektroniku pro počítačovou diagnostiku. Prohlídka ukáže, kde přesně k závadě
došlo. V závislosti na modelu auta může dojít
k situaci, že sice najdeme příčinu poruchy, ale

kvůli chybě zapsané v řídicí jednotce kontrolka
nezhasne. I pak je na místě auto připojit k diagnostickému zařízení a chybu zrušit. Kontrolka
airbagu se rozsvítí také v případě poškození na
předním sedadle ležící podložky signalizující
přítomnost spolujezdce nebo při poruše pyrotechnických předpínačů bezpečnostních pásů.
V tomto případě už odstranění závady vyžaduje větší specializované znalosti. Zaprvé, pro
diagnostické účely je i v tomto případě na místě
použít počítač. Zadruhé, neumětelské kutilství
může aktivovat airbag. Méně často zodpovídají
za příčinu poruchy nárazové senzory. Ty podléhají poškození vlivem koroze nebo v důsledku
mechanického defektu svazku. Rovněž v tomto
případě se neobejdeme bez odborných znalostí a diagnostického počítače. Opatrně musíme
přistupovat také k nákupu auta, ve kterém svítí
kontrolka airbagu. Může, ale nemusí, to vypovídat o tom, že auto bylo v minulosti bourané.
U dražších vozidel se nepoctiví prodejci snaží
ošidit systém pasivní bezpečnosti instalováním

rezistoru, který systém oklame a chyba není
zobrazena. Pokud máme pochybnosti, můžeme využít analýzu dat z nehod stahovaných
z modulu EDR, protože vymazání chyby typu
crash data není pomocí běžné diagnostické
techniky možné.
Shrnutí
Nejčastěji za rozsvícení kontrolky airbagu zodpovídají zástrčky a kabely pod předními sedadly.
Problém lze snadno odstranit, i když to nemůže
proběhnout bez diagnostického vybavení. Protože rozsvícená kontrolka svědčí o poškozeném
systému pasivní bezpečnosti, bude mít auto
potíže při STK. Nezapomínejme, že od 1. ledna
2020 mají během silniční kontroly uniformované složky policie povinnost odečíst stav tachometru. Policista má při této příležitosti právo
podívat se na údaje z tachometru a zpochybnit
technickou způsobilost vozidla. Kvůli rozsvícené
kontrolce airbagu tak zdánlivě rutinní kontrola
zajisté skončí zadržením technického průkazu.

TOMASZ
PEŁCZYŃSKI
Expert, MOTO Flota

42 	AdobeStock

WWW.PROFIAUTO.INFO

43 	

WWW.PROFIAUTO.INFO

PROFI SERVIS
ŠETŘÍTE NA AUTĚ

PROFI SERVIS
ŠETŘÍTE NA AUTĚ

ŠETŘÍTE NA AUTĚ?
DĚLEJTE TO
S ROZUMEM
Koronavirus s sebou
přinesl ekonomické
a finanční dopady
i pro naše peněženky.
Nejrychlejším způsobem,
jak obnovit rovnováhu
v domácím rozpočtu,
je osekání aktuálních
výdajů, například těch
spojených s autem.
Avšak spořivý řidič
je uvědomělý řidič –
optimalizuje náklady,
ale ne tam, kde se to
nedoporučuje.
Specialisté ProfiAuto
napoví, na čem šetřit
lze a na čem se
Palivo – pamatujte, že
to nevyplatí.
levně někdy znamená draze
Osamělé „výpady“ a tankování na neověřených stanicích s velmi nízkými cenami mohou být riskantní. Právě na těchto místech
kontroly nejčastěji odhalují palivo nízké
kvality, které je pro automobilové motory
vražedné. Případné opravy se pak mohou
pěkně prodražit. Kromě nerovnoměrné
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práce motoru jsou riziku poruchy vystaveny například svíčky, sondy Lambda, katalyzátor nebo vstřikovače. V extrémních
případech může dojít k zadření motoru.
Jiným způsobem, jak trvale šetřit na palivu, je LPG instalace. I v tomto případě je
však potřeba se pořádně zamyslet. Rozdíly v ceně plynu a benzinu jsou značné,
dosahují až výše 15 korun za litr. K této
částce ale musíme připočítat náklady na
plynovou instalaci, v případě současných
WWW.PROFIAUTO.INFO

