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Dámy a pánové, 
do našich osobních i pracovních životů razantně vpa-

dl koronavirus. Málokterá oblast zůstala jeho vli-
vu přímo či nepřímo nedotčena. Automobilovou 
a opravárenskou branži nevyjímaje. Autoservisy 
i obchody z naší sítě ProfiAuto museli přizpůsobit 

svoji činnost mimořádným nařízením, přesunuli jsme koná-
ní veletrhu ProfiAuto Show až na rok 2021 nebo jsme odloži-
li plánované kontrolní akce ProfiAuto PitStop.

Ochrana zdraví zaměstnanců ProfiAuto, zaměstnanců na-
šich partnerských servisů a obchodů je u nás na prvním mís-
tě. Za důležitou ale považujeme také stabilitu a bezpečnost 
podnikání našich partnerů. Proto jsme přijali řadu opatření, 
abychom pomohli zajistit jejich provoz.

Dodržujeme všechny současné hygienické pokyny. Neu-
stále jsme v provozu, průběžně monitorujeme vývoj v Česku 
i na Slovensku, dbáme na bezpečí a přizpůsobujeme se kaž-
dodenní situaci na trhu a všem aktuálním nařízením a změ-
nám. Věříme, že tuto situaci spolu s našimi partnery, servisy 
a řidiči zvládneme.

Připravili jsme rady a doporučení, jak aktivně a efektivně 
uplatnit preventivní a hygienická opatření v autoservisech. 
Přišli jsme také s novou službou „Door to door“, kdy si servis 
vyzvedne auto přímo u zákazníka a po opravě ho dopraví 
zpět a navíc vydezinfikované. Pravidelná odborná školení 
přesunujeme do online prostředí.

Po skončení mimořádných opatření chystáme pro servi-
sy investiční pomoc například při pořízení nového vybave-
ní nebo k fungování jejich podnikání. Během celého jarního 
období máme připravené pro zákazníky tzv. jarní balíčky se 
zvýhodněnými cenami kapalin do ostřikovačů, čističů skel 
nebo vůní do auta.

Máme pro vás nachystanou také slušnou várku dobrého 
čtení. Ohlédneme se za největšími událostmi loňského ro-
ku, shrneme si podstatné změny, které nás čekají na českých 
a slovenských silnicích. Fejetonové okénko si posvítí na „oškli-
vost“ Fiatu Multipla, povedený filmový blockbuster „Le Mans 
6́6” nebo na to, jaké cesty vedou ke spotřebiteli.

Vezmeme vás na test jednoho z nejkrásnějších SUV Levan-
te GTS, zkušený motocyklový jezdec vám poradí, jak bezpeč-
ně jezdit jednou stopou a také si představíme několik novi-
nek z automobilového odvětví.

Naši odborníci se popasují s dalšími odbornými dotazy, 
zhodnotí užitečnost některých moderních systémů v au-
tech nebo ukáží několik základních pravidel, jak se správně 
chránit v autě před virem. 

Ukážeme vám svět elektronické zábavy a také vás připraví-
me na jarní tréninkový proces. Čeká vás také další představe-
ní našich skvělých partnerských obchodů a servisů.

Vážení partneři, zákazníci, řidiči, čtenáři i vy ostatní, dávejte 
na sebe pozor a nezapomínejte na to, že spolu to zvládneme.
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NA PLNÉ 
OTÁČKY

PitStop 
Více než 80 měst, 310 
zapojených servisů a více než 
6,5 tis. zkontrolovaných aut

VII. konference ProfiAuto
Více než 200 hostů
Shrnutí dosavadní činnosti značky a vytyčení rozvojových plánů

ProfiAuto Racing

Michał Tochowicz
Vicemistr Polska GSMP v celkové klasifikaci aut poháněných 
na jednu nápravu Vicemistr Polska ve třídě E1-2000

ProfiAuto Racing

Marek Rybníček
10. místo v celkové klasifikaci mistrovství Evropy kategorie 2. Vítěz třídy  
E2-SH-3000 mistrovství Evropy. 3. místo v celkové klasifikaci mistrovství České
republiky 2019. Mistr České republiky v horských závodech 2019 v 2. divizi.
Vítěz skupiny E2SH-3000 na mistrovství České republiky 2019

dobrywarsztat.pl
Spolupráce s Onet a „Auto 
Świat” jako součást on-line 
portálu

Akademie řízení ProfiAuto
První ročník cyklu, více než 100 účastníků z 80 firem

ProfiRacing Cup 
12 akcí v rámci 3. ročníku se 
zúčastnilo 540 mechaniků 
závodících o znalosti a hodnotné
ceny

ENI
Získání práv na výhradní 
distribuci olejů ENI v Polsku

Regionální konference 
ProfiAuto Service
Více než 800 účastníků - majitelé 
nejaktivnějších servisů ProfiAuto Service

ProfiAuto Service
Rychle se rozvíjející 
řetězec má v České 
republice a na Slovensku 
téměř 400 autoservisů a 
30 obchodních partnerů

ProfiPower
Zavedení vlastní značky 
autobaterií ProfiPower

ProfiAuto Show 
16. ročník, 46 000 návštěvníků, 150 
vystavovatelů z celého světa, 22 000 m2 

plochy

  ProfiAuto
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PROFIAUTO SHOW 
SE USKUTEČNÍ  
V ROCE 2021
Vážení,
společnost Moto-Profil, pořadatel motoristického veletrhu ProfiAuto Show , informuje, že letošní roč-
ník ProfiAuto Show byl zrušen na základě analýzy současné situace související s rozšířením koronaviru 
SARS-CoV-2 a v souladu s názorem Státního hygienického inspektora v Katovicích. Veletrh se měl konat 
v Katovicích 30. a 31. května 2020.

Zrušení veletrhu v roce 2020 je dáno odpovědností pořadatele za zdraví a bezpečnost vystavovatelů, 
osob zapojených do organizace akce, partnerů a hostů, protože mezinárodní motoristický veletrh Pro-
fiAuto Show navštívilo loni 46 000 lidí včetně tisíců návštěvníků z Česka a ze Slovenska.

Dlouhodobě sledujeme situaci a současné vládní a hygienické pokyny s nejvyšší ostražitostí a zůstává-
me v kontaktu s klíčovými institucemi. Věříme, že s předstihem ohlášená informace o odvolání ProfiAu-
to Show pomůže zabezpečit nutná opatření našich vystavovatelů a partnerů.

Současná situace a informace, které jsou v současné době k dispozici, nám neumožňují stanovit určité da-
tum pro konání akce v roce 2020, proto převedeme veškerou sílu na organizaci ProfiAuto Show na rok 2021.

Všem lidem, kteří se účastnili příprav veletrhu v roce 2020 (zaměstnancům, partnerům, vystavovatelům, 
mediálním sponzorům a motoristickým nadšencům) patří velké poděkování za obrovské nasazení a odve-
denou práci. Energie vložená do příprav letošní akce se určitě odrazí během veletrhu ProfiAuto Show 2021.

S pozdravem
Správní Rada Moto-Profil

DŮVĚŘUJ BREMBO – SVĚTOVÉMU LÍDRU BRZDOVÝCH SYSTÉMŮ.

Volba značky Brembo znamená nabídnout Tvým zákazníkům výrobky světového lídra v oblasti brzdových systémů, 
které volí největší automobiloví výrobci a nejlepší závodní týmy.

POUŽÍVÁŠ SPRÁVNÉ BRZDY?

Brake System Academy
Inovační školicí program

Brembo Expert
Přidejte se k týmu bremboparts.com

Bremboparts
Mobilní aplikace

BR_DURELLI ADV CAMPAGNA MULTIPRODOTTO CECO_Moto-Profil_202x275.indd   1BR_DURELLI ADV CAMPAGNA MULTIPRODOTTO CECO_Moto-Profil_202x275.indd   1 19/02/20   09:5819/02/20   09:58
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HODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI POHLEDEM ČESKÝCH MECHANIKŮ
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Mechanici v Česku  
vybrali  
nejspolehlivější auto 

Našim cílem bylo najít tu nejlep-
ší ojetinu, která po českých sil-
nicích jezdí. V dnešní době se 
dá najít mnoho recenzí na au-
tomobily, avšak kompletní pře-

hled automobilů a jejich spolehlivost chy-
bí. Proto se ProfiAuto rozhodlo realizovat 
hodnocení 50 nejpopulárnějších automo-
bilů očima mechaniků, kteří s těmito vozy 
dennodenně pracují. 

Jejich hodnocení je díky tomu relevant-
ní a zároveň srovnatelné s ostatními hod-
nocenými automobily, protože u všech 
vozů byly posuzovány stejné kategorie 
a kladeny stejné otázky. Pro případné zá-
jemce o koupi automobilu jsou vozy roz-
dělené i do cenových kategorií, které od-
povídají současné průměrné ceně ojetého 
vozu. Řidiči si tak budou moci srovnávat 

nejen všechny vozy dle hodnocení, ale ta-
ké vozy do 100 tisíc Kč, vozy v rozmezí 100-
200 tisíc Kč a vozy, jejichž cena je vyšší než 
200 tisíc Kč.

Hodnocení navazuje na práci našich ko-
legů z Polska, kteří podobný průzkum pro-
váděli v roce 2017. A stejně jako v Česku se 
u našich kolegů na prvním místě objevily 
hned dva automobily. Jednalo se o Hon-
du Civic VIII a Toyotu Yaris II. 

Právě Toyota se velmi dobře umístila 
i v našem hodnocení mezi českými mecha-
niky. Na přední místa se vyhouply také mo-
dely z mladoboleslavské automobilky Ško-
da. Mezi nejhůře hodnocené automobily 
pak patří například Hyundai nebo Renault.

Celkový výsledek se skládá z hodnoce-
ní karoserie, elektroniky, motoru a zavěše-
ní. Hodnotící škálou přitom byly známky 

1–5, které kopírovaly školní hodnocení (1 – 
nejlepší a 5 – nejhorší známka).

V dotazníku mechanici také hodnotili 
další faktory. Jedna z otázek směřovala 
na to, zda by daný automobil doporučili 
svým známým. V tomto hodnocení uspě-
lo s hodnocením 100 % celkem 5 vozidel. 
Nejnižší doporučení, a to 15 %, obdržely 
dva automobily.

Která auta patřila mezi nejspolehlivěj-
ší a která zase mezi nejméně spolehlivá 
vám ještě neprozradíme, ale již brzy se to 
dozvíte. Kompletní a podrobné výsledky 
celého průzkumu spolehlivosti automobi-
lů dle mechaniků ProfiAuto budeme po-
stupně zveřejňovat.  

Během loňského roku odpovídali mechanici zapojení do sítě ProfiAuto v České re-
publice na dotazník, ve kterém hodnotili spolehlivost automobilů, které ve svých 
servisech opravují. A i přesto, že oficiální výsledky ještě nejsou publikovány, při-
nášíme vám krátkou ochutnávku toho, na co se můžete těšit.

PROFI UDÁLOSTI
ALKOHOL A ŘÍZENÍ

 9    WWW.PROFIAUTO.INFO

Z tohoto důvodu se v Polsku od 
1. ledna letošního roku zpřísni-
ly pravidla pro motoristy. Nově 
se za způsobení nehody pod 
vlivem alkoholu (hranice je 0,5 

promile) odebírají řidičské průkazy doži-
votně. Přísnější tresty schválil polský par-
lament okamžitě, a to v návaznosti na zvý-
šení počtu nehod následkem konzumace 
alkoholických nápojů. Těchto nehod se 
v Polsku za rok 2019 stalo alarmujících 110 
000. Zda přísnější pravidla sníží počty ne-
hod v důsledku pití alkoholu, nebo vše zů-
stane při starém, ukáže čas. 

V roce 2019 bylo v České republice 4 627 
nehod zaviněných pod vlivem alkoho-
lu nebo jiných návykových látek, při kte-
rých došlo k usmrcení celkem 53 osob. Na 
českých silnicích se jedná o trestný čin při 
naměření alkoholu nad 1 promile. Dle zá-
kona pak tyto provinilce čeká trest ode-
brání řidičského průkazu až na 10 let, od-
nětí svobody až na tři roky a pokuta až 
50 000 Kč. Do budoucna počítá Minister-
stvo dopravy v novele silničního záko-
na s přísnějšími tresty, ale i možnými ři-
dičskými průkazy na zkoušku, z důvodu 
častější nehodovosti u „čerstvých“ řidičů.

Na Slovensku bylo nehod pod vlivem 
alkoholu „pouze“ 1 341, z toho 33 usmr-
cených. Hladina alkoholu po dechové 
zkoušce do 1 promile je považována za 
přestupek, nad 1 promile jde o trestný čin. 
Soudní řízení pak může dopadnout odně-
tím svobody až na 1 rok, případně pod-
mínkou, zákazem řízení až na pět let a pe-
něžním trestem až 1 300 €. 
A jak alkohol působí na řízení? Už po 
jednom pivu ztrácíme zdravý úsudek, 
dále se pak prodlužuje naše reakční 
doba a postupně hůře kontrolujeme 
své svaly, a to včetně zraku. Zhoršuje 
se naše rozhodování a vstřebávání in-
formací. Hlavně ztrácíme naši pozor-
nost s přibývajícím množstvím alkoho-
lu v krvi. Jenže s alkoholem také roste 
naše chuť pro dobrodružství a odvaha.

Konec alkoholu  
za volantem?
Ačkoliv nám to přijde jako samozřejmost, že řidiči nesmí 
za volant s alkoholem v krvi, stále se v médiích objevují 
zprávy o nehodách způsobených podnapilými řidiči.

  Pexels  ProfiAuto



PROFI UDÁLOSTI
PITNÝ SERVIS PRO ZÁCHRANÁŘE

PROFI UDÁLOSTI
OFFROADOVÁ SEZÓNA 2020
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Tohtoročná sezóna Offroad Trialu naberá drobné meškanie. Všetci 
priaznivci tejto disciplíny však dúfajú, že akonáhle budeme z na-
jhoršieho vonku, bude možné preteky pripraviť. Jeden z uspori-
adateľov, Ľubomír Staňo, popisuje situáciu nasledovne: „Boli by 
sme veľmi radi, keby nám to všetko vyšlo, ako plánujeme a moh-

li sme sa stretnúť či už na MSR, alebo Eurotriale, avšak zdravie je na pr-
vom mieste. Držte sa, buďte zdraví a dúfam, že sa čoskoro všetci uvidí-
me nielen na pretekoch!

Offroad
trial
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V minulom roku 
podporilo ProfiAuto 
spolu s jedným zo svojich 
partnerov, ktorým je AZ 
Car, jazdeckú disciplínu 
Offroad Trial. A pretože 
tohtoročná sezóna 
nezačína presne podľa 
plánov usporiadateľov 
a nie je úplne isté, ako 
bude ďalej prebiehať, 
pripravili sme pre 
Vás ochutnávku toho 
najlepšieho, čo mohli 
priaznivci Offroad Trialu 
vidieť v minulom roku. 

„Sledujeme aktuální dění týkající se šíření koro-
naviru v České republice. Abychom tuto mimo-
řádnou situaci zvládli co nejlépe, tak je třeba po-
stupovat společně a navzájem si pomáhat, třeba 
takovým „pitným servisem“. Záchranáři i policisté 
patří k osobám, na které je v současné době kla-
den velký nápor. Během této obtížně doby je dů-
ležitá i podpora pitného režimu mimo stálé zá-
kladny. Proto jsme po konzultaci s řediteli obou 
zařízení darovali 5 000 lahví vody pro jejich po-
třebu,“ uvedl Jindřich Krejčí, ředitel projektu Pro-
fiAuto v České republice.

„Vody využijí naše zásahové týmy, zajišťující po-
skytování přednemocniční neodkladné péče v Mo-
ravskoslezském kraji. Jsou to posádky v první linii 
péče o pacienty. V těchto týdnech ošetřují kromě 
zvyklých nemocných a zraněných také pacien-
ty nakažené koronavirem nebo s podezřením 
na toto onemocnění. V řadě případů proto musí 
pracovat za ztížených podmínek a s použitím 
ochranných pomůcek. Zajištění pitného režimu 
těmto záchranářům je proto velmi důležité. Děku-
jeme, že nám s ním pomáháte,“ řekl Lukáš Humpl, 
tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Mo-
ravskoslezského kraje.

Pitný servis  
pro záchranáře a policisty
Síť ProfiAuto, sdružující nezávislé obchody a autoservisy v České republice, na Slovensku a v Polsku, pře-
dala 5 000 lahví s vodou Zdravotnické záchranné službě Moravskoslezského kraje a Krajskému ředitelství 
policie Moravskoslezského kraje, které vodu využijí zejména pro osádky sanitek a policejní hlídky v terénu.

Radek Karas, Valča

Soft Špeciál, Karol FEHER

Original, Robert Toth

Andrej Minárok st., Andrej Minárik ml., MSR+MČR Červená Skala

  ProfiAuto



Audi v Düsseldorfu spouští svůj projekt spojení se svě-
telnou signalizací ve městě. Město nad Rýnem bude 
druhé v Evropě (po Ingolstadtu), kde značka zavede 
službu informování o světelné signalizaci – Audi Am-
pelinformation. Už několik týdnů mohou řidiči Audi na 
displeji svých aut vidět informace týkající se asi 150 se-
maforů, což výrazně zvyšuje jejich šanci chytit tzv. „ze-
lenou vlnou“. Na začátku léta bude do této sítě zapo-
jena většina křižovatek v Düsseldorfu – cca 450 z 600. 
Služby V2I – Vehicle-to-Infrastructure – jako vlastní 
služba Audi týkající se světelné signalizace výrazně 
zvyšují pohodlí, bezpečnost a efektivitu na cestách.

