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utomobilový průmysl se v posledních letech rozvíjí
závratným tempem a mě těší, že tempo zvyšuje také síť ProfiAuto Service.
Ukázalo se to rovněž na letošním 16. ročníku akce ProfiAuto Show, která byla ve všech ohledech rekordní a přelomová. Historicky nejvyšší byla účast majitelů
servisů, mechaniků i motoristické veřejnosti z České republiky a ze Slovenska.
Na špičkové úrovni byl rovněž odborný i zábavní program.
Parádní a vydařenou premiéru měla také prezentace české
policejní techniky. Reportáže a besedu o akci ProfiAuto Show
2019 i projektu ProfiAuto odvysílala například televize Polar.
Jen pro úplnost. Informace o největší motoristické akci ve
střední Evropě se objevily v přibližně 50 článcích v tištěných
i internetových médiích.
V aktuálním vydání našeho magazínu se podíváme i na výběr různých motoristických a sportovních akcí, které podporuje značka ProfiAuto ve spolupráci s partnery. Ohlédneme
se za skvělou a vydařenou akcí ProfiRacing Cup, kam přijelo přes 100 mechaniků z Česka i ze Slovenska. Připravili jsme
souhrn z posledních akcí ProfiAuto PitStop, kde se opět potvrdilo, že pravidelné servisování vozidel je velmi důležité.
Připomeneme si základní poučku o tom, že kdo nekomunikuje, jako by neexistoval. Je to úvod do obsáhlejšího seriálu, kde vám budeme postupně vysvětlovat jednotlivé oblasti komunikace, abyste je mohli co nejlépe aplikovat pro
vaše podnikání.

MAGAZÍN PROFIAUTO

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

ProfiAuto

Dozvíte se, jak to vypadá s unikátní anketou „Výzkum spolehlivosti automobilů pohledem českých mechaniků“, která se blíží do závěrečné fáze. ProfiDotazník tentokrát vyplnil
rychlostní singlkanoista Martin Fuksa, několikanásobný mistr světa a mistr Evropy. A shrneme si, jak si vedou naši „závoďáci“ do vrchu.
Vydáme se do budoucnosti s legendárním automobilem
DeLorean. Možná zodpovíme otázku, kdo potřebuje „kombi“? Podrobně se podíváme pod kapotu kultovního auta Jeep
Wrangler. Vezmeme vás také na jízdu s opravdovou americkou legendou Chevrolet Corvette C7.
Zima se blíží, takže si řekneme, co všechno je třeba zkontrolovat v servisu. Znovu si zopakujeme, jaké výhody přináší naše aplikace ProfiAuto a jak je v dnešní době nezbytné
s ní pracovat.
Představíme vám další dva tipy na výlet autem. Tentokrát
zavítáme na jeden český hrad a jeden slovenský zámek. Na
závěr vám představíme dalšího našeho partnera i partnerské
servisy a zkusíme vás dostat do formy.
Do „vynikající kondice“ se chtějí dostat i auta našich zákazníků, protože každé vozidlo, dříve nebo později, potřebuje
vhodného „lékaře“. Odborníka, který má zkušenosti a umí
poradit, na kterého je spolehnutí a ke kterému se budou klienti rádi vracet. Takové „servisní ordinace“ chceme společně s vámi vytvářet v síti profesionálních a nezávislých autoservisů ProfiAuto Service.
Aktuálně je v české a slovenské síti zapojeno na čtyři desítky partnerů a téměř čtyři stovky autoservisů. Díky všem za
dosavadní spolupráci a že v tom jedete s námi. Nepochybuji,
že budeme společně odvádět skvělou a kvalitní práci i nadále.

JINDŘICH KREJČÍ

ředitel projektu profiauto cz a sk

PROFIUDÁLOSTI

PROFI UDÁLOSTI
PROFIAUTO SHOW 2019

PROFIAUTO SHOW 2019:

REKORDNÍ

ČESKO-SLOVENSKÁ
ÚČAST

Největší motoristická show ve Slezsku ukázala, že
automobilový průmysl se rozvíjí závratným tempem
a vstupuje do nové fáze naplněné moderními řešeními
ProfiAuto
4 	
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a technologiemi budoucnosti. Ohromnou rychlostí se
ale vyvíjí také návštěvnost ProfiAuto Show. Letošní 16.
ročník veletrhu tak byl rekordní v mnoha ohledech.
5 	
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PROFI UDÁLOSTI
PROFIAUTO SHOW 2019

M

otoristický veletrh „poháněný vášní“ přivedl do polských Katovic v roce 2019
také početný zástup českých a slovenských zástupců autoservisů a automobilových nadšenců. Veletržní prostory během dvou dnů
navštívilo 46 000 lidí, což je o 6000 vyšší
návštěvnost než v loňském roce. Velkou
skupinu návštěvníků opět tvořili odborníci, především automechanici. Historicky nejvyšší byla také účast z Česka a ze
Slovenska.
„Na akci zavítalo přibližně 2000 návštěvníků a 600 automechaniků a zástupců
autoservisů,“ uvádí Jindřich Krejčí, ředitel projektu ProfiAuto Service v České republice a na Slovensku.
Na veletrhu ProfiAuto Show 2019, který se konal v Mezinárodním Kongresovém Centru a Spodku v Katovicích, zavítalo kromě desítek tisíc návštěvníků také
150 vystavovatelů světových automobilových značek.
Významný prostor dostala velká servisní zóna pro mechaniky. Pomocí virtuální
reality se zde představil ideální autoservis.
Servisním odborníkům byly představeny moderní nástroje a řešení usnadňující každodenní práci v servisu. Uskutečnily se také desítky odborných školení
a workshopů.

ProfiAuto
6 	
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„Odborný program jsme připravili pečlivě s přihlédnutím k aktuálním trendům
a změnám na trhu. Více jsme se věnovali oblastem, jako jsou elektromobilita nebo autonomní vozidla, ale i dalším technickým vychytávkám v oblasti servisních
nástrojů,“ shrnuje Jindřich Krejčí. Zlatým
hřebem pak byla unikátní soutěž o Pohár
mechaniků 2019.
Každoroční motoristická oslava nabízí
kromě odborné oblasti také jedinečné
emoce, adrenalin a zábavu na nejvyšší
úrovni pro návštěvníky všech věkových
kategorií. Premiérově se na veletrhu
v Polsku předvedl automobilový bungee
jumping. Vůz s kaskadéry padal z více než
80 metrů. Odvážlivci v autě museli bojovat s přetížením, které je nesrovnatelně
silnější než například při akceleraci v rally.
Fanoušci se bavili při ukázkách závodních motokár nebo při jízdách na motokárovém okruhu s 9koňovými „monoposty“. Návštěvníci si užili také ukázky
driftu a drift taxi, motocyklový trial nebo auto s dvěma předními částmi. Program zahrnoval rovněž vystoupení Bikini Car Wash a velkolepou taneční show
s ohněm. Návštěvníci si pochvalovali adrenalinové atrakce, závodní motokáry nebo
drift show. Ukázal se tady také 600koňový speciál McLaren F1 EVO 2019 českého závodníka do vrchu Marka Rybníčka.
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PROFIAUTO SHOW 2019:

ČESKÁ POLICEJNÍ
STOPA

Velkou premiéru na 16. ročníku motoristického
veletrhu ProfiAuto Show 2019 měla česká policie.
V Katovicích se poprvé představila policejní
technika, kterou využívá Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje. Celkem se na rekordním
veletrhu prezentovalo osm kusů techniky
dopravní policie i speciální pořádkové jednotky.

ProfiAuto
8 	
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N

ávštěvníci si prohlédli nový
policejní „superb“ s výkonem 276 koní nebo motocykl BMW. Policejní Škoda
Superb má motor 2.0 TSI
o výkonu 206 kW, z nuly na sto zvládne zrychlit za 5,8 sekundy a dosahuje
maximální rychlosti 250 km/h. Policejní automobil je vybaven pohonem 4x4
a šestistupňovou převodovkou DSG.
Vozidlo také disponuje funkcí automatické kontroly vozidel. Dokáže přečíst registrační značku auta a porovnat ji například s evidencí odcizených
vozidel.
Velký zájem vzbudila také unikátní přestavba vozidla Iveco, které se

ProfiAuto
9 	

využívá při živelných a průmyslových
pohromách. Technické vozidlo obsahuje například výbavu pro poskytnutí první pomoci, hydraulické roztahováky nebo protiúderový a balistický
štít. Na polském veletrhu se ukázal
také speciálně upravený vůz Volkswagen Amarok, který slouží jako zásahové vozidlo ve zvlášť náročných terénních podmínkách. Využívá se při
pátrání po osobách v těžším terénu
nebo při převozu zraněných osob z nedostupných míst.
Součástí policejní prezentace Krajského ředitelství Moravskoslezského
kraje byly také ukázky motorového člunu nebo policejní motorové čtyřkolky.
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PRODEJ OJETÉHO
AUTA ZA DOBROU
CENU?

PROFIAUTO ANKETA:

Potenciální kupci automobilových ojetin jsou
informovanější a zkušenější a stále více vyžadují,
aby získali vozidlo v co možná nejlepším stavu.
Prodejci tak musí nabídnout auto v dobrém stavu,
odborně servisované a s přehlednou servisní historií.

SPOLEHLIVOST
AUTOMOBILŮ
V letošním roce jsme ve spolupráci s partnery a servisy ze sítě ProfiAuto
spustili na českém trhu anketu „Spolehlivost automobilů pohledem
českých mechaniků“, která vycházela z podobného projektu realizovaného
mezi mechaniky ProfiAuto v Polsku.

C
T

ento trend zaznamenávají i automechanici v síti nezávislých autoservisů ProfiAuto Service. „Stále
častěji se v našich autoservisech
setkáváme s řidiči, kteří k nám
jezdí s tím, abychom jim pomohli a poradili, jak správně nachystat jejich auta na
prodej,“ říká Jindřich Krejčí, ředitel projektu ProfiAuto v České republice a na Slovensku a dodává: „Na druhou stranu, pokud
majitelé svá vozidla zanedbávali a pravidelně neservisovali, tak jim jednorázová
oprava a kontrola před prodejem z jejich
vozidla „prodejní hit“ neudělá.“
Nejčastěji dělají majitelé aut chybu
v tom, že se v dostatečné míře nevěnují
servisování svého vozu. Při prodeji svého
auta mnohdy selhávají v tom, že nemají
servisní historii vozu, což může pro potenciálního zákazníka znamenat, že by mohlo být něco v nepořádku. Rovněž na autě

10 	Pexels

neřeší poruchy, které jsou hodně viditelné
a lze je levně a rychle opravit. Také si často nedají práci s přípravu prodejního inzerátu, hlavně s fotografiemi vozidla, které jsou mnohdy tmavé a rozmazané, což
řadu zájemců ihned odradí.
„Pokud bylo auto určené na prodej servisováno v našich servisech, tak majiteli vytiskneme podrobnou historii oprav včetně
záznamu o ujetých kilometrech podle tachometru. Pokud nebylo, tak mu můžeme
provést jednorázovou prohlídku. Uděláme
počítačovou diagnostiku, prohlédneme
zavěšení, brzdy, řízení, výfuk, osvětlení, změříme tloušťku laku. Majitel pak od
nás obdrží protokol, který mu může při
prodeji auta pomoci,“ říká Lukáš Czauderna, poradce pro rozvoj autoservisů
ProfiAuto.
Nejdůležitějším faktorem každého prodeje je čistota vozidla. Špinavé auto může

indikovat další problémy, otázku, zda se
majitel o vůz dostatečně staral a poskytoval mu potřebnou servisní péči. Je třeba umýt karoserii a vyčistit interiér včetně
zavazadlového prostoru, vyměnit prasklé plastové prvky, důkladně vysát a odstranit skvrny.
Dobré je také zkontrolovat všechny úložné prostory a kapsy, ve kterých by potenciální zájemce mohl najít nějaký zapomenutý „poklad“.
Samotný motor musí dobře startovat
jak za horka, tak za studena. Nemůže vydávat jakýkoliv nežádoucí zvuk.
Čerstvý lak může vzbuzovat otázky na
rychlou opravu po nějaké nehodě. A třeba takové těsnění ve dvířkách je první, co
zákazník uvidí po vstupu do vozidla před
zkušební jízdou.
Plastové nebo hliníkové kryty na podvozku musí být kompletní a správně držet.

WWW.PROFIAUTO.INFO

elý dotazník je zaměřený na hodnocení automobilů z pohledu mechaniků sítě ProfiAuto Service a bude
sloužit k přípravě žebříčku spolehlivosti 50 nejoblíbenějších automobilů v České republice. Každý autoservis ProfiAuto obdržel elektronický dotazník, kde
mechanici odpovídali pomocí jednoduchého formuláře na otázky týkající se spolehlivosti vybraných automobilů.
Respondenti například popisovali u vybraných modelů aut nejčastější závady, uváděli
nejvíce a nejméně bezpečné značky aut nebo
hodnotili obecně spolehlivost vozu v kategorii karoserie, elektronika, motor nebo zavěšení.
V současné době probíhá sběr posledních
dotazníků, aby se následně mohly provést
detailní analýzy všech odpovědí. Poté bude k jednotlivým automobilům připraveno
hodnocení, bude vytvořena souhrnná zpráva o průzkumu a výsledky se budou postupně komunikovat, například v médiích.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem
servisům a mechanikům, kteří se na vyplnění této ankety podíleli.

11 	ProfiAuto
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PROFI UDÁLOSTI
APLIKACE PROFIAUTO

PROFI UDÁLOSTI
EUROTRIAL FINLAND 2019

Výhody pro
vás a váš vůz
Vrhněme se hned
na detaily! Historie
oprav vozu na jednom
místě. Připomínky
o nadcházejícím termínu
platnosti pojistky
a technické kontroly.
Zjednodušený kontakt
s autoservisem.
Výhodnost a šetření času
a peněz. Připomínky
ohledně výměny
součástek. Přístup
k informacím
(automobilový blog).
Skener AZTEC. Možnost
zaregistrování tankování.
Služba týkající se
lokalizace servisů.
To jsou příklady výhod
spojených s vlastnictvím
aplikace ProfiAuto.
12 	ProfiAuto

U

ž v prvním kroku po kliknutí na ikonu aplikace najdete
ještě jednu, pro vás důležitou věc, a to přístup k atraktivním propagačním akcím,
kuponům a dalším slevám nejenom na
výrobky, ale také na služby pro uživatele aplikace ProfiAuto.
Kontrola zavěšení, systému řízení a brzdového systému zdarma. Konkurenceschopné ceny na kontrolu klimatizačního
systému, diagnostiku, odstranění plísně,
výměnu chladicí kapaliny. Bezplatná kontrola stavu akumulátoru a výměna za nový – se slevou. Tematické balíčky složené z užitečných výrobků, které je dobré
mít v autě a které se vám budou hodit
při cestování, ve volném čase a při každodenním používání. Automobilových
chemických přípravků, hadříků, kapaliny
do ostřikovačů, skvělých vychytávek pro
vás a vaši rodinu není nikdy dost. Jsou za
přijatelné ceny a přizpůsobené vašim potřebám. Najdete je v naší aplikaci.
Péče o vaše auto, pohodlí a bezpečnost může být příjemná, snadná a cenově dostupná. V případě slevových kupónů vám připomínáme to, na co je dobré
pamatovat, co zkontrolovat a o co se postarat v dané sezóně.
Léto pomalu končí a s ním i naše letní
nabídka. Pokud jste zaspali a nevyužili
letních slev, dejte si pozor, abyste neprospali podzim. V září vás čekají nové nabídky. Připravte se na podzimní změnu

podmínek na cestách. Připomínáme vám
například, kromě plně funkčních stěračů
či akumulátoru, doplnění brzdové kapaliny nebo výměnu pneumatik a oleje. Pokud ještě nevyužíváte naši aplikaci, nainstalujte si ji a vyberte si speciální nabídku,
kterou pro vás připravili zástupci ProfiAuto Service.
Spousty slev, příležitostí a bonusů. Využíváte je v různých oblastech svého života. Výprodeje. Happy hours. Věrnostní
programy. Dva v jednom. Více za méně.
Last minute a First minute. Black Friday.
Během střed je zde vše levnější, pouze
tady a teď. Využíváte je při nákupu potravin, oblečení, cestování, vybavení. Využíváte je při návštěvě kin, restaurací, u holiče, kosmetičky, v posilovně. Využijte je
také v servisech. Kontrolujte, opravujte,
prohlížejte, doplňujte, využívejte – vy
i vaše auto!