modelů začínající na částce 18 tisíc korun.
Pokud plánujeme vozidlo používat po
krátkou dobu a pak ho prodat, nemusí se
nám tento výdaj vrátit. Navíc mnoho řidičů
zapomíná na to, že auto během jízdy spaluje více plynu než benzinu. Je také nutné
připočítat vyšší sazby pojištění a náklady
na další prohlídky spojené s přítomností
instalace. Pokud to zanedbáme, úspory se
promění ve drahé opravy.

Autorizovaný versus
neautorizovaný servis
– máte na výběr
Další způsob, jak ušetřit, je změna místa
servisování vozidla. Evropská legislativa
umožňuje majiteli auta, na které se vztahuje záruka, opravy a technické prohlídky v libovolném servisu. To se týká také
nových modelů, včetně hybridních aut.
Náklady na nejoblíbenější opravy hybridních modelů v autorizovaných a nezávislých servisech se mohou odlišovat až trojnásobně. Také rutinní prohlídka zahrnující
výměnu oleje a filtrů nás v autorizovaném
servisu může stát navíc takřka o tisíc korun. Čím to je?
Autorizovaný servis znamená vyšší náklady na práci a často také vyšší počet hodin
věnovaných opravě. Vyplývá to z podrobného stanovování činností, které je při obsluze nutné provést. Precizně je finančně
ohodnoceno vše, od šroubku po podložku, mazivo, každou matici a víčko. Navíc,
zaměstnanci autorizovaných servisů musejí používat jen „vysoce ceněné“ originální díly a nesahají po dílech z aftermarketu a tím spíše ne po repasovaných dílech.
V autorizovaném servisu se výměna nevztahuje jen na poškozenou část, ale na
celou soustavu. V neautorizovaných servisech existuje méně komplikované schéma
servisní údržby, proto jsou ceny nesrovnatelně nižší. Pokud chceme ušetřit na prohlídkách a opravách, vyplatí se zamyslet
nad svěřením našeho vozidla osvědčenému, nezávislému servisu.

Pneumatiky – celoroční,
nebo sezónní?
Především kvalitní!
Při hledání omezení výdajů spojených
s autem se řidiči často soustředí na pneumatiky. Je celoroční obutí krok správným
směrem? Univerzální pneumatiky mohou
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z logiky věci ušetřit prakticky polovinu nákladů. Výrobci neustále zdokonalují technologie a v našem klimatickém pásmu se
lze o takovou volbu pokusit. Nesmíme ale
zapomínat, že obutí používané po celý rok
se bude opotřebovávat mnohem rychleji než sezónní pneumatiky. Opět z logiky věci tedy dvakrát rychleji. Při výběru
pneumatik se řiďte především jejich kvalitou, aby úspora byla reálná. Nezapomínejte také správně o obutí pečovat. I to je
forma úspory. Příliš málo vzduchu v pneumatikách může vést například k poškození disku, a navíc zvyšuje spotřebu paliva až o 20 %.
Kvalita pneumatik se také přímo podepisuje na našem bezpečí během jízdy. Proto
se na pneumatikách nevyplácí šetřit, ale
není nutné ohlížet se po prémiových značkách, pokud s vozem pouze dojíždíme do
práce. V případě celoročních pneumatik
můžeme ušetřit na výměně, i když nesmíme zapomínat, že se pneumatiky na přední nápravě opotřebovávají rychleji a minimálně jednou ročně by se měly prohodit
se zadními. K tomu se přidává přeprogramování senzorů tlaku a vyvážení. Úspory
plynoucí z celoročních pneumatik proto
nemusí být tak vysoké, jak se na začátku
zdálo.