Projekt Audi Ampelinformation měl svou premié-
ru v roce 2016 v Las Vegas. Dnes jsou služby V2I do-
stupné pro více než 10 tisíc křižovatek v Severní Ame-
rice, včetně 2000 na Manhattanu v New Yorku a asi 
1 600 v okolí Washingtonu. Audi je první výrobce aut 
na světě, který spojuje své sériově vyráběné modely 
s pouliční světelnou signalizací.

Služba je dostupná v Audi e-tron, A4, A6, A7, A8, Q3, 
Q7 a Q8 (z modelového roku 2020). Vstupní podmín-
kou její aktivace je mít na palubě auta balíček Audi 
connect Navigation & Infotainment a funkci rozezná-
vaní dopravních značek na základě obrazů z kamery.

NOVINKY Z ODVĚTVÍ
AUDI SI „POVÍDÁ“ SE SIGNALIZACÍ V DÜSSELDORFU

PROFI UDÁLOSTI
NOVINKY Z ODVĚTVÍ
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3D MATICE FORDU
Jedním ze způsobů ochrany kol před krá-
deží je používání unikátních matic – po 
jedné na každém z kol – které k odšrou-
bování vyžadují speciální adaptér nebo 
klíč. Ale ani ty nejsou dostatečnou barié-
rou. Společně s firmou EOS, předním do-
davatelem pokročilých výrobních řešení, 

Ford navrhl bezpečnostní matice ve tva-
rech tvořených na základě hlasu řidiče. 
Podobně jako stav duhovky nebo otis-
ky prstů může hlas sloužit jako unikátní 
biometrická identifikace. Inženýři regis-
trují minimálně po dobu jedné sekun-
dy hlas řidiče, který říká např. „Jezdím 

Fordem“, a s pomocí speciálního pro-
gramu provádějí konverzi jednoduché 
zvukové vlny do fyzického vzorce, kte-
rý se dá vytisknout. Vzor převedený do 
kruhu je použit jako tvar drážek bloku-
jících matic a klíče.

Kalendář ProfiAuto 2020  
je nejlepší v České republice a na Slovensku!
Uživatelé internetu v České republice a na Slovensku ocenili originální spojení kresby  
s fotografií. V anketě provedené portálem Motofocus o nejlepší kalendář 2020 zvítězil  
projekt ProfiAuto. Jde o dvojité vítězství, protože v každé zemi probíhalo  
samostatné hlasování. 

  ProfiAuto

PROFI UDÁLOSTI
KALENDÁŘ PROFIAUTO 2020
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V české verzi ankety uživatelé internetu hodnotili cel-
kem 15 kalendářů připravených různými značkami. 
V přehledu se ocitl např. kultovní kalendář Pirelli, kte-
rý se nakonec na stupně vítězů nedostal. Kalendář 
ProfiAuto 2020 získal přibližně 1/5 všech hlasů a zís-

kal první místo. Na Slovensku projekt připravený ProfiAuto vy-
hrál podruhé za sebou. V tomto ročníku kalendář ocenila více 
než 1/3 hlasujících a porazil 12 konkurentů.
„Kalendář zobrazuje propojení rychlých aut, krásných žen 

a kombinaci fotografie s kresbami. Myslím, že výsledek je velmi 
podařený, což nakonec potvrdili samotní hlasující, kteří náš ka-
lendář vybrali jako nejlepší jak v Česku, tak i na Slovensku,“ ří-
ká Jindřich Krejčí, ředitel značky ProfiAuto pro Česko a Sloven-
sko. Kalendář ProfiAuto 2020 ukazuje barvitý svět motorismu 

v mnoha podobách. Na každé z dvanácti stran vystupují model-
ky na pozadí nakresleného světa vyplněného výjimečnými auty. 
Volba scénografií není náhodná. Aston Martin v Londýně, Mase-
rati v Itálii nebo Bugatti ve Francii – stránky kalendáře jsou iko-
nografickou poutí světem motorismu. Věřím, že se nám poda-
ří i v příštím roce vytvořit kalendář, který bude zase trochu jiný, 
než je v automobilové branži zvykem,“ říká Jindřich Krejčí a do-
dává: „V roce 2020 se bude účastnit ještě klání o nejlepší kalen-
dář v soutěžích „Kalendář roku 2020“ a také prestižní slovenské 
soutěže „Najkrajšie kalendáre Slovenska“.“

Kalendář ProfiAuto 2020 je dostupný u partnerů a obchodních 
partnerů značky. Materiál ze zákulisí focení pro kalendář 2020 je 
k dispozici na kanálu YouTube ProfiAuto.



PROFI FEJETONY
CESTA KE SPOTŘEBITELI
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PROFIFEJETONY

JAROMÍR KRIŠICA
Crest Communications  
Ostrava

Pro názornost se zeptám, co udělá-
te, když budete chtít poslat zprá-
vu tetičce do Trutnova nebo do 
Prešova? Pošlete ji e-mail? Asi ne, 
protože vaše příbuzná už zase ne-

má počítač, protože ten poslední rozbila, 
když se opětovně nemohla připojit na chat. 
Pošlete jí osobního kurýra? To asi také ne, 
protože takový posel by byl velmi dra-
hý. Takže použijete zřejmě klasickou poš-
tovní zásilku, která má optimální poměr 
cena/výkon a má velkou naději, že dojde.

Ve své podstatě, takto nějak funguje hle-
dání vhodného efektivního komunikační-
ho kanálu pro vaši cílovou skupinu. Vrátím 
se k našem minulému modelu vlastníka 
hamburgerové restaurace, který už do-
vede odhadnout, kolik let má jeho spo-
třebitel, jaké vzdělání a příjem nebo kde 
bydlí. Podle toho může své sdělení poslat 
správnou cestou (komunikačním kanálem) 
tam, kde je pravděpodobné, že dojde k cíli 

a vyvolá v lidech zájem. Nebo ještě lépe, 
silnou potřebu návštěvy „hamburgárny.“ 
Výčet možných komunikačních kanálů je 
obrovský a vůbec není důležité, jak se dě-
lí a jak se přesně jmenují.

Začíná to od klasických možností letáku 
ve schránce, plakátu, billboardu na správ-
ných místech, kde se milovníci hambur-
gerů mohou vyskytovat. A správné auto 
s vhodným polepem může zaujmout ta-
ké… Pokračujeme nabídkou inzerce v růz-
ných typech deníků, týdeníků nebo ča-
sopisů. Asi všichni uznáme, že je nesmysl 
inzerovat běžnou lokální restauraci v celo-
státním časopise, protože by to bylo nea-
dekvátně drahé. Pokud jsme lokální posky-
tovatelé služeb, používejme lokální média 
s možným přesahem do okolních oblastí. 
Je možné využít i kabelových televizí a roz-
hlasových stanic, ale u všech musí být zvo-
lena vhodná forma sdělení.

Zatímco na text v novinách můžete kou-
kat po nedělním obědě dlouhé hodiny, po-
kud neusnete, rozhlasový spot je dlouhý 
cca 30 vteřin. Pokud nezaujme hned, je 
to šíp, který jste vystřelili z luku uprostřed 
prérie do vzduchu a nikdo jej neslyšel. Ani 
kdybyste byl Vinnetou. Howgh! Buďte za-
jímaví a braňte se klišé typu: „Navštivte 
naši výbornou restauraci, sleva 10 % pro 
každého.“ Vás by taková nabídka zaujala? 
Pracujte s textem, obrazem, zvukem a pře-
devším nápaditostí. Pokud to neumíte sa-
mi, třeba máte kreativního zaměstnance, 
doma schopného studenta katedry komu-
nikačních médií nebo si najměte odborní-
ka, který umí to, co vy ne.

Nikdo neumí všechno a pokud si to ně-
kdo myslí, ať už ani dál nečte, není mu po-
moci. A pozor na vlastní názor, protože 
často poměřujeme kvalitu reklamy podle 
vlastních pocitů. Leccos se nám může ne-
bo nemusí líbit, ale důležitější je, jak bude 

zabírat na cílovou skupinu, pro kterou je 
určen. Nemusí se líbit, není to soutěž, ale 
musí zaujmout a vyvolat akci! Není důleži-
té, aby si lidé reklamu dlouho pamatovali, 
protože často si pamatují reklamu a ne na 
co byla určena. Důležitý je výsledný efekt 
podpory prodeje, pokud nejde o jiné cí-
le, třeba zvýšení známosti značky apod.

Kdysi jsem byl kamarádem pozván na 
tzv. pretest reklamy na nejmenovaný pra-
cí prášek. Věřte nebo ne, sedělo tam asi 10 
žen v různém věku a dlouze vedly diskuzi, 
jestli je nyní prádlo bělejší nebo ne. Popr-
vé se reklamy na toto téma objevily údaj-
ně v USA v padesátých letech a stále v ně-
jaké formě fungují i přesto, že se mohou 
některým zdát primitivní. Nevím, nakolik 
se vám podaří být originální, protože ně-
kteří odborníci tvrdí, že vše už tady bylo, 
ale držím vám palce, ať reklama zabere.

A ať už budete vydávat peníze na jaký-
koliv druh propagace, důležitý je přepočet, 

kolik vás stálo oslovení jednoho poten-
ciálního klienta nebo jejich násobek (de-
set, sto, tisíc). Jen tak si můžete porovnat 
efektivitu každého komunikačního ka-
nálu. Každé solidní médium od tištěné-
ho, přes rádia, televizi i na internetu ví, ko-
lik lidí jej čte, sleduje, poslouchá nebo jej 
navštívilo. Pro lepší rozhled může dobře 
posloužit www.unievydavatelu.cz nebo 
www.netmonitor.cz, kde lze mnohé úda-
je vyhledat.

Komunikace se zákazníkem je součástí 
podnikání a bez ní to nejde, jen je třeba 
ji dělat smysluplně. Tak jako většinu vě-
cí v životě.

CEST KE SPOTŘEBITELI JE 
MNOHO, ALE JEN NĚKTERÉ 
K NĚMU VEDOU
V minulém vydání 
magazínu jsme si 
vysvětlovali, jak 
oslovit nejlépe naše 
potenciální zákazníky 
a co jim sdělit, aby je 
naše nabídka zaujala.  
Dnes otevřeme 
problematiku 
správného 
komunikačního kanálu, 
tedy cesty, kterou 
nejefektivněji oslovíme 
naši cílovou skupinu.

  Pexels
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MARCIN SZOSTAK
fejetonista, ProfiAuto

V roce 1966 Ford dokázal něco, co se dříve považovalo za nemožné. Ukázal 
světu, že americká auta mohou být závodní vozidla. V 24hodinovém Le Mans 
obsadil tři první místa, když za sebou nechal do té doby po 6 let neporazitelné 
Ferrari. Tento všeobecně známý příběh si vzal do parády James Mangold 
a natočil film „Le Mans 6́6”, který je ve světě známý jako „Ford vs. Ferrari”.

Název by ale mohl znít ještě ji-
nak: „Příběh jistého britského 
řidiče a inženýra, kteří společ-
ně nakopali Ferrari zadek“. Sa-
mozřejmě mám na mysli Kena 

Milese. Problém je v tom, že by si nikdo 
nekoupil lístek na film o chlapovi, o němž 
pravděpodobně v životě slyšel málokdo. 

Kena Milese zahrál geniální Christian Bale. 
Jeho úkol byl arci obtížný, protože se tento 
skvělý řidič stranil novinářů a málokdy po-
skytoval rozhovory. Bale si ho tak musel do 
značné míry vymyslet. Sekunduje mu Matt 
Damon v roli konstruktéra Carolla Shelby-
ho. Tito dva hrdinové pohánějí děj a tvo-
ří výbušný duet. A jak je známo, takováto 
směs zaručuje úspěch představení pro kina. 

V „Le Mans 6́6” je zachycen zdlouhavý vý-
stup Fordu na samotný vrchol, který koru-
nuje vítězství nad Ferrari. Po nezdařeném 
pokusu koupit italskou firmu Ford přistou-
pil ke stavbě vlastního sportovního auta – 
Fordu GT40. Na tuto výzvu se Mangoldův 
film soustředí. 

Miles společně se Shelbym se museli na 
cestě k úspěchu střetnout s korporátní by-
rokracií a tvrdým charakterem Henryho For-
da II. (Tracy Letts). Klacky pod nohy jim há-
zel také šéf PR oddělení Fordu, Leo Beebe 
(Josh Lucas). Zápolení dvou maniaků do 
závodění s kravaťáky od Fordu v oblecích 
je stejně fascinující, jako rivalizace s Ferrari. 

Naštěstí záběry na dráze byly natočeny 
s velikou dynamičností a precizností. Adre-
nalin se vyplaví pokaždé, když Miles rozje-
de své auto. Producent se vyhnul počítačo-
vým efektům, za což mu patří slova uznání. 
Nechybí ale všechno, co lze od filmu o závo-
dech očekávat: Řev motorů, praskající pře-
vodovky, plyn sešlápnutý k podlaze a jízda 
na hranici šílenství.

Nevadí drobné přešlapy jako tribuny fa-
noušků vygenerované CGI nebo opakované 

přeřazení stejné rychlosti. Málokdo si jich 
všimne. Nezarazí stereotypní vykreslení 
Italů nebo v jiném světle zachycená osob-
nost ředitele Fordu. I nad trochu banálním 
vyprávěním o 7 000 otáčkách, což je klap-
ka uzavírající filmy, se dají přimhouřit oči. 
I když dle mého názoru tragická Mileso-
va postava takovou vznešenost v závěru 
nepotřebuje.

Hollywood se řídí vlastními zákony. Přesto 
není „Le Mans 6́6“ špatná podívaná, vtáhne 

nás do děje už na začátku a udrží po 152 mi-
nut. Ti, kterým se zasteskne po větší realis-
tičnosti a drsném obrazu, se mohou podí-
vat na kultovní film „Le Mans“ z roku 1971 se 
Stevem McQueenem v hlavní roli.

LE MANS ́66
PROFI FEJETONY
FILMOVÝ TIP

Pro začátek si vyjasněme jednu věc: Fiat Multipla vůbec není ošklivý. Ošklivé je 
slůňovité BMW X6 nebo SsangYong Rodius. Pontiac Aztek je ošklivý, protože jeho 
proporce určitě nakreslil někdo s ADHD.

JAKO MULTIPLAM
O Multiple se dá nanejvýše říci, 

že je originální a při této ori-
ginalitě nesmírně praktická. 
Mám dojem, že auto vyvolá-
valo extrémní reakce jen pro-

to, že vypadalo jinak, než si většina lidí my-
slela, že bude vypadat. 

Obzvláště si lidé stříleli z prostoru pod 
sklem s malými světlomety. Vysmívali se 
čelu auta a jeho masivním bočním oknům. 
Karosérii bylo vyčítáno, že vznikla ze dvou 
k sobě se nehodících dílů, za které zodpo-
vídali dva nezávislí designéři. Jenomže to 
nebyla pravda.

Ve skutečnosti stál za projektem Multi-
ply jeden člověk. V roce 1997 v Paříži před-
stavený minivan je dílo Roberta Giolotiho, 
který se nebál vystoupit z průměrnosti 
a stanovených standardů navrhování. 

Fiat si toho byl vědom a bavil se kontro-
verzní image vozidla. Ve Velké Británii se 

Multipla prodávala s nálepkou na zadním 
skle: „počkej, až uvidíš předek“.

Konstrukce Multiply je založena na za-
věšení z modelu Bravo/Brava, a svým sty-
lem navazuje na v 50. a 60. letech vyrábě-
ný Fiat 600 Multipla. Tento raný přístup 
k minivanu byl předurčen jediným cílem 

– maximalizací prostoru v interiéru při do-
sti omezené ploše. Stejně tomu bylo v pří-
padě Multiply – užitnost byla postavena 
na první místo.

I  přes necelé 4 metry délky dokáza-
la Multipla se sedadlem navíc vepředu 
pojmout celkem 6 dospělých osob. Ve stej-
nou dobu Renault nabízel 5místný Scenic 
a 7místnou verzi Espace výrazně dražší než 
Multipla. Fiatův Minivan tedy pro mnoho 
rodin představoval dokonalé řešení. 

Kromě prostornosti měl i jiné přednos-
ti: hbitost v městském prostoru a dokona-
lou viditelnost. Řidič seděl vysoko a měl 

rozsáhlý výhled kolem auta. Velkou záslu-
hu na tom mělo kritiky vysmívané, nízko 
sestupující sklo. Nedostatky trpěla elektro-
nika, ale to bychom mohli Multiple odpus-
tit. Podobně jako málo dynamický diesel 
1.9 JTD pod kapotou, který se při komplet-
ním obsazení cestujícími zadýchával. Kro-
mě toho se rychle ničil interiér, plasty zará-
žely špatnou kvalitou a kabina nenadchla 
tlumením.

Fiat Multipla nakonec nedobyl žebříčky 
prodejů. Zřejmě příliš předstihl svou do-
bu. Lifting provedený v roce 2004 Multi-
plu zbavil volánu spojujícího horní část ka-
rosérie s dolní, ale neovlivnilo to zvýšení 
její obliby. V nové podobě minivan ztratil 
své původní kouzlo a charakter, když se 
z ní stalo zcela obyčejné a nudné vozidlo.

PROFI FEJETONY
SZOSTAKOVA ABECEDA

   TISKOVÉ MATERIÁLY  TISKOVÉ MATERIÁLY



MAXIM HABANEC

Ideální vůz by měl mít…
Autopilota. 

Největší extravagance, kterou bych si dovolil v autě, 
je? 
Polep. 

V autě jsou pro mne nejdůležitější následující 
parametry/kritéria: 
Spolehlivost, pohodlí, design. 

Moje první auto bylo…
BMW E36

V současné době řídím auto značky…
TOYOTA C-HR

Kdybych si mohl koupit jakékoliv auto, bylo by to…
TOYOTA LAND CRUISER

V autě rád poslouchám následující hudbu: 
Travis Scott – ASTROWORLD

Maxim Habanec je český 

profesionální skateboardista. 