BEATA WROCŁAWSKA
trade marketing
manager,
Moto-Profil
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V KRAJINE

TISÍCICH JAZIER

Obrovský úspech k nám dorazil z mrazivého severu. Offroadtrialová
posádka v zložení Ľubomír Staňo a Milan Hanečák, ktorú podporuje
ProfiAuto v spolupráci s AZ Car, priviezla z pretekov Eurotrial
Finland 2019 majstrovský titul v kategórii ProModified.

V

íťazná posádka vyrazila do
„krajiny tisícich jazier” i s ďalšími štyrmi offroadtrialovými tímami, takže sa vo Fínsku 10. až
11. augusta predstavilo celkovo 5 slovenských terénnych špeciálov. Na
ďalekú cestu sa 13 členná zostava z Offroad Garage (je súčasťou siete ProfiAuto
Service) v Krásne nad Kysucou vydala 4.
augusta a do eurotrialového depa vo Fínsku dorazila v stredu 7. augusta. Hneď na
druhý deň ich čakala technická kontrola.
Po niekoľkých hodinách rezania, brúsenia
a zvárania nakoniec kontrolou prešla celá
slovenská reprezentácia☺.
Počas piatkového dňa boli na programe skúšobné trialy, ktoré osviežila „menšia” severská búrka. Podvečerná spanilá
jazda už prebehla za slnečného počasia.
Víkend patril ostrým pretekárskym skúškam a v sobotu večer bola ešte pripravená
slávnostná večera. Preteky Eurotrial v roku
2020 bude hostiť Červená Skala na Slovensku, kde tento rok ProfiAuto a AZ Car podporili Majstrovstvá SR a ČR v offroadtriale.

13 	ProfiAuto
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PROFI UDÁLOSTI
TELEVIZNÍ REPORTÁŽ

PROFI UDÁLOSTI
PROFIRACING CUP 2019

PROFIAUTO

V REGIONÁLNÍ TELEVIZI
POLAR

N

a letošní 16. ročník ProfiAuto
Show 2019 s tématem „Poháněno vášní“ se přijela podívat nejsledovanější moravskoslezská regionální televize
TV Polar. Redakce natočila dvě reportáže přímo z akce, které byly odvysílány v
ekonomickém magazínu Chytrý region.
Součástí pořadu byla i beseda se zástupci sítě ProfiAuto. Jindřich Krejčí, ředitel
projektu ProfiAuto pro Česko a Slovensko zhodnotil celou akci ProfiAuto Show
2019 s důrazem na skvělou účast odborníků i návštěvníků z Česka a Slovenska,
dále hovořil o současné podobě sítě nezávislých autoservisů, počtu zapojených
servisů a partnerů a o plánech a rozvoji
značky pro další období. Ve studiu televize Polar vystoupil také Ivo Polášek ml.,
který je koordinátorem ProfiAuto za společnost Rall. Rozhovořil se o turbulentní
době, kterou automobilový průmysl prochází, věnoval se důležitosti akcí PitStop
a pravidelných servisních prohlídek. Zmínil rovněž hlavní přínosy zapojení společnosti Rall do projektu ProfiAuto.

14 	ProfiAuto
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PRAKTICKÉ
ŠKOLENÍ

S KAPKOU
ADRENALINU

Koncem července
se přes 100
automechaniků
z českých
a slovenských
autoservisů ze sítě
ProfiAuto Service
sešlo na závodní trati
nejmodernějšího
autodromu Jastrząb
v Polsku. Účastníci
akce ProfiRacing
Cup 2019 absolvovali
odborné školení
o aktuálních trendech
a novinkách v oblasti
servisu a oprav
motorových vozidel,
jízdu v supersportech
nebo školu driftu.

15 	ProfiAuto

„L

etos jsme se zaměřili na obchodní a marketingové nástroje podstatné pro správné nasměrování
servisů na trhu, na management
a rozvoj servisů a v neposlední
řadě, jak správně využít marketingový potenciál v servisech, tedy jak dát o sobě patřičně vědět a být dobře vidět,“ říká Jindřich
Krejčí, ředitel projektu ProfiAuto Service
v České republice a na Slovensku.
ProfiRacing Cup 2019 přinesl informace o aktuálních trendech a novinkách
v servisní oblasti i výměnu zkušeností mezi partnerskými servisy z České republiky
a ze Slovenska. Aktérům byly představeny
nejnovější trendy v oblasti moderního vybavení servisů nebo novinky v sortimentu automobilového příslušenství. Mechanici se také seznámili s novinkou Demo
Van ProfiAuto. Jedná se o dodávku, která

je plně vybavena nejmodernějšími nástroji a servisním vybavením.
Po první části akce ProfiRacing Cup 2019,
kde se mechanici zaměřili na oblast řízení
servisních procesů a marketingovou problematiku, se účastníci přesunuli na závodní okruh Jastrząb, aby otestovali a zdokonalili své řidičské dovednosti. A nechyběla
ani zábava za volanty superaut s legendárními piloty rallye.
Organizátoři naservírovali jízdu v 670koňovém Ferrari 488 GTB, ve slavné Škoda
130RS, Subaru WRX STi či legendárním
skvostu Maluch Trophy. Novinkou byla EDU Drift škola driftování v plnokrevných driftových speciálech, kde se mechanici pod dohledem zkušených instruktorů
naučili řízený skluz při zatáčení.
Spoluorganizátory akce byly partnerské
firmy Mroauto, Rall a AZ Car.

WWW.PROFIAUTO.INFO

PROFI UDÁLOSTI
SPORTOVNÍ I MOTORISTICKÉ AKCE

Podporujeme sportovní
i motoristické akce

V ProfiAuto se nesoustředíme jen
na kvalitní servis vozidel v rámci
sítě autoservisů. Jde i o budování
povědomí mezi širokou
veřejností a přímý kontakt
s nadšenci motorismu. Proto
jsme i v letošním roce podpořili
motoristické a další sportovní
akce i ve spolupráci s našimi
partnery Mroauto nebo AZ Car.
Zaměřili jsme se například na
oblíbená horská kola, závodění
offroadů nebo tuningovou show.

Terénní auta v kamenolomu
V květnu se konalo Mistrovství ČR a SR
v OffRoad Trialu. Jde o zkoušky zručnosti
pro terénní auta s náhonem na čtyři kola
na uzavřené trase. OffRoad Trial spočívá
ve zdolávání obtížných tras terénními vozy, kdy jezdci při nesplnění překážek získávají trestné body. Trasa závodu vedla
přes kamenolom v Červené Skale na Slovenku. Náročný terén, kde se příští rok pojede Mistrovství Evropy, si tak vyzkoušelo 32 závodních vozů. Nejlépe dopadli Jan
Krampera se spolujezdcem Tomášem Tajblem, kteří nasbírali nejméně trestných
bodů ve své kategorii.

Vytuněná auta v industriálu

PROFI UDÁLOSTI
SPORTOVNÍ I MOTORISTICKÉ AKCE

Drift Series. Díky tomu se návštěvníci mohli nadýchat závodní atmosféry na Librosu,
středisku bezpečné jízdy v Ostravě.

ProfiAuto šláplo do pedálů
Společnost ProfiAuto podpořila nejen akce
týkající se automobilů. O tom se přesvědčili cyklisti, kteří dorazili na amatérský závod
GRUNDYbike 6. července do Neplachovic
u Opavy. Ten byl určený pro aktivní jedince,
kteří si chtěli vyzkoušet závodní atmosféru
na vlastní kůži. Zároveň měl za cíl odstartovat prázdniny aktivně a vylákat mládež
ven do přírody. Závod pořádal již potřetí
Sbor dobrovolných hasičů z Neplachovic.
Celkem se zúčastnilo 126 dospělých a 118
dětí ve věku 4 až 14 let.

Milovníci vymazlených bouráků se sešli 22.
a 23. června v Trojhalí Karolina, kde proběhla Tuning show. Fandové motorismu se
tak mohli pokochat nejrůznějšími modely
snížených aut. Organizátoři spojili síly se
současně probíhajícím závodem Streetařů
a druhým kolem seriálu Drift Wars a Czech

ProfiAuto
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PROFI UDÁLOSTI
PITSTOP AKCE V ČESKU A NA SLOVENSKU

PRAVIDELNÉ
PROHLÍDKY VOZIDEL
JSOU DŮLEŽITÉ
Potvrdily
to poslední
bezplatné
prohlídky vozidel
PitStop, které
se uskutečnily
dvakrát v Ostravě
a v Námestove.
Akce pro řidiče
připravila síť
nezávislých
autoservisů
ProfiAuto Service
ve spolupráci
s partnery
Mroauto, Rall
a Gafa Auto.
Mediálním
partnerem
akcí PitStop
je společnost
MotoFocus.

18 	ProfiAuto

PROFI UDÁLOSTI
PITSTOP AKCE V ČESKU A NA SLOVENSKU

B

ezplatné kontrolní akce PitStop nabízí českým a slovenským řidičům možnost prevence, učí je, jak předcházet možným poruchám a jak o auto
správně pečovat. Na akce v Ostravě
a v Námestove dorazily stovky řidičů. Mechanici ze sítě ProfiAuto odhalili, že v 56 % měly
vozidla nekvalitní brzdovou kapalinu a 40 %
automobilů mělo špatně nahuštěné pneumatiky. Přibližně třetina automobilů měla špatně nastavená světla a stejné množství vozidel
potřebovalo vyměnit chladicí kapalinu. „Také
jsme zjistili, že většina řidičů jezdí do servisu pouze tehdy, pokud něco nefunguje. Řidičům jsme vysvětlovali, že pravidelné servisování auta je důležité, protože zanedbávání
prohlídek může vést v budoucnu k finančně

nákladným opravám,“ říká ředitel značky ProfiAuto pro ČR a SR Jindřich Krejčí.
Při kontrolách věnovali automechanici pozornost celkovému stavu osvětlení a nastavení
světel, stavu pneumatik, zavěšení a systému řízení, jakož i stavu akumulátoru. Dále mechanici kontrolovali stav chladicí a brzdové kapaliny,
stěračů a kabinového filtru. Při nalezení poruchy poradili odborníci řidičům nejlepší řešení a nasměrovali je do nejbližšího autoservisu
v síti ProfiAuto Service. Letošní série servisních
prohlídek je obohacena o výhodné nabídky
pro řidiče a různé slevy na služby v síti ProfiAuto Service.
Pravidelné bezpečnostní akce PitStop organizuje ProfiAuto v České republice, na Slovensku
a v Polsku od roku 2016 ve spolupráci se svými partnery, prodejci náhradních dílů a příslušenství. Za dobu trvání akce mechanici ProfiAuto zdarma zkontrolovali přes 20 000 vozů.

WWW.PROFIAUTO.INFO
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Na PitStopech se
podílely následující
servisy:
ProfiAuto Service
Autocentrum pod Kopcem
(Havířov); ProfiAuto
Service KBK Company
(Ostrava); ProfiAuto Service
AutoService Tomáš Spiller
(Vratimov); ProfiAuto
Service Novoveská (OstravaMariánské Hory); ProfiAuto
Service MIROSLAV PAČUTA
(Ostrava-Mariánské
Hory); ProfiAuto Service
Zdeněk Bárta (OstravaPoruba); ProfiAuto Service
AUTOBAREŠ (Ostrava);
ProfiAuto Service Petr
Luzar (Ostrava); ProfiAuto
Service Autocentrum
Pieran (Hlučín); ProfiAuto
Service PNEU OK – shop
(Hlučín); ProfiAuto Service
Libor Konečný (Hať
u Hlučína); ProfiAuto Service
Death cars autoService
(Klimkovice); ProfiAuto
Service Richard Suchánek
(Krivá); ProfiAuto Service
CS Auto (Suchá Hora);
ProfiAuto Service Ferad
s.r.o. (Tvrdošín); ProfiAuto
Service Jozef Majcher
AutoService JOFI (Lokca).
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PROFIFEJETONY

NEKOMUNIKUJETE?
NEEXISTUJETE!

Na úvod několik otázek,
na které vás odpovědi
zřejmě překvapí. Tak
schválně, kolik si myslíte,
že denně trávíme on-line
připojením na počítači
nebo chytrém telefonu?
Podle celosvětových
výzkumů je to necelých
7 hodin, přesněji 6 hodin
a 42 minut. * A teď, víte,
kolik Čechů je celkem
připojených na internetu?
Skoro 8 mil. lidí starších
deseti let! A jaký je
nejznámější český
internetový vyhledavač?
Je to Seznam.cz! Jeho
denní návštěvnost je
3,6 mil. uživatelů, kteří
otevřou 589 mil. stránek
během 68 mil. návštěv! **

A

ať nejsme jen u internetu, protože pořád
existuje velká část lidí, kteří čtou papírové noviny. Víte, jaká
je denní čtenost například Blesku? 932 tisíc čtenářů! *** A kolik
času stráví průměrný Čech koukáním na televizi? 3 hodiny a 45 minut denně. **** Je to jen několik
údajů, které vás měli přesvědčit
o tom, že jsme se dostali do doby,
kdy se pro nás komunikace, tzn.
získávání a předávání informací,
stala více než nutnou potřebou.
Přesvědčil jsem vás? Pokud ano,
pak asi víte, že kromě zpráv z různých oblastí lidského života proudí informační řece velká část informací komerčních, sloužících
jako pobídka k nákupu zboží nebo služeb. A poslední otázka tohoto článku je na každého, kdo za
prodej zboží a služeb odpovídá
ve vaší firmě. Kolik informací z této obrovské řeky je od vás a směřuje k vašim současným i potenciálním zákazníkům?
Je to aspoň malý, soustavný pramínek nebo jen občasných pár kapek? Pokud to druhé, pak mám
pro vás zásadní sdělení: máte
problém, protože pokud mlčíte
vy, vaše konkurence nikoliv a snaží se vás připravit o vaše zákazníky. Jejich počet je totiž omezen
a pokud chce někdo získat nové,
pak je musí nejčastěji získat od jiných firem.
Komunikace není o vymýšlení vymyšleného. Je to nezbytná
potřeba sdělování a platí v ní jednoduchá pravidla, která je nutno

řízeně uplatňovat. Často máte řešení na dosah, jen to musíte dělat smysluplně. Každý obchodník
má svou cílovou skupinu, ke které
musí dostat prostřednictvím komunikačních kanálů takové informace, aby ji motivoval k opakovanému nákupu.
Pokud nekomunikujete, pak jako byste neexistovali. A k čemu je
vám drahé vybavení a školení lidé, když zákazníků nepřijde tolik,
kolik byste chtěli? A přitom, kolik nových zákazníků potřebujete, abyste byli spokojeni s hospodářskými výsledky?
Já vím, není to jednoduché a neudělá se to samo. Tak, jako většina činností, které se mají dělat
pořádně, aby z nich mohl být i pořádný výsledek. Ale odpovím krátkým „prázdninovým“ příběhem
z Afriky. Cestovatel se ptal náčelníka jednoho středoafrického
kmene, jestli se dá celý slon sníst.
„Ano, “ odpověděl, „ale musíte ho
sníst po částech a začít už dnes.“
V dalších číslech magazínu se
vám budeme snažit vysvětlit jednotlivé oblasti komunikace tak,
abyste je mohli aplikovat ve svůj
prospěch.
Zdroje:
* Hootsuite + We Are Social 2018
** NetMonitor 2018
*** Unie vydavatelů 3. a 4.Q 2018
**** Nielsen Admosphere 2018

JAROMÍR KRIŠICA
Crest Communications
Ostrava
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PROFI FEJETONY
SZOSTAKOVA ABECEDA

DELOREAN

John DeLorean byl Hughem Hefnerem motorizace. S tak velkým egem, že vrhalo
vlastní stín. Arogantní, pohledný a obklopený krásnými ženami přitahoval pozornost
veřejnosti a médií. Říká se, že svým partnerkám jako vánoční dárek věnoval
portfolio se svými fotografiemi vázané v kůži. Jen málokdo byl schopen odolat
jeho charismatu.