Díly – jen částečná úspora?
A co třeba druhovýroba?
Někteří řidiči mají tendenci odkládat termín nezbytných oprav, k čemuž přistupují
jako k úsporné strategii. Jde ale jen o krátkodobou úsporu. Zanedbání může vést
k závažnějším poškozením, a tedy i k nákladnějším opravám. Příkladem může být
třeba odkládání výměny rozvodů. Jejich
nesprávná činnost se pojí se závažnými
poruchami a v extrémních případech může vést dokonce ke zničení auta. Proto se
během servisu musí vyměnit nejen řemen,
ale také další části, tedy napínák, válečky
a vodní čerpadlo. Neodstraněná porucha
jednoho dílu se promítne na životnosti
ostatních součástí systému. Pokud opravdu hledáme úspory na dílech, nebojme se
dílů z druhovýroby. Kvalitní kusy vyrábějí i známé motoristické značky.
Díly z druhovýroby lze rozdělit do několika kategorií. První jsou klasifikovány jako
„prémiové“ díly. Jsou to díly vyráběné na
stejných montážních linkách jako originální díly. Rozdíl spočívá v tom, že nemají firemní branding dané značky vozidla. Stojí
za to je zvážit, protože tyto díly jsou velice dobré kvality a lze je koupit mnohem

levněji než originály. Druhou skupinu tvoří náhradní díly vyráběné firmami specializujícími se na dané součásti, které v oboru
působí po mnoho let, ale nejsou dodavateli továrního vybavení pro automobilové koncerny. Jejich díly se rovněž vyrábějí
z velice dobrých materiálů a mají certifikáty kvality. Poslední kategorii představují nejlevnější díly, často bez certifikátů, vyráběné „no name“ firmami, které mají své
manufaktury na Dálném východě. V tomto případě lze jen těžko hovořit o bezpečnosti, životnosti nebo spolehlivosti.
Jak je vidět, každé rozhodnutí týkající se
úspor na autě vyžaduje zamyšlení a vyvážení. Pokud ho učiníme s rozumem, minimalizujeme průběžné náklady a vyhneme se nákladům navíc. V tomto případě
se osvědčí pravidlo, že „nejsem tak bohatý, abych mohl šetřit“.

ADAM
LEHNORT
Expert ProfiAuto
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KONZISTENTNÍ MARKETINGOVÁ
PODPORA JE LEPŠÍ NEŽ
OBČASNÉ AD HOC KAMPANĚ
V minulém čísle našeho magazínu
jsme probrali, jak nejlépe oslovit
naše potenciální zákazníky a co jim
sdělit. Také to, kterou cestu zvolit pro nejefektivnější komunikaci. Avšak to vše potřebuje stát na
pevném základě. Dnes si vysvětlíme, jak důležité je nastavit si konzistentní marketingovou strategii.

P

ředstavte si následující situaci.
Vlastníte autoservis a doslechli
jste se od kamaráda, že v servisu
na druhé straně města se nestíhají otáčet a mají dlouhodobě plno zakázek. Víte, že máte srovnatelné ceny
a za kvalitu svých služeb dáte ruku do ohně.
Sledujete však, že konkurenční servis má
dlouhodobě venkovní reklamy nebo polepy svých aut. To samé také na internetu
či Facebooku. Vše v jednotných barvách
s konzistentním sdělením. Komunikuje, že
je nejrychlejší ve městě. Na jeho facebookovém profilu vidíte, jak lidé lajkují, komentují a sdílejí jeho příspěvky. Zamyslíte se, že
byste také chtěli být více na očích. Založíte si proto facebookovou stránku, zaplatíte si venkovní reklamu a reklamu na internetu. S nadšením čekáte, jak to teď začne
celé fungovat. Po pár měsících, kdy k vám
přišlo sice pár nových zákazníků, ale někteří bývalí zase přešli ke konkurenci, si řeknete, že reklama až zas tolik nefunguje. Proto
s ní dál nepokračujete a berete ji jako ztrátu peněz. Je to však správně? Říkáte si, kde
jste udělali chybu a proč to druhému servisu tak funguje?
Nebudeme se na věc dívat z pohledu kvality služeb, kde spotřebitel očekává u obou servisů kvalitní službu za
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přijatelnou cenu. Podívejme se na dané
téma z dlouhodobého hlediska, kdy na
řadu přichází konzistentní marketingová
strategie. V našem příkladu poukazuji na
to, že pokud nepromyslíte svoji kampaň
dopředu, může se zcela minout účinkem.
Konkurence, která nestíhá odbavovat zakázky, mohla být úplně ve stejné situaci,
jako se nacházel majitel výše zmíněného
servisu. Ovšem ta nepřistoupila na nahodilou kampaň, od níž očekávala okamžitý příval nových zákazníků. Do současné
„pohodové“ situace došla dlouhodobou
a konzistentní marketingovou podporou
ruku v ruce s kvalitními službami. Na začátku si musela nastavit, čeho chce komunikací dosáhnout (cíle komunikace), co bude
dlouhodobě komunikovat (obsah komunikace), kde to bude komunikovat (komunikační kanály) a také jakým jazykem bude
komunikovat (tonalita komunikace). To vše
je součástí marketingové strategie a tu je
potřeba si před startem správně nastavit.