Na skateboardu jezdí  

od 6 let a dnes patří na 

závodech v Česku i ve světě 

k nejlepším jezdcům.  

Svoji vášeň k cestování 

a skejtování přetavil v úspěšný 

skate-dokumentární projekt 

Skate of Mind. Několikrát 

vyhrál Mistrovství ČR, dvakrát 

se stal vítězem závodu 

světového poháru  

Mystic SK8 Cup.  

Pravidelně se účastní závodů  

na všech kontinentech.  

Maxim vystudoval grafický 

design a mezinárodní vztahy.  

Je ambasadorem značky Toyota 

a jezdí novým modelem C-HR. 

V současné době se soustředí 

hlavně na olympiádu v Tokiu.

Největší nedostatek auta je…
Parkování

Má oblíbená země/destinace pro cestování autem je…
Kalifornie

Nezapomenutelné dobrodružství s autem…
Bylo, když jsme jeli natáčet na hranice UAE a Saudské Arábie, kde 
jsou jedny z největších dun na světě. V řádu sta kilometrů nebyla 
benzínka ani žádné město a pokaždé, když někdo jen projel, tak 
se ujišťoval, jestli jsme v  pořádku. Nakonec jsme se zpět dostali, 
ale kdyby nás auto někde nechalo, tak tam jsme dodnes.
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NOVINKY  
V AUTOSALONECH

Pro rok 2020 automobilové koncerny slibují několik desítek 
novinek. Toto je přehled nejzajímavějších premiér. 

a silniční zácpy ještě předtím, než si jich 
řidič všimne. Po detekci zácpy (pokud se 
řidič nerozhodne pro jinou reakci) sníží 
DISTRONIC v rámci preventivních opat-
ření rychlost na cca 100 km/h. 

•  Aktivní asistent jízdy v koloně (Active Tail-
back Assist). V případě kolony na dálnici – 
tam, kde se vyskytují vodorovná označe-
ní rozdělující jízdní pruhy – může systém 
řidiči pomoci udržovat pruh a zachovávat 
bezpečnou vzdálenost od jiných účastní-
ků silničního provozu při jízdě s rychlost-
mi do asi 60 km/h - a to při vysokém stup-
ni vhodnosti. 

•  Aktivní asistent řízení (Active Steering 
Assist) může řidiči pomoci s tvorbou zá-
chranářské uličky na víceproudových sil-
nicích. 

•  Aktivní systém brzdění (Active Brake 
Assist) s funkcí monitorování příčného 
pohybu: pokud se během zatáčení na 
příčnou cestu vyskytne nebezpečí sráž-
ky s přijíždějícím vozidlem, může třída E 
sama zabrzdit (při rychlostech typických 
pro takovéto manévry). 

•  Aktivní asistent sledování mrtvého úhlu 
(Active Blind Spot Assist) s funkcí varová-
ní při vystupování: tato funkce může sní-
žit riziko střetu s jinými účastníky silniční-
ho provozu, např. s projíždějícími cyklisty. 
Systém monitoruje mrtvý úhel také bě-
hem stání, díky tomu může varovat řidi-
če před blížícími se vozidly, motocykly ne-
bo koly během otevírání dveří.

•  Nová generace volantu s dotykovými prv-
ky obsluhy (ovládání posouváním bříšek 
prstů po povrchu dotykového panelu).

•  Velké displeje instalované ve standardu 
(2 x 10,25”).

Třída E
Třída E je nejlépe se prodávající modelo-
vá řada v historii Mercedes-Benz – od roku 
1946 bylo vyrobeno více než 14 mil. exem-
plářů. Mnozí považují třídu E za „srdce“ 
značky. V roce 2016 udělala důležitý krok 
k budoucnosti: devátá generace modelu 
se odlišuje sjednoceným designem karo-
série a vysoce kvalitní kabinou. K tomu se 
přidala „invaze“ inovací, např. v oblasti pod-
půrných systémů. Doposud se pro nákup 
současné podoby třídy E s karosérií limu-
zína nebo kombi po celém světě rozhodl 
více než milion zákazníků. V létě 2020 se 
obě verze karosérie objeví v evropských 
salónech v obnovené formě, jako první zá-
stupci široce pojímané modernizace. Brzy 
se k nim přidají limuzíny s dlouhým rozvo-
rem náprav (Čína) a také coupé a kabriolet.
Další generace má být vybavena následu-
jícími systémy: 
•  Aktivní asistent vzdálenosti (Active Dis-

tance Assist) DISTRONIC s funkcí regulace 
rychlosti na základě trasy. Díky informa-
cím o silničním provozu z LiveTraffic může 
třída E rozeznávat a reagovat na nehody 
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Leon
Španělský SEAT investoval 1,1 miliardy eur, 
aby umožnil uvést na trh nový Leon. Au-
to má ztělesňovat vizi a hodnotu značky – 
s efektivnější pohonnou jednotkou, inova-
tivním spojením s okolím, zdokonalenou 
technologií podpory jízdy a designem při-
tahujícím zrak.

SEAT Leon je v nabídce značky klíčo-
vý model a referenční bod pro celý seg-
ment, o čemž svědčí prodeje vozidel tří 
předchozích generací na úrovni 2,2 mil. 
kusů. Čtvrtá generace modelu začíná 
psát v jeho historii novou kapitolu. Zá-
klad nového Leonu tvoří pokročilá plat-
forma MQB Evo, která projektantům za-
jistila větší pružnost při navrhování, což 
se promítlo na dosažení lepších propor-
cí. U 5dveřové verze má délku 4 368 mm 
(o 86 mm více ve vztahu k předchozí ge-
neraci), šířku 1 800 mm (-16 mm) a výšku 
1 456 mm (-3 mm). Rozvor náprav předsta-
vuje 2 686 mm (+ 50 mm). Ve verzi Sport-
stourer (kombi) má auto délku 4 642 mm 
(o 93 mm více oproti předchozí generaci), 
šířku 1 800 mm (-16 mm) a výšku 1 456 mm 
(-3 mm). Rozvor náprav je identický jako 
u 5dveřové verze. Hodnota koeficientu 

aerodynamického odporu se ve srovná-
ní s předchozí generací zlepšila o asi 8 %. 
LED světlomety stažené hluboko do ka-
poty dosahují expresivnějšího výsledku. 
Karosérie je elegantnější a vícerozmě-
rová. Zadní část vozidla byla vybavena 
LED světlomety roztaženými do celé šíř-
ky. Kromě toho byly dveře zavazadlového 
prostoru navrženy tak, aby zdůrazňovaly 
dynamičnost auta, dokonce i když stojí. 
Objem zavazadlového prostoru u 5dve-
řové verze představuje 380 l (identické 
jako u předchozí generace), a u varian-
ty Sportstourer – 617 l (o 30 l více). Klíčo-
vý prvek komunikačního systému Leonu 
tvoří 10,5palcový virtuální kokpit – plně 
personalizovaná sestava ukazatelů na-
hrazující tradiční budíky. 

Standardní multimediální systém má 
displej s úhlopříčkou 8,25 palců, který lze 
spojit se smartphonem. Propracovanější 
Navi System tvoří 10palcový displej Reti-
na s 3D navigací, funkcí ovládání hlasem 
a rozeznáváním gest. Systém Full Link ote-
vírá cestu ke spojení, když umožňuje při-
pojit mobilní zařízení k multimediálnímu 
systému vozidla prostřednictvím Android 
Auto nebo bezdrátového Apple CarPlay. 
Systém umožňuje obsluhu auta bez od-
vádění pozornosti od vozovky. Nabídka 

poprvé zahrnuje 1litrové tříválcové mo-
tory TSI (90 koní a 110 koní) a větší 1,5li-
trové jednotky (130 koní a 150 koní). Do-
stupný je také motor 2.0 TSI s výkonem 
190 koní spojený s dvouspojkovou pře-
vodovkou. Nový SEAT Leon byl přizpů-
soben také pro dva druhy dieselového 
motoru – 2litrové jednotky s výkonem 
115 nebo 150 koní. 

Auto může být vybaveno 1,5litrovým 
motorem TGI (CNG) s výkonem 130 koní. 
Poprvé v historii bude SEAT Leon dostup-
ný také ve verzi mild hybrid (eTSI) využí-
vající instalaci 48 V, která má zajistit vyšší 
výkonnost (1.0 TSI 110 koní nebo 1.5 TSI 150 
koní, oba výhradně s převodovkou DSG). 
Protože elektrifikace zůstává jedním z nej-
důležitějších strategických východisek 
značky SEAT, bude nejnovější model mož-
né zakoupit i ve variantě s hybridním po-
honem plug-in. 

Díky spolupráci 1,4litrového motoru TSI 
spojeného s elektromotorem, lithium-

-iontového akumulátoru s kapacitou 13 
kWh a šestistupňovou převodovkou DSG 
auto dosahuje výkonu na úrovni 204 koní 
a elektrický dojezd je asi 60 km.

Salónní premiéra nového Leonu se plá-
nuje na 2. čtvrtletí roku 2020 a pak budou 
známy i jeho ceny.

Juke
Desetiletí poté, co se na trhu objevil jako 
průkopník nového segmentu městských 
crossoverů, vypadá Nissan Juke pořád svě-
že. Nová generace modelu to je moderni-
zovaný vzhled a také vyšší úrovně výkonů 
a technologie. Juke od začátku přitahoval 
pozornost inovativní siluetou. Jedinečný 
vzhled určil trend, když vytvořil novou ka-
tegorii. Nevšední styl zaručil crossoveru 
Nissanu sympatie evropských zákazní-
ků, což potvrzuje více než 1 mil. exemplá-
řů modelu na evropských silnicích. Nová 
generace spojuje styl coupé se siluetou 
malého SUV a spojuje tak rysy obou ka-
tegorií. To by mělo přinášet pozitivní vý-
sledky jak ve městě, tak mimo něj. Štíhlá 

a svalnatá karosérie nového Juke umož-
nila ušetřit uvnitř více prostoru pro cestu-
jící díky výrazně zvětšenému rozvoru ná-
prav. Auto nyní měří na délku 4 210 mm, 
na výšku 1 595 mm a na šířku 1 800 mm.

Ve srovnání s předchůdcem má nový 
model o něco prostornější kabinu: mís-
to vzadu se zvětšilo o 5,8 cm na úrovni 
kolenou a o 1,1 cm nad hlavami. Zavaza-
dlový prostor získal dalších 20 % a má teď 
objem 422 l. Nový Juke je vybaven 1litro-
vým 3válcovým turbopřeplňovaným ben-
zinovým motorem DIG-T s výkonem 117 
koní. Ten je spojen se 6stupňovou ma-
nuální převodovkou nebo 7stupňovým 
dvouspojkovým automatem s  funkcí 
změny převodů s pomocí pádel. Řidič 
má k dispozici volič jízdního režimu (Eco, 
Standard, Sport). Nový pohon má zajistit 

nižší spotřebu paliva a vyšší pracovní kul-
turu ve srovnání s předchůdcem.

Auto v loňském roce získalo 5 hvězdiček 
v žebříčku bezpečnosti Euro NCAP. Po-
chvalu dostala např. pevnost konstruk-
ce a technologie zabraňující nehodám. 
Pokročilá a  posílená struktura karosé-
rie zpevnila konstrukci na neuralgických 
místech a využití kovu se speciálními pa-
rametry umožnilo zlepšit viditelnost ve 
směrech s kritickým významem pro bez-
pečnost. V noci mají viditelnost zlepšit 
standardní LED světlomety s dosahem 
navýšeným o 10 m.

Nový Nissan Juke byl postaven na plat-
formě CMF-B, a vyrábí se v závodech 
v Sunderlandu ve Velké Británii. V Pol-
sku se první exempláře dostaly k odbě-
ratelům na konci prosince.
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Jazz
Inženýři Hondy při tvorbě nejnovější ge-
nerace modelu Jazz učinili odvážný krok, 
když se rozhodli navrhnout oblíbený mo-
del prakticky od základů, ale... 

Jemný, moderní styl vnesl do nadčaso-
vých tvarů Jazz další úroveň jednoduchos-
ti. Tekuté kontury ladící s krátkou kapotou, 
dlouhou linií střechy a stylem kabiny zná-
mým z předchozích generací způsobují, že 
jednotný vzhled lze přes všechno snadno 
rozeznat v davu jiných. Honda se při pro-
vádění stylové revoluce u svého městské-
ho kompaktu soustředila na novou projek-
tovou filozofii definovanou v japonském 
pojetí „Yoo no bi” - vztahující se ke kráse 

předmětů denní potřeby, vyžadujících čas 
na propracování, které je učiní krásnějšími 
a elegantnějšími, aby mohly lépe sloužit 
konkrétním účelům. Ve vztahu k předchůd-
ci se snížila celková výška, což ve spojení 
s dopředu nakloněnou linií dveří zavaza-
dlového prostoru zajišťuje sevřenější vy-
vážený vzhled a jistou siluetu. Pro zvýšení 
atraktivity modelu byla navržena drsnější, 
SUV připomínající varianta – Jazz Crosstar 

– cílící na lidi vedoucí aktivní způsob života. 
Optického zvětšení modelu bylo dosaženo 
díky návrhu krytu chladiče, který přitahuje 
pohledy černou povrchovou úpravou a sty-
lovým prahům a střešním nosičům. Své dě-
lají charakteristické aludisky, jejichž ramena 
se směrem k ráfkům rozšiřují a zlepšují tak 
celkový „silný“ efekt. Nový hybridní systém 

s dvěma elektromotory, který se poprvé ob-
jeví jako standard, si vynutil nové pokročilé 
konstrukční technologie, díky nimž si Jazz 
zachoval prostornost a komfort, typické 
pro jeho předchozí generace. Jazz má stále 
rovnou podlahu a praktický systém Magic 
Seats vzadu. Toto řešení umožňuje spouště-
ní nebo odklápění sedáků zadních sedaček, 
čímž se zvyšuje funkčnost prostoru, do ně-
hož se vejdou náklady různých tvarů a ve-
likostí. Byl rozšířen rozsah otevírání dveří 
a okraj bez prahu zavazadlového prostoru. 

Hybridní Jazz nové generace, který se ob-
jeví v evropských salónech v létě 2020, bu-
de jediný model splňující závazky značky, 
že do roku 2022 bude celé spektrum v Ev-
ropě prodávaných vozidel vybaveno poho-
ny využívajícími elektromotory.

Renault E-Tech
Skupina Renault důsledně realizuje strate-
gii elektrifikace sortimentu a uvádí na trh 
nová hybridní vozidla. Po premiéře nové-
ho Clia a nového modelu Renault Captur 
v roce 2019 koncern představuje meziná-
rodní bestsellery ve verzi s hybridním po-
honem a dobíjecí hybridy, tedy nové Clio 

E-TECH 140 koní a nový Captur E-TECH Plu-
g-in 160 koní. Nejnovější modely Renau-
ltu: „úplný hybrid” v novém Clio E-TECH, 

„úplný hybrid plug-in” v novém modelu 
Captur E-TECH Plug-in doplňují nejširší 
spektrum elektroaut, které zahrnují: no-
vé ZOE, Twizy, Kangoo Z.E. a Master Z.E. 
Spektrum se brzy rozšíří o model z vyšší-
ho segmentu, tedy o Mégane E-TECH Plu-
g-in, který umožňuje výběr technologie 
pohonu přizpůsobené potřebám odběra-
tele (jízda na delší trasy, univerzální měst-
ské auto atd.), a přitom má zajišťovat nižší 
emise CO2 a spotřebu paliva i na dlouhých 
trasách. Nové Clio E-TECH se může pohy-
bovat po městě v plně elektrickém reži-
mu po 80 procent jízdní doby a spotřeba 
paliva v městském cyklu může být nižší 
o 40 procent. Nový Captur E-TECH Plug-in 
má dojezd umožňující překonat 50 km ve 
100procentním elektrickém režimu s rych-
lostí do 135 km/h ve smíšeném cyklu (WL-
TP) a až 65 km v městském cyklu (WLTP 

City). Modulová hnací jednotka instalova-
ná do všech modelů Renault s hybridními 
jednotkami je dostupná v jedné ze dvou 
variant: E-TECH v technologii „kompletní 
hybrid“ (HEV nebo „full hybrid”) a E-TECH 
Plug-in (PHEV nebo „dobíjecí hybridní 
motor“). Použití nové technologie v obou 
modelech je možné díky modulové plat-
formě CMF-BM, navržené s ohledem na 
elektrifikovaný pohon, a kompaktním roz-
měrům nového systému E-TECH, který 
podle prohlášení lze bez překážek insta-
lovat v motorovém prostoru univerzální-
ho auta, jako je nové Clio. Nové hybridní 
motory byly vyvinuty díky zkušenostem 
a synergii v alianci, v jejímž rámci vznika-
jí podobné jednotky také pro značky Ni-
ssan a Mitsubishi. Do roku 2022 bude sku-
pina Renault disponovat spektrem 8 plně 
elektrických a 12 elektrifikovaných mode-
lů (hybrid a hybrid plug-in).

  Honda   Renault/KIA
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Ceed
Už si lze objednávat první hybridní mode-
ly značky Kia v segmentu kompaktních aut. 
Ceed kombi a XCeed dostupné jako hyb-
ridy typu plug-in jsou další krok Kia Mo-
tors směrem k elektrifikaci jejích aut. Nové 
hybridní modely korejské značky, jejichž 
dojezd na elektrickou energii představu-
je cca 60 km, lze za všedních situací vyu-
žívat jako bezemisní elektroauta. 