J

e pravdou, že oficiálně není známo
nic o tom, jestli DeLorean rád šňupal
bílý prášek přes srolovanou stodolarovou bankovku nebo co se dělo
v Hefnerově sídle, ale byl zatčen za
pašování desítek kilogramů kokainu (počítá se taková analogie?). To, jestli ho do toho namočili, nebo ne, je dnes diskutabilní.
DeLorean byl považován za ďábelsky
schopného inženýra. Pamatujete na Pontiac GTO? DeLorean tajně před vedením
General Motors (GM) vložil velmi výkonný motor V8 o objemu 6,4 l pod jeho kapotu a navrhl vhodnou cenu. Tento nápad
překvapil a úspěch prvního „muscle caru“
předčil všechna očekávání. Krátce na to,
když byl téměř na vrcholu, se vzdal kariéry v GM a vrhl se do práce na svém vlastním superautě. Mluvíme zde o slavném
DeLoreanu DMC-12.
Klínovitou siluetu vozu navrhl sám Giugiaro. Karosérie byla z nerezové oceli
a motor byl umístěn centrálně. Dveře, tak
jako u Mercedesu 300 SL, se otevíraly nahoru, díky tomu bylo nasedání triviálně
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jednoduché. Na finální verzi auta pracoval
Colin Chapman z Lotusu, což bylo dobrou
předzvěstí pro celý projekt. Jako naschvál
se ale všechno pokazilo. Spěch udělal své,
a nepřidala tomu ani krize a inflace s ní
spojená.
Ve výrobní verzi se DeLorean DMC-12 poprvé objevil v roce 1981. Místo původně
zvažovaného motoru Wankela od Citroënu dostal 6válcovou jednotku, vytvořenou
společně Peugeotem, Renaultem a Volvem. Motor byl vyvíjen na výkon 170 koní, ale emise výfukových plynů v USA donutily výrobce zavést katalyzátory a snížit
výkon na 130 koní. Navíc se auto ukázalo
být příliš nízké a bylo třeba jej zvednout –
to ovlivnilo negativně geometrii zavěšení a narušilo rozložení hmotnosti.
Jeho celkový výkon nebyl nijak oslnivý.
Ovšem, Marty McFly ve známém filmu „Návrat do budoucnosti” se s DeLoreanem
přenesl v čase, ale obyčejný člověk z něj
vytáhl maximálně 180 km/h. První stovku bylo třeba měřit kalendářem, což nešlo
ruku v ruce s obrazem sportovního vozu.

Myslím si, že kdyby nebylo jeho slavného původu, DeLorean DMC-12 by se mohl ucházet o roli jedenácté rány egyptské.
Poruchová elektronika měnila vůz ve vězení a vysoká spotřeba paliva způsobovala řidičům migrény. Majitelé si nejčastěji
stěžovali na kvalitu provedení, špatné řízení a ovladatelnost – poloměr otáčení byl
obrovský. A to všechno za cenu tehdejší
Corvetty, která neměla takové problémy.
Skončilo to na velkých snech, vyhlášeném bankrotu v roce 1983 a přesně 8583
vyrobených exemplářích. No a také na
slavném filmu Zemeckise, který o dva roky
později proslavil toto auto ve světě. John
DeLorean se ještě pokoušel firmu obnovit,
ale to mu přineslo jen další problémy. Obviněný z prodeje drog ztratil svou důvěryhodnost a šanci na návrat do hry.

MARCIN SZOSTAK
fejetonista, ProfiAuto
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PROFIDOTAZNÍK

PROFI DOTAZNÍK
MARTIN FUKSA

MARTIN FUKSA:

ČESKÝ RYCHLOSTNÍ SINGLKANOISTA
Ideální vůz by měl mít...
Dostatek prostoru jak na sezení, tak
i na zavazadla. Zároveň by měl mít
vůz slušný výkon.

Největší
extravagance, kterou
bych si dovolil v autě, je?
Luxusní ozvučení zapracované do
interiéru.
 autě jsou pro mne
V
nejdůležitější následující
parametry/kritéria:
Výkon, prostor, bezpečnost.
Moje první auto bylo…
Hyundai Veloster a Toyota Auris.
 současné době řídím auto
V
značky…
Toyota RAV4.

Kdybych
si mohl koupit
jakékoliv auto, byla by to...
Momentálně bych asi nejraději
vyzkoušel nějaký elektromobil.
 autě rád poslouchám
V
následující hudbu:
Převážně rap.
Největší nedostatek auta je…
Nevnímám žádný nedostatek u auta.
 oblíbená země/destinace pro
Má
cestování autem je…
Autem cestuji převážně po Čechách,
ať už za tréninkem, výletem za
dobrodružstvím anebo dobrým
jídlem a kávou.

Martin Fuksa je český reprezentant v rychlostní kanoistice,
konkrétně na singlkánoi. Pochází ze Středočeského kraje z města
Nymburk. Je několikanásobný mistr Evropy a dvojnásobný
mistr světa v kategorii C1 na 500 m a v roce 2016 se zúčastnil
i Letních olympijských her v Rio de Janeiro. V současné době
působí v profesionálním oddílu Dukla Praha jako svěřenec
svého otce Petra Fuksy, který je také úspěšný olympionik
a mistr Evropy. Martin je také ambasadorem značky Toyota.

Nezapomenutelné
dobrodružství s autem…
Každá klidná jízda, která mě doveze
do mého cíle.
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PROFI ZPRÁVY
KDO POTŘEBUJE KOMBI?

KDO
POTŘEBUJE
KOMBI?

Mnoho nadšenců motorizace si myslí, že automobily typu
KOMBI jsou nudné. Určitě to nemůžeme říci o některých
modelech značek „Premium“, které mají až 680 koní!
24 	TISKOVÉ MATERIÁLY
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PROFI ZPRÁVY
KDO POTŘEBUJE KOMBI?

PROFI ZPRÁVY
KDO POTŘEBUJE KOMBI?

V

posledních letech pozorujeme oživení variant KOMBI u největších výrobců automobilů
na světě. Od BMW, Mercedesu a Volva, které jsou již dlouho známé pro jejich praktická KOMBI, po
nové hráče v této skupině, jako je Jaguar,
Ferrari a Porsche.
Díky tomu se tato praktická a historicky
důležitá kategorie dostala opět do módy.
Automobily KOMBI Premium jsou bytelné a rafinované, jsou drahé, ale hlavně nejsou pouze pro parádu. Uvnitř se nachází
kůže, odhlučnění a špičková technologie.
K tomu ještě ten výkon – 500 a více koní.

a pasivní bezpečnostní prvky, audio, video, podpůrné systémy, komfort a kdo
ví, co ještě...
K tomu motory a převodové ústrojí, a navíc pojízdné ústrojí, které se neliší od toho,
co nabízí svět mimo KOMBI.
Výhodou je vědomí, že kufr pojme o něco více (i když ne vždy o mnoho víc) než
dvě nákupní tašky, balení kapesníčků
a tampony.
V zemích západní Evropy nebo v zámoří
se občas mluví v případě KOMBI o „tátově
stylu“. Jedná se o přejímání charakteristických stereotypních vlastností otce –relaxačnímu přizpůsobení, hluboké přitažlivosti k praktičnosti a luxusnímu řemeslu.
Opravdu luxusní, užitečné a estetické
se ukazuje být Porsche Panamera Turbo
Sport Turismo o výkonu 550 koní s doMůžeme říci, že mají vše to, co verze sedan, statečně velkým zavazadlovým prostohatchback, liftback, shooting brake, a to rem pro převezení německé dogy (nev každém ohledu. S ohledem na aktivní bo dokonce tří, při sklopených zadních

Tátův styl?

sedadlech). Porsche KOMBI je senzací, a to
i na naší straně Atlantiku.
Jiný příklad je pak Jaguar XF-S Sportbrake – statný a vyzývavý, podobně jako jeho
bratr sedan. Prodloužený XF-S je také šílená směs: v přední části je 340 koňských sil,
motor V6 s přeplňováním a užitečná zadní část zavazadlového prostoru na dva kubíky. Podle Jaguaru jsou z 85 % kupující
Sportbrake muži a jejich příjem je asi o 69
procent vyšší, než je tomu u průměrného
zákazníka této značky.
Ostatně, totéž platí pro většinu výrobců KOMBI. Na Západě někteří říkají, že rodinný sportovní kombík je džentlmenský
způsob řešení krize středního věku, který
vám umožní zabalit na palubu kompletní vybavení, které je nezbytné pro vybavení dítěte na tréninky v mnoha sportovních disciplínách. Pokud vše půjde dobře,
do kufru se vejdou až tři bicykly (pokud
jim demontujeme přední kola).

Mercedes AMG E63 wagon
Tento model byl od začátku ohlašován jako nejmocnější KOMBI v dějinách značky.
Samotná skutečnost, že vlastníte „wagonový“ kufr a jiné užitečné a funkční parametry vozidla ustupují do pozadí ve srovnání s vlastnostmi pohonu a pojezdového

Jaguar XF Sportbrake
KOMBI nemůže být sportovní? Kdepak!
Nehledě na skutečnost, že zde uvedené
příklady jsou vozidla segmentu Premium,
můžeme s jistotou konstatovat, že v každém případě časy, kdy bylo s KOMBI zacházeno jako s tažným volem, jsou už

Porsche Panamera
Sport Turismo
Rodinné Porsche? To není vtip. Panamera
si od začátku dovoluje tohle pojmenování
s ohledem na rozměry, prostor a charakter.
Sport Turismo tuto možnost kumuluje
díky výrazně protáhlé střeše v zadní části karosérie. Naklonění zadních dveří neumožňuje jasně prohlásit, že je to KOMBI,
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ale něco na tom je. Bez ohledu na to, zda
jedeme turbem o výkonu 550 koní, nebo
ekologicky příznivým hybridem, je to stále Porsche.
A to je důležité. Bez ohledu na to, na kolik a jestli vůbec KOMBI zvýší status uživatele, výkon nikoho nenechá lhostejným:
s méně než 4 litry (3996 ccm) a osmi válci
je to 550 koní při 5750-6000 otáčkách klikové hřídele. Úchvatný točivý moment - 770
Nm již při 2000 otáčkách. Maximum 304

ústrojí. Model E63, a co do výkonu 603 - neboli počet koňských sil, které pohání čtyři
kola. Koně pochází z 4litrového V8, který
pracuje mj. v modelu AMG GT. Točivý moment je 850 Nm a mezi systémy na palubě se nachází ekologický drift a také Drift
Mode. V tom posledním případě je deaktivováno ESP (Elektronický stabilizační

program), převodovka pracuje v manuálním režimu a KOMBI se stává těžce zvladatelné. Klidnější jízdě v případě potřeby
je nakloněn diferenciál s omezeným prokluzem. E 63 S Wagon na 100 km/h zrychluje za 3,4 vteřiny a maximální rychlost je
290 km/h.

dávno za námi. Příkladem nekonečných
možností může být „Jag“ XF Sportbrake.
Již v nejchudší verzi s motorem 2.0 Diesel
(163 koní) má model bixenony, kožené čalounění a náladové interiérové osvětlení.
Pak je to už jenom lepší, uvnitř jsou dýhované desky, sportovní nárazníky, červené
brzdové třmeny, spoilery a jiné sportovní
doplňky plus systém Adaptive Dynamics

a v nejsilnější variantě Diesel 3.0 V6 AWD
má 300 koní. K dispozici jsou rovněž elektricky nastavitelná sedadla v 10 směrech,
digitální přístrojový panel, multimediální
systém Touch Pro, navigační systém Pro,
Balíček Connect Pro, systém udržování vozu v jízdním pruhu (LKAS) a systém monitorování únavy řidiče (DCM), kamera pro
couvání a bezklíčový přístup.

km/h, zrychlení na stovku za necelé 4 vteřiny a průměrná spotřeba paliva 12-13 l/100
km, při rozumném zacházení s plynovým
pedálem splňují proekologická prohlášení: 280-289 CO2/100 km, Euro 6d. „To Porsche je velké,“ – takto se nejčastěji mluví
o Panameře.
Vskutku: téměř 2 metry (1937 mm) šířky
a více než 5 metrů (5049 mm) délky dělá své.
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Volvo V90
Švédské Volvo, které momentálně patří
čínské firmě, na světových trzích zachovává tradiční status: vypouští exkluzivní
auta, ale ve zmíněné skupině nepříliš drahá, diskrétně stylová, ale ne nutně módní.
To však postačuje, aby si ho kupující přiměřeně vážili.
Když říkáme Volvo, myslíme na bezpečnost. Není divu, protože švédská luxusní
značka se zaměřuje na systémy předcházející a odstraňující hrozby na silnici. Při

Ferrari GTC4 Lusso
Ve skutečnosti existuje jen velmi málo řidičů, kteří řídili Ferrari. Ale dokonce i ti, kteří znají legendární automobilovou značku
z tiskových zpráv, článků a fotografií, ví, že

PROFI ZPRÁVY
NOVINKY Z ODVĚTVÍ

pohledu na nové Volvo si klademe otázku: co nového vymysleli? Ve V90 funguje např. City Safety, který pomáhá chránit
osoby v autě a mimo něj, odhaluje nebezpečí a reaguje na ně. Pomocí kamer a radarů systém rozpozná další vozidla, cyklisty,
chodce a velká zvířata, a to i v noci. V případě, že City Safety zjistí nebezpečí kolize, varuje, a pokud nedojde k reakci, automaticky zabrzdí. Je zde rovněž funkce
Steering Support, která bezpečně pomáhá vyhnout se nebezpečí.
K tomu ještě systém Run-off Mitigation, který má omezit riziko vzniku takové

nehody, jako je náhodné vyjetí auta ze silnice.
Zjišťuje takové nebezpečí v rozmezí od
65 do 140 km/h a ovlivňuje mechanismus
řízení a brzdy, aby bylo auto nasměrováno do správného jízdního pruhu. Pokud
ale auto sjede ze silnice, systém Run-off
Protection snižuje riziko vzniku možných
zranění.
Přední sedadla absorbují sílu nárazu
z tvrdého přistání a dostupnou možností jsou speciální bezpečnostní pásy, které
se automaticky napínají.
Jako rodinné kombi je Volvo prvotřídní.

pojem „praktické, užitečné Ferrari“ je rozporuplný. Jak tedy v tomto ohledu ohodnotit model GTC4 Lusso?
Dvoudveřový, pohodlná přední sedadla
a dvě plnohodnotná vzadu, a navíc zezadu něco podobného zavazadlovému prostoru na způsob KOMBI.

Ať tak či onak, největší úctu vzbuzuje pohon: motor V12 s výkonem 680 koní a jízdními parametry, které slouží k pravidelnému zvyšování hladiny adrenalinu.
O tomto modelu rozhodně nelze říci, že
reprezentuje „tátův styl”.

NOVINKY Z ODVĚTVÍ

NOVOU MAZDU 2
PŘEDSTAVÍ UŽ NA JAŘE
Mazda 2 – pozměněná verze populárního hatchbacku segmentu B se dostane
do prodeje na evropských trzích na začátku roku 2020.
Vzhled a materiály v autě byly vybrány
záměrně tak, aby uvnitř auta navozovaly
pocit, že jde o automobil segmentu B třídy premium. Mazda 2 během odhlučnění
kabiny dosáhla na novou úroveň – testy
v rámci výzkumu v oblasti kontroly emisí a kontroly hluku, které působí na cestující ve vozidle, mají vyústit v posunutí
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odhlučnění a „vyšší kvalitu“ ticha vnímaného cestujícími.
Komfort a pohodlí v interiéru má také
zlepšit další dodatečné vybavení, jako je
například vyhřívání volantu, vnitřní elektrochromatické zrcátko, a také plná kompatibilita systému Mazda Connect s Apple
CarPlay a AndroidAuto. Upravená Mazda
2 bude dostupná s jedním ze tří benzínových pohonů Skyactiv-G o objemu 1,5 litru a s pohonem předních kol. Motory
o výkonu 75 a 90 koní budou, v kombinaci s 6stupňovou manuální převodovkou, vybaveny systémem Mazda M Hybrid.
Jednotka o výkonu 90 koní bude rovněž
k dostání s automatickou šestistupňovou
převodovkou.