nezapomenout. Myslete na to, že nejdůležitější je odlišit se. Vyberte si konkurenční
výhodu, jíž disponujete oproti konkurenci, a založte na ní svoji unikátnost a komunikaci. Říká konkurence, že je nejrychlejší
ve městě? Uveďte, že máte delší pracovní
dobu, nabízíte náhradní automobil po dobu opravy nebo sídlíte přímo v centru. To,
co budete využívat jako hlavní bod (sdělení) komunikace, musí být odpověď na
potřeby a požadavky vaší cílové skupiny.
A tu musíte znát bezpodmínečně co nejvíc dopodrobna.
Určete si, jakým stylem komunikace se
budete řídit. Cílíte-li na klienty s automobily střední třídy nebo jen vybrané značky,
nastavte si tón, který jim bude vyhovovat.
Zajistěte si jednotný vizuální styl, jenž bude provázet celou vaši dlouhodobou kampaň, a držte se ho. Nechte si vytvořit logo,
venkovní reklamy a bannery ve stejných
barvách a s jednotným fontem. V případě, že byste často měnili grafiku svých reklam nebo značky, můžete své potenciální zákazníky lehce zmást a odradit.
Důležitou součástí je také to, že si nastavíte dlouhodobý rozpočet, jímž se budete řídit. Rozhodněte se, jakou částku
Řekněme si zde pár základních tipů, na zvolíte na dané období (typicky rok) a do
které je dobré při tvorbě takové strategie jakých komunikačních kanálů. Nevkládejte

Jak na tvorbu
marketingové strategie
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všechny své peníze do krátkodobé kampaně, ale rozložte celkový rozpočet do jednotlivých měsíců zvoleného období. Jestliže budete důslední a budete dodržovat
konzistentnost komunikace své značky, Ad hoc kampaně jsem doposud uvávěřte, že se výsledky dostaví.
děl jako příklad špatné cesty, k níž se
nemáme uchylovat. Nicméně v tomto
případě pro posílení konkrétní reklamní snahy mohou být vhodným doplňkem k dlouhodobé komunikační kampani. Krátkodobá kampaň, kterou spustíte
Zatím jsem mluvil jen o výhodách dlou- jako nadstavbu v rámci svých dlouhohodobě plánované komunikace. Nesmí- dobých aktivit, vám může pomoci splme ale opomenout i některé z nevýhod. nit lokální cíle.
Najdeme spousty dobrých krátkodoJak říká české přísloví: „Pečení holubi do
huby sami nelítají“. Výsledky se nemusí bých kampaní, které zažily okamžitý
dostavit hned v prvních měsících. Mysle- úspěch. Je ale potřeba brát v potaz, že
te proto vždy na to, že je potřeba vytrvat. musí mít nějaký smysl. Máte nový proPřipomeňme si, že v příběhu se majitel po dukt? Navazujete partnerství s velkým
nezdaru jedné ad hoc kampaně rozhodl dodavatelem autodílů, u kterého máte
všechnu marketingovou činnost ukončit. výhody, jež budou zákazníci moci využít?
Už víme, v čem byla chyba. Nepřipra- Měníte některé principy svého podnikávenost a neznalost principů fungování ní s pozitivním dopadem na své zákazmarketingu. Majitel sice o sobě dal vědět, níky? Potřebujete oznámit podstatnější
že „je tady“, a zaujal část cílového publi- změny v produktovém portfoliu? Vrhněka, ale nepokračoval v kampani a celko- te se na krátkodobou kampaň. Nezapově v marketingové podpoře svého pod- meňte však vždy na svoji dlouhodobou
nikání. Takto jeho snaha byla jako planý strategii. Můžete třeba trochu obměvýkřik do tmy.
nit vizuál této kampaně či změnit tón