Hybridní hnací systém typu plug-in 
v modelech Ceed kombi a XCeed se sklá-
dají z  lithium-iontového akumulátoru 
s kapacitou 8,9 kWh, elektromotoru s vý-
konem 44,5 kW a benzínovou hnací jed-
notkou 1.6 GI – celkový výkon představu-
je 141 koní. Velmi bohaté sériové vybavení 
obou modelů mimo jiné zahrnuje světlo-
mety a zadní světla vyrobená LED techno-
logií, automatickou klimatizaci, 16palcové 
ráfky kol z lehkých slitin, multimediální 
systém s 8palcovým dotykovým disple-
jem. Už teď hybrid typu plug-in značky 
Kia tvoří téměř 16 procent polského trhu 
s auty tohoto typu. Až se k současnému 
sortimentu Kia připojí Ceed kombi a XCe-
ed, má Kia Motors šanci stát se lídrem tr-
hu s hybridními auty typu plug-in v Pol-
sku. Kia Ceed kombi a Kia XCeed v hybridní 

verzi typu plug-in se vyrábějí v závodu 
v Žilině na Slovensku. Oba modely jsou 
první auta tohoto typu vyráběná Kia Mo-
tors v Evropě. Standardně se na ně, jako 
na všechna ostatní auta značky Kia, vzta-
huje sedmiletá záruka do ujetých 150 000 
km, která chrání také akumulátor a elek-
tromotor. Hybridní Ceed kombi a XCeed 
jsou vybaveny na palubní desce centrálně 
umístěným ukazatelem nabíjení, který in-
formuje o tom, jestli je akumulátor nabitý. 
Ukazatel je dobře viditelný zvenčí, což se 
hodí, když je auto zaparkované na příjez-
dové cestě před domem. Obě auta jsou 

vybavena kabelem pro nabíjení z domá-
cí zásuvky 220 V. Maximální výkon nabíje-
ní představuje 3,3 kW, což znamená, že se 
nesmí používat tzv. rychlonabíječky. Do-
ba nabíjení akumulátoru z domácí zásuvky 
stanoví okolo 5 hodin a na nabíjecí stani-
ci s výkonem 3,3 kW se zkracuje na maxi-
málně 3 hodiny. S akumulátorem nabitým 
na 100 procent má Ceed kombi dosaho-
vat do 57 a XCeed do 59 km, což během 
všedního dne stačí na to, aby byla použí-
vána jako výhradně elektrická auta. Bylo 
vypočítáno, že cena ujetí takovéto vzdá-
lenosti představuje asi 30 korun.
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Když se podíváme na statistiky pro-
deje nových automobilů v Čes-
ké republice, můžeme pozorovat 
mírný meziroční pokles za obdo-
bí od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. V ro-

ce 2018 si nový automobil pořídilo 261 437 
řidičů, loni už jich bylo jen 249 915. Pokles 
činil 4,4 %. Nejoblíbenější značkou byla 
jednoznačně Škoda (podíl 34 %), na dal-
ších příčkách pak šlo o značky Volkswagen 
(8 %) a Hyundai (7,7 %). 

S ohlédnutím za nejžádanějšími typy vo-
zidel vyhrálo SUV (33 %), na druhé pozici 
bylo Kombi (22 %) a se 17% podílem skon-
čila verze Hatch/Lift. Vozidla poháněná 
motory na benzin jednoznačně dominují 
kupovaným vozům, a to se 70% podílem. 
Zajímavé je, že bylo prodáno celkem 636 
aut na elektřinu. Více než polovina proda-
ných aut má bílý či šedý lak.

Automobil je dnes standardní součástí 
domácností. Prostředek, který nás 
dopraví do práce, na nákup,  
na výlet či na návštěvu.   
Jak si vedly jednotlivé značky v České 
republice a na Slovensku v roce 2019? 
Jak do celkových prodejů zasáhla  
elektrická vozidla?

  Škoda, Hyundai, Volkswagen

A jak je to v Česku s ojetými vozy? V po-
rovnání s předcházejícím obdobím se za 
rok 2019 prodalo o 144 více ojetých auto-
mobilů, celkem 177 261 kusů. Z toho více 
než 78 % je starších 5 a více let. Průměrné 
stáří vozového parku v České republice tak 
roste, v současnosti je průměrný věk aut 
14,93 let. A nemalý vliv na tom mají právě 
dovezená ojetá vozidla.

Na Slovenku se oproti tomu počet pro-
daných nových automobilů zvýšil mezi-
ročně o 3 %. V roce 2018 se jich prodalo 
98 602, zato v roce 2019 jich bylo 101 743 ku-
sů. Vzhledem k oblíbenosti značek se nic 
nezměnilo, s přehledem dominuje Škoda 
(podíl 20 %), následovaná značkou Volks-
wagen (8,7 %) a Hyundai (8,6 %). 

Preferenci získaly benzínové motory, po-
dílově necelých 70 %. Na Slovensku se nyní 
řeší klesající počet prodaných automobilů 

na elektřinu, v roce 2019 bylo evidováno 
165 elektromobilů a 4510 hybridů. Jde o po-
kles o 44 % a vysvětlením je státní pro-
gram na podporu nákupu elektromobilů, 

který byl spuštěný až na závěr roku a ovliv-
nil tak případné zájemce, kteří nákup od-
kládali.

Zdroj: SDA, ZAP SR

Prodeje aut v Česku 
a na Slovensku 
stagnují



Blíží se čas, kdy na silnici znovu vyjedeme s jednostopými vozidly. Jaké je počasí, 
každý vidí. Samozřejmě existují motocyklisté, kteří jezdí po celý rok (jako já) bez 
ohledu na povětrnostní situaci. Neexistuje špatné počasí, jen oblečení a vybavení 
špatně přizpůsobené podmínkám.

Správný technický stav našeho mo-
tocyklu je neoddiskutovatelný. 
V tisku a dalších médiích najde-
me stovky článků, jak se o techni-
ku starat, co kdy vyměnit a na ja-

ké značce. Dobrý motocyklista k tomu, aby 
jezdil svobodně, ale bezpečně, potřebuje 
roky praxe. Pokud se zeptáte starých ma-
záků na podstatu nejvýznamnějších věcí, 
bude většina rad velice krátká. To nezna-
mená, že se bavíme o banálních záležitos-
tech. Každé téma se dá rozvinout, předsta-
vit nuance, varianty a možnosti. Lze psát 
a psát, ale místo tvorby románů se radši 
soustřeďme na podstatu věci a podívej-
me se na jádro pudla. Pokusím se s tím 

vypořádat. Někdo kdysi shromáždil něko-
lik rad, které mohou zachránit život a za-
jistit, že vášeň, jako je vlastnictví motocy-
klu, bude čistá radost.
Přijměte, že nejste vidět 
Počet vozidel rok od roku roste – opravdu 
začínáte být neviditelní. Neviditelní v da-
vu. Nikdy se nehýbejte a nemanévrujte 
s přesvědčením, že vás jiný řidič vidí, do-
konce, i když s ním máte zrakový kontakt. 
Nenechte se vyprovokovat

„Střelci“ ve svých válečných vozech, kteří 
vám záměrně kříží cestu a mistři volantu, 
kteří se s vámi snaží soutěžit před sema-
forem. Vykašlete se na ně. Zbytečné ner-
vy. Určitě si potřebují vybít svou frustraci 

a cítit se lepší. Zamyslete se nad něčím pří-
jemným a jeďte si po svém. 
Oblékejte se na cestu, ne na kolonádu  
nebo na pláž
Pochybuji, že by někdo plánoval, že zad-
kem obrousí asfalt. I když nasedáte jen 
proto, abyste zajeli za roh do večerky kou-
pit pivo a cigára – oblečte se! Z nehodo-
vých statistik vyplývá, že mnoho událostí 
se stává do 500 metrů od domova. Vedro? 
Nikdo neříká, že to bude vždycky snadné. 
1000krát se to povede, ale když jednou 
ne... Jsou následky tragické.

JEDNOU 
STOPOU
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Jste motocyklista, tak odpouštějte 
a jděte příkladem
Ten v červeném nedal blinkr. Starší pán vás 
vidí v zrcátku, a přesto hází blinkr a vjel do 
vašeho pruhu, těsně vám pod kola. Tamten 
předjíždí a pak se tlačí doprava, aby od-
bočil. Seicento odbočuje doleva a nejdříve 
přijíždí k pravé krajnici, jako by táhl tanko-
vý návěs. Nečekejte naivně, že jiní účastní-
ci provozu budou signalizovat všechny za-
mýšlené manévry. Jeďte klidně a užívejte 
si den, ale buďte připraveni na nečekané 
chování a pohyby jiných řidičů. Nezapo-
meňte: Lidé dělají chyby, jsou zamyšlení, 
mají špatné zvyky atd. Nenapravíte celý 

svět. Ale vy můžete ukázat jiným, jak se 
jezdí kulturně a slušně.
Vaše ego – zůstává doma
Imponovat tím, že s třeskem proletíte kři-
žovatkou a slalom u světelné křižovatky 
mezi auty na přecpané dvouproudé sil-
nici u vjezdu do města, to je opravdu sla-
bota. S radostí se usmějí asi jen puberťá-
ci. Chcete dělat psí kusy – jeďte na dráhu. 
Tam se naučíte pár užitečných věcí a zají-
mavé návyky.
Zpětná zrcátka neukazují všechno
Nezapomeňte, že obraz ve zpětném zrcát-
ku je ořezaný. Před manévrem změny jízd-
ního pruhu se vždy pohybem hlavy ujis-
těte, jestli nevlítnete do problému. Nikdy 

se netlačte do levého pruhu před rozje-
té auto. Možná jste rychlí, ale váš nečeka-
ný manévr může na silnici rozpoutat cha-
os. Není to hra.
Trpělivost se vyplatí
Sekundu, dvě vydechněte a ještě jednou 
se rozhlédněte, než se zařadíte do provozu. 
Srazí vás to, co nevidíte, a je těžké si něče-
ho všimnout ve spěchu. Ušetřili jste sekun-
du nebo dvě. Co z toho? Riskovali jste své 
zdraví a život. K většině nehod dochází bě-
hem prvních 15 minut jízdy a při rychlos-
ti pod 60 km/h, v blízkosti křižovatek ne-
bo těsně u domu. Ano, může za to rutina 
a přílišná sebejistota ve svém revíru.

  AdobeStock
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Vyberte si stroj, ze kterého bude váš kumpán,  
ne výzva
Pokud máte drobnou postavu a nemě-
říte příliš, není rozumné osedlat si silný 
motocykl. Obří „armatury“ lesknoucí se 
chromem, ale vážící víc než 350 kg, nebo 
vysoké Enduro, na kterém nedosáhnete 
nohami na zem, spíše nebudou to pravé 
pro vás. Vím, že to jde, ale během mané-
vrů, příjezdů nebo na parkovištích se mů-
že ukázat, že je nezkrotíte. Poškozené vaše 
a/nebo cizí vozidlo rovná se zkažená ná-
lada a ztráta peněz. Zvedání několika set 
kilogramového kolosu ze stojanu také ne-
patří mezi příjemné a snadné záležitosti. 

Při výběru výkonu se doporučuje umír-
něnost. Řeči o  tom, že „budu opatrný 
a jemný“, jsou kecy. Je lepší se postupně 
vyjezdit a získat pokoru. Silná turistická 
motorka na delších trasách znamená po-
hodlí a pružnost. Ve městě bude ošklivá, 
obtížná a problematická. Zapomeňte na 
proplétání se kolonami. Stojíte a vaříte se, 
klimatizace neexistuje. Vybírejte si stroj 
podle vkusu a podle určení. 
Když stojí v zácpě, můžu se protlačit
Ano. Když stojí, tak to obecně jde. Uzavře-
né železniční přejezdy, městské zácpy, kte-
ré nutí ty v plechovkách stát, neznamenají, 
že musíte stát i vy. Existuje několik pravidel, 
které to upravují. Především ne po kraj-
nici, ale středem nebo mezi pruhy v jed-
nom směru. Nepřehánějte to s rychlostí 
a netrubte! Když jedete mezi auty, může 
někdo náhle otevřít dveře nebo se pře-
se všechno pokoušet změnit jízdní pruh 
apod. Nezapomeňte, že to je privilegium 
jednostopých vozidel a ne právo.

Cesta se zdá být kluzká? 
Vycházejte z toho, že je
Možná to byla jen záplata nového asfaltu, 
kterou silničáři nalepili na několika me-
trech, ale stejně dobře někdo mohl při-
jít o litr 5W30. Snad by bylo lepší zpoma-
lit než se přesvědčit, že přilnavost nebyla 
dobrá. Když minete oblast lesklého asfal-
tu, jemně to zkontrolujte a „esíčkováním“ 
bezpečně očistěte pneumatiky.
Dbejte o vybavení, které máte na sobě
Když začne pršet, ochlazovat se nebo 
oteplovat, a vy bojujete se zipem od „My 
Friend”, se kterým se za žádnou cenu ne-
můžete domluvit, říkáte si o problémy. 
Nikdy nešetřete na motorkářské bundě, 
botách, chráničích. Boty by měly chrá-
nit kotník, jde totiž o nejčastější zranění 
motorkářů. Okamžitě opravujte veškeré 
zjištěné nedokonalosti, odřeniny, volné 
suché zipy. Levná přilba z netu rovná se 
nulová představivost. Hlava je nejcenněj-
ší, co máte.
Emoce jsou špatný rádce
Jste vzteklí, frustrovaní, naštvaní, chtěli 
byste si to rozdat se světem – jděte do po-
silovny, a ne do garáže. Není to dobrý čas 
nasednout na mašinu. Nejdříve vychlad-
něte. Třeba na svém hřebci něco očistěte. 
Namažte, zkontrolujte. Pokud vás něco 
opravdu žere, radši vůbec nenastartujte. 
Místo úlevy můžete pocítit ještě větší smu-
tek nebo hněv. Na cestě je to špatný rádce.

Bylo mokro
Pršelo nebo padla rosa, ale cesta už je su-
chá – můžu to přestat škrtit. Dobře, ale jste 
si jistí, že pod těmi stromy je povrch stej-
ně dobrý, jako na otevřeném terénu upe-
čeném sluncem a větrem? Náhlá změna 
přilnavosti a vy letíte přes řídítka a... ležíte.  

Vystrašil jsem vás? O to mi nešlo. Nemáte 
se bát, ale myslet! Budete v bezpečí a šťast-
ní. Klima a infrastruktura motocyklistům 
přejí. Jízda na jednostopém vozidle roz-
hodně dělá dojem. Každé má co nabídnout. 
Do skútru v žhavý den, rychlý street figh-
ter v městské džungli, sportovní stíhačku, 
obra s vidlicovým motorem a řevem bes-
tie po Enduro na kamenech a horských ces-
tách na daleké výpravy. Každý si najde svou 
oblast. Prostor, který nás od létání omezu-
je jen v jedné rovině. Po městě jde o skvě-
lý způsob dopravy, čehož si můžeme všim-
nout ve velkých aglomeracích ve Francii, 
Itálii, Španělsku, nemluvě o přelidněných 
městech Asie. Dojmy z řízení jednostopé-
ho vozidla jsou něco, co vysiluje všechny 
smysly, ale zároveň uvolňuje a poskytuje 
injekci endorfinů. Doporučuji a zvu k po-
znání této části motoristického světa.

Odpadky na krajnici a kolem ní
Spousta nepříjemných překvapení číhá 
na krajnicích. Kelímky, obaly od tyčinek, 
zbytky pneumatik, polámané části podbě-
hů a nárazníků, ostré kameny, štěrk. Výběr 
až oči přecházejí. To vše čeká na vaše pne-
umatiky a chvilku nepozornosti. Nezapo-
mínejte na nepříjemná překvapení v ob-
dobí polních prací a u staveb. Bláto, hlína 
a hnojivo jsou extrémně kluzké. Obzvláš-
tě v zatáčkách.
Odbočování doleva 
Myslíte si, že na vás někdo počká, abyste 
projeli křižovatkou? Měli by. Ale oni se sna-
ží projet na krátký interval semaforu a ma-
jí tisíce důvodů, aby vás neviděli. Ne proto, 
že nechtějí. Nejčastěji se nacházejí hlubo-
ko v kognitivním tunelu. Při odbočování 
k nemovitosti vlevo se málokdy dívají také 
za sebe... Přestože se na tomto místě mů-
že často předjíždět. To jsou nejdrastičtěj-
ší případy motocyklových kolizí.
Fotoradary loví i vás
Pokud jste viděli modrou ceduli informují-
cí o radaru: Dávejte si pozor na... řidiče aut. 
Velká část z nich se bude snažit zabrzdit 
ze 120 km/h na 50 km/h na vzdálenosti ně-
kolika metrů. Pokud někomu z nich zapar-
kujete v kufru, nebude to vypadat dobře.
Zelená na semaforu 
Sekunda nebo dvě po změně barvy na se-
maforu patří mezi nejnebezpečnější oka-
mžiky. Rozhlídněte se ještě jednou, než vy-
razíte ze startovacího bloku na plný plyn. 
Noční můrou jsou ti, kdo projíždějí na „po-
zdní oranžovou“. Často s vysokou rychlostí. 