Technologie Mazda M Hybrid přispívá ke snížení spotřeby paliva pomocí
energie získané při brzdění, k napájení
palubních elektrických zařízení, a navíc
podporuje činnost pohonného systému.
Rozšířený rozsah bezpečnostních systémů i-Activsense nyní zahrnuje nejen sériové přední LED světlomety. Ve volitelném vybavení nalezneme i adaptivní LED
osvětlení, systémy varování při vybočení z jízdního pruhu, systém rozpoznávání dopravního značení nebo kamerový
systém 360.
První exempláře Mazdy 2 se po modelových změnách objeví v autosalonech
v březnu roku 2020.

WWW.PROFIAUTO.INFO

PROFI ZPRÁVY
NOVINKY Z ODVĚTVÍ

PROFI ZPRÁVY
MOTORSPORT

DAIMLER A BMW
– SPOLEČNĚ PRO
AUTOMATIZOVANOU
JÍZDU

o dlouhodobé strategické spolupráci týkající se společného vývoje další generace technických řešení asistenčních systémů pro řidiče, automatizovanou jízdu po
rychlostních silnicích a pro autonomní parkování.
Cílem spolupráce je rychlé zavedení technologie na trh. Od roku 2024 se pak má
objevit v systémech osobních automobilů pro soukromé kupce. Obě firmy budou
Daimler AG a BMW Group zahajují spolu- zavádět toto řešení ve svých sériových výpráci v oblasti automatizované jízdy. Zá- robách, a to nezávisle na sobě. Záměrem je
stupci obou firem podepsali smlouvu spolupráce více než 1200 specialistů, kteří

jsou často ve smíšených týmech. Týmy budou mimo jiné působit v Technickém centru Mercedes-Benz (MTC) v Sindelfingenu,
v Technickém a výzkumném centru Daimlera v Immendingenu a v Kampusu pro autonomní jízdu BMW Group v Unterschleissheimu poblíž Mnichova. Jejich úsilí směřuje
k vypracování škálovatelné architektury asistenčních systémů pro řidiče (včetně snímačů), vytvoření společného datového centra pro ukládání, spravování a zpracování
informací, stejně jako na vývoj funkčnosti celého softwaru.

ALLIANCE VENTURES:
VĚTŠÍ ZAPOJENÍ DO
ELEKTROMOBILITY

Ventures realizovalo již 11 investičních projektů do startupů v Severní Americe, Evropě a Číně. Cílem společnosti Mobility House
je tvorba bezemisní budoucnosti v energetickém odvětví a elektromobilitě. Za tímto
účelem vznikají technologické platformy
pro spolupráci mezi energetickým a automobilovým průmyslem. Inteligentní řešení
v rámci nabíjení a skladování energie umožňuje využití autobaterií jako součásti energetické sítě zítřka.
Společnost Mobility House byla založena
v roce 2009 a zaměstnává asi sto lidí v kancelářích v Mnichově, Curychu a Sunnyvale v Kalifornii. Zákazníky společnosti jsou
přední výrobci automobilů, provozovatelé vozových parků, stejně jako montážní firmy, dodavatelé elektřiny a soukromí uživatelé elektromobilů.

Strategický kapitálový fond společností Renault-Nissan-Mitsubishi – Alliance Ventures
– investuje do technologické firmy Mobility
House. Jde o tvůrce platformy integrující
automobilové akumulátory se systémem
energetických sítí, pomocí zavedení inteligentních řešení v rámci dobíjení a skladování energie.
Investice je dalším prvkem programu Alliance Ventures, jehož cílem je rozvoj spolupráce se startupy, které dodávají technologická řešení nejnovější generace pro
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automobilový průmysl. The Mobility House má sídla v Německu, ve Švýcarsku a v Křemíkovém údolí v Kalifornii.
Členské firmy Aliance Ventures a Mobility House společně zrealizovaly již několik
projektů. Např. díky spolupráci s Mobility
House se Nissan LEAF stal prvním elektromobilem, který byl využit v projektu Vehicle-to-Grid (V2G) v aglomeraci Hagen v Německu. Na druhou stranu, při spolupráci se
Skupinou Renault, Mobility House zavede
na trh největší evropský systém skladování energie, který využívá automobilové akumulátory elektromobilů. Tento inteligentní
energetický ekosystém pomůže transformovat portugalský ostrov Porto Santo, nacházející se poblíž Madeiry, v první „energeticky
inteligentní ostrov“ na světě. Kromě investice do Mobility House, spojenectví Alliance
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Letos si připomínáme 10 let od doby, kdy se barvy ProfiAuto poprvé objevily na závodních
dráhách. V letošním seriálu Mistrovství Polska v závodech automobilů do vrchu pokračuje
Michał Tochowicz, který v tomto roce závodí s vozem Škoda Fabia. Další sezonu v řadě
ProfiAuto podporuje také českého řidiče Marka Rybníčka, který bojuje v Mistrovství Evropy
a Mistrovství České republiky za volantem McLarenu F1 Evo.
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P

olské závody již tradičně odstartovaly na trase závodu přes Bukovské vrchy (Bieszczadzkiego
Wyścigu Gorskiego, 10.–12. května), kde sezonu zahájilo 93 řidičů.
Pro Michała Tochowicze nedopadlo zahájení sezony a debut v novém vozu šťastně,
protože v jeho voze Škoda Fabia se hned
první den porouchal motor.

Šance Tochowicze
na titul vicemistra
Michal však nejednou ukázal, že takové
události na něj působí povzbudivě a ukázal to již během druhého závodního víkendu. Na trať v Magurze Małastowskiej
(21.–23. června) se vrátil ještě silnější a od
té chvíle se mu dařilo. Když započteme výsledky ze soutěže Grand Prix Sopot – Gdynia (16–18. srpna), celkem osmkrát po sobě stál jako stříbrný na stupni vítězů ve
třídě E1–2000. Se ziskem 48 bodů je tak
na druhém místě.
Změny v pravidlech zavedly novou klasifikaci, která způsobila, že boj mezi řidiči
s pohonem na jednu nápravu se stal ještě velkolepější. I zde má ProfiAuto Racing
Team důvod být hrdý na výsledky, protože týmová Škoda ze stáje EvoTech je druhou nejrychlejší „nápravkou“. Také v tomto případě dosáhl Michał Tochowicz na
sedm pohárů za druhé místo a jednu sošku za třetí místo. Zároveň skupinu E1–2000,
a také 2WD ovládl Gabriel Kubita, který si
zajistil vítězství, ale také se zdá, že je mu
souzený boj o vicemistrovský titul. Rozhodně nejblíže k tomuto výsledku, s velkou převahou, má právě Michał Tochowicz.
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Uspěchy Rybníčka
Největší letošní účastí se může pochlubit
závod do vrchu v Limanowě (26.–28. července), během kterého vyrazilo na trať až
115 závodníků z 11 zemí, a to díky spojenému závodu Mistrovství Polska a Mistrovství Evropy.
Díky tomu měli v Limanowě polští fanoušci příležitost fandit na jedné závodní
trase zároveň polskému i českému reprezentantovi ProfiAuto. Také si mohli zblízka prohlédnout McLaren F1 Evo.
Pro Marka Rybníčka byla návštěva Polska
již devátým kolem seriálu FIA EHC, který
se letos skládá ze 12 závodů. Finále tohoto zápolení je naplánováno na polovinu
září v Chorvatsku. Marek díky svému autu s pohonem na zadní nápravu po 10 kolech z 12 získal 130 bodů a vyhrál ve své kategorii. V době přípravy tohoto článku se
ve skupině závodníků kategorie II. umístil
na páté pozici. Co je ale nejdůležitější, ve
svém národním šampionátu si zajistil vítězství ve 2. divizi.
Úspěchy závodníků, které podporuje
ProfiAuto, postupně gradují a ke konci sezony 2019 čeká na tým mnoho emotivních
zážitků a oslav.
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SEZONA
MARKA RYBNÍČKA
ÚSPĚŠNĚ
POKRAČUJE
Jezdec do vrchu
Marek Rybníček,
kterého podporuje síť
autoservisů ProfiAuto,
potvrzuje v letošních
závodech evropského
mistrovství, že patří
k závodnické špičce
a jeho nový závodní
speciál McLaren F1 EVO
2019 je mimořádným
motoristickým zážitkem
na každé vrchařské trati.
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metrů zvítězil s přehledem v obou jízdách
a jeho vůz „letěl“ na vrchol průměrnou
rychlostí 150 km/h.
Na slovenském Dobšinském kopci jezdcům nepřálo počasí. „Byla to nejhorší situace, jaká mohla být,“ řekl Marek Rybníček
a dodal: „Řešili jsme problém s nastavením
vozu a také jaké pneumatiky na závodní

L

etošní Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu odstartoval Marek Rybníček v rakouském
Rechbergu, kde dorazil na krásném osmém místě v absolutním

vůz obout.“ I přes nepřízeň povětrnostních
podmínek se Markovi podařilo obhájit osmé místo v evropském mistrovství.
V závodě seriálu Mistrovství Evropy v
polském Limanově si medailové pozice rozebrali domácí jezdci. Po těsné jízdě se Markovi Rybníčkovi podařilo ukořistit 4. místo v hodnocení skupiny E2-SH

a vítězství v rámci E2SH-3000. A v celkovém umístění je po tomto závodě se svými 105 body o 1 bod lepší než konkurent
Dan Michl. Obsadil 7 příčku evropského
šampionátu v kategorii 2. A tyto evropské
body se mu budou určitě hodit.

pořadí evropské klasifikace a ve své skupině E2-SH dokonce slavil vítězství.
Ve Šternberku, na legendárním závodě Ecce Homo, ovládl třídu siluet. Na trati dlouhé 7 800 metrů a s převýšením 307
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WRANGLER
SAHARA:
TERÉNNÍ
RODINKA

Kultovní Jeep Wrangler byl kompletně
zrekonstruován, přičemž zůstává věrný tradici
36 	Przemysław Jendroska

a udržuje si schopnost pro jízdu v terénu
a originální pokročilé technologické funkce.
WWW.PROFIAUTO.INFO
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V

e výsledku vznikl nejvíce „nadaný“ Wrangler v dosavadní historii značky, díky technickému zařízení, které v závislosti na verzi
vybavení zahrnuje dva pokročilé pohonné systémy 4x4, aktivované systémy na vyžádání Command-Trac a Rock-Trac společně s elektronickou blokací
přední a zadní nápravy Tru-Lock. K tomu
diferenciál s omezeným prokluzem Trac-Lok a elektronicky odpojitelný přední
příčný stabilizátor.
Jeep Wrangler nabízí tři různé úrovně vybavení: Sport, Sahara (tuto verzi jsme testovali) a Rubicon. Všechny jsou k dispozici ve
2dveřové nebo 4dveřové konfiguraci, stejně jako zbrusu nový balíček Overland, pouze pro verzi Sahara, který zajišťuje exkluzivnější vzhled.

Muskulární vzhled
Jeep Wrangler byl sestaven v souladu s estetikou muskulárního vzhledu, který je okamžitě rozeznatelný díky tradičnímu designu
Jeepu: od kulatých světlometů, sedmiotvorové mřížky chladiče, lichoběžníkových podběhů kol přes viditelné panty, sklápěcí čelní
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sklo, sportovní úchyt od snímatelných dveří až po úpravu k jízdě pod širým nebem
s pevnou nebo měkkou střechou. Větší okna mají zajišťovat lepší vnější viditelnost,
a to zejména při cestování po extrémních
trasách.
Designérský tým Jeepu dal legendární
sedmiotvorové mřížce chladiče modernější vzhled, ve kterém se obě vnější štěrbiny
mřížky protínají s předními světlomety, což
je poctou pro legendární model CJ. Horní
část mřížky chladiče ve tvaru lichoběžníku byla mírně posunuta dozadu za účelem
zlepšení aerodynamických vlastností. Ve
verzi vybavení Sahara dostupné LED světlomety a mlhové světlomety svítí ostrým
bílým světlem, a to způsobuje, že Wrangler
má rozhodně odlišný vzhled. Standardní
LED světla pro denní jízdu jsou umístěná
v charakteristických podbězích kol a směrovky v bočních zrcátkách. V zadní části jsou
tradiční čtvercová zadní světla v provedení
LED technologie.
Čelní sklo je mnohem větší a optimálně
nakloněno, čímž se vylepšila aerodynamika, a díky nové, zlepšené konstrukci došlo
ke zdokonalení mechanismu jejího skládání. Aby ji bylo možné položit na kapotu, stačí odšroubovat pouze čtyři šrouby. Nový
Jeep Wrangler je vybaven rámy proti kapotáži, které působí jako bezpečnostní klece a táhnou se po celé délce karosérie, jako
součást sloupků A. Tato konstrukce zvyšuje
bezpečnost a zpětné zrcátko může zůstat
na svém místě i po sklopení předního skla.
Dvoudílné podběhy kol mají stejnou barvu jako karosérie s černou dolní lištou a jsou
standardem u verze Sahara. Nové lehké hliníkové dveře lze snadno demontovat pomocí klíče s koncovkou Torx (velikost koncovky je vyražena přímo na pantech). Všechny
modely jsou vybavené sportovními rámy
v barvě karosérie přivařené ke karosérii a se
zabudovanými úchyty.
Asi o 300 mm byl snížen držák rezervního kola, aby byla poskytnutá lepší viditelnost dozadu.
Exkluzivní paket Overland, který je k dispozici na objednávku, poskytuje luxusnější

vzhled verze Sahara. Obsahuje 18“ hliníkové
ráfky kol, mřížku chladiče v barvě karosérie
se vstupními otvory pro proudění vzduchu
a obrysy předních světlometů světlé barvy,
tvrdý kryt náhradního kola v barvě karosérie s logem Overland. Navíc interiér s koženým čalouněním a LED světla.

Jednoduchost a měkkost
Inspirován dědictvím modelu: středová
konzola má jednoduchý tvar, který doplňuje horizontální design přístrojové desky
a speciální povrchovou úpravu v závislosti
na zvoleném modelu. V modelu Sahara je
soubor ukazatelů pokryt na dotek měkkým
povrchem, na kterém je ozdobné šití. Ovládací tlačítka, včetně otočného knoflíku pro
regulaci klimatizace a ovládání hlasitosti rádia, ovládací tlačítko Engine Stop Start (ESS)
a nabíjecí konektory a USB porty jsou speciálně tvarované.
V obnovené středové konzoli se nachází
rukojeť řadící páky, rozdělovací převodovka
a parkovací brzda. Na řadící páce, úchytech
a rámu displeje multimediálního systému
jsou umístěné opravdové šrouby, které zdůrazňují originální konstrukční metody. V novém Wrangleru se poprvé objevuje startování motoru tlačítkem, které se nachází
v rámečku odolném vůči atmosférickým
podmínkám v dosahu ruky řidiče.
Vinylem potažené dveřní panely řidiče
a spolujezdce jsou měkké na dotek a mají prodloužené loketní opěrky.
Sada ukazatelů je vybavena 3,5palcovým
nebo 7palcovým LED displejem (TFT). Sedmipalcový barevný LED displej, nabízený
ve standardním provedení verze Sahara,
umožňuje konfiguraci informací více než
100 způsoby. Tlačítka zabudované do volantu umožňují ovládání zvukových systémů, hlasových hovorů a tempomatu.
Středová konzole má dotykový displej
o úhlopříčce 7 palců nebo 8,4 palců (oba
jsou kompatibilní s aplikací Android Auto
a Apple CarPlay). System UconnectTM čtvrté generace má zvýšený výkon procesoru,
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TECHNICKÉ ÚDAJE:

MOTOR
Zdvihový objem (cm3)
Výkon (kW/koní)
Max. točivý moment (Nm)
Převodovka
Redukční poměr
Maximální rychlost (km/h)
Zrychlení 0–100 km/h (s)
Spotřeba, město (l/100 km)
Spotřeba, mimo město (l/100 km)
Spotřeba, kombinovaná (l/100 km)
Emisní norma EU
Poloměr otáčení (m)
Objem palivové nádrže(l)
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2.2 MJD ESS
2143
147/200
450
8rychlostní automatická
2,72:1 (Rubicon 4,0:1)
180 (Rubicon 160)
9,6 (Rubicon 10,3)
9,7 (Rubicon 10,3)
6,5 (Rubicon 6,5)
7,7 (Rubicon 7,9)
Euro 6D TEMP
12,28 12,28
81
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UconnectTM 8,4“ je navigace (TomTom Live) a stránky Off-road Pages, které zobrazují úhly náklonu vozidla a přechýlení, a také
další funkce spojené s terénními možnostmi, včetně provozu systému 4x4 a uzávěrek diferenciálu, jakož i služby Live, zahrnující internetovou hudbu a rádio, sociální sítě,
zprávy, informace a navigaci s aktuálními
informacemi o provozu na pozemních komunikacích.
Model nabízí řadu funkcí v oblasti aktivní a pasivní bezpečnosti a ochrany. Zahrnuje detekci objektů v mrtvém úhlu a také při
couvání (Blind Spot Monitoring a Rear Cross
Path Detection), pomocný parkovací systém
Park Assist, kameru pro couvání s dynamickou mřížkou, elektronický stabilizační systém (ESC) s funkcí zabraňující převrácení vozu (ERM) a čtyři sériově montované airbagy.

