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Editorial

    Vážení a milí „Autonauti“,
tohle oslovení jsem si dovolil už v 1. vydání letošního IC Journalu, kde jsem použil jistou paralelu mezi budováním 
kvalitních služeb v oblasti gastronomie, které zde rozšiřuje Pavel Maurer a jeho Grand Restaurant, a naší snahou 
uchopit distribuci náhradních dílů jinak, poskytováním servisních služeb novým, moderním způsobem. Pokud by 
Vás detaily tohoto oslovení zajímaly víc, zalovte ve Vašich archivech a otevřete vydání č. 01/2014 našeho časopisu.

Tedy, vážení Autonauti, co je nového? Inter Cars, Váš obchodní partner, letos slaví 10. výročí založení společnosti 
Inter Cars Česká republika. 

V životě člověka je 10 let poměrně nevýznamné jubileum. Dítě se pomalinku blíží do věku teenagera, v pohodě 
zvládá školu, čas od času pomůže doma. Perfektně ovládá moderní technologie, 90 % má účet na Facebooku, 
tudíž je „in“ a „cool“, připravováno těmito nástroji na nelehký život v moderní, konzumní společnosti. 

Oproti tomu 10 let existence fi rmy na trhu je dle mého soudu poměrně významným jubileem. Jednak proto, že 
mnoho subjektů se v dnešní těžké době 10 let vůbec nedožije, druhak proto, že deset let práce pro fi rmu je téměř 
1/3 pracovního života člověka. Pokud bychom se ohlédli zpět, tak každopádně můžeme říct, že to bylo 10 let 
nesmírně těžkých, ale současně neuvěřitelně krásných.

Proč těžkých a proč krásných? Ruku na srdce, většina z Vás nám na přelomu roku 2004/2005, kdy jsme reálně 
zahájili činnost na českém trhu, dávala slovy klasika „rok, maximálně dva“. Krom nálepky polské fi rmy, která zcela 
jistě začne tím, že zahájí cenovou válku, téměř každý, kdo zde již díly distribuoval nebo automobily opravoval, se 
smál systému budování distribuční sítě na bázi frančíz, našemu širokému portfoliu náhradních dílů, tzv. multibran-
dingu. Zkrátka a dobře, kdo by si na Inter Cars ČR vsadil? Nebylo jednoduché Vás přesvědčit, že jsme seriózní 
dodavatel, žádná rychlokvaška a že si v naší nabídce služeb můžete najít to, co Vám chybí a co potřebujete.

Rok se s rokem sešel, uplynulo 10 let a Vy, naši zákazníci, obchodní partneři, jste si telefonní číslo na pobočky 
Inter Cars posunuli mezi 3 – 4 nejvíce volaná. Inter Cars je jeden z mála subjektů, který na českém trhu nezměnil 
majitele, což hovoří o významné bonitě naší mateřské společnosti. Stali jsme se součástí Inter Cars Group, evrop-
ského lídra, který působí v 11 zemích Evropy. Původně „legrační“ multibranding, tzn. výběr více značek od daného 
produktu, po našem vzoru museli zařadit do nabídky se skřípěním zubů i naši konkurenti. Inter Cars, který v očích 
dnes již neexistujících distributorů vzbuzoval úsměv a pohrdání, dnes hraje významnou roli jak v Evropě, tak v Čes-
ké republice. Více než 20 distribučních míst – poboček, centrální sklad, přes 100 partnerů Q-Service, internetový 
portál pro motoristu MOTOINTEGRATOR jsou jen malým výpisem toho, co se za 10 let podařilo vybudovat.

Víte však, co na té desítce bylo nejkrásnější? V roce 2004 jsme si dali takové vnitřní krédo, které zní: „Na světě 
neexistuje síla, která by nás mohla zastavit“. Dnes můžeme říct, že nám dodávalo vnitřní sílu a hodně pomáhalo 
v těžkých chvílích, že se podařilo toto motto uvést v život a výsledkem je TOP3 v ČR a více než 6 000 Vás, zákaz-
níků, kteří využívají našich služeb v jakékoliv oblasti naší nabídky a kteří zjistili, že Inter Cars ČR je dobrá volba.