Dívejte se za sebe
Když hodláte změnit jízdní pruh, zpoma-
lit nebo zastavit, ujistěte se, že je za vámi 
cesta čistá. Buďte připravení na okamžité 
sklopení hledí a zaujetí bojového postave-
ní, pokud by se ukázalo, že prostor, který 
jste plánovali obsadit, už zabral někdo ji-
ný, nebo že na vaši záď útočí jiné vozidlo.
Tuningovaná vozítka a frajeři se 
syndromem rychlokvašky
Vybavené plechy usměrňujícími vzduch, 
upravenými světly a gadgety... Jsou rych-
lé a jejich řidiči nejčastěji mladí a rozzlobe-
ní, tedy potencionálně nebezpeční. Dra-
há kára, ta na M, B atd. nebo „slepenec“ ze 
zastávky a plechů ze šrotu vás bude chtít 
předjet na cestě, když přijede na metr k va-
šemu zadku. Určitě neví, že máte součinitel 
výkonu k hmotnosti lepší než oni a umíte 
warpovat. Nedokazujte za všechnu cenu 
fyzikální zákony těm, pro které jde o ab-
straktní pojem. Nás, jezdce, nechrání ple-
chy auta, klece z trubek apod. Nechte to 
být. Držte se od nich dál.
Posun v zatáčce
Nesprávná rychlost v zatáčce je nejčastěj-
ší příčinou motocyklových nehod na ob-
louku cesty. Raději přibrzděte těsně před 
ní a pak zrychlujte těsně za vrcholem ob-
louku. Využijte kontra-řízení. Nespínejte 
ruce. Dívejte se daleko před sebe. 
Nezrychlujte za „zvířecí“ značkou
Značka varuje: „Pozor na divoká zvířata“. 
Pokud jste ji právě minuli, neznamená to, 
že můžete hned odpálit jako raketa. Di-
voké zvíře se nejčastěji objevuje na silnici 
za soumraku a za úsvitu. Zpomalte v reví-
rech, kde můžete narazit na huňáče s ost-
rými rohy a šavlemi v mordě.

Operujte dvěma brzdami
Bohužel, na videích s karamboly je vidět 
pořád jedna a ta samá chyba. Na „maxi-
mum“ stisknutá přední páčka. Naučte se 
používat obě brzdy, díky čemuž plynule-
ji a efektivněji snížíte rychlost.
Držte na páčce přední brzdy stále dva prsty
V případě prudkého brzdění si ušetříte té-
měř jednu sekundu. Nezdá se to příliš. Co 
to přinese? Při rychlosti dokonce jen 50 
km/h je to několik ušetřených metrů. Za-
myslete se nad tím.
Nezírejte do překážky
Lidská psychika už je taková. Díváte se na 
díru, kámen, kaluž, kanál... Nevyhnete se 
jim. Za žádnou cenu to nedělejte v zatáč-
ce. Čím více se na překážku soustředíte, 
tím jistěji do ní najedete. Podívejte se dá-
le a vyberte vhodnou letovou dráhu.
Zastávky na trase
Naplánovali jste úžasný trip a držíte se plá-
nu. Zastávka, to znovu znamená: přilba, ru-
kavice, kukla. Škoda času, jedu dál. Příliš 
dlouhé úseky trasy na úkor zastávek ne-
jsou nikdy dobrý nápad. Cesta vám neu-
teče, kámoši počkají, ani měchýř není váš 
sluha a jednou se pomstí. A když soustře-
dění klesá, měla by se vám v hlavě rozsvítit 
kontrolka. Odpočinek je nezbytný, proto-
že zlepšuje bezpečnost jízdy. Když dobře 
naplánujete zastávky, jedete lépe.
Pohled před sebe
Před koly motocyklu se může stát spousta 
věcí, proto pozorujte silnici jen tak daleko, 
abyste stihli zaznamenat potíže a změni-
li trajektorii, když to je ještě jde. Periferní 
vidění je něco, co lidstvu pomáhá odpra-
dávna. Když se něco objeví opravdu těsně 
před blatníkem, už nic nenaděláte.

  ProfiAuto   ProfiAuto
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ČR: Alkohol za desítky tisíc a drony v akci 
Celý systém v ČR se má zjednodušit a dočkáme se zde menších 
pokut za drobné přestupky. U středně závažných přestupků, 
jako je nedání přednosti v jízdě nebo ohrožení chodce na pře-
chodu, bude platit pevně stanovena sazba 2 500 korun. U závaž-
nějších přestupků, jako je třeba jízda na červenou nebo otáče-
ní na dálnici, pak hrozí v blokovém řízení pokuta až 5 000 korun.

Řidičům se prodraží správní řízení, jehož největší dopad po-
cítí ti, kdo jezdí pod vlivem drog nebo alkoholu. Za více než 1 

promile v krvi hrozí pokuta až 75 tisíc korun a ubude počet bo-
dů. Naopak více bodů dostanete za nepoužití bezpečnostních 
pásů nebo překročení rychlosti o 40 km/h v obci. 

Nově vznikne značka upozorňující na nutnost dodržet odstup 
mezi auty, jež bude umístěna na vybraných úsecích dálnic. Na 
nich už musí kamiony na vybraných úsecích dodržovat zákaz 
předjíždění. Ředitel dopravní policie Jiří Zlý chce však již nyní 
rozšířit monitorování chování řidičů pomocí kamer ve vozech 
i na silnicích, vrtulníků a dronů. 

Slibuje si od něj větší bezpečnost i prevenci nehod. 

V ČR se chystá změna bodového systému. Na Slovensku vešla 
novela o silničním provozu v platnost začátkem ledna a je 
již závazná. Pojďme se na obě úpravy podívat. SK:  Záchranářská ulička a vyšší 

pokuty za používání mobilů 
Na dálnici se dvěma jízdními pruhy v jednom směru budou mu-
set řidiči od dubna udělat v případě kolony mezi pruhy záchra-
nářskou uličku. Při širších dálnicích pak nechat volný prostor 
mezi levým a přiléhajícím pruhem. Totéž se od nich očekává 
na silnicích mimo obec, kde v jednom směru jsou alespoň dva 
jízdní pruhy. Nově se zavádí i střídavé řazení (zipsování) při sbí-
hání jízdních pruhů.

Policie si na Slovensku posvítí na mobily a jejich obsluhová-
ní či držení za jízdy. Hříšníky čeká bloková pokuta 100 eur. Přís-
něji se novela dívá na řidiče s oprávněním řídit osobní vozidla 

méně než dva roky. Za překročení maximální povolené rychlos-
ti a závažnější přestupky je čeká doškolovací kurz a nové testy 
i praktická zkouška z jízdy. Při dalším provinění přijde takový ři-
dič o průkaz na půl roku.

Cyklisté budou moci jezdit na kole s 0,5 promile alkoholu v kr-
vi na cestičce pro cyklisty a v obci.

Osoby s těžkým zdravotním postižením získají inteligentní par-
kovací průkazy se senzory, které pohlídají osazení ve vyhraze-
ných parkovacích místech. 

Novinkou je dálniční známka s roční (365 denní) platností. V na-
bídce budou i známky s platností na deset či 30 dní, které vyu-
žívají například řidiči z ciziny. 

A příjemná zpráva nakonec: Zjednoduší se zde evidence a pře-
hlasování vozidel. 

Co čeká řidiče na 
českých a slovenských 
silnicích v roce 2020?

  TISKOVÉ MATERIÁLY



Silný motor Twin Turbo V8 
na precizně vyladěném 

podvozku. Moderní karosérie 
a exkluzivní interiér v kůži 

nejvyšší kvality. Vážení, 
toto je Levante GTS, jedno 

z nejkrásnějších a nejsilnějších 
SUV nejvyšší třídy.

TO JE TO JE 
SÍLA!SÍLA!

PROFITEST PROFI TEST
LEVANTE GTS

 34    WWW.PROFIAUTO.INFO  35    WWW.PROFIAUTO.INFO  Przemysław Jendroska



Konstruktéři značky s trojzubcem 
ve znaku potřebovali dva roky od 
premiéry modelu, aby ho přizpů-
sobili pro montáž silného moto-
ru a nabídli dvě nové verze: super 

sportovní Levante Trofeo (590 koní) a ele-
gantní Levante GTS. Testovali jsme druhý 
z těchto modelů. 

Zvíře pod kapotou 
Popis auta obvykle zahajujeme jeho silue-
tou. Tentokráte jsme udělali výjimku. Za-
čněme tím, co je pod kapotou. A skrývá se 
tam opravdová příšera. GTS je totiž vyba-
veno jedním z nejsilnějších motorů, jaké 
kdy byly v Maserati instalovány! 

3,8litrový Twin Turbo V8 je přepracovaná 
a modernizovaná verze pohonné jednot-
ky z vlajkového Quattroporte GTS, zajišťu-
jící 530 koní (v Evropě, 550 koní na jiných 

trzích) při 6250 ot./min a s maximálním to-
čivým momentem 730 Nm při 2500-5000 
ot./min. Jako každá benzinová jednotka 
Maserati byl tento V8 vyvinut v Maserati 
Powertrain ve spolupráci s Ferrari. Vyrábí 
se v továrně v Maranellu.

Tak jak deklaruje výrobce, díky výjimeč-
nému poměru hmotnosti k výkonu - 4,1 
kg/k (3,9 na jiných trzích) - Levante GTS 
v evropské specifikaci potřebuje 4,3 s, aby 
dosáhl 100 km/h, a jeho maximální rych-
lost je 291 km/h (4,2 s a 292 km/h na mi-
moevropských trzích). 

Vývoj jednotky V8 Levante GTS předsta-
vuje výjimečný příběh sám o sobě. Zača-
lo to projektem realizovaným technickým 
centrem Maserati v Modeně, dlouho před 
oficiálním uvedením SUV v roce 2016. In-
ženýři postavili prototyp V8 určený k tes-
tování limitů efektivity platformy Levante. 
Výkonnost primární verze inspirovala ve-
dení Maserati k vyvinutí nejen jedné, ale 
dvou variant, obou opírajících se o motor 
Twin Turbo V8. Fáze vývoje byla oficiálně 
zahájena v létě 2016 po světové premiéře 
Levante. Inženýři značky neměli příliš ča-
su, proto se rychle začali soustředit – ve 
spolupráci s odborníky z Ferrari – na spo-
jení motoru V8 s inteligentním systémem 
pohonu na čtyři kola Q4 a také na dosaže-
ní vysokých parametrů projektu. Nejdříve 
se koncentrovali na ladění zavěšení a elek-
troniky a na spojení integrovaného systé-
mu řízení vozidla (IVC) se systémem ESP. 
V květnu 2017 inženýři a testeři Maserati 
zahájili testy prvních prototypů modelu 
s motorem V8 na různých druzích povrchů 
a v extrémních povětrnostních podmín-
kách, od polygonů Balocco, Nardò a Bar-
celony po kroutící se, pouštní nebo zledo-
vatělé silnice Sierra Nevada, JAR, Arizony 
a Laponska. Testovací aktivity zahrnuly 
země a klimatické oblasti na protilehlých 

koncích světa, při teplotách od -35 po ví-
ce než 40°C. 

O jízdě Levante GTS se dá vyjádřit krát-
ce: Při zrychlení vás zarazí do sedačky. Bo-
hužel, nevyzkoušeli jsme maximální rych-
lost 290 km/h, protože za námi jelo nějaké 
zvláštní šedé BMW 3. 

Pohodlný interiér
Projektanti vymysleli elegantní způsob, 
jak v kabině Levante GTS vytvořit charak-
teristické prostředí. Profilované sportov-
ní sedačky, panely dveří, spodní část pa-
lubní desky a područky jsou obaleny kůží 
Full Premium dostupnou ve čtyřech bar-
vách: černé, červené, světle hnědé a béžo-
vé. Volitelně je dostupná také lícová pří-
rodní kůže „Pieno Fiore“ ve třech barvách 
(černé, světle hnědé, červené) se speciál-
ními švy na sedačkách a dvojitými švy na 
dveřích. Všechna sedadla a také sportov-
ní volant jsou vyhřívaná a přední sedadla 
ventilovaná. 

Nová řadicí páka má silnou vertikální 
konstrukci zcela omotanou kůží Premi-
um a ozdobenou metalicky černým logem 
Maserati. Levante GTS je vybaveno osmis-
tupňovou automatickou převodovkou 
ZF, používanou ve všech verzích mode-
lu. Konstrukce je oceňována pro všestran-
nost a sportovní charakter. Řidič ovládá 
automat s pomocí páky s intuitivnějším 
rozložením řazení, krátkým skokem a vy-
lepšenou funkčností. Lze to provádět v au-
tomatickém (RND) nebo manuálním reži-
mu, jednoduše posunem tyče. Ze středové 
konzole bylo odstraněno tlačítko „M“ - re-
žim sportovní jízdy a sportovní nastavení 
Skyhook si lze zvolit samostatně. Nové tla-
čítko „P“ na řadicí páce bez námahy vybe-
re režim parkování. 

PROFI TEST
LEVANTE GTS
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TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Zdvihový obsah 3 799 cm3 
Výkon 530 koní
Točivý moment 30 Nm/ 2 500 – 5 000 ot./min
Umístění motoru vepředu, podélně
Spotřeba paliva – kombinovaná 13,5 l/100 km
Typ paliva benzin
Zrychlení z 0 na 100 km/h 4,3 s
Maximální rychlost 291 km/h
Vlastní hmotnost 2 170 kg
Délka  5 020 mm
Šířka 1 968 mm
Výška 1 698 mm
Rozvor náprav 3 004 mm
Pohon 4x4
Počet převodů (automatická převodovka) 8 ZF
Přední zavěšení dvojité příčné rameno
Zadní zavěšení nezávislé vícetyčové zavěšení
Přední brzdy vnitřně ventilované kotouče
Zadní brzdy vnitřně ventilované kotouče
Velikost pneumatik 265/40 R20; 295/40 R20
Cena testovaného modelu 189 900 EUR (cca 4 840 000 Kč)



Přepracovaný návrh grafiky sady ukaza-
telů připomíná ciferník chronografu a je 
inspirován závodním dědictvím Maserati.

Různorodost detailů interiéru podtrhuje 
sportovní charakter Levante GTS: povrcho-
vá úprava Black Piano, hliníkové manžety, 
sportovní pedály, specifická grafika sady 
ukazatelů a ciferník Maserati, podsvícené 
prahy dveří a chromovaný práh úložného 
prostoru, velurové koberečky... Všechny 
definují standardní vybavení verze V8. Le-
vante GTS je také vybaveno 14reproduk-
torovým zvukovým systémem Harman 
Kardon Premium s výkonem 900 W, kte-
ré zajišťuje dojmy jako z koncertního sálu. 

Levante GTS je dostupný ve variantě se 
světlomety LED Full Matrix. Ve srovnání se 
standardními bixenovými světly má LED 
technologie zajišťovat o 20 procent lepší 
viditelnost a dvakrát delší životnost.

Světlomety Full Matrix LED využívají di-
gitální kameru instalovanou za zpětným 
zrcátkem, která obsluhuje bezodlesko-
vý systém detekce silničních světel, čímž 
umožňuje zapínat silniční světla bez osle-
pování přijíždějících řidičů. Systém je scho-
pen vytvořit stín reagující na jiná vozidla 
dynamickým zapínáním a vypínáním LED 
Matrix. Světlomety Full Matrix LED mohou 
najednou vytvářet maximálně čtyři světel-
né tunely, každý tak velký, jako je překážka.

Podpora řidiče
Jako každý Levante má i nový GTS systém 
informací a obsluhy využívající Maserati 
Touch Control Plus (MTC +) s dotykovým 
panelem 8,4 ” a tlačítkem na středové kon-
zoli. Ovládání palubních systémů je intui-
tivní. Displej s vysokým rozlišením pracuje 
jako tablet, rozeznává gesta přetahování, 
přetáčení a otáčení. Systém zahrnuje di-
gitální rádio, Bluetooth, satelitní naviga-
ci, podporuje jak Apple CarPlay, tak An-
droid Auto.

MTC + také ovládá vyhřívání sedadel 
a volantu, ventilaci předních sedadel a ro-
lety zadního skla, pokud jsou nainstalo-
vány. 

Otočný knoflík centrální spodní konzo-
le je vysoce kvalitní, kovaný hliníkový pr-
vek, který umožňuje intuitivní ovládání 
hlasitosti zvuku a jiných funkcí audio-na-
vi systému.

Inteligentní systém pro obě nápravy 
Q4 byl navržen tak, aby zajišťoval „pocit“ 
tradičního pohonu na zadní kola. Za běž-
ných podmínek přenáší 100 procent toči-
vého momentu motoru na zadní kola. Za 

podmínek ztráty nebo nízké přilnavosti 
a na kluzkých nebo nerovných površích 
má změna rozložení točivého momentu 
mezi přední a zadní nápravou zabrat 150 
milisekund.

GTS je standardně vybaveno mechanic-
kým diferenciálem s omezeným skluzem 
na zadní nápravě, který má zaručovat op-
timální přilnavost za všech situací. Ve spo-
jení s inteligentním systémem pohonu na 
všechny čtyři Q4 a LSD funkcí vektorová-
ní momentu má posilovat sportovní cha-
rakter: Během zdolávání zatáček přenáší 
systém větší točivý moment na vnější ko-
la prostřednictvím použití malé brzdné sí-
ly na vnitřní kola.

Pneumaticky řízená pružina byla přizpů-
sobena specifickým vlastnostem Levante 
GTS a optimalizována pro každý způsob 
jízdy. Systém zajišťuje šest různých úrovní 

a změnu výšky od nejnižší po nejvyšší úro-
veň o 75 mm. Elektronický systém tlume-
ní zavěšení Skyhook Sport byl kalibrován 
pro motor V8.

Systém integrovaného řízení vozidla Ma-
serati (IVC) byl poprvé včleněn do systému 
ESP u nových verzí GTS a Trofeo. Využívá 
inteligentní ovladač zpětné vazby, který 
předvídá situace během jízdy a přísluš-
ně přizpůsobuje točivou rychlost motoru 
a výkonnost brzdového systému, a zajišťu-
je tak očekávanou dynamiku jízdy, výsled-
ky a efektivní aktivní bezpečnost. Systém 
řidičům pomáhá udržet si kontrolu nad 
vozidlem místo toho, aby opravoval chy-
by, jako to dělají tradiční systémy Electro-
nic Stability Program (ESP).