I krátkodobá kampaň
může fungovat

Nevýhody dlouhodobých
kampaní
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komunikace, ale neradil bych úplně experimentovat. Pokud chcete budovat
svoji značku konzistentně, je na to potřeba vždy myslet.

Závěrem
Na závěr si dovolím malé shrnutí. Nezahazujte flintu do žita hned po prvním nezdaru svých kampaní. Neproinvestujte
všechny své peníze na kampaň hned na
začátku, ale rozdělte si je na delší období. Důležitější je dlouhodobý menší zásah cílové skupiny než jedna obrovská
„hurá“ akce. V komunikaci a po vizuální
stránce buďte jednotní. Podívejte se na
známé značky. I ty musí investovat do
marketingu, chtějí-li se udržet na výsluní. Všimněte si, že vždy pracují na základě dlouhodobé konzistentní a mnohdy
velmi propracované strategie.

PAVEL URBAN
Marketing consultant,
Lesensky.cz
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CHLAPSKÁ KUCHYNĚ

Burger
s

Co budeme potrebovat:
u nebo míchaného hovězího

tak
é maso na burger y
použít předpřipraven

chřestem

Z 2 lžíce hořčice
př
ho česneku, sůl a pe
Z 1 lžičku granulované
o chřestu
Z 1 svazeček zelenéh
vý olej
Z olivový nebo řepko
Z 4 vejce
Z 4 burgerové housky
Z 1 umytý římský salát
Z 100 ml majonézy
Z 1 lžíci kaparů
iny citronu
Z šťávu a kůru z polov
k česneku
Z 1 rozdrcený strouže
tymiánu
Z 1 lžíci nasekaného

Připravíme si hovězí
burger s chřestem,
sázeným vejcem,
majonézou s kapary,
citronem a petrželí.
To je jídlo pro
opravdového muže!

48 	Przemysław Jendroska

masa

žeme
g hovězího krku představoval asi 20 ku 80; můník
Z 800
a
, aby poměr tuku k mas
od známého řez
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PROFI ŽIVOTNÍ STYL
CHLAPSKÁ KUCHYNĚ

Maso postupně namelte na strojku se středními otvory. Přidejte
česnek, hořčici a pepř. Vše zamíchejte. Rozdělte maso na 4 burgery po 200 g a vytvarujte placky
k opékání. Maso osolte teprve, až
ho máte na grilu nebo na pánvi.
Svazeček zeleného chřestu umyjte, odlomte zdřevnatělé konce
(zelený chřest se nemusí loupat).
Pokapejte chřest olejem a poprašte solí. Grilujte nebo smažte na
pánvi 3–4 minuty v závislosti na
jeho tloušťce.

50 	Przemysław Jendroska
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Majonézu smíchejte s citronovou
kůrou, nasekanými kapary a tymiánem. Přidejte rozdrcený česnek,
smíchejte a dochuťte.
Na pánvi připravte sázená vejce.
Housky rozřízněte a grilujte
z vnitřní strany. Na housky naneste omáčku, následně dejte listy předem umytého salátu, maso,
chřest, vejce a horní část housky
s omáčkou. Tento recept můžete
libovolně upravovat, třeba přidáním grilované cibule, oblíbeného sýra nebo jiných chutných ingrediencí.
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PROFI ŽIVOTNÍ STYL
MYSLÍCÍ DŮM

MYSLÍCÍ DŮM

Rozsvítí světlo, uvaří kávu, informuje o prázdné ledničce. Mnoho lidí si automatické systémy řízení domu spojuje právě s takovými vylepšeními. A dospějí k závěru:
To přece můžu udělat sám, proč utrácet peníze?