Pokud bych měl vyjádřit uplynulých 10 let jednou  větou, tak bych použil jednu pasáž současného významného 
myslitele Dona Miguela A. Ruize a jeho čtvrtou dohodu, která říká: „Vždy dělejte vše tak, jak nejlépe dovedete – ne 
více a ne méně než tak, jak to jde“. Samozřejmě ne vždy výsledek této naší snahy byl zřejmý, avšak jsem si jist, že 
každý, kdo něco vybudoval či buduje, nám menší chybky odpustil a spíše převládá pozitivní dojem. I dále budeme 
dělat vše, jak nejlépe umíme. Vnímáme to jako závazek do dalších 10 let a budeme nadále pracovat na tom, aby 
obchod s Inter Cars byl pro Vás zajímavý a výhodný.

Každé výročí by se mělo oslavit. Pravdou je, že slavit jsme již začali. Řada z Vás to poznala na vlastní kůži a využila 
některou z našich marketingových kampaní, jejichž součástí bylo čerpání benefi tů, dárků včetně možnosti získat 
automobil. Pokud nebudete za volantem, můžete se osvěžovat po celý letošní rok naší pivní desítkou atd. Prostě 
jízda na plný plyn.

Troufnu si tvrdit, že tato jízda oslav vyvrcholí 13. září na výstavě IC EXPO & FEST 2014 a věřte, bude to stát za to! 
Doufám, že s řadou z Vás budeme mít příležitost těch 10 let pořádně oslavit.

Samozřejmě 2. letošní vydání IC Journalu není zaměřeno jen na 10. výročí, naopak. Zalistujte a přesvědčte se 
na vlastní oči.  

V každém případě Vám všem děkujeme za spolupráci, neboť to, že je Inter Cars již 10 let na českém trhu, je Vaší 
zásluhou :-)  

S úctou

Martin Havlík,
výkonný ředitel 
Inter Cars Česká republika

Už 10 let na plný plyn
aneb oslavte s námi 10. výročí
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06 ... Rozšiřujeme pobočkovou síť!
Inter Cars nezadržitelně roste a dále rozšiřuje svou 
pobočkovou síť.

08 ...  Marek Matějovský: tak trochu jiný 
fotbalista

Zapomeňte na klišé o namyšlených 
a nepřístupných chlápcích, kteří nemají žádný jiný 
rozměr než ten fotbalový.

13 ...  Hlavní moderátor na IC Expo&Fest 
2014: Vojta Bernatský 

Ačkoli Vojta Bernatský moderuje hlavně sport, 
sem tam se vrhne také na tvorbu vlastních 
pořadů, pěveckou soutěž nebo na uvádění 
soukromých akcí.

14 ...  Unikátní projekt Ostrov naděje
Projekt Ostrova naděje je skutečně unikát. Nejen 
svým přístupem k dětem a celou svou základní 
myšlenkou – dát dětem novou naději a šanci 
změnit svůj nepříznivý osud k lepšímu.

16 ...  Badge engineering. Když auta 
převlékají kabát

O badge engineeringu mluvíme, když se auto 
jedné značky prodává pod jinou značkou. Nebo 
když více automobilek používá stejné díly.

18 ...  Milan Kedroň: „Lidé často netuší, 
co za skvost jim stojí ve stodole.“

V Paskově nedaleko Ostravy už přes pětadvacet 
let provozuje autoservis , který je v současnosti 
součástí sítě Q-SERVICE.

20 ...  Nejrychleji se rozvíjející síť 
servisů v Evropě 

Ano, řeč je o značce Q-SERVICE, která je 
v současnosti lídrem rozvoje v celé Evropě.

22 ...  Tajné automobilové závody:
la dolce vita za volantem

Formule 1 jsou sice zábavné a napínavé, ten pravý 
adrenalin se ale nachází zcela mimo závodní okruhy. 

24 ...  Naše tipy pro výměnu zimních
pneumatik

Na pneumatikách záleží ! A to tak, že hodně. 
Přinášíme vám několik tipů před zimou, na co si 
dát pozor a čeho se vyvarovat.

25 ...  Na co nezapomínat při údržbě 
svého vozu

Olej, fi ltr, brzdové destičky a světla si ohlídá 
u svého vozu každý z nás. Ale pozornost si 
zaslouží i další náplně a díly, které je nutno 
pravidelně udržovat.

26 ...  Renault Captur: spořivý švihák
Malé SUV, či jak se moderně nazývají – crossovery 
slaví stále větší úspěch.

28 ...  Systém kontroly tlaku v pneu nyní 
povinně!

Motoristická zimní sezóna sice ještě nezačala, ale 
servisy se na výměny pneumatik pomalu připravují 
už teď. 

29 ...  Jak se stát pilotem F1
Je to nejexkluzivnější pánský klub světa. A dostat 
se do něj je podstatně těžší, než se stát třeba 
prezidentem.