Skladný a bezpečný

rychlejší spouštění a dotykové obrazovky
s vysokým rozlišením.
Dva USB porty ve přední části a dva v dosahu cestujících na zadních sedadlech jsou
propojené s multimediálním centrem. V novém Wrangleru je k dispozici také standardní, dodatečná napájecí zásuvka 12 V a zásuvka 230 V pro elektrická zařízení napájená
střídavým proudem (AC).

Elektronika podporuje
bezpečnost
V závislosti na modelu, nejnovější Jeep
Wrangler může být vybaven systémem
čtvrté generace UconnectTM se 7palcovým displejem nebo UconnectTM NAV
s 8,4palcovým displejem, který obsahuje
mnoho uživatelsky přívětivých funkcí, procesor s vyšší výkonností, rychlejší spouštění
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a dotykové obrazovky, které mohou zobrazovat grafiku s vysokým rozlišením.
Tento systém umožňuje řidiči ovládat
mnoho palubních funkcí, včetně klimatizace a audiosystému, přímo prostřednictvím displeje UconnectTM, při zachování
maximální bezpečnosti při jízdě. Systém
nejnovější generace UconnectTM také nabízí kompatibilitu s Apple CarPlay i Android
Auto, který umožňuje obsluhu bez nutnosti ručního zadávání, pouze hlasovými příkazy přes telefon a navigaci, a posílání zpráv.
Systém UconnectTM NAV 8,4“ dostupný v Jeepu Wrangler systém nabízí rovněž
služby UconnectTM LIVE, které poskytují
možnost zobrazení a řízení různých aplikací prostřednictvím obrazovky UconnectTM
po připojení svého smartphonu. Aplikaci
UconnectTM LIVE lze stáhnout z App Storu nebo Google Play a může být nainstalována na smartphonu. Ve standardní výbavě

Nový systém spravování nákladu Rail Trail umožňuje snadný přístup k předmětům
umístěným v zavazadlovém prostoru a poskytuje další skladovací možnosti a zabezpečení. V podlaze zavazadlového prostoru
je organizér pro přechovávání šroubů a sada nářadí s návodem umístěným uvnitř středové loketní opěrky. Jak nářadí, tak i organizér byly navrženy k přechovávání šroubů
a matic střechy, dveří a sklápěcího předního skla Wrangleru.
Jeep Wrangler je jako obvykle standardně
vybaven odolnou a omyvatelnou kabinou
s vypouštěcími zátkami v podlaze a nový
model má navíc speciální gumový ochranný kryt multimediálního systému.
Díky designu typu „body-on-frame“, neboli karosérii sestavené na rámu a pětiprvkovému zavěšení náprav, má Wrangler
odpovídající schopnosti pro cestování s pohonem 4x4 s vylepšenou dynamikou na silnici, je bezpečný a komfortní během jízdy.
Použití lehkých a vysokopevnostních hliníkových prvků (dveře, panty, chrániče nárazníků, rám čelního skla a magnetický poklop zavazadlového prostoru) s cílem snížit
celkovou hmotnost vozidla, a tím snížit spotřebu paliva. Za účelem ochrany kritických
částí vozidla během dobrodružství na cestách, včetně palivové nádrže, rozdělovací
převodovky a olejové vany automatické převodovky, má Wrangler čtyři ochranné desky a kryty karosérie.
Wrangler stále využívá ověřenou konfiguraci pětiprvkového zavěšení náprav se
šroubovitými pružinami. Přední náprava
obsahuje jedno příčné a čtyři podélná ramena, zatímco pětiprvkové zavěšení zadní
WWW.PROFIAUTO.INFO

nápravy využívá dvě horní a dvě spodní ramena z kované oceli, příčně je náprava ustavena panhardskou tyčí.

Na dálnici a do terénu
Jeep Wrangler byl navržen tak, aby překonával terénní trasy – je to výsledek více než
75 let zkušeností při vývoji pohonných systémů 4x4. Je dostupný se dvěma pohonnými systémy 4x4: Command-Trac – ve verzi
Sahara a volitelný Rock-Trac je nejsilnějším
modelem s nejlepšími terénními vlastnostmi. Obě pohonná ústrojí obsahují novou
dvoustupňovou rozdělovací převodovku
Selec-Trac typu „full-time“, která nepřetržitě sleduje a řídí rozdělení točivého momentu převáděného na kola přední a zadní nápravy.
Systém pohonu čtyř kol Command-Trac
obsahuje dvoustupňovou rozdělovací převodovku s převodovým poměrem 2,72:1,
přední a zadní nápravy Dana nejnovější generace a stálý převod 3,45 pro benzinovou
verzi a 3,73 pro dieslový motor.
Pohonný systém 4x4 Command-Trac nabízí čtyři režimy provozu (plus režim Neutral):
• 2H (Two-Wheel Drive High Range) – pohon zadních kol pro jízdu na silnicích,
• 4H AUTO (Full-Time Active On-Demand
High Drive) – pohon Full-Time na čtyři kola pro terénní jízdu nebo jízdu na
silnicích,
• 4H Part-Time (Part-Time Four-Wheel
Drive High Range) – pohon Part-Time
na čtyři kola pro terénní jízdu nebo jízdu mimo silnice,
• N (Neutral) – odpojení pohonu v rozdělovací převodovce,
• 4L (Four-Wheel Drive Low Range) – pohon na čtyři kola s redukčním převodem
pro jízdu v terénu.
Nový Wrangler je vybaven technologií „shift
on the fly“ (přepínání během jízdy) umožňující změnu pohonu z 2WD na 4WD při rychlosti do 72 km/h. Za normálních jízdních
podmínek system Command-Trac pracuje
v režimu 2WD a tímto převádí 100 procent
výkonu na zadní kola. Přesunem páky do
pozice 4WD High se řidič může přepnout do
režimu jízdy s pohonem na čtyři kola např.
při jízdě na kluzkém povrchu (písek, bláto,
sníh nebo led). Provozní režim 4H lze zvolit také v režimu Auto – pro bezpečné a pohodlné používání za všech jízdních podmínek, a to díky nepřetržitému monitorování
a kontrole točivého momentu a automatickému zapínání a vypínání pohonu 4WD za
účelem udržení trakce – stejně jako v režimu
4H Part Time zajišťujícím vždy rovnoměrné
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rozložení točivého momentu mezi přední
a zadní nápravou. Aby bylo možné překonat extrémní výzvy a náročné terénní trasy,
mohou řidiči používat režim 4WD Low s redukčním převodem 2,72: 1, který násobí točivý moment motoru.
Každý Wrangler získává označení „Trail Rated“, které potvrzuje jeho schopnosti 4x4.
Označení na automobilech Jeep 4x4 znamená, že prošly řadou náročných testů prokazujících jejich terénní schopnosti v rámci
trakce, brodění, ovladatelnosti, přizpůsobitelnost terénu (výkyv náprav), světlé výšky.

Dva nové motory
Široká škála motorů na evropském trhu
zahrnuje dvě nové pohonné jednotky.
2.2litrový turbodiesel MultiJet II obsahuje čtyři ventily na válec, ventilový rozvod
se dvěma vačkovými hřídeli v hlavě válců
poháněnými řemenem (DOHC), vstřikovací systém Common Rail 2000 barů, solenoidové vstřikovače a turbodmychadlo
s proměnnou geometrií (VGT). Sestavený s novou osmistupňovou automatickou
převodovkou poskytuje výkon 200 koní při
3500 otáčkách a točivý momentu 450 Nm
při 2000 otáčkách. Motor má také systém
pro úsporu paliva Stop-Start (ESS).
Emise výfukových plynů je kontrolována
novým systémem EGR s LP EGR a HP EGR,

oba jsou chlazeny. Kromě toho, vzduch
je chlazen chladičem voda-vzduch, který
pomáhá snižovat emise výfukových plynů a zlepšuje reakční čas motoru. Výfukový systém má systém SCR instalovaný pod
podlahou, který snižuje emise NOx na malou hodnotu a společně zabudované systémy DOC a DPF vytvářející CCDPF, který
slouží ke snížení pevných částic. Díky těmto dvěma systémům auto splňuje požadavky nové normy RDE Euro 6/D.
Zase nový 2.0litrový přeplňovaný čtyřválec s výkonem 272 koní při 5250 otáčkách
a točivém momentu 400 Nm při 3000 otáčkách je vybavený technologií Stop-Start
(ESS). Motor je spojený s 8stupňovou automatickou převodovkou a patří do rodiny Global Medium Engine. V hlavě válců se
nacházejí dvě vačkové hřídele (DOHC) s duálním časováním ventilů a systémem pro
recirkulaci ochlazených výfukových plynů
(C-EGR). Poprvé se uplatnilo vše najednou:
turbodmychadlo „twin-scroll“, systém C-EGR, přímé vstřikování, a nezávislé kapalinové chlazení nasávaného vzduchu, škrticí
klapka a turbo. Díky spojení těchto technologií je zajištěn prvotřídní výkon a zároveň
snížena spotřeba paliva. Všechny verze motorů namontované v Jeepu Wrangler mají
novou osmistupňovou automatickou převodovku, která má umožnit optimalizaci výkonu, poskytnout hbitost a zajistit hladký
přenos výkonu při jízdě s vysokou rychlostí.
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Corvette C7 Z06

700 koní v barvě Daytona
Sunset Orange
Říká se, že červené vozy jsou nejrychlejší. Co tedy lze říci o autě, které se leskne
oranžově, stojí na 19palcových ráfcích
na přední straně (pneumatiky Michelin Pilot Super Sport ZP o velikosti 285),
20palcových vzadu (šířka 335) a vypadá,
jako kdyby se mohlo změnit na filmového Transformera?
Z výroby má Corvette Z06 asi 650 koní, které generuje jednotka V8 o objemu
6,2 l, podporovaná kompresorem Eaton.
„Tady má více, jelikož auto bylo modifikováno ve firmě Lingenfelter Performance
Engineering”.
Balíček změn obsahoval, mimo jiné, seřízení motoru, nový chladicí systém, ruličky zvyšující tlak na kompresoru a keramický výfukový kolektor Kooks včetně
výfukovo-průchodového systému (4 palce) se čtyřmi koncovkami Flowmaster.
Corvette má také dodatečnou nádrž na
chladicí kapalinu nebo led.
To vše přináší úspěch, který staví
Corvette z hlediska výkonu na úroveň
Ferrari nebo Porsche. Zrychlení z nuly na
stovku trvá cca 3 s, ale co je pro řidiče ještě působivější, je zrychlení ze 100 na 200
km/h – za 5,5 s. 8stupňová automatická
převodovka, která spolupracuje s motorem, byla vyvinuta speciálně pro tento
model. Je lehčí o 4 kg od předchůdkyně
a podle Adriana rychlejší od PDK z Porsche 911 Turbo S.

Americký sen

Existuje jen málo vozů, které jsou tak jasně spojené s Amerikou, jako je tomu
u Chevroletu Corvette. Je opravdovou legendou mezi sportovními vozy z USA.
Chevrolet Camaro SS 6,2 LT1 o výkonu 455 koní a 620 Nm. Rychlý, nekompromisní, a na rozdíl od některých kritických názorů – muscle car, který se řídí
opravdu dobře.

Je možné jezdit takovou
exotikou každý den?
Tuto otázku si začnete klást téměř okamžitě po přečtení technické specifikace. Corvette s obrovským motorem musí přeci spalovat jako „drak po nervovém
zhroucení“. Nicméně, Adrian se tajemně usmívá a ukazuje fotografie ukazující
spotřebu paliva v režimu Eco. Funkce pro
uzavření 4 ventilů umožnila dosáhnout
magické spotřeby 9,1 l/100 km na dálnici.
Samozřejmě se jedná o extrémní
úspěch dosažený velkou trpělivostí při
jízdě. Řidič se musí neustále ovládat, aby
nepodlehl pokušení a nešlápl na plynový
pedál v režimu sport nebo race. Prostě
úplná muka. Průměrná spotřeba paliva
je mnohem vyšší a pohybuje se okolo 1314 l. Horní mez? „Není na tom nic zvláštního, když překročíte hranici 20 l při ostřejší jízdě”.
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Hodnocení
Model Corvette, který jsme hodnotili, pochází z roku 2016 a má najeto 10 000 kilometrů. Kladně hodnotíme spotřebu. Není
velká v porovnání s výkonem a nabízenou rychlostí. Nevýhodou je rychlé opotřebování pneumatik, a s tím také spojené značné náklady.
Malou vadou je rovněž fakt, že se motor
Corvette rád přehřívá. Po modifikaci chladicího systému (pojme až 25 l chladící kapaliny) se podařilo tento problém vyřešit.
Při koupi takového vozu musíte také počítat s menší funkčnosti a praktičností.

Interiér auta
Corvette má bohatou vnitřní výbavu. Kvalita interiéru se neliší od evropských vozidel. V tomto ohledu verze C7 rovněž předčí předchozí generaci C6.
Uvnitř najdeme několik podpůrných systémů pro bezpečnou jízdu, systém pro

Chevrolet Corvette C7 Z06
– výhody a nevýhody podle uživatele
+ zrychlení
+ atraktivní vzhled
+ poměr cena / výkon

detekci mrtvého úhlu, systém pro detekci
chodců. Kromě standardních senzorů/snímačů tlaku v pneumatikách je vozidlo také
vybaveno snímačem teploty pneumatik.
O bezproblémový odjezd z parkoviště
se postarají zpětné a příjezdové kamery
a zdárný dojezd do cíle zajistí tovární navigace. Zajímavostí je možnost nastartování

pomocí ovladače. Podobně lze zapnout
klimatizaci.
V kabině nemohou chybět ani kožená sedadla (krásná hněď Kalahari) a mnoho karbonových doplňků. Z tohoto lehkého materiálu jsou provedeny prahy, jakož i střešní
panel, který je možné stáhnout a schovat
za zády řidiče (verze Targa).

Zrychlení z nuly
na stovku trvá cca 3 s,
ale co je pro řidiče ještě
působivější, je zrychlení
ze 100 na 200 km/h
– za 5,5 s.

- rychlé opotřebení pneumatik
- není příliš vhodný pro rodinu

– technické údaje:
Motor
Přeplňování
Zdvihový objem
Výkon

benzínový V8 LT4
kompresor Eaton
6162 cm3
650 koní (v tomto případě 700 koní
po modifikaci)
Maximální točivý moment 	881 Nm (cca 1000 v prezentovaném
provedení)
Převodovka
automatická 8stupňová převodovka
Typ pohonu
na zadní nápravu
Zrychlení 0-100 km/h
3,2 s (cca 3 s po provedení změn)
Maximální rychlost
337 km/h
Spotřeba paliva (katalog):
Kombinovaná
13,1 l/100 km
Dálnice
10,7 l/100 km
Město
15,7 l/100 km
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PROFISERVIS

WINTER IS COMING

PROFI SERVIS
PRŮZKUM SPOLEHLIVOSTI – ELEKTROINSTALACE

Tato slavná hláška, z nedávného kultovního seriálu HBO, nám nevyhnutelně
připomíná nadcházející období. Tento čas je spojen s cestou naší planety kolem
Slunce a charakteristickým sklonem zemské osy vůči orbitě v úhlu 23,44°, což
má za následek změnu ročních období. Zima se blíží a nic ji nezastaví.