Brzdový systém musí odpovídat vý-
konnosti Levante GTS. Přední brzdy ma-
jí 6pístové hliníkové třmeny Brembo 

spolupracující s vrtanými kotouči 380 mm. 
Hliníkové plovoucí třmeny s ventilovaný-
mi vrtanými kotouči 330 mm x 22 mm jsou 
instalovány vzadu. 

Shrnutí 
Design Levante dosahuje nejvíce spor-
tovního charakteru právě u verze GTS. Je 
to jednoduše krásné auto. Díky elegant-
ní změně stylu má GTS agresivnější silue-
tu než ostatní varianty Levante.

Interiér okouzlí ergonomičností a ele-
gancí. Nejkvalitnější materiály a pro ital-
skou firmu charakteristický design způ-
sobují, že kolem něj jen těžko lhostejně 
projdete. Motor a zavěšení jsou zvláštní 
třída. Určitě se jedná o volbu pro movi-
té řidiče, kteří se chtějí na silnici odlišovat.  
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PROFI SERVIS
OCHRANA PŘED VIREMPROFISERVIS

4 ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ,  
JAK SE CHRÁNIT V AUTĚ 
PŘED VIREM

Čistá klika dveří, 
čisté svědomí
Viry a bakterie se mohou skrývat na čás-
tech auta, kterých se nejvíce dotýkáme. To 
je případ právě klik předních nebo zadních 
dveří. Proto by měli řidiči přemýšlet o dez-
infekčním prostředku, který by se měl stát 
trvalou součástí vybavení vozidla, a to ne-
jen během hrozby koronaviru. Pravidelně 
se vyplatí otřít kliky vhodnými přípravky 
(nepoškozujícími čalounění) a spolu s nimi 
i další klíčová místa v interiéru vozu. Kliky 
dveří, volant nebo řadicí páka ale nejsou 
všechno. Existuje mnoho prvků automo-
bilu, které se obvykle při jízdě s vysokou 
frekvencí dotýkáme, jako například čalou-
nění, směrovky a stěrače, rádio, seřizova-
če sedadel, úložné prostory, a dokonce 
i tlačítko varovných světel, pomocí kte-
rého často komunikujeme s ostatními ři-
diči, když třeba děkujeme za projetí do-
pravní zácpou. Je tedy nutné se zamyslet 
nad našimi zvyky za volantem a identifi-
kovat klíčová místa, která je dobré pravi-
delně dezinfikovat.

Tankování? Myslete hlavou
Čerpací stanice jsou místa, kde každý den 
projedou a projdou stovky dalších moto-
ristů. Postarejme se o to, abychom dopl-
ňovali palivo bezpečně. Téměř všechny 
stanice mají u stojanů rukavice na jedno 
použití. Jejich hlavním účelem je chránit 
ruce před nečistotami, ale stejně tak před 
bakteriemi. Pistoli výdejního stojanu se ka-
ždý den dotýká mnoho lidí, a proto hlav-
ně v současné době stojí za to si nasadit 
jednorázové rukavice. Při platbě je nejlep-
ší použít bezkontaktní kartu, takže zákaz-
ník i obsluha nebudou mít žádný kontakt 
s hotovostí, která denně prochází mno-
ha rukami.

Jste tím, co dýcháte
Péče o klimatizaci a kabinový filtr je bohu-
žel činnost, kterou řidiči často podceňují 
nebo jednoduše zanedbávají. Mechanici 
ze sítě ProfiAuto Service odhadují, že až 
50 % automobilů jezdí po silnicích s po-
ruchami v klimatizačním systému. Mezi-
tím může mít špinavý filtr nebo znečiště-
ná klimatizace dalekosáhlé důsledky. Co 
dnes můžeme udělat, je mimo jiné dbát 
na péči o vnitřní hygienu ve voze, vysá-
vání a čištění interiéru.

Hlavním úkolem kabinového filtru je 
zachytávat nečistoty ze vzduchu a filt-
rovat je dříve, než přijdou do plic řidiče 
a cestujících. Ucpaný a zanedbaný filtr 
začíná hromadit nečistoty, které se poz-
ději vdechují ve větším množství, než 
je obvyklé. Pravděpodobně nebudeme 
tímto způsobem infikováni virem, ale 
můžeme být vystaveni například hou-
bám, které jsou škodlivé pro plíce a zna-
menají další zbytečné ohrožení dýcha-
cí soustavy. V automobilech je někdy 
užitečné použít pro základní hygienu 
činnost, kterou všichni běžně dělají ve 
svých  bytech nebo domech – vyvět-
rat. Pomáhá to osvěžit a vyčistit vzduch 
a účinky se projeví okamžitě. Dobrým ře-
šením v boji proti virům a bakteriím je 
však dekontaminace ventilačního sys-
tému a interiéru ozonizací nebo čiště-
ní ultrazvukem.

Bezpečnost v servisech
Při častějším používání automobilu ja-
ko dopravního prostředku je také potře-
ba častějších oprav. Opravy automobilů 
se proto musejí rychle přizpůsobit no-
vé situaci. Z pohledu možné nákazy ko-
ronavirem je velmi důležité, aby všich-
ni dodržovali bezpečnostní postupy 

týkající se zamezení přímého kontaktu 
mezi sebou, hygienu v servisech, mytí ru-
kou a nezbytnou dezinfekci. Distributo-
ři doporučují, aby si mechanici objedná-
vali díly a příslušenství prostřednictvím 
svých autorizovaných online katalogů. 
 
Řidiči v tomto ohledu mohou také ovlivnit 
svou bezpečnost a bezpečnost mechaniků.

Stále více autoservisů umožňuje mo-
derní, virtuální komunikaci se zákazní-
kem, například prostřednictvím aplikace. 
Zájemci o opravu tak mohou předběž-
ně zažádat online. Při návštěvě servis-
ního místa by se měli zeptat mechanika 
na otázku dezinfekce vozidla po opravě. 
Upřednostňovat bezhotovostní placení 
nebo v nově vzniklé situaci netrvat na 
zkušební jízdě po opravě, není-li to ne-
zbytně nutné.

Hrozba nákazy 
koronavirem znamená, 
že se s velkou 
pravděpodobností 
lidé více přesunou do 
aut, aby se vyhnuli 
větším skupinám, 
např. v prostředcích 
hromadné dopravy. 
Vlastní auto je nyní 
zřejmě nejbezpečnějším 
dopravním prostředkem, 
pokud budou řidiči 
a spolujezdci pamatovat 
na několik základních 
pravidel. Odborníci 
ze sítě ProfiAuto 
Service proto připravili 
nejdůležitější 
doporučení a tipy pro 
každodenní hygienu 
při řízení vozidla.

  ProfiAuto



Žijeme v době determinované reáliemi tzv. čtvrté průmyslové revoluce.  
Průmysl 4.0 je založen na využití nových technologií, zavádění procesů automatizace 
v dosud nevídané míře a s operováním a agregováním obrovského množství dat.

Důvodem těchto změn jsou ne-
pochybně zvýšení efektivity 
činnosti firem, stejně jako aktu-
ální situace na pracovním trhu 
a pokles zájmu o pozice, které 

od zaměstnance vyžadují rutinní a opako-
vané činnosti.

Automatizace a robotizace se stávají čím 
dál výnosnějšími; jde o výsledek sílícího 
trendu, díky němuž jsou nové technolo-
gie čím dál dostupnější a jejich využití mé-
ně nákladné.

Využití řešení založených na technolo-
gických znalostech v rozsahu AI (umělá in-
teligence) a IoT (internet věcí) nepochyb-

ně představují cestu, kterou bychom se 
měli vydat. 

Mezi takováto řešení lze zařadit Car Sca-
nner. Zařízení navrhl startup In-Motion 
Labs. Umožňuje provést podrobnou doku-
mentaci karosérie vozidla během 2 minut.

Car Scanner byl navržen s ohledem na 
zefektivnění práce všude tam, kde je za-
potřebí dokumentace karosérie vozidla. 
Využití zařízení je velice široké – počína-
je autoservisy přes firmy spravující vlast-
ní vozové parky po leasingové a vozidla 
pronajímající subjekty.

Zařízení se pohybuje kolem a uvnitř vo-
zidla, přičemž pořizuje fotografie ve vy-

sokém rozlišení, které mohou být zaslány 
partnerům nebo zákazníkům přes k tomu 
určenou internetovou platformu. Inovativ-
ní produkt byl navržen tak, že se snadno 
konfiguruje a není drahý. Všechno, co po-
třebuje, aby fungoval správně, je vodorov-
ná podlaha, Wi-Fi a zásuvka, která se bu-
de hodit pro nabití zařízení jednou denně.

Jak funguje Car Scanner?
Má zabudovanou sadu magnetických či-
del umožňujících volný pohyb kolem au-
ta a sadu ultrazvukových čidel k detekci 

MOTO FLOTA  
SÁZÍ NA INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE

TOMASZ 
PEŁCZYŃSKI
Expert, MOTO Flota

  ProfiAuto
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překážek na své dráze. Kompletní doku-
mentaci vytvoří za 120 sekund, přičemž po-
řizuje až 100 fotografií, které jsou po ukon-
čení procesu skenování zaslány do cloudu 
a chráněny díky technologii blockchain. 
Následně jsou údaje analyzovány umělou 
inteligencí a na jejich základě je sestave-
na zpráva, kterou může zákazník obdržet 
přímo na svůj smartphone.

MOTO Flota se dívá daleko do budouc-
nosti, proto jsme se už před nějakou do-
bou rozhodli zavést celou řadu opatření 
zefektivňujících proces servisní obsluhy 
vozidel našich zákazníků. Partnersky vstu-

pujeme na celý automotive trh a umožňu-
jeme tak automatizaci procesu přijetí a vy-
dání vozidla. 

Aktuálně dokončujeme půlroční pilotní 
program, v jehož rámci jsme předali k tes-
tování 20 zařízení Car Scanner. Do akce se 
zapojily nezávislé a autorizované servisy. 

Naším cílem je zvýšit povědomí automo-
tive trhu ve věci zavádění podobných tech-
nologických řešení. Je to v souladu s naši-
mi dosavadními aktivitami na tomto poli.

Zvolili jsme si tento směr, protože si do-
konale uvědomujeme, že firmy, které vsadí 
na zavádění mimo jiné takovýchto řešení, 

získají na konkurenceschopnosti a v bu-
doucnu vyhrají závod o zákazníka.
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používat zařízení pro noční vidění. Prvním vo-
zem, ve kterém se objevil systém nočního vi-
dění, byl Cadillac DeVille z roku 2000. Postu-
pem času se tento systém začal objevovat 
u automobilů značek jako Toyota, Lexus, Hon-
da, Mercedes, Audi a BMW. Dnes je k mání ja-
ko doplňková výbava u prémiových aut a vo-
zů střední třídy.

Kamery se systémem nočního vidění umož-
ňují řidiči vidět překážky ze vzdálenosti něko-
lika desítek nebo dokonce několika set metrů. 
To je zvláště užitečné mimo zastavěné oblas-
ti, když je osvětlení minimální nebo žádné. Je 
však spojeno s dvěma problémy, které jsou 
zásadní. První je cena, protože takové řešení 
významně auto prodraží a ne každý řidič si 
může takový drahý doplněk do auta dovolit. 
Druhým problémem je koncentrace řidiče 
a bezpečnost související s pohledem na sil-
nici. Chcete-li zobrazit obrázek z kamery pro 

noční vidění, musíte se podívat na obrazov-
ku. I když to samé děláme s navigací nebo ji-
nými systémy, je to bezpochyby další faktor, 
který narušuje soustředění řidiče na silnici. 

Za volantem vždy 
pozorný a soustředěný 
I tento monitorovací systém únavy řidiče 
má různé názvy, v závislosti na svém výrob-
ci (např. Driver Alert nebo Attention Assist). 
Funguje na základě průběžné analýzy sty-
lu jízdy a chování při řízení, jako je udržová-
ní směru a plynulých pohybů řízení. Tato da-
ta jsou analyzována v reálném čase a pokud 
se projeví náznaky únavy řidiče, systém za-
čne vysílat světelné a zvukové signály. Jed-
ná se o řešení, které lze nalézt hlavně u pré-
miových značkových automobilů, ale výrobci 

se také snaží umístit je do automobilů střed-
ní třídy jako možnost dalšího vybavení. Sys-
tém rozhodně není jen drahou záležitostí a je 
zvláště užitečný pro řidiče, kteří jedou dlou-
hé noční trasy.

Závěrem
Některé systémy jsou funkčnější než jiné. ABS 
a EBD lze považovat za nezbytné. Naštěstí 
jsou oba již nějakou dobu standardním vyba-
vením. Výběr ostatních by měl záviset na in-
dividuálních potřebách řidiče. Před nákupem 
stojí za zvážení, zda řešení bude fungovat v 
podmínkách, ve kterých cestujeme. Někte-
ré z nich budou povinnou výbavou za 2 ro-
ky, protože to vyžadují již přijatá nařízení EU.

ADAM 
LEHNORT 
Expert, ProfiAuto
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Vždy ve správné stopě – ESP
ESP (Electronic Stability Program) je elektro-
nický stabilizační systém. Jeho hlavním před-
pokladem je udržovat správnou dráhu vozidla 
během rychlého únikového manévru. V praxi 
to znamená, že pokud senzory detekují oka-
mžik, kdy se vůz pohybuje, systém sám brz-
dí jedno nebo více kol, aby udržel správnou 
trajektorii. Kromě toho může na základě úda-
jů ze senzorů ESP při takovém manévrování 
snížit výkon motoru. Tohoto řešení využíva-
jí, mimo jiné, systémy ABS a ASR, ale také má 
své senzory pro odstředivé síly, otáčení vozi-
dla kolem své osy a pro správný úhel řízení.
ESP je jedním z nejdůležitějších bezpečnost-
ních systémů. Od roku 2014 proto musí být 
každé nově vyrobené auto vybaveno stabi-
lizačním systémem. Systém není aktivován 
při každodenní jízdě, ale v případě spontánní-
ho manévru během obcházení překážky ne-
bo při příliš rychlém vjezdu do strany – mů-
že pomoci vyhnout se nepříjemným situacím 
na silnici. Na základě údajů shromážděných 
ze senzorů systém analyzuje, jaký kurz bude 
řidič sledovat. Když je zjištěna odchylka, při-
vede auto na požadovanou stopu. Řidiči by 
si také měli pamatovat, že v automobilech 
vybavených systémem ESP nesmějí přidá-
vat plyn při skluzu.

Na správné straně silnice 
– systémové varování před 
opuštěním jízdního pruhu
Stejně jako u ESP může mít toto řešení v zá-
vislosti na výrobci různé názvy (např. Lane 
Assist, AFIL), ale jeho fungování je podobné. 
Systém upozorní řidiče na neplánovanou 
změnu aktuálního jízdního pruhu. Systém 
funguje tak, že kamery sledují správný směr 
jízdy ve vztahu k pruhům na silnici. Pokud ři-
dič vybočí z pruhu, aniž by nejprve aktivoval 
směrové světlo, palubní počítač vyšle varová-
ní ve formě zvuku, zprávy na obrazovce ne-
bo v podobě vibrací volantu. Jedná se o řeše-
ní, které bylo používáno hlavně v limuzínách 
nebo luxusních vozech. Už nějakou dobu je 
lze najít stále častěji jako volitelné vybavení 

i u kompaktních městských automobilů.
Samotná tato myšlenka není špatná a zvu-
kový signál může řidiče chránit před neho-
dou, např. když usne za volantem. V běžném 
provozu může být jeho efektivní provoz zne-
možněn špatným dopravním značením. Jízd-
ní pruhy na našich silnicích jsou velmi často 
staré a téměř neviditelné, a pokud přidáme 
četné opravy a dočasné jízdní pruhy, může 
se stát, že systém bude zcela zbytečný ne-
bo dokonce bude otravovat řidiče neustá-
lými upozorněními. Naštěstí jej lze přizpůso-
bit vašim vlastním potřebám nebo ho úplně 
deaktivovat.

Co oči nevidí... O tom varuje 
vozidlo „ve slepém bodě“
Další senzor, stejně jako asistent zmíněný výše, 
pracuje na základě kamer nebo radarů mo-
nitorujících prostředí automobilu. V tomto 
případě jsou umístěny v zadních náraznících 
nebo v bočních zrcátcích a mají informovat 
řidiče, např. o jiném autě, které je v tzv. sle-
pém bodě, tj. v neviditelné oblasti v zrcátku. 
Řešení bylo poprvé představeno společnos-
tí Volvo, lídrem v technologiích, které zvyšu-
jí bezpečnost jízdy. Také několik dalších vý-
robců se rozhodlo pro tento systém, ale stále 
není plně rozšířený. Je to proto, že každý ka-
merový systém představuje dodatečné nákla-
dy, které řidiče často odrazují. Obvykle bývá 
součástí nabídky jako další možnost výba-
vy. Systém není nutný pro bezpečné  cesto-
vání, ale výrazně usnadňuje předjížděcí ma-
névr a pomáhá předcházet nebezpečným 
situacím. Experti ProfiAuto jej doporučují ři-
dičům, kteří hodně cestují, zejména na dvou-
proudých silnicích.

Nejen pro vojáky 
nebo agenty – noční 
vidění v autě
Toto je jedno z těch řešení, které byly nejprve 
vyvinuty pro potřeby armády a až poté do-
šlo na jejich každodenní použití. Výrobci au-
tomobilů se už téměř 20 let s lepšími nebo 
horšími výsledky snaží praktickým způsobem 

Výrobci automobilů 
soutěží mezi sebou 
o řešení, která mají 
řidičům usnadnit život, 
zvýšit bezpečnost při 
řízení a přimět je ke koupi 
automobilů dané značky. 
Stále více populárních 
modelů je vybaveno 
systémy, které byly 
kdysi k dispozici pouze 
jako bonusová výbava. 
Specialisté největší 
dílenské sítě ProfiAuto 
Service prozkoumali 
několik oblíbených 
řešení používaných v 
moderních automobilech 
a zhodnotili jejich 
užitečnost.