N

ení to tak zcela pravda. Máme
systémy, které evidentně nejen
slouží pohodlí, ale také pečují
o naše bezpečí nebo do značné míry pomáhají omezit výdaje na stále zdražující energie.

Úspornost
Začněme tím posledním. Většina bytů nemá senzory teploty. Termostaty na radiátorech otáčíme podle citu ve chvíli, kdy je
nám zima nebo teplo. Dokonce, i když máme nový dům nebo byt, máme většinou
jeden senzor teploty. Nejjednodušší věc,
jakou lze udělat, je instalovat automatické termostaty, které měří teplotu na každém radiátoru. Takto dosáhneme měření
na několika bodech, a ne jednom, kde může být teplota zrovna jiná než v celé místnosti, protože je čidlo příliš blízko dveří
nebo v kuchyni. Takovéto termostaty je
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možné ovládat pomocí smartphonu, abychom je správně naprogramovali.
Ve velmi propracovaném systému se při
našem odchodu z domova automaticky
zhasne světlo, změní teplota, spustí žaluzie.
Pomocí automatiky také můžeme regulovat osvětlení v domě. Když sledujeme televizi, světlo nemusí být tak intenzivní a na
jiných místech se jednoduše zhasne. Pohybové senzory spojené s osvětlením nám pomohou v noci, jdeme-li na toaletu, a místo
rozsvícení několika lamp diskrétně osvětlí prostor.
Pokud máme zahradu, díky automatice
se nám podaří výrazně omezit účty za vodu. Meteorologické senzory a čidla vlhkosti
půdy se spustí, bude-li to zapotřebí.

ověřit, kdo chce vstoupit do domu nejen,
když jsme uvnitř, ale přes smartphone také v případě, že jsme na dovolené nebo
v práci.
Můžeme pak otevřít dveře na dálku, popovídat si s návštěvou nebo přivolat ostrahu. Nebudeme také potřebovat klíče –
naťukáme kód a vstoupíme. Je to dobré
řešení, když máme malé děti, navíc se díky němu vyhneme i odcizení nebo ztrátě klíčů.
Dále tu máme osvětlení na dálku, pohybové senzory, kamery. Dávají nám pocit
bezpečí, když nejsme doma nebo spíme.
Okamžitě informují o pokusu o vloupání,
a pokud jsme mimo domov, ukážou na
smartphonu náhled z kamer.
Poplašný systém nás vyrozumí také o požáru, zakouření, zaplavení vodou, nárůstu
vlhkosti. Zároveň reaguje odpojením vody na hlavním ventilu, spuštěním systéPro bezpečnost je klíčový systém domácí- mu ventilace nebo okamžitým kontaktoho videotelefonu, díky němuž si můžeme váním hasičů.

Bezpečnost
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Pohodlí

Jak to udělat?

Tady máme prakticky neomezené možnosti, jak systém rozšiřovat. Čím dál častěji se
internet věcí používá v ledničkách, kávovarech, televizích, audio technice. Jestliže
se někdo chce probouzet při Chopinově
hudbě s horkou kávou v kávovaru, není to
žádný problém.
Správně nastavené světlo může zase svítit různými barvami v různých odstínech. Je
to věc preferencí. Senzory kvality ovzduší
se pak postarají o to, abychom vždy dýchali svěží vzduch.
Nemusíme si také dělat starosti, když
zapomeneme zavřít okna a právě se blíží bouřka. Pohony je automaticky zavřou
(máme-li meteorologické senzory) nebo
to uděláme na dálku pomocí smartphonu.