K

dyž si užíváme kouzla horkého léta, někdy v servisu zapomínáme,
že roční období, která nás čekají, mají své kouzlo, ale nesou s sebou chlad, led, vodu a po většinu
dne tmu. Konec léta je tím správným časem k prověření našeho „servisního dvorku“, abychom se řádně připravili na podzim a zimu.
Při věnování trošky úsilí na inventarizaci
technického stavu (nářadí, stroje, zařízení,
elektroinstalace a BOZP), a také odstraněním dočasných závad, ušetříte nervy, cenný čas a peníze. Jak dobře víte, působení
slavného Murphyho zákona způsobuje,
že se zařízení porouchá v nejméně vhodném okamžiku.
Takže pojďme na společný výlet po dílně a podívejme se do míst, kde nám akce „Zima se blíží“ zajistí klid a úspory do
budoucna.

parkovišti nebo na place před dílnou je
velmi důležité a velice výhodné. Nabídka
vysoce efektivních svítidel s energeticky
úspornými světelnými zdroji je velmi bohatá. Již sama výměna žárovek na LED systémy přinese úspory. Investice se vrátí do
příštího léta, a vizuální efekt je rovněž důležitý. Pohybová časová a soumraková čidla jsou již standardem, protože jinak „kilowatthodiny“ naskakují. Podsvícení reklamy
a loga firmy vždy zlepšují image. Provedení údržby nyní, když je sucho a jasno, ušetří práci při špatném počasí.
Uvnitř dílny se také vyplatí vyměnit staré
a energeticky náročné lampy a zářivky za
LED systémy. Stojí za to zkusit zlikvidovat
přebytečná svítidla na stropě a/nebo přenést je na stěny. Osvětlení vozidel seshora
příliš nepomáhá (s výjimkou dílen moderního designu a klempířsko-lakýrnických dílen). Pod kapotou vozu nebo pod ním je
i tak tma, a tam mechanik tráví nejvíce času. V současné době stojí 1 kWh asi 4,34 Kč,
a bude mnohonásobně dražší. Když ponecháme dvě nebo tři stropní světla, tak doZačněme od místa činnosti – samotné bu- statečně osvětlíme vnitřek; boční osvětledovy a oblasti kolem ní. Léto je tím správ- ní a světlo pro osvětlení stanoviště zajistí
ným časem pro odklizení zbytečných sklá- větší komfort a efektivitu.
dek opotřebovaných dílů (pneumatiky,
závěsné prvky, obaly atd.), zkontrolování
stavu oplocení a jeho opravy. Stojí za to
zkontrolovat panty, namazat závěsy a pohony bran, dveří, oken a vrat. Nižší teplo- Fyziku neoklamete. Je teplo, materiály se
ty a vlhkost mnohonásobně zvýší šanci na roztahují. Teplota klesá, materiály se stazadření součástek, a netěsnosti budou mít hují a totéž dělá těsnění. Projděte se po
vliv na cenu vytápění. Dokud je sucho, je cestě podél vedení vzduchového zařízení.
třeba se podívat na střechu (ověřit její těs- Slyšíte nějaké „sssss” – vyměňte součástnost) a do okapů.
ku. Neopravujte ji. Protože to stejně začne
syčet, když bude o několik stupňů méně.
Několik hodin „ssss” denně můžeme přepočíst na cca několik desítek korun měsíčně za energii. Kompresor stlačeného vzduBlížíme se k rovnodennosti neboli 12 ho- chu v dílně, to je motor cca 3 kW… Každé
dinám dne a 12 hodinám noci. Po 23. září jeho zbytečné zapnutí, to jsou vyhozené
bude dne ubývat. Venkovní osvětlení na peníze. Dokonce až stovky korun měsíčně!

Budova a nemovitost

Pneumatická zařízení

Osvětlení
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Druhým problémem je voda. Stlačený
vzduch jako médium neboli nositel energie je velmi výhodný a bezpečný, ale ve
vzduchu je voda. Dokonce ani nejlepší filtry a vysoušeče nejsou schopné zcela odstranit vodu ze stlačeného vzduchu. Voda
teče ve směru působení gravitace k nejnižšímu místu a tam se usazuje, pokud nenajde odtok. Zařízení je nutné zkontrolovat
a ověřit, jestli se v jeho nejnižším bodě nenahromadila voda, a tím se zúžila propustnost nebo trubice má malý průměr, protože se pak budete divit, proč nářadí nemá
výkon. Dobré je namontovat v nízkých bodech kulový ventil, kterým bude možné
tuto vodu občas odstranit (sama neodteče). Vzduchové vedení funguje jako okapy. Zkontrolujte rovněž nádrž kompresoru
tím, že odšroubujete šroub na jeho spodní
části. Pokud vyteče rezavá břečka, tak už
budete vědět... Možná by šlo použít automatický odvod kondenzátu, abychom na
to mohli zapomenout?
Prověřte fungování automatického spouštění a stav oleje v kompresoru, který stojí
za to vyměnit. Je třeba zajistit vhodné naolejování pneumatického nářadí. Na většině z nich je nápis „Oil daily”. Automatická
olejnice pracuje správně do 4 metrů od nářadí! Potom už není olejová mlha. Olej pro
pneumatické nářadí má také jiné vlastnosti než motorový olej, protože odstraňuje
usazeniny a čistí elementy turbíny pneumatického motoru. Nejlépe občas obraťte
nářadí nahoru hrdlem a nakapejte několik
kapek oleje do pneumatických nářadí při
stlačené zapínací/startovací páce. Po několika sekundách připojte vzduch a uveďte
do provozu s přiloženým hygienickým kapesníkem při ústí výfukových plynů z nářadí, a zkontrolujte jejich barvu. Pracovní
tlak pneumatických strojů je v 99 % 6,3 baru a tolik musí být nastaveno na reduktoru
při pracujícím zařízení. Regulujte reduktor
na pracujícím zařízení. Značné snížení tlaWWW.PROFIAUTO.INFO

ku poukazuje na znečištěnou elektroinstalaci, např. vodu ve vedení.
Úderové klíče je dobré před začátkem
sezóny výměny pneumatik zkontrolovat
a pokud je klíč značkový, vyměnit opotřebené lopatky a vřeteno. Namažte mechanizmus úderníku mazivem za použití
mazničky/olejničky (často se na to zapomíná). Tímto zajistíme jak vhodný uvolňovací/utahovací moment, tak rovněž nárazovou energii v joulech. Protože správný
moment není vše! Jsou klíče, které hodně utahují, jiné mají zase velkou údernou
sílu, a tím se liší, na co se rovněž často zapomíná. Něco jiného je hodně utahovat,
něco jiného udeřit, aby se podařilo strhnout zavařené šrouby, a potom to už jen
popustit a pak už to jde. Je to stejné jako
u automobilu… ne vždy jde ruku v ruce
výkon a točivý moment. Jinak je sestrojen
závodní automobil, jinak tahač.

Stroje
Blíží se období výměny pneumatik. Je důležité včas zjistit, jaké jsou v tomto ohledu naše zásoby.
Montážní stroj na výměnu pneumatik je celkově nejdůležitější zařízení a tady není vhodné šetřit, protože se to nevyplácí. Tovární servis není v současné době
příliš výkonný, a proto stojí za to využít ten
odborný. Vědí co, kde, jak a čím. Úspory
při výběru levnější varianty jsou ošidné.
Stroj má perfektně fungovat, a ne jenom
jak se říká „jakžtakž. Pokud si někdo myslí, že na to má (přeci není to tak komplikované, a opravujete auta za několik de-
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sítek tisíc), můžete to udělat sami. Sadu
pedálů je dobré vysunout a velmi dobře
promazat vhodným mazivem. Zkontrolujte spoje pneumatiky a pokud něco „syčí“ ihned vyměňte. Pružiny musí být čisté
a bez rzi. Kryt úderníku a vodítka musí být
pokryty příslušným gumovým zabezpečením. Plastové, ochranné části úderníku,
zubové spojky a ramena je třeba vyměnit.
Je nutné zkontrolovat, vyčistit a namazat
rozpěráky obručí dílenského pracovního
stolu. Pokud tam je volný prostor, tak ho
vyregulujte.
Vyvažovačka – dle pokynů výrobce. Určitě vyčistěte a promažte vřeteno v souladu s pokyny výrobce. Stojí za to připomenout obsluze návod – opravdu! Vyhnete se
tímto problémům s vracejícím se zákazníkem, a to je v sezóně nejhorší scénář. Proveďte kalibraci. Nutně. Popis se nachází
v každém návodu k použití. Také můžete
kontaktovat zákaznický servis.

BOZP

Přímé ochranné prostředky – oblečení,
obuv, rukavice, ochrana hlavy a jiné – to
je samozřejmost. Máme velký výběr BOZP
od firmy Neo. Dokonce reflexní oblečení
pro mobilní servis. Při výměně pneumatik se budou hodit rukavice odolné vůči
vodě a soli. Vhodná protiskluzová obuv.
Doporučuji nové čelovky/čelové svítilny
s pohybovým čidlem KSTools a Scangrip.
Zapínají se mávnutím ruky a opačně. Skvělé dosvětlení pracovního místa. Novinkou
budou bundy a vesty s elektrickým vyhříváním! Mnohokrát mechanik vychází ven
z vyhřáté dílny a zapomíná si vzít bundu.
Moderní zdroje napájení s vysokým výkonem a kapacitou, a také vhodné materiály,
umožnily vyhotovení elektricky vyhřívaných oděvů. Jsou lehké a nebrání v pohybu. Stačí zmáčknout „tlačítko“ a je teplo.
Vesty a bundy s elektrickým vyhříváním
a regulací teploty se už zanedlouho dostanou do naší nabídky od renomované
americké firmy Milwaukee.
Pro zdvihací zařízení, spadající pod do- V případě jakýchkoliv otázek, prosím,
pravní prostředky, platí závazná pravidla kontaktujte naše Oddělení technické podtýkající se pravidelných kontrol a prohlí- pory automobilových servisů.
dek. Je nutno do servisní příručky/návodu
k obsluze (pro každý zvedák) zapsat údržbu a provedené zákroky a podepsat oprávněným servisním pracovníkem. Můžeme
to zadat sami příslušné osobě nebo firmě
s patřičným oprávněním UDT.
PIOTR
Toto vyžaduje zákon. V případě nehody
URBANEK
způsobené třetím osobám, ručíte celým
Expert,
svým majetkem za vzniklou škodu. Takže tady varuji.
ProfiAuto

Zvedáky
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PROFI SERVIS
OTÁZKY A ODPOVĚDI

NAŠI ODBORNÍCI ODPOVÍDAJÍ
Lukasz Czauderna

Poradce pro rozvoj servisů ProfiAuto
z jednoho servisního manuálu –
výrobce nepočítá s výměnou oleje v převodovce. Zvláštní otázkou
je komplikovaná stavba dnešních
jednotek, které neodpouští vynechané servisní služby.
Podle oficiálních údajů Svazu
dovozců automobilů je průměrné stáří aut na českých silnicích
15,4 let a mohou za to hlavně
dovozy starých ojetin. Po přijetí
optimistického předpokladu, že
takové vozidlo za rok najede po
„německých silnicích“ 15 tis. km,
Takovými hesly výrobci automo- tak český zákazník koupí auto
bilů přesvědčují řidiče ohledně ži- s nájezdem cca. 220 tis. kilomevotnosti svých výrobků. Zákaz- trů. S odvoláním na výpočty výník tak udělá „koupi svého života”, robců, je takové vozidlo již v pokročilém stádiu svého života, což
která za to ale vůbec nestojí.
bohužel vede k častým návštěProč tomu tak je?
Problém je v přístupu řidičů vám autoservisu.

„Součástka
nepotřebuje výměnu,
vydrží věčně”

k moderní motorizaci. Většina
z nich žije v domnění, že dobrá W124 je po najetí 100 tis. km
sotva zajeté auto. Dnes bohužel
auto s tolika najetými kilometry
často vyžaduje nákladné investice. Jinými slovy, od konce 80. let
se postupně začal měnit přístup
výrobců k tzv. „věčné životnosti“. Automobilový průmysl se stal
pouze součásti této ekonomické
strategie podniků, protože tento problém není spojen pouze
s motorizací. A tak je doba životnosti používání automobilu počítána účetními na cca. 200-250
tis. km. Takové úkoly jsou zadávány inženýrům a ti puntičkářsky
plní svou roli. O tom, že se jedná
o podvod, nemůže být řeč, protože auta jsou po 15 letech a 250
tis. najetých kilometrech předurčena k likvidaci. To je celé kouzlo reklamního hesla: Součástka
nepotřebuje výměnu, vydrží věčně. Příkladem je ukázka
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Katalyzátor už
neposlouchá?
Obvykle v takových případech
automobil začíná signalizovat
problém s rozsvěcováním kontrolky check engine. Po připojení
k diagnostickému přístroji se objevuje chyba P0420. Po odstranění závady vám mechanik řekne,
že vše funguje, ale pro jistotu to
máte sledovat. Pokud katalyzátoru opravdu dochází síly, tak se
po nějaké době chyba opět vrátí.
Navíc, auto ztrácí výkon a začíná
pracovat nerovnoměrně. V takovém případě musíte začít přemýšlet o tom, co si s tím počít.
Katalyzátor výfukových plynů,
protože takto se odborně nazývá
tato část výfukového systému, je
určen k čištění výfukových plynů
od škodlivých látek, které vznikají
při spalování paliva. Vzhledem ke

své stavbě se nejedná o zrovna
levný díl. Je pravdou, že výrobci
automobilů prohlašují, že zařízení
vydrží celou dobu, ale nepočítají
s životností delší než 200 tis. km.
Proto se obvykle po uplynutí této
doby musí katalyzátor vyměnit.
Nejdražší variantou, ale také
nejjistější, je výměna katalyzátoru za nový a originální. Po opravě
vás už nebudou obtěžovat žádné
chyby. Tato možnost však může
převyšovat hodnotu vozu, proto se pro ni jen málokterý řidič
rozhodne.
Jaké jsou tedy jiné možnosti?
Jednou z levnějších alternativ originálního katalyzátoru je
montáž univerzálního katalyzátoru výfukových plynů. Nese
to však s sebou určité riziko. Za
prvé, nemusí nutně odpovídat
tvaru a stavbě původního kusu.
Mechanik bude muset provádět
úpravy, což může vést ke ztrátě záruky. Dokonce i když jeho
rozměry budou podobné, mohou nastat problémy s nevhodným průměrem výfukového potrubí, které nebude vhodné pro
univerzální díl. Zde se opět objevuje problém spojený s úpravami. Za druhé, aby sondy pro monitorování průtoku výfukového
plynu pracovaly správně, katalyzátor musí mít vhodnou propustnost přizpůsobenou kapacitě automobilu. Vzhledem k tomu,
že univerzální díly nejsou vyráběné až s takovou přesností, musíme si vybrat mezi přibližnými
hodnotami naší kapacity. Další
problémy může vytvářet přeplňování motoru. Zatřetí, katalyzátor musí splňovat emisní normy
výfukových plynů (Euro), stejně
jako naše auto, a také nemusí mít