Vydavatel: Inter Cars Česká republika, s.r.o., Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4, IČ: 27156257, tel.: +420 261 344 080, fax: +420 261 344 087, email: intercarscz@intercars.cz, 
www.intercars.cz / Redakční zpracování: Inter Cars Česká republika, s.r.o., ve spolupráci s Creative Brand s. r. o. / Art Director: Radan Drmola, Václav Novák, DTP: Creative Brand s. r. o. / Autoři článků: 
Vojtěch Kopal, Miroslav Mašek, Kateřina Mikešová, Pavel Štrob, Alena Veselá, Vít Zatloukal / Fotografi e: archiv redakce, Jiří Svoboda, Vít Zatloukal, Miroslav Mašek, Shutterstock / Registrační 
číslo: MK ČR E 17689 / Vychází: 4. 9. 2014. Společnost Inter Cars Česká republika, s.r.o., neodpovídá za případné tiskové chyby.

08

18

26

41

36

34

30

30 ...  Novinky ve znamení prostoru, 
luxusu a ekologie

Druhá polovina roku 2014 přinese několik 
netrpělivě očekávaných novinek hlavně 
v segmentu prostorných limuzín a SUV. 

32 ...  Horké novinky v programu VIP 
Prémie Inter Cars

Věrnostní program pro naše obchodní partnery 
VIP Prémie Inter Cars se dále rozšiřuje a nabízí 
nové odměny.

34 ...  5+1 tip pro váš naftový motor
Vznětové motory, nafťáky, diesely… Pokud máte 
jeden z nich, měli byste mu věnovat náležitou péči.

35 ...   eCall: Když automobily umí volat 
o pomoc

Děsíte se momentu, kdy byste se při vší smůle 
stali účastníky dopravní nehody tak nepříjemné, že 
byste neměli šanci zavolat záchranku, a ani v okolí 
by nebyl nikdo, kdo by mohl pomoct?

36 ...  Aleš Loprais: Jak s královnou 
z Frenštátu pokořili Jižní Ameriku

Určitě znáte přísloví o jablku, které nepadá daleko 
od stromu … V případě Aleše Lopraise to platí 
především ve vztahu k jeho strýci Karlovi...

38 ...  Nejnovější dodávka autofórů 
od Inter Cars!

39 ...  V čem jezdí celebrity
Jestliže v zahraničí se mezi celebritami začíná 
vedle luxusních značek a superrychlých 
automobilů prosazovat trend alternativních 
pohonů typu elektřina nebo vodík, u nás se zatím 
jede hlavně na ten luxus. 

40 ...  Ještě lepší a vychytanější 
motointegrator.cz!

Náš unikátní e-shop s náhradnímí díly a doplňky 
na auta je opět o něco lepší a uživatelsky 
přátelštější. 

41 ... Novinky ze světa trucků
Nákladní vozy se stále více proměňují ve velmi 
moderní koráby silnic nabité špičkovou 
elektronikou, pohodlím a také vyspělými jízdními 
vlastnostmi. A navíc – stále více se myslí i na jejich 
design.

42 ... Pro trucky to nejlepší!
Další velmi rychle se rozvíjejícím konceptem 
zastřešeným Inter Cars je Q-SERVICE TRUCK, síť 
špičkových servisů pro nákladní vozy a autobusy. 

43 ... Aby stěrače stíraly...
Známá hláška z fi lmu Vrchní prchni už dávno 
zlidověla, bohužel péče o stěrače u motoristů 
na prvním místě vždy není. 

44 ...  Auta jako stvořená pro ženy
Jistě, auta kupují chlapi a o auta se starají chlapi, 
ale ženy si je přece jen občas půjčují.

46 ... Patří do naší IC rodiny
Do naší pomyslné rodiny nepatří jen zákazníci, 
partneři či dodavatelné. Její nedílnou součástí jsou 
také ti, kteří potřebují pomoc. I proto je součástí 
IC Rodiny také Dětský domov Boženy Hrejsové 
ve Strážnici.
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Porazit temnou noc
Nejnovější halogenové autožárovky a xenonové výbojky OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED znamenají 
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Novinky

18. pobočkou se nedávno stala pobočka 
v Liberci. V nově vybudovaných prostorách 
je na skladové ploše o rozměrech 300 m2 
k dispozici více než 3 500 nejžádanějších 
položek z našeho sortimentu. A jako vždy je 
závoz prováděn hned několikrát denně, aby 
náhradní díly byly co nejrychleji tam, kde je 
potřebujete.