Zní to všechno komplikovaně? Pokud někdo zvládá používat smartphone, bez problému si poradí s naprogramováním dokonce i nejsložitějšího systému. Lze ho
ovládat také z panelu na zdi, který vypadá jako tablet. Ale není to nezbytné. Jednodušší je to ze smartphonu. Sami přitom
můžeme nastavit, jaké funkce může daný
člen rodiny ovládat ze svého smartphonu
nebo… chytrých hodinek. Ano, nespletli
jsme se. Čím dál více lidí k ovládání systému používá chytré hodinky.
Lze takový systém instalovat ve starém
bytě? Samozřejmě, ale snazší je to během stavby. Pak se integrátor systému
připojí k elektroinstalaci, rozvodům vody, topení, internetu. Existují už ovšem
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i systémy, které nevyžaduj rozkopání zdí.
Navíc je lze rozšiřovat po etapách, v závislosti na potřebách a finanční situaci.
Část lidí se rozhodne pro výběr jednoho
systému a všechny jeho součásti má od jedné firmy. Jde rozhodně o jednodušší, avšak
ne nezbytně optimální řešení. Lepší je využít standard KNX, který se používá už 30 let.
Patří k němu asi 500 firem z celého světa.
Jednoduše řečeno, místo instalování všeho od jedné firmy si jednotlivé prvky vybíráme podle potřeby, finančních možností, preferencí.
Má to ještě jednu výhodu: pokud některá z firem po letech z trhu zmizí a nebude
možné najít daný díl, bez problému ho
nahradí jiný.
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CVIČTE
S NÁMI

Posilujete? Super!
Ale nezapomínejte na aerobní cvičení.
Díky němu zeštíhlíte postavu, spálíte
nadbytečné kalorie a budete se cítit
lépe! Zatímco běháte, nespěchejte,
běhejte vlastním tempem a rytmem.
54 	Przemysław Jendroska

Cvičení připravil osobní trenér
Tobiasz Witek.
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UDRŽUJTE SE V KONDICI

6. Protahování svalů nohou

1. Skip A

2. Skip C

– Běhejte na místě
– Zvedejte kolena co nejvýše
– Myslete na dýchání

– Běhejte na místě
– Zvedejte chodidla co nejvýše
– Snažte se rukama dotknout chodidla

3a/3b. Švihy nataženou nohou a pokrčenou
v kolenu do strany
– Opřete se o strom
– Zvedejte nohu střídavě nataženou a pokrčenou v kolenu
– Snažte se nohu zvednout co nejvýše

– Tíhu těla přeneste na vykročenou nohu
– Silně se zakloňte dozadu

4. Běh
– Nespěchejte
– Zvedejte kolena vysoko
– Snažte se našlapovat na špičky

5. Protahování čtyřhlavého svalu
– Chyťte chodidlo a přitáhněte ho ke stehnu
– Nenaklánějte se dopředu

7. Protahování svalů bérce
– Tíhu těla přeneste na vykročenou nohu
– Nezvedejte patu zakročené nohy

56 	Przemysław Jendroska
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AUTEM PO…

ČESKOSLOVENSKU

Dnešní výlet po krásách a zajímavých místech ČR a Slovenska bude mít
nádech romantiky. Vezmeme vás do Mikulova, malebného jihomoravského
města zasazeného do kraje vinic, pro něž je oblast známá a vyhledávaná
všemi, kdo si zamilovali krásy zdejší scenérie a vyhlášeného vína. Druhou
vybranou destinací je Nitra s vrchem Zoborem a zdejším Nitranským hradem.

Nitra a její dominanta

58 	Mikulov, Nitra
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Páté největší slovenské město Nitra láká v kterémkoli ročním období. Nikdo z návštěvníků Nitry rozhodně nevynechá dominantu Nitry, zdejší hrad, národní kulturní památku. Nitranský hrad
je největší středověké opevněné sídlo. Jeho masivní hradby byly vybudovány v dobách tureckého nebezpečí v 15. století. Počátek vzniku celého hradu se datuje dříve–do roku 1333 až 1355.
Měl strategický význam, protože byl přirozenou pevností nad