správně umístěné lambda sondy.
Pokud vezmeme v úvahu všechny podmínky, které se musí shodovat, aby proces čištění výfukových plynů probíhal správně,
nastává otázka, jestli není lepší připlatit si více za lepší náhradu nebo za originální díl. Pokud
vaše finance neumožňují takový nákup, svěřte koupi a montáž
zkušenému mechanikovi, který
vám poradí, zda univerzální katalyzátor dává u vašeho auta vůbec smysl.
Nejrozumnější bude investovat do kvalitní náhrady. Je pravda,
že cena bude vyšší než u univerzálního katalyzátoru, ale zároveň
bude o mnoho nižší než u originálu. Za druhé, zbavíte se potíží spojených s nevhodnými rozměry a přizpůsobením, jako
v případě univerzálního výrobku. Mechanik nebude muset nic
upravovat a záruka na díl vám zůstane.
Co nedoporučujeme
Použité díly z demontáže. Vezmeme-li v úvahu rizika spojená s nákupem katalyzátoru výfukových
plynů neznámého původu a přidáme náklady na montáž, ukáže
se, že zdánlivě nízká cena není tak
atraktivní. Nemáme žádnou jistotu, že zařízení pracuje správně,
a pokud bude fungovat, nevíme,
jak dlouho nám poslouží.
Nelegální činnost
Bohužel nejde o okrajovou záležitost. Někteří řidiči se rozhodnou katalyzátor výfukových plynů zcela odstranit. Taková činnost
je ale nelegální. Auto znečišťuje
životní prostředí a nemůže projít
technickou prohlídkou. Bohužel,
někteří diagnostici přistupují laxně ke kontrole emisí výfukových
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plynů a některým řidičům se tak Rozdíly jsou nepatrné. V labopodaří uspět u kontroly. Už ně- ratorních podmínkách dosahujakou dobu policie pravidelně jí několika procent. Pocity řidičů
provádí akce s názvem „Smog“, jsou spíše subjektivní. Natankove kterých nově zkoumá také vali jsme lepší palivo, takže to
emise výfukových plynů během přeci musí fungovat.
běžných silničních kontrol. Po- Proč to nefunguje?
kud zjistí nesrovnalosti, dosta- Protože parametry motoru nenete pokutu a bude vám ode- jsou nastaveny na zlepšené pabrán doklad o registraci vozidla. livo. Aby byly rozdíly viditelnější,
Auto je pak odtaženo na nákla- bylo by třeba modifikovat elekdy majitele.
troniku řídicího výkonu motoru
Čím se nahrazuje katalyzátor? pro vybrané palivo. To je však těžOdstraněný katalyzátor se na- ké pokaždé provádět. Většina auhrazuje injektorem. V automo- tomobilů je naprogramována na
bilech vyrobených po roce 2000 palivo standardní.
se bude chyba objevovat na dru- Je tedy zbytečné tankovat
hé sondě a motor může přechá- dražší palivo?
zet do nouzového režimu. Existují Do prémiových paliv jsou přidány
ale způsoby, jak tuto chybu obejít. obohacovací komponenty, kteTo s ohledem na nákup injektoru, ré uchovávají v čistotě vstřikovanáklady na montáž, a práce spo- če, přívodové ventily a spalovací
jené s oklamáním počítače, ale komoru. Chrání palivový systém
nestojí za námahu.
před vznikem koroze, předcházejí
Mohou se náklady na
tvorbě volné vrstvy vody v nádrži
montáž vrátit?
a redukují tření. To vše způsobuAno, uvnitř katalyzátoru se na- je, že motor pracuje tišeji, plynuchází vzácné kovy, které jsou leji a v důsledku produkuje méně
zpětně získávány na stavbu nové- výfukových plynů. Výsledkem je
ho katalyzátoru. Pokud dáte sta- čistší vnitřek motoru, který je bez
rý katalyzátor do sběrny, můžete usazenin.
získat část peněz zpět. Částečně Pro koho jsou prémiová paliva?
vám tak demontáž nefunkčního – Pro řidiče, kteří chtějí na úkor
katalyzátoru pokryje ten nový. vyšší ceny udržet vstřikovače,
spalovací komoru a ventily čisté.
– Pro ochranu automobilů, jejichž
motor je vybaven přímým vstřikováním.
– Jsou lepší při zkoušce čištění
vstřikovačů chemickými přípravky, které se mísí přímo s palivem.
Shrnutí
Podle výrobců mají prémiová pa- Prémiová paliva nezvyšují výliva z našeho auta udělat závod- kon a viditelně nepřispívají k nižší
ní vůz, a to vše navíc při menší spotřebě. Nicméně, chrání palivový systém a spalovací komospotřebě.
ru před znečištěním. Mějte na
Jak je to ve skutečnosti?

Má tankování
dražších pohonných
hmot smysl?
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paměti, že jednorázové natankování zdokonaleného paliva
nevyčistí palivový systém. Zde
je důležitá pravidelnost. Pravidelné tankování prémiových paliv
by měli vzít v úvahu především
majitelé vozidel s přímým vstřikováním. Tento postup zamezí
hromadění usazenin ve spalovací komoře.

Je dobré měnit
olej častěji, než
je to doporučeno
výrobcem?
Odpověď odborníků je pouze jedna – stojí to za to! Je však
také třeba dodat, že byste neměli
počítat se zázrakem. Tento závěr
směrujeme na průměrného řidiče,
který si koupil ojetý VAG (Volkswagenwerk Aktiengesellschaft)
za cca 120 tis. korun nebo jiný podobný přeplňovaný automobil,
který byl servisován v „různých
intervalech.“
Proč?
Pokud jsme se celoživotně špatně stravovali, nemůžeme počítat
s tím, že změnou stravovacích návyků ve stáří přispějeme k tomu,
že se ze staříka staneme mládencem plným elánu.
Odkud se vzala tato metafora?
Většina společnosti jezdí bohužel již opotřebenými automobily
z druhé ruky a zkrácení intervalů
mezi technickými kontrolami nenavrátí motoru mladistvou efektivitu. Nicméně častější výměny
oleje určitě pomohou déle udržet účinnost motoru. Čím dříve to uděláme, tím lépe pro náš

motor, protože neexistují žádné
oleje, které vydrží 30 tis. km a už
vůbec neexistují žádné takové
olejové filtry.
Závěr je jeden. Od nákupu auta
správně měnit olej, a to i přesto,
že výrobce připouští výjimky.

Proč není dobré
bagatelizovat
úniky oleje?
Protože už pár kapek může zkrátit
životnost řemene. Pokud praskne rozvodový řemen, oprava nebude levná.
Řemeny jsou vyráběny ze syntetického kaučuku, který je citlivý na chemická činidla. Zatímco
pravidelnými intervaly mohou
výrobci zabránit neočekávanému prasknutí, v případě působení
chemických látek je to mnohem
obtížnější. Proto se při kontaktu
s olejem, brzdovou nebo chladící kapalinou drasticky snižuje výdrž těchto řemenů.
Dalším faktorem ovlivňujícím
životaschopnost řemenů je stav
řemenových koleček, a také jejich
montáž. Výměna řemene se tedy
doporučuje společně s řemenovými kolečky. Pamatujte, že nejdříve je třeba eliminovat všechny
úniky, které zajisté ovlivní výdrž
řemenového pohonu.
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AUTEM PO...

ČESKOSLOVENSKU

V dalším dílu našeho seriálu vás zavedeme na dvě romantická místa, která znáte
z legendárních československých pohádek. První zastávka bude na státním
hradě Bouzov v Olomouckém kraji a druhá na zámku Bojnice v Trenčínském kraji.
50 	ProfiAuto
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e československé pohádky patří mezi klenoty, ví většina z nás. Poznáte, jaké pohádky se zde natáčely? Státní hrad Bouzov je využíván filmaři velmi hojně a mezi nejznámější filmové pohádky, které se zde natáčely, patří pohádka O princezně Jasněnce
a létajícím ševci anebo pokračování seriálu Arabela. Naopak zámek Bojnice jste mohli vidět v pohádce Šíleně smutná princezna či v italské pohádce Fantaghiro.
WWW.PROFIAUTO.INFO
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AUTEM PO... ČESKOSLOVENSKU

Filmařský pohádkový ráj
Hrad Bouzov (původně Búzov) stojí jihozápadně od města Loštice v malebné krajině Litovelska a Mohelnicka. Patří mezi
nejnavštěvovanější památky v České republice a je vyhledávaným místem světových filmařů. Romantický hrad byl založený na přelomu 13. a 14. století. Koncem
14. století bylo k hradu přistavěno předhradí. Do roku 1696 jej střídavě vlastnili
příslušníci různých českých a moravských
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PROFI ŽIVOTNÍ STYL
AUTEM PO... ČESKOSLOVENSKU

rodů, pak panství s hradem koupil Řád
německých rytířů. Dnešní podobu typického romantického sídla s cimbuřími, arkýři, střílnami a chrliči získal po rozsáhlé přestavbě v letech 1896-1910. Od roku
1945 je majetkem státu a v roce 1999 byl
prohlášen za Národní kulturní památku.
Dnes je hrad plně zařízen a vybaven obrazy, uměleckými předměty, historickým
i na míru vyrobeným nábytkem. Unikátní jsou dva funkční padací mosty a padací mříž, které mohou návštěvníci spatřit

v provozu při slavnostních příležitostech.
V podhradí hradu Bouzov se nachází areál historické zábavy s dominantou vyhlídkového Trojského koně nebo Relaxpark
Bouzov, tedy malý rodinný funpark, kde
si můžete zaskákat na obrovských trampolínách, zajezdit na motokárách či projet na 140 m dlouhé lanovce. V okolí hradu
Bouzov můžete mimo jiné navštívit Javořické jeskyně, které tvoří několik kilometrů dlouhý podzemní systém s mohutnými dómy, chodbami a propastí.
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Historie a relax na jednom místě
Zámek Bojnice svou architekturou připomíná slavné francouzské zámky na řece
Loiře a patří mezi nejromantičtější a nejnavštěvovanější kulturní památky ve střední Evropě. Zámek se tyčí na úpatí Strážovských vrchů na travertinovém kopci na
západním okraji městečka Bojnice. První
zmínky o zámku pocházejí již z roku 1113,
čímž patří Bojnický zámek mezi nejstarší
a nejvýznamnější památky na celém Slovensku.
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Zámek patřil v průběhu let významným
rodům, mezi majiteli byl uherský velmož
Matúš Čák Trenčianský ve 13. století, Matyáš Korvín v 15. století. V 16. století rodina
Thurzovců přestavěla zámek k nepoznání
až do nádherného renesančního sídla. Velkou zásluhu na nynější podobě zámku má
bratislavský architekt Josef Hubert. V roce
1938 zámek koupila firma Baťa, nicméně po
válce na základě Benešových dekretů připadl zámek státu a v roce 1970 byl prohlášen na Národní kulturní památku.

Dnes je na zámku umístěno muzeum,
které je součástí Slovenského národního muzea. Za návštěvu stojí určitě nejen
vnitřní expozice, ale také přilehlý zámecký
park s pravděpodobně nejstarší sedmisetletou lípou krále Matyáše Korvína na celém
Slovensku nebo bojnická hradní jeskyně.
Zámek však není zdaleka jediným turistickým magnetem a při návštěvě byste neměli zapomenout na termální lázně, nejstarší
zoologickou zahradu na Slovensku nebo
tradiční festival duchů a strašidel.
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Hrad Bouzov – JAK SE TAM DOSTAT

Zámek Bojnice – JAK SE TAM DOSTAT

Hrad Bouzov se nachází ve stejnojmenné vesničce jihozápadně
od Loštic na středozápadní Moravě. Autem se na hrad dostanete po dobře značené silnici č.35. Placené záchytné parkoviště je
zhruba 500 m od hradu Bouzov.

Autem projedete Trenčín a pokračujete směrem na Zvolen. Na
obchvatu Prievidze sjedete do města a podle směrovek dorazíte do nedalekých Bojnic. Placené parkoviště je pak kousek od
zámku s dobře značenou cestou.

Adresa:
Hrad Bouzov
Bouzov 8
PSČ: 78 325
E-mail: bouzov@npu.cz
Tel: +420 585 346 202
Web: www.hrad-bouzov.cz

Adresa:
Zámek Bojnice a okolí
Bojnice
972 01 Slovensko
E-mail: rezervacie@bojnicecastle.sk
Tel: +421-46-5430 624
Web: www.bojnicecastle.sk
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PROFI ŽIVOTNÍ STYL
ÚTOK PIXELŮ

Jaké modely by vás mohly zaujmout:

PIXELŮ

S televizory je to jako s auty. Prémiové verze mají vybavení, které
nejsou u jiných nižších modelů dostupné. Avšak postupem
času se dostanou i do těch levnějších verzí a možná se z něho
dokonce stane standard. Ale na to si musíme počkat.

Samsung Q950R 82” QLED

LG 88 Z 9 88” OLED

(momentálně dostupné v USA a Asii.
V Evropě budou ve čtvrtém čtvrtletí)

P

řed několika lety byl displej na
čelním skle auta, systém rozeznávání značek, kontrola udržování jízdního pruhu nebo parkovací senzor vychytávkou pouze
pro ty nejluxusnější modely aut. Dnes
nalezneme tato řešení u aut střední třídy a někde už ve standardní výbavě. S televizory 8K, které už jsou na našem trhu,
to je podobné. Jednalo se o prémiové
a nejnovější technologie, jimiž daná firma kdysi disponovala.
Mezi majiteli televizoru 8K byl proveden průzkum, jestli vidí rozdíl mezi 4K a 8K.
Ukázalo se, že podle jejich názoru 8K lépe reprodukuje hloubku obrazu a barva
je přirozenější. Lidé mají dojem, že sledují
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Sony ZG9 85”
hologram. Proč tomu tak je? Rozlišení 8K
(7680 X 4320) nabízí čtyřikrát více detailů než 4K (3840 x 2160) a 16krát více než
Full HD (1920 x 1080), který je v současnosti standardem na trhu. Obraz 8K tedy nabízí více než 33 mil. pixelů, 4K 8 mil. pixelů a Full HD pak pouze 2 mil. pixelů. Právě
díky tomu máme při sezení před 85palcovým televizorem dojem, že jsme v IMAXU.
Samozřejmě, k tomu je ještě nezbytný obraz vysílaný v tomto rozlišení. Ale dokonce
i při horších parametrech obrazu zvládají
pokročilé systémy schované v přijímačích
8K obraz slabší kvality lépe.
Otázkou je, jestli lidské oko skutečně dokáže zachytit rozdíl mezi sledováním 8K
a 4K? Dostáváme se k hranicím možností

našeho lidského oka. Pro potřeby filmů
v kinech bude jistě používáno 8K, ale ne
každý z nás bude potřebovat takové rozlišení doma.
Možná milovníci počítačových her? Při
využívání satelitního příjmu to v současnosti jistě nemá smysl.
A to je obrovské omezení, především finanční, pro televizní koncerny.
Je snadnější je porazit na internetu, a zde
jistě půjde o 8K streaming.
Televizory Full HD budou z trhu pomalu mizet. Pak se standardem okamžitě stane 4K.
A 8K budou mít najednou prémiové modely a půjde o nabídku pro lidi zbožňující
technické novinky.
WWW.PROFIAUTO.INFO
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UDRŽUJTE SE V KONDICI

Prostřednictvím osobního tréninku se
dosahuje nejvyšší možné koncentrace na
realizaci vlastních cílů. Pokud cvičení doplníme
příslušnými změnami ve způsobu stravování,
systematicky a viditelně zlepšíme stav
vlastního zdraví.

UDRŽUJTE SE
V KONDICI
Individuální cvičení s trenérem je nejefektivnější a nejbezpečnější
forma cvičení. Jedná se o ideální řešení pro ty, které odrazují
přeplněné posilovny nebo pro ty, kteří hledají individuální
cvičební program, protože chtějí dosáhnout rychlejších výsledků
než při skupinových trénincích. Ale občas není na individuální
tréninky čas. Připravili jsme pro vás šest jednoduchých
cviků, díky kterým si můžete zacvičit kdykoliv a kdekoliv.
58 	Przemysław Jendroska
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UDRŽUJTE SE V KONDICI

1. Široký dřep se závažím
- Ze široka roztáhněte nohy, nasměrujte chodidla
a kolena na vnější stranu
- Udržujte rovná záda
- Dívejte se před sebe

PROFI ŽIVOTNÍ STYL
UDRŽUJTE SE V KONDICI

2. Skok na bednu

4. Přítahy
v předklonu

- Vyskakujte a doskakujte na obě chodidla
- Během skoku vydechněte
- Pro ztížení si nasaďte posilovací gumu

- Přeneste tělesnou váhu
na opřenou ruku
- Druhou pomalu
přitahujte k boku
- Držte loket blízko těla

5. Bicepsový zdvih s činkou

6. Zvedání nohou v leže na zádech

- Během zvedání činky vydechněte
- Při spouštění činky nenarovnávejte lokty až do konce
- Dívejte se před sebe

- Mírně pokrčte kolena
- Během zvedání nohou vydechněte
- Pro ztížení poproste partnera o stahování nohou dolů

3. Mrtvý tah a pokrčování
předloktí
- Při mrtvém tahu musíte mít rovné
nohy a záda
- Sestupujte tak nízko, jak je to jen
možné, nezapomeňte při tom
dodržet správnou techniku
- Při propnutí rukou a pokrčování
předloktí držte činku nadhmatem
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SPOLEČNOST GCAR SERVICES S.R.O.