  Adobe Stock
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NAŠI ODBORNÍCI 
Lukasz Czauderna
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Dnes je výměna žárovky 
pořádná výzva

Mezi řidiči panuje názor, že se výrob-
ci aut rozdvojují a roztrojují, aby řidi-
čům zkomplikovali život dokonce i ve 
věci tak základního úkonu obsluhy, ja-
ko je výměna žárovek. V podstatě ne-
komplikovaný úkon v některých přípa-
dech vyvolává obří frustraci. Někdy je 
nutné sundat nárazník, demontovat sví-
tidlo, někdy akumulátor nebo se k nim 
dostat ze strany podběhu přes speciální 
záslepku. V každém případě, pokud ne-
máme dětsky malou ručku, začíná být 
zdánlivě jednoduchá činnost nesmírně 
komplikovaná. A i tak se to neobejde 
bez odřenin, náplasti a krému na ruce. 
Proto pokud jste na svém závoďáku ješ-
tě od jeho zakoupení neměnili žárovku, 
raději se podívejte do návodu a zkontro-
lujte, jestli opravdu zvládnete tuto výzvu 
zdolat sami. Samozřejmě neuškodí pro-
cvičit se v tom „na sucho”. Venku v zimní 
den to už nebude tak pohodlné. Prasklá 
žárovka by měla být okamžitě vyměně-
na. V případě kontroly má policista prá-
vo zadržet technický průkaz z důvodu 
nesprávného osvětlení.

neměla překračovat 10 let od data výroby. 
Po tomto období je nutné pneumatiky vy-
měnit za jiné, i když výška běhounu ještě 
nedosáhla minimální hodnoty.

V pneuservisu
Výměna pneumatik, to není jen sundání 
staré sady a namontování nové. Jedná se 
o složitější proces, než se nám zdá a lze při 
něm udělat spoustu chyb. Dokonce i nej-
drobnější nedopatření může mít obří ná-
sledky a ovlivnit chování auta na silnici. Vy-
bírejme si jen osvědčené pneuservisy, ve 
kterých se dodržují nejvyšší pracovní stan-
dardy zkušenými zaměstnanci, a ty, které 
disponují moderním strojovým parkem.

Skladování pneumatik
Po sundání pneumatik zkontrolujte je-
jich stav z hlediska poškození a stupně 

opotřebení běhounu. Pokud mohou být 
nadále používány, měli bychom je umýt 
a osušit. Pneumatiky po demontáži by ne-
měly zůstávat v pytlích. Celá kola skládá-
me jedno na druhé. Samotné pneumati-
ky vertikálně a jednou za měsíc je otáčíme, 
aby se zabránilo deformacím. Můžeme je 
skladovat ve vlastní garáži nebo sklepě, 
anebo to svěřit pneuservisu. Pak odpadají 
problémy s přepravou a skladováním ne-
používaných pneumatik.

Nezapomeňte:
Pneumatiky jsou jediná součást auta, která 
je v přímém kontaktu s povrchem silnice, 
a ten, o který se opírá celá tíha auta. Prá-
vě na nich do značné míry závisí bezpečí 
a jízdní komfort.

Regenerace světlometů 
nepřináší jen 

vizuální výsledek
Není nutné nikoho přesvědčovat, že kva-
lita osvětlení přímo ovlivňuje bezpečnost. 
Bohužel, majitelé starších aut problém 
kvality světelných zdrojů často bagate-
lizují. Vyplývá to z postupného stárnutí 
světlometů, kterého si při každodenní jíz-
dě nevšímáme. V průběhu času bezpeč-
nostní plexi vrstva podléhá zkáze a vlivem 
působení UV paprsků světla začínají žlout-
nout, čímž se omezuje jas.

Samozřejmě v takovém případě lze svět-
lomety vyměnit za nové. Ovšem lepší 

a levnější řešení bude jejich regenerace. 
V úmyslu ušetřit většina řidičů nahradí 
světlomety neoriginálními - a jejich kva-
lita je silně pochybná. V nejlepším přípa-
dě za chvíli zmatní.

Na trhu je dostupných mnoho produktů, 
které světlům dodávají původní lesk, ale 
mají společného jmenovatele, který řidi-
če neuspokojuje. Po nějaké době lakova-
né sklo z polykarbonátu znovu žloutne 
a nabírá mat. Výsledek leštění pastami je 
uspokojivý, ale krátkodobý.

Pokud chceme výsledek naší práce za-
chovat po léta, musíme světla trvale chrá-
nit před působením UV paprsků. Dokonale 
se přitom osvědčí bezbarvý lak s tvrdi-
dlem. Nejprve se vyplatí věnovat trochu 
času přípravě světel na lakování. S prací 
začněte od vyleštění svrchního povrchu 

s pomocí vodního brusného papíru se zr-
nitostí 1 500 - 2 000. Sklo by mělo začít být 
méně žluté. Následně ho brousíme papí-
rem se zrnitostí 2 500 - 3 000, až do oka-
mžiku, kdy světlomet začne být poměrně 
průhledný. Vše odmastěte a naneste 2–3 
vrstvy bezbarvého laku. Koncový výsle-
dek by měl uspokojovat a, což je nejdůle-
žitější, přetrvat celá léta.

Výměna pneumatik – kdy?
Každý rok řidiči přemýšlejí, kdy přišel 
správný okamžik na výměnu zimních pne-
umatik za letní a naopak. Bohužel, často 
se rozhodnou příliš pozdě a vystaví se če-
kání v dlouhých frontách v pneuservisech. 
Ale především vystavují sebe a jiné účast-
níky provozu nebezpečí na silnici.

Jak často pneumatiky vyměňujeme?
V Polsku sezónní výměnu pneumatik žád-
né předpisy nevyžadují. Naštěstí se řidiči 
pro tento krok rozhodují čím dál častěji 
a vědomě si volí větší bezpečí a vyšší jízdní 
komfort. Doufejme, že se z toho brzy sta-
ne zvyk každého polského řidiče.

V Česku mají řidiči povinnost použít zim-
ní pneumatiky v období od 1. listopadu 
do 31. března, pokud je na silnici souvis-
lá vrstva sněhu, led nebo námraza nebo 
lze vzhledem k povětrnostním podmín-
kám předpokládat, že se na pozemní ko-
munikaci během jízdy může vyskytovat 
souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.

Na Slovensku je povinnost používat zim-
ní pneumatiky v období od 15. listopadu 
do 31. března, a to tehdy, pokud je na silni-
ci souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námra-
za. V takovém případě mohou řidiči jezdit 
po slovenských cestách jen v případě, že 
mají na všech nápravách nainstalované 
zimní pneumatiky.

Pneuservisy navštěvujeme převážně 
dvakrát ročně při příležitosti sezónní vý-
měny obutí, nejčastěji na jaře a na podzim.

Výměna zimních pneumatik za letní
Nejoblíbenější zásadou výměny pneuma-
tik ze zimních na letní je hranice 7 stup-
ňů Celsia, abychom neměli problémy 

s brzděním, až se objeví první jarní deště. 
Letní pneumatiky mají speciální drážky, 
které mají za úkol odvádět vodu při vjetí do 
kaluže a minimalizovat tak riziko, že se do-
staneme do smyku. Tyto drážky si naopak 
správně neporadí se sněhem nebo blátem. 
Vyplatí se také věnovat pozornost to-
mu, že gumová směs, ze které se vyrábějí 
zimní pneumatiky, se za vysokých teplot 
vzduchu přehřívá, což ovlivní její nadměr-
né opotřebení.

Výměna letních pneumatik za zimní
V takovém případě bychom se také měli 
držet pravidla hraničních 7 stupňů Celsia 
(průměr denní teploty). Bohužel v praxi 
to vypadá tak, že se fronty v pneuservi-
sech tvoří až v okamžiku, kdy se objeví prv-
ní sníh nebo led. Vyplatí se na to myslet 
o něco dříve. Letní pneumatiky při nízkých 
teplotách vzduchu ztrácejí své vlastnosti 
přilnavosti k podkladu. Guma silně tvrd-
ne a tím přestává „lepit“ k vozovce. Proto 
jsou zimní pneumatiky vyrobeny z gumo-
vé směsi odolnější proti tvrdnutí.

Výměna kvůli opotřebení
Pneumatiky jsou součást auta, která se bě-
hem jeho provozu opotřebovává a ztrácí 
své vlastnosti. Opotřebovaný běhoun pro-
dlužuje brzdnou dráhu, a to výrazně a ne-
zajišťuje správnou přilnavost k silnici, proto 
bychom s výměnou obutí v takovém pří-
padě neměli dlouho otálet.

Výměna s ohledem na stáří
Hloubka dezénu není jediný ukazatel vý-
měny pneumatik za nové. Stejně důležité 
je stáří pneumatiky. U starých pneumatik 
výrazně stoupá pravděpodobnost nehody, 
obzvláště, pokud už byly někdy přetíženy. 
Maximální doba používání pneumatiky by 



Svět elektronické zábavy na vysoké úrovni leží na dosah ruky. Kdysi okrajovému 
koníčku vyžadujícímu výpravy ke kamarádům, sousedům a do internetových ka-
váren se dnes můžeme věnovat v každé domácnosti. Ale co si koupit? Playstation 4, 
Xbox One, Nintendo Switch nebo stolní počítač?

PŘIŠEL
ČAS NA PARTII
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Neslábnoucí obliba video her 
a touha mít tuto poměrně do-
stupnou formu zábavy je silně 
vidět v obratech světových vý-
robců konzolí a počítačů. Ov-

šem, než se rozhodneme věnovat vol-
ný čas partii top Fortnite nebo kultovní 

League of Legends, musíme si odpově-
dět na základní otázku: Na čem? A nemám 
tu na mysli židli u stolu vs. gauč v obývá-
ku. Mluvím o ještě širších volbách – pro-
tože dnes si lze vzít konzoli do vany, do 
auta a na výlet mimo město. Proto při vý-
běru techniky už nehraje roli jen grafika, 

technické možnosti a cena – ale také ži-
votní styl. K tomu se přidávají tituly oblíbe-
ných her, které se často vyrábějí s ohledem 
na konkrétní zařízení. A jak to v případě 
elektroniky bývá – bez významu nezůstá-
vají ani zdroje peněženky. 

PROFIŽIVOTNÍ�STYL
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KONZOLOVÁNÍ 
Zaručuje hlavě zábavu na gauči ve skupině 
přátel. Konzole – ty, které podporují ode-
sílání obrazu přes konektor HDMI lze ta-
ké připojit k téměř libovolnému monitoru 
s podporou protokolu DCP, nejenom k te-
levizi. Nesmíme zapomínat, že technika, 
kterou nabízím, je na konci svého životní-
ho cyklu a brzy odstartuje nová generace 
těchto zařízení. Pokud si v současnosti ku-
pujeme libovolnou konzoli, zajišťujeme si 
rozsáhlou knihovnu her – pravděpodobně 
přesahující množství dostupného volného 
času – stále za relativně nízkou cenu. Ale 
ještě v roce 2020 se na trhu objeví nástup-
ci dosavadních modelů s vyššími parame-
try a lepšími možnostmi, ale také přísluš-
ně vyšší cenou. Soustřeďme se však na to, 
z čeho si můžeme vybírat v tento okamžik. 

PLAYSTATION 4
V současnosti vedle sebe na trhu vystu-
pují tři modely zábavní techniky opatře-
né značkou SONY. Playstation 4 je „běž-
ná“ verze, model slim se skládá ze stejných 
komponentů, jako běžná verze, ale jsou 
nacpány ve štíhlých rozměrech. Jejich sil-
nější, i když mladší bratr Playstation 4 Pro 
nabízí silnější součásti umožňující zobra-
zování obrazu z her v rozlišení 4K (základní 
model nabízí hraní v maximálním rozlišení 

do 1080p, a Blue-ray mechanika ale neu-
možňuje přehrávání filmů v rozlišení 4K). 

Knihovna her pro všechny modely je 
identická. Modely se mezi sebou liší vý-
konností a rozlišením obrazu, ve prospěch 
verze Pro. Na konzolích Sony jsou dostup-
né hry nepřístupné na konkurenčních zaří-
zeních – včetně kultovních titulů jako Mar-
vel Spider Man, God of War, Bloodborne, 
Horizon Zero Dawn nebo The Last of Us. 
Konzole nemají zpětnou kompatibilitu, což 
znamená, že hry ze starších konzolí Sony 
na nich nefungují. Tyto konzole podpo-
rují HDR a umožňují streamovat hry na ji-
ná zařízení s pomocí funkce Remote Play, 
čímž umožňují hrát na počítači nebo na 
telefonu. Pro aktuálně hojně nakupova-
né televizory 4K se zdá být výběr PS4 Pro 
samozřejmý. Ovšem pokud televizi připo-
jím k HD nebo FullHD TV, bude dostateč-
ný základní model PS4.

XBOX ONE 
Xbox One je konzole třetí generace vy-
puštěná Microsoftem. První verze tohoto 
zařízení nestojí za zvláštní zájem s ohle-
dem na tragické výsledky v technických 
záležitostech. Hry pro tuto konzoli se čas-
to zobrazovaly v nižším rozlišení než na 
konkurenční technice stejného ročníku. 
Krok vpřed učinil Microsoft, když na trh 
vypustil Xbox One S  - konzoli menší, 

výkonnější, vybavenou čtečkou podpo-
rující filmy Blue-ray v rozlišení 4K nebo 
HDR. Šílet po ní sice nebudeme, ale je to 
lepší než v případě základní verze. Alter-
nativou může být model Xbox One S All-

-Digital – konzole bez optické mechaniky, 
což v praxi znemožňuje přehrávat koupe-
ná CD, ať už s filmy nebo s hrami. XOne 
S All Digital se kupuje hlavně pro distribu-
ci digitálních her a službu Xbox Game Pass 

– je to typický „herní“ Netflix, který za mě-
síční poplatek poskytuje přístup k téměř 
bezedné knihovně her. Xbox Game Pass 
je dostupný v každém modelu Xboxu, ale 
také na počítačích se systémem Windows 
10, i když knihovna v počítačové verzi má 
slabší vybavení. 

Nejnovější model Xbox One X obsahuje 
všechno, co jeho předchůdci, ale má nej-

silnější komponenty umožňující zobrazo-
vat hry v nativním rozlišení 4K. Zaručuje 
větší výkonnost... za příslušně vyšší částku.  

Za zmínku stojí, že knihovna dostupných 
her je pro všechny modely konzolí Micro-
softu společná, ale na kvalitu jejich běhu 
a zobrazení mají velký vliv technické zá-
ležitosti. Plusem této knihovny je zpětná 
kompatibilita titulů z předchozích konzolí 
Microsoftu, které pak často běží lepe než 
na dřívějších generacích zařízení.

V současnosti se už hráči modelu Xbox 
One vyhýbají. Pokud rozmýšlíte nad kon-
zolí se zelenou vlajkou, doporučuji s úva-
hami začít od modelu Xbox One S. Nejop-
timálnější je samozřejmě nákup nejdražší 

– Xbox One X. V případě konzolí Microsoftu 
nemáme k dispozici žádné tituly exkluziv-
ních her – dostupných jen pro toto zařízení. 
Všechny hry jsou dostupné ve verzi pro PC. 

Nintendo Switch
Stacionární konzole a typický handheld 
v jednom. Synonymum obřích možnos-
tí v maličkých rozměrech. Dá se hrát na 
televizi, ale Switch lze vysunout z doko-
vací stanice a vypravit se do světa. Postel, 
vana, čekárna v obchodě, když manželka 
zkouší sté kalhoty, nebo ve frontě u léka-
ře. Switch malých rozměrů není nejsilnější 
konzole na trhu, ale dohání to mobilnos-
tí a širokou paletou dostupných titulů, ta-
ké těch, které nikde jinde nenajdeme. Ně-

které z nich zdánlivě vypadají jako hry pro 
děti, ale můžou pěkně potrápit i nejzkuše-
nější hráče. K tomu se přidává nekončící 
proud vydávaných nezávislých her a portů 
her z velkých konzolí. Musíme ale zohled-
nit, že některé hry musejí být pro možnosti 

„trpaslíka“ příslušně upraveny a nebudou 
vypadat tak dobře jako na zařízení od kon-
kurence. Vše je věc kompromisu, se kterým 
ale musíme počítat, pokud chceme hrát 
v posteli pod teplou dekou nebo když če-
káme, až našemu zlatíčku skončí taneční 
lekce. Výsledně na televizi zažijeme obraz 
v rozlišení do 1080p, displej s úhlopříčkou 
6,2 palce dokáže dosáhnout až 720p. Na-
víc je konzole vybavena dvěma ovladači, 

které tvoří dobrý základ pro hry v páru 
zobrazované na televizi. Dostupné herní 
tituly vycházejí na cartridgích, což odstra-
ňuje strach ze zničení čtečky. 

S ohledem na svá specifika je Switch do-
konalý pro lidi, kteří jsou často mimo do-
mov, nebo celkově nemají na hraní pří-
liš času. Umožňuje zábavu v libovolných 
podmínkách a díky nabízeným hrám před-
stavuje dokonalou platformu pro rodin-
né hraní – dokonce už i s malými dětmi. 
Elektronická zábava ve službách rodinné 
integrace – to je určitě jeden z nejdůleži-
tějších argumentů, k nimž se muži uchylu-
jí, aby opodstatnili (před manželkou) nut-
nost nákupu. 