59 	

meandrem řeky Nitra. Jeho jádro je tvořeno katedrálou s přilehlou biskupskou rezidencí. Současná podoba hradu je výsledkem úprav z let 1732 až 1739. Z gotického biskupského paláce se
viditelně zachovalo okno nad skalním útesem na severní straně. Reprezentační místnosti v 1. poschodí upravili a zařídili začátkem 19. století v empírovém duchu. Hrad je dnes sídlem nitranského biskupství. Na hradě sídlí taktéž archeologický ústav
SAV. Nitranský hrad není veřejnosti přístupný. Zpřístupněna je
pouze katedrála a Diecézní muzeum.
WWW.PROFIAUTO.INFO
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Chcete-li se jít projít, nemůžeme jako tip opomenout vrch Zobor.
Na tento kopec vás dovede patnáctikilometrový naučný chodník
se sedmadvaceti zastaveními. Prvním zastavením mohou být například ruiny Zoborského kláštera, nejstaršího kláštera na Slovensku.
Nitra má své zajímavé unikum. Celá staletí byla centrem židovského života na Slovensku, proto zdejší synagoga patří k nejstarším v
zemi. Ideálním místem pro odpočinek a rodinné procházky je místní park, v jehož nejstarší části najdou děti atrakce a hřiště, také bludiště, farmářský dvůr i historickou žabí fontánu.
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Mikulov a kraj vína
Mikulov a jeho okolí můžete přijet poznávat doslova
všemi smysly. Láká k návštěvě své památkové rezervace, židovské čtvrti a pohádkového barokního zámku. Říká se mu město památek. Mezi ty další nejvýznačnější
patří bezpochyby goticko-renesanční kostel sv. Václava
s kostnicí a renesanční domy, kterými je poseto místní
malebné náměstí. Pozoruhodná je také Dietrichsteinská
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hrobka, sloup Nejsvětější Trojice a židovská čtvrť s mnoha
historicky ceněnými domy a synagogou. Je zde unikátní
židovský hřbitov, jeden z největších v České republice, na
kterém se dochovalo více než 4 000 náhrobků. Neméně významnou dominantou města je také Svatý kopeček sloužící nejen jako přírodní rezervace, ale také významné poutní
místo. Došli jste až sem? Pak navštivte kostel sv. Šebestiána,
zvonici a kapli křížové cesty s raně barokní výzdobou na jeho
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vrcholu. Mikulovská příroda je typická svou nezaměnitelnou
krajinou a láká i všechny návštěvníky s aktivním přístupem
k životu. Mikulov se nachází na křižovatce vinařských tras,
proto zde nechybí výlety se zastávkami v rodinných vinných
sklípcích či degustace vín ve vinárnách a vinotékách. Pokud
sem navíc přijedete během tradičního Pálavského vinobraní,
máte o zážitky postaráno.
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Mikulov – JAK SE TAM DOSTAT
Mikulov má dobrou dostupnost ze všech směrů
ČR. Ať už pojedete z Ostravy, Brna, nebo Prahy.
Město se nachází v okrese Břeclav v Jihomoravském
kraji, 18 km západně od Břeclavi na hranicích
s Rakouskem. Žije zde přibližně 7 400 obyvatel.
Turistické informační centrum Mikulov
Náměstí 158/1
692 01 Mikulov
E-mail: tic@mikulov.cz
Tel.: + 420 724 987 900
www.infomikulov.cz

Nitra – JAK SE TAM DOSTAT
Nitra je krajské a okresní město na Slovensku. Leží na jihu
země, na stejnojmenné řece. V roce 2010 zde žilo přes 78 000
obyvatel a bylo tak pátým největším slovenským městem.
Turistické informačné centrum Nitra
Štefánikova trieda 1
949 01 Nitra
E-mail: info@nitra.sk
Tel.: +421 37 741 09 06
www.nitra.eu

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

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

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

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

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
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PARDUBICKÝ KRAJ

Svitavy, REAL AUTO s. r. o. Větrná 935 / 2a, +420 461 531 814, www.real-auto.cz,
info@real-auto.cz

JIHOČESKÝ KRAJ

Písek, Autostyl Písek Budovcová 104/2 397 01 Písek, +420 382 216 154,
www.autostylpisek.cz, autostyl@autostylpisek.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
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