VÝHODOU NAŠÍ MALÉ FIRMY
JE INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
K POŽADAVKŮM ZÁKAZNÍKŮ
Společnost GCAR services s.r.o. působí na trhu už 22 let a v současné době
provozuje dvě prodejny v Kroměříži a Starém Městě u Uherského Hradiště
a jeden servis v Kroměříži. Díky jejich širokému sortimentu náhradních
dílů od světových výrobců se řadí mezi největší prodejce v regionu.

rekonstrukci celá firma včetně servisu přestěhovala do vlastních prostor.
V roce 2007 firma přestěhovala pobočku
z Uherského Hradiště do větších prostor ve
Starém Městě. Dalším důležitým milníkem
společnosti je rok 2011, kdy rozjela vlastní
e-shop na bázi celoevropského TecDocu.
Dále rok 2013, ve kterém firma představila
nové logo společnosti a v neposlední řadě i rok 2018, kdy se firma stala důležitým
partnerem značky ProfiAuto. „Ke vstupu
do partnerství s ProfiAuto mě vedlo přesvědčení, že společnost Moto-Profil má
jednu z nejširších nabídek na trhu,“ říká
Vladimír Hauk, majitel a zakladatel společnosti GCAR services s.r.o
„Naším cílem je pomáhat partnerům
k vyšší prosperitě a spokojenosti nejen
jich samotných, ale také především budovat spokojenost jejich zákazníků. Jsme
malá firma, ale právě proto máme k našim
stabilním zákazníkům blíž. Dokážeme se
přizpůsobit jejich individuálním požadavkům, v čemž vidím velmi podstatnou a důležitou přidanou hodnotu,“ říká Vladimír
Hauk a dodává: „Do budoucna bych rád
přesvědčil většinu automechaniků z Kroměříže a blízkého okolí, že můžeme víc
spolupracovat, ne si jen závidět a nepřát si
navzájem, protože právě tímto našim chováním podporujeme nadnárodní korporace, které našemu kraji nepřinesou žádný užitek a daně odcházejí do zahraničí.“
Firma GCAR services s.r.o. chce do budoucna kromě pomoci řidičům a servisům
přispívat na vědecký výzkum v oblasti choroby Amyotrofické laterální sklerózy neboli ALS.

S
Kontakt:
GCAR services s.r.o.
Provozovna Kroměříž
Hulínská 2351/28E, Kroměříž 767 01
E-mail: gcar@gcar.cz
Web: www.gcar.cz
Provozovna Staré město
Brněnská 1395, Staré Město 686 03
E-mail: obchod.uh@gcar.cz
Web: www.gcar.cz
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polečnost GCAR services s.r.o. dováží
a distribuuje náhradní díly pro osobní a užitkové vozy většiny světových
značek a prodává vybavení autoservisů. Samozřejmě také zajišťuje rozvoz
těchto dílů servisům a obchodům. Mezi další
služby patří kompletní mechanické práce, pneuservisní práce, diagnostika vozidel na zařízení
Bosch a Atal, 3D geometrie na technologii Hofman. Dále pak nabízí kompletní servis klimatizací a výrobu brzdového potrubí. Zajímavou
doplňkovou službou je půjčovna střešních boxů
různých velikostí.
Společnost GCAR services s.r.o. má za sebou
dlouhou historii a jejich začátky sahají až do roku 1997, kdy všechno začalo v garáži v centru historické Kroměříže. O šest let později v roce 2003
otevřeli druhou pobočku v Uherském Hradišti
a o rok později v roce 2004 firma koupila halové prostory o rozloze 530 m2, kde se po náročné
WWW.PROFIAUTO.INFO
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TIP NA PROFIAUTO SERVIS
AUTOCENTRUM MŠ S.R.O.

AUTOCENTRUM MŠ S.R.O.
Na východnom
Slovensku v obci Zalužice
(okres Michalovce)
môžete nájsť autoservis
AUTOCENTRUM MŠ s.r.o.,
ktorý prevádzkuje Milan
Šalacha. Spolu s ním tu
pracuje i jeho manželka
Silvia, dlhoročný kolega
Martin Nyistor a päť
ďalších zamestnancov.
Hlavným zameraním
tohto servisu je
oprava a údržba
cestných motorových
vozidiel, dodávkových
vozidiel a menších
nákladných vozidiel.
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Kontakt:
ProfiAuto Service
AUTOCENTRUM MŠ s.r.o.
Zalužice 444
072 34 Zalužice
Telefón: +421 919 474 959
E-mail: autocentrumms@gmail.com

V

rokoch 2012 až 2015 pracoval
Milan Šalacha ako SZČO, avšak
jeho zdravotný stav mu neumožňoval vykonávať svoju prácu v takom rozsahu, v akom by
chcel. Preto sa rozhodol, že k sebe bude
potrebovať ďalších mechanikov. Po založení spoločnosti v roku 2015 preto odkúpil nehnuteľnosť, v ktorej prevádzkuje
svoju činnosť. V nej si otvoril predajňu náhradných dielov a začal rozširovať služby

napríklad o opravy, nastavenie svetlometov, geometrie náprav, servis klimatizácií a iné.
Autoservis prešiel už mnohými úpravami
dielní, úpravou fasády a tiež opravou prístupovej cesty a oplotenia. Rozloha celého areálu, ktorý sa skladá z predajne, dielne a parkoviska, je cca 1500 m2. V areáli
firmy sa tiež nachádza karosárska dielňa
pána Kereštana. Zaujímavosťou je, že AUTOCENTRUM MŠ spolupracuje so Strednou
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odbornou školou technickou v Michalovciach. Študentom tu poskytujú výučbu
odbornej praxe pre odbor automechanik.
Súčasťou siete ProfiAuto Service sa AUTOCENTRUM MŠ stalo na začiatku tohto
roka. „Musím povedať, že to bolo presne
v tom pravom čase. Po oslovení spoločnosťou AZ Car s.r.o. sme sa rozhodli ísť do tejto spolupráce jednak s AZ Car, ale tiež i so
spoločnosťou ProfiAuto. Predtým sme boli partnermi iných spoločností, od ktorých
sme okrem sľubov a našej nespokojnosti
nedostali nič,“ hovorí Milach Šalacha, majiteľ autoservisu AUTOCENTRUM MŠ a dodáva: „ProfiAuto nám ukázalo spôsob, akým
môže naša firma naďalej smerovať.“
Keďže Milan Šalacha vie, že toto odvetvie neustále rastie, riadi sa svojím hlavným pravidlom úspechu. Tým je: Priateľský
a odborný prístup k zákazníkom a odvedenie kvalitnej práce. Vo svojom regióne
chce neustále poskytovať čo najkvalitnejšie služby za primerané ceny.

65 	

WWW.PROFIAUTO.INFO

TIP NA PROFIAUTO SERVIS
MIROSLAV SCHLOSSAREK, PUSTÁ POLOM

PROFI PARTNEŘI
SEZNAM NAŠICH PARTNERŮ

MIROSLAV SCHLOSSAREK

PUSTÁ POLOM

Pustou Polom a servis Miroslava Schlossarka
můžete najít v okrese Opava. Na začátku své
pracovní kariéry pracoval jako mistr odborného výcviku, později však založil vlastní autoservis. Ve svém oboru se pohybuje už dlouhých
32 let a za tu dobu mu pod rukama prošly stovky automobilů.

M

iroslava Schlossarka bavila motorová
vozidla už od mala. Rodiče mu proto
po skončení základní školy doporučili,
aby se tomuto oboru dále věnoval. Díky tomu se vyučil automechanikem na
Středním odborném učilišti dopravním. A jelikož ho
obor bavil, přidal si k němu ještě studium na automobilové škole v Bruntále.
Tam zjistil, že by rád své znalosti předával i ostatním. Absolvoval proto ještě Pedagogickou fakultu
v Ostravě. Díky tomu se tak mohl vrátit zpět na místo,
kde se svým studiem začínal. Na dopravním učilišti
jen vystřídal žákovskou lavici za učitelskou katedru.
Od roku 1987 si kromě učení začal přivydělávat i jako mechanik. Práce ho bavila natolik, že v roce 1995
ukončil funkci mistra odborného výcviku a pustil se
do podnikání na vlastní pěst. Pomalu tak započal
budovat servis až do dnešní podoby. V současnosti živnost provozuje se svým synem Davidem, který
jak doufá, bude jeho pokračovatelem.
„V současné době v našem servise pracují kromě mě
ještě tři výborní a špičkově vyškolení mechanici. Provádíme veškeré autoservisní práce a kompletní pneuservisní služby s využitím nejmodernější techniky,
včetně laserové 4D geometrie,“ říká majitel autoservisu Miroslav Schlossarek.
V autoservise používají moderní rovnací zařízení
i měření geometrie karosérie. Pro mechanické opravy mají čtyři stání a samozřejmostí je i zvedák. Pro
diagnostiku a měření emisí benzinových a dieselových motorů pak používají nejmodernější přístroje,
včetně osciloskopu.
K síti ProfiAuto Service se dle jeho slov dostal díky Romanovi Kotalovi z Opavy. Jinak by nejspíše byl
už dávno u konkurence. Spolupráce s ProfiAuto mu
umožňuje výhodné nákupy servisního vybavení a také náhradních dílů, které nakupuje od partnera sítě
ProfiAuto Service, jímž je společnost Rall.
Svůj autoservis by do budoucna rád rozšířil o STK,
aby jeho zákazníci měli vše pod jednou střechou. Na
otázku, v čem je lepší než jeho konkurence, Miroslav
Schlossarek odpovídá: „Provádíme kvalitní a poctivou práci, bez kutilských oprav.“ Preciznost se odráží i v jednom z jeho koníčků. V zimě totiž velmi rád
renovuje veterány.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MĚSTO

NÁZEV OBCHODU

ADRESA

Ostrava

Rall OSTRAVA

Rybářská 1222

Frýdek –
Místek

Rall FRÝDEK-MÍSTEK

Příborská 605

Opava

Rall OPAVA

Jaselská 31

Bohumín

MROAUTO AUTODÍLY
s.r.o.

Bystřice nad
Olší

POP - ART, s.r.o.

Čs. armády 360,
Pudlov
Bystřice nad Olší
1384

MĚSTO

Brno

TELEFON

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

Rall BRNO

ADRESA

Železná 713/1a

NÁZEV OBCHODU

frydekmistek@rall.cz
opava@rall.cz

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

TELEFON

WWW STRÁNKA
E-MAIL

+420 541 214 388 brno@rall.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
MĚSTO

info@rall.cz
ostrava@rall.cz

ADRESA

TELEFON

WWW STRÁNKA
E-MAIL

GCAR Services, s.r.o.

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

NITRIANSKÝ KRAJ

TELEFON

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

TRENČIANSKÝ KRAJ
Prievidza

AUTOPELA SLOVAKIA,
spol. s.r.o.

Skladová 7

Pruské

MP-Motors, s.r.o.

Pruské 559

TELEFON

Svitavy

NÁZEV OBCHODU

REAL AUTO s. r. o.

ADRESA

Větrná 935 / 2a

TELEFON

Písek

NÁZEV OBCHODU

Autostyl Písek

ADRESA

Budovcová 104/2
397 01 Písek

Bratislava
821 06 Podunajské
Biskupice

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

ŽILINSKÝ KRAJ
MĚSTO

NÁZEV OBCHODU

ADRESA

TELEFON

+420 382 216 154

WWW STRÁNKA
E-MAIL

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

TELEFON

WWW STRÁNKA
E-MAIL

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

OLOMOUCKÝ KRAJ
MĚSTO

Olomouc

MĚSTO

Košice

MĚSTO
WWW STRÁNKA
E-MAIL

szekop@szekop.sk
www.szekop.sk

DD AUTO, s.r.o.

Poprad

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

JIHOČESKÝ KRAJ
MĚSTO

WWW STRÁNKA
E-MAIL

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

PARDUBICKÝ KRAJ
MĚSTO

WWW STRÁNKA
E-MAIL

WWW STRÁNKA
E-MAIL

Bratislava

Kamenická 858/8

Staré Město

TELEFON

+421 948 281 242

Gafa Auto

+420 571 655 580 roznov@rall.cz

+420 775 649 837 akautodily@gmail.com

Galvaniho 16

Námestovo

Nezdařilova 1907

WWW STRÁNKA
E-MAIL

SZEKOP, s.r.o.

Horelica 13

Rall ROŽNOV
POD RADHOŠTĚM

TELEFON

Bratislava

Darma Slovensko

Rožnov

ADRESA

ADRESA

Čadca

Rall ZLÍN

NÁZEV OBCHODU

NÁZEV OBCHODU

WWW STRÁNKA
E-MAIL

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

BRATISLAVSKÝ KRAJ
MĚSTO

Varín 1052

Zlín

Třída Tomáše
Bati 283

MĚSTO

Rozkos 90

AZ CAR

Ohrada 2051

Rastislavova 2

Martin Kubíček

ADRESA

Varín

Rall VSETÍN

MM PARTS, s.r.o.

Humpolec

NÁZEV OBCHODU

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

Vsetín

TELEFON

VYSOČINA

MĚSTO

+420 571 110 307 vsetin@rall.cz

+420 570 334 052

Lužianky

Unhošt‘ská 346
Kročehlavy

APL Automotive s.r.o.

Na Bystričke 14

Hulínská 2351/28E

ADRESA

ADRESA

AUTOPELA SLOVAKIA,
spol. s.r.o.

GCAR Services, s.r.o.

NÁZEV OBCHODU

Kladno

NÁZEV OBCHODU

Martin

www.gcar.cz
gcar@gcar.cz

Kroměříž

MĚSTO

STŘEDOČESKÝ KRAJ
MĚSTO

+420 773 568 023

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
NÁZEV OBCHODU

WWW STRÁNKA
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NÁZEV OBCHODU

Partner Rall-Autodíly
Olomouc

Kaštanová 14

TELEFON

+420 775 085 273 autodilyolomouc@seznam.cz
www.autodilyolomouc.cz

ADRESA

Južná trieda 48/B

TELEFON

+421 557 298 880

PREŠOVSKÝ KRAJ

NÁZEV OBCHODU

AUTODIELY SLOVAKIA
TEAM, s.r.o.

ADRESA

Karpatská 81/2

TELEFON

+421 527 722 262

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

MĚSTO

Banská
Bystrica

NÁZEV OBCHODU

AUTOPELA SLOVAKIA
spol. s r.o.

WWW STRÁNKA
E-MAIL

KOŠICKÝ KRAJ

NÁZEV OBCHODU

AUTODIELY SLOVAKIA
TEAM, s.r.o.

ADRESA

ADRESA

Zvolenská cesta 37

TELEFON

WWW STRÁNKA
E-MAIL

www.autodiely.sk
autodiely@autodiely.sk

WWW STRÁNKA
E-MAIL

www.autodiely.sk
autodiely@autodiely.sk

WWW STRÁNKA
E-MAIL

+421 918 995 669 fabik@primauto.sk

Kontakty:
ProfiAuto Service Miroslav Schlossarek
Na záhumení 215
747 69 Pustá Polom
Tel.: 553 776 148
Mobil: +420 603 413 561
E-mail: schmirek@seznam.cz
Web: www.autoslosi.cz
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