Na trhu jsou v současnosti dostupné dvě 
verze Switch – běžná a Lite. Ve verzi Li-
te není možné připojit konzoli k televizi 
a jsou k ní trvale připojené ovladače. Dají 
se sice dokoupit další a připojit bezdráto-
vě, ale to představuje další náklady a kom-
plikace, které si můžeme ušetřit, pokud si 
vybereme druhou verzi. Doporučuje se 
při nákupu vybírat model zařízení s ozna-
čením HAC-001 (-01) - je to verze s nejdelší 
životností baterií. 

PC
Počítač je rozhodně nejdražší vstupenka 
do světa elektronické zábavy. Je to také 
zároveň nejvšestrannější nákup, protože 
může sloužit nejen zábavě. Při konfiguraci 
příslušných součástí se vyplatí obrátit na 
specialistu, který nákup přizpůsobí mož-
nostem naší peněženky. Protože nákup 
konzole je výdaj v řádu kolem 8 tisíc korun, 
v případě počítačů se takováto cena obje-
ví při nákupu jedné součásti (např. grafické 
karty). Pokud k tomu přidáme „vhodnou“ 

základní desku přizpůsobenou pro proce-
sor, paměť RAM, pevné disky, kryt, monitor, 
adaptér... Asi nemusím říkat, že by tyto vý-
daje mohly být nekonečné. Jednodušším 
řešením se zdá být nákup notebooku, ale 
s ohledem na omezené možnosti těchto 
zařízení se tato volba hráčům labužníkům 
obzvláště nedoporučuje. Možností rozší-
ření není moc a není žádnou novinou, že 
otázka investování do počítačové techni-
ky neuvěřitelně připomíná hraní si s tu-
ningováním milovaného auta. Musíte si 
být vědomi, že tahle kasička je bezedná. 

TOMEK NITKA, 
„NITEK”
Nadšenec gamingového 
odvětví, který se u regálů s hrami cítí 
jako u mámy na obědě. Běžně se věnuje 
recenzování a streamování her (např. 
v řadách týmu Ja, Rock). Proslýchá se, 
že mu při porodu místo pupeční šňůry 
přestřihli kabel od padu.



PŘIPRAVENI 
NA JARO

Naši osobní trenéři tentokrát připravili 
stabilizační trénink, který vám umožní 

rozvinout hluboké svaly, a také bude 
dokonalým základem pro jarní aktivity. 

Trénink má být důkladný, technicky 
správný a prováděný pomalu.

Trénink připravila Ewelina Jarząbek  
ze Studia GTS v Katovicích.

   Przemysław Jendroska   Przemysław Jendroska
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1. Výpad dozadu s powerbagem
– Udržujte pravý úhel u obou kolenních kloubů
– Nezapomínejte na rovná záda
Zapojené svaly: čtyřhlavé, dvouhlavé, přitahovače

2. Široký dřep s kettlebellem
– Široce rozkročte nohy, chodidla a kolena vytočte ven

– Při narovnávání zvedněte ruce nad sebe
Zapojené svaly: čtyřhlavé, deltové

3. Kyvadlo
–  Zvedněte narovnanou nohu a zároveň nakloňte trup tak, aby 

tvořily přímku
– Nezapomínejte na rovná záda
Zapojené svaly: hýžďové, přímé břišní, bedrokyčelní

5.  Rotační cvik na břišní 
svaly na míči

– Při zvedání vydechněte
Zapojené svaly: šikmé břišní

7. Prkno na míči
– Udržujte rovná záda

Zapojené svaly: přímé břišní, bederní.

6.  Vertikální nůžky v 
rovném sedě

– Opřete předloktí, zpevněte břišní svaly
– Proveďte 30 opakování
Zapojené svaly: přímé břišní

PROFI ŽIVOTNÍ STYL
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4. Rozpažení na míči
– Opřete si hlavu o míč, zvedněte kyčle

– Spouštějte ruce, až se uzavřou lopatky
– Neustále udržujte lehce ohnuté lokty

Zapojené svaly: prsní, bederní

   Przemysław Jendroska
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Kladenská firma APL automotive s.r.o. je částečně rodinná firma, která 
podniká v oboru prodeje náhradních dílů, servisního vybavení a autodoplňků. 
V síti ProfiAuto působí už dlouhá léta a v současné době jsou v ní zapojeny 
tři jejich autoservisy a do budoucna plánují počet servisů navýšit.

PROFIPARTNEŘI

Petr Lacko, absolvent  Střední prů-
myslové školy automobilové do-
pravy v Mladé Boleslavi, otevřel 
svůj první autoservis  v roce 1992. 
V roce 1994 došlo k rozšíření čin-

nosti o prodej autodílů včetně rozvozu 
zboží několikrát denně podle rozvozo-
vých tras.  Tím se nejenom výrazně zvý-
šil objem nabízených služeb a obrat, ale 
došlo i k rozšíření pracovního týmu, vo-
zového parku a nutnosti vybudovat zá-
zemí firmy včetně skladu a  skladového 
hospodářství. 

Firma působí v nově postaveném ob-
jektu v ulici Unhošťská 346 v Kladně a již 
se nezabývá opravami motorových vozi-
del, ale soustřeďuje se na prodej autodílů 
a dílenského vybavení s následnou distri-
bucí. „Zabýváme se obchodem s autodíly 
v regionu Kladenska, Slánska a Rakovnicka, 
kde rozvážíme díly, které si zákazníci ob-
jednají jak na našem e-shopu, tak telefo-
nicky. Rozvážíme 2krát denně a po Kladně 
jsme schopni tuto službu zajistit po doho-
dě se zákazníkem v podstatě ihned,“ říká 

Petr Lacko, majitel společnosti APL auto-
motive s.r.o.

V síti ProfiAuto firma působí již několik 
let. „Počítáme, že počet servisů zapoje-
ných do projektu ProfiAuto bude rychle 
stoupat,“ říká Petr Lacko a dodává: „ Spo-
lupráce s ProfiAuto nám přináší mnoho vý-
hod. Důležité je zmínit spolehlivost a přes-
nost v dodávkách zboží a malou chybovost 
při realizaci objednávek. Samozřejmě je 
pro nás jako regionální firmu důležité, že 
se jedná nejen o spolupráci s firmou se sil-
ným podílem na trhu, ale i se zajímavým 
výhledem do budoucna. Pomáhá to nám, 
ale hlavně i našim zákazníkům být připra-
veni společně na budoucí vývoj motoris-
mu a být tak, jak se říká, prostě o krok do-
předu, tak jak jsme vlastně po celou dobu 
našeho podnikání zvyklí,“ zmiňuje pan Pe-
tr Lacko.

 „Nepodbízíme se cenou. V našem podni-
kání je důležité znát situaci na trhu a pruž-
ně na ni  reagovat a  samozřejmě také 
i osobní přístup, protože s většinou našich 
zákazníků se známe dlouho a navzájem 

známe své radosti i strasti. Usilujeme o to, 
aby náš servisní zákazník dostal dobrou 
kvalitu, které zároveň odpovídá nejen ce-
na, ale i naše služba,“ vysvětluje Petr Lacko.

    Na závěr je důležité zmínit ještě  jed-
nu důležitou věc. To jsou aktivity společ-
nosti, které vedou k tomu, aby i zákazníci 
mohli trošku „upustit páru“ a zapomenout 
na denní starosti. „Sponzorujeme amatér-
ské závody do vrchu a rallye. Již čtvrtým 
rokem po sobě  podporujeme a účastní-
me se srazu vozů Saab v Roudnici nad La-
bem. A mimo jiné podporujeme malé fot-
balisty z SK Kladno a jsme partnerem SKS 
Aréna Kladno, která se specializuje na bo-
jové sporty jako kickbox, krav maga, MMA 
či judo pro dospělé a děti.“

   APL automotive    AUTOPARTNER

KLADEME DŮRAZ NA KVALITU  
A OSOBNÍ PŘÍSTUP  
K NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM

Kontakt:
APL automotive s.r.o.

Unhošťská 346, Kladno 272 01
Telefon: +420312662211   
Mobil: +420608770944

E-mail: prodej@apl-automotive.cz

Majiteľ autoservisu 
AUTOPARTNER,  
Jozef Petriga, je veľmi 
akčný človek.  
Nielen, že stihol pred 
založením svojho 
autoservisu vyštudovať 
vysokú školu, ale strávil 
aj tri roky na pracovnom 
pobyte v USA,  
kde sa mnoho naučil.  
Po návrate domov 
vznikol malý autoservis, 
ktorý každým rokom 
posúva v poskytovaní 
služieb o úroveň vyššie.
Kontakt:
AUTOPARTNER 
Športová 23A
07101  Michalovce
Telefón: +421 907 835 496 
E-mail: obchod@autopartner.biz

Jozef Petriga sa po 
strednej škole rozho-
dol, že skúsi doštudo-
vať vysokú školu. Na-
stúpil preto na VŠP 

v Nitre, kde na Fakulte me-
chanizácie v roku 1985 od-
promoval. Ako absolvent sa 
potom na nejaký čas uchy-
til v obore mechanizácia 
poľného hospodárstva. 
V  roku 1992 využil šancu 
pozrieť sa do USA. Tam tri 
roky pracoval v autoservise, 
naberal skúsenosti a okrem 
iného si tam zlepšil svoju ja-
zykovú vybavenosť. Po svo-
jom návrate sa rozhodol, že 
skúsi šťastie ako podnikateľ. 
V roku 1995 preto založil fir-
mu, ktorá sa zaoberala pre-
dajom autodielov v malej 
prenajatej predajni. 

Jedným zo zlomových 
momentov pre neho bol 
rok 2000. Firma už bola za-
behnutá, a preto sa rozho-
dol pre rozšírenie predaj-
ných priestorov o  predaj 

náhradných dielov, a to na 
základe dopytu, ktorý na tr-
hu vycítil. Tento ťah sa mu 
oplatil a už za ďalšie 2 roky 
pripravil ďalšie rozšírenie 
svojich služieb. Išlo o mon-
táž autofólií.

V roku 2008 sa vo svojom 
autoservise rozhodol opäť 
významne rozšíriť služ-
by. Náročnosť zákazníkov 
a skvalitňovanie služieb tak 
vyústili v roku 2010 do roz-
hodnutia, že bude potreb-
né postaviť vlastné obchod-
né a servisné priestory. Od 
roku 2013 ho môžete nájsť 
v  súčasných priestoroch, 
kde na ploche 1300 m2 po-
skytuje nasledujúce služby: 
montáž autofólií a staveb-
ných fólií, predaj autodielov 
a príslušenstva, autoservis, 
pneuservis, karosáreň a au-
tolakovňu.

Za účelom poskytova-
nia kvalitných služieb sa 
v roku 2017 stal autoservis 
súčasťou siete ProfiAuto. 

Vďaka výhodnému posky-
tovaniu technológií služieb 
a informácií patrí autoservis 
AUTOPARTNER ku kvalitným, 
spoľahlivým a  konkuren-
cieschopným poskytovate-
ľom služieb. Momentálne 
Jozef Petriga zamestná-
va celkovo 14 pracovníkov, 
z toho 9 ich pracuje v auto-
servise.

S ProfiAutom v súčasnej 
dobe dolaďuje detaily, vďa-
ka ktorým bude môcť opäť 
rozšíriť svoje služby. A nej-
de len o jednu službu. Rád 
by čo najskôr poskytol mož-
nosť diagnostiky a opravy 
automatických prevodo-
viek a kontrolu emisií svoj-
im zákazníkom. „Akonáhle 
bude všetko hotové a bu-
de fungovať, tak pôjdem na-
čerpať trochu energie nie-
kam k moru. Novozískanú 
energiu potom opäť inves-
tujem do práce,“ hovorí Jo-
zef Petriga, majiteľ autoser-
visu AUTOPARTNER.

AUTOPARTNER
TIP NA PROFIAUTO SERVIS
AUTOPARTNER
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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, GCAR Services s.r.o. Hulínská 2351/28E, +420 570 334 052,  
www.gcar.cz, gcar@gcar.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
Staré Město, GCAR Services s.r.o. Brněnská 1395 686 03 Staré Město, 
+420 572 540 257, +420 777 141 994 +420 774 721 884, obchod.uh@gcar.cz, www.gcar.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 

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

BRATISLAVSKÝ KRAJ
Bratislava, SZEKOP s.r.o. Galvaniho 16, +421 948 281 242, szekop@szekop.sk,  
www.szekop.sk
Bratislava, DD AUTO s.r.o. Bratislava 821 06 Podunajské Biskupice, +421 908 
584 953 +421 902 060 117, www.ddauto.sk, ddauto@ddauto.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
Námestovo, Gafa Auto Kamenická 858/8, +421 414 322 202, +421 911 416 750, 
www.autodiely-eshop.sk/, info@autodiely-eshop.sk

OLOMOUCKÝ KRAJ
Olomouc, Partner Rall-Autodíly Olomouc Pavelkova 10B, 
+420 775 085 273, info@autodily.olomouc.cz, www.autodilyolomouc.cz

KOŠICKÝ KRAJ
Košice, AUTODIELY SLOVAKIA TEAM s.r.o. Južná trieda 48/B, 
+421 557 298 880, www.autodiely.sk, autodiely@autodiely.sk

PREŠOVSKÝ KRAJ
Poprad, AUTODIELY SLOVAKIA TEAM s.r.o. Karpatská 81/2,  
+421 527 722 262, www.autodiely.sk, autodiely@autodiely.sk

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

Speed Service Limited je autoservis, který za-
ložil Jaroslav Klot již v roce 2009. Práce okolo 
aut mu byla tak trochu předurčena. Po škole 
chodil za maminkou, která pracovala ve skla-
du náhradních dílů v tehdejší MOTOTECHNĚ. Na-
víc bydleli v rodinném domku, kde se motory 
a motorky běžně opravovaly.

Kontakt:
Speed Service Limited
Ruská 2987/100
703 00  Ostrava - Vítkovice
Mobil: +420 731 446 691
E-mail: info@speedservice.cz
Web: www.speedservice.cz
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   Speed Service Limited

SPEED SERVICE  
LIMITED

PROFI PARTNEŘI
SEZNAM NAŠICH PARTNERŮ

Maminka mu ve své práci ukázala, jak prá-
ce s komponenty v autoopravárenství 
funguje. A jelikož měl již od 13 let Jawu 
Pionýr, musel si občas sám nebo s něčí 
pomocí motorku opravit. Když se pak 

rozhodoval, kam jít na střední školu, nikoho nepřekva-
pil jeho výběr oboru automechanik, který také Jaro-
slav Klot v roce 1994 dostudoval. 

Aby posbíral potřebné zkušenosti, nechal se zaměst-
nat jako automechanik v několika firmách. Postupem 
času ale pociťoval touhu mít vlastní autoservis. Nejví-
ce ho lákala svoboda v podnikání, možnost být sám 
sobě vlastním pánem a rozhodovat tak, jak sám uzná 
za vhodné. A právě touha sám rozhodovat o svých vě-
cech a dle svého uvážení byla jedním z hnacích moto-
rů, která ho dovedla k založení vlastního servisu. „Když 
se zpětně podívám, kam jsem to dotáhl, tak můžu říct, 
že jsem rozhodně nezklamal, spíše naopak. Začínal 
jsem v garáži a nyní mám hezký a čistý servis o 5 za-
městnancích,“ říká Jaroslav Klot, majitel autoservisu 
Speed Service Limited. A zároveň dodává: „Snad je to 
dobrá vizitka za prací, kterou jsme všichni (i zaměst-
nanci) již odvedli. Bez nich by se mi firma nepodařila 
takhle rozšířit a zmodernizovat.“

Jejich pole působnosti je velké. V autoservise prová-
dí mechanické zabezpečení vozidel Mister Lock a no-
vě i na joystikové převodovky Joy Lock. Nechybí ani 
provádění geometrií a skutečný servis klimatizace, ni-
koliv jen doplnění chladicí kapaliny.  Jeho specialitou 
je, že do České republiky vozí auta na zakázku z Ja-
ponska. Jedná se o luxusní vozy, které jsou dovezeny 
na přání zákazníka. A jelikož jde o Speed servis, snaží 
se od konkurence odlišit právě svojí rychlostí. „Opro-
ti konkurenci se snažíme být rychlý servis, který oce-
ní hlavně naši zákazníci. Snažíme se naši službu co 
nejvíce zpříjemnit, proto se v nejbližší době chystá-
me nakoupit náhradní vozidla, která usnadní po do-
bu servisování automobilu našim zákazníkům jejich 
fungování,“ říká Jaroslav Klot.

Jeho servis se partnerem ProfiAuto Service stal ihned 
na začátku koncepce v České republice. Jakmile mu 
byla tato možnost nabídnuta, tak ji bez váhání přijal. 
Viděl v ní příležitost, jak posunout rozvoj svého au-
toservisu skrze servisní a garážovou techniku, kterou 
mu koncept nabízí. Výhodu také vidí v možnosti za-
půjčení přípravků a nabídce programu Mechanic. Za 
štěstí také považuje, že narazil na skvělého obchod-
ního partnera, kterým je firma Rall.

V budoucnu by rád svůj autoservis zaměřil na nové 
technologie, ve kterých vidí velký potenciál. Zejmé-
na pak v kalibraci radarových systémů nebo jízdních 
asistentů. Zaměřit se chce i na školení, které mu Pro-
fiAuto nabízí. „Líbí se mi, že školení nejsou jen nudné 
a nezáživné přednášky. Máme možnost během někte-
rých akcí nejen zjistit novinky nebo načerpat zkušenos-
ti, ale můžeme si například i zasoutěžit na závodním 
okruhu. Díky tomu nemusím své kolegy přemlouvat, 
aby na školení jezdili,“ říká Jaroslav Klot. 

A co by to bylo za automechanika, kdy jeho práce 
nebyla také jeho koníčkem. Nejlépe si totiž vyčistí hla-
vu při renovaci veteránů.