19. pobočku jsme otevřeli ve Znojmě. Jede-
me dál na plný plyn a nová pobočka ve Znoj-
mě o rozměrech 640 m2 nabízí svým klientům 
více než 5 000 nejžádanějších položek z na-
šeho sortimentu. A opět závoz je prováděn 
hned několikrát denně, aby náhradní díly byly 
co nejrychleji tam, kde je potřebujete.

KONTAKTY:
Inter Cars Liberec
Doubská 1207 (vedle BauMaxu)
Tel: 482 710 172
Mobil: 727 945 407
E-mail: liberec@intercars.eu

Inter Cars Znojmo
Uhelná 3809/9
Mobil: 727 870 882, 727 870 883
E-mail: znojmo@intercars.eu

Inter Cars Mladá Boleslav
Průmyslová 829
Mobil: 727 971 930 930
E-mail: mlada.boleslav@intercars.eu

Plzeň

Písek

Ústí nad Labem

Říčany

Jihlava

České 
Budějovice

Jičín

Mladá Boleslav
Liberec

Hradec Králové

Ostrava

Olomouc

ZlínBrno

Znojmo

Velké 
Meziříčí

Kladno
Praha 1, 2, 3

Liberec

Mladá Boleslav

Znojmo

NNoovviinkyy

Rozšiřujeme
pobočkovou síť!
INTER CARS NEZADRŽITELNĚ ROSTE A DÁLE ROZŠIŘUJE SVOU 
POBOČKOVOU SÍŤ. CHCEME BÝT SVÝM ZÁKAZNÍKŮM CO 
NEJBLÍŽE A POSKYTOVAT JIM VŽDY 100% SERVIS NA NEJVYŠŠÍ 
ÚROVNI. NAŠÍ NEJNOVĚJŠÍ, JIŽ 20. POBOČKU V ČR NAJDETE 
V MLADÉ BOLESLAVI. DISPONUJE SKLADEM O ROZLOZE 400 M2, 
KDE JE K DISPOZICI VÍCE NEŽ 8 000 NEJŽÁDANĚJŠÍCH POLOŽEK 
ZE SORTIMENTU NÁHRADNÍCH DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO 
OSOBNÍ A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY, MOTOCYKLY A DÍLENSKÉHO 
VYBAVENÍ K OKAMŽITÉMU ODBĚRU.
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Nejvyšší výhru v naší velké jarní SMS 
soutěži získal Petr Holouš, zákazník 
pobočky Praha-Chabry, a rozhodl 
se pro Citroen DS3 Cabrio. Soutěž 
slavila velký úspěch a celkem do ní 
přišlo víc než 5 000 SMS. Jen pro 
stručnou rekapitulaci – hrálo se 
o hlavní ceny: Citroen DS3 Cabrio, 
Harley Davidson Sportster nebo 
Can-Am Commander. Za každou 
SMS jste dostali body do VIP Prémie 
a každý týden byl zároveň vylosován 

jeden výherce 100 bodů do VIP Pré-
mie (1 bod odpovídá hodnotě 100 
Kč). Díky za vaši přízeň a určitě už 
brzy přichystáme další lákavou akci!

Společnost Inter Cars patří mezi největší 
distributory náhradních dílů pro osobní 
a nákladní automobily v Evropě. V součas-
né době má skupina Inter Cars vybudova-
né pobočky v 11 zemích střední, východní 
a jihovýchodní Evropy, zastoupení v Itálii 
a Belgii. Inter Cars Group zaměstnává 
více než 5 000 zaměstnanců, zahrnuje 
přes 150 poboček a je územně největším 
distributorem náhradních dílů v evrop-
ském měřítku. Ve svém sortimentu má 
Inter Cars více než 1 000 000 položek 
od více než 250 největších světových vý-
robců. Základním kamenem dokonalého 
zásobování je moderní logistické centrum, 
které se nachází nedaleko Varšavy. Jeho 
celková plocha je 17 000 m2 (!) a patří mezi 
největší a nejmodernější sklady automobi-
lových dílů v Evropě. Letošní rok není jen 
ve znamení expanze Inter Cars v ČR, ale 
společnost posiluje i v Evropě. Posledním 
přírůstkem v rodině IC je Slovinsko.

Inter Cars
roste i v Evropě

20072014

2007

2005

2004

1990

2000

2008

2011

Novinky

10
let v ČR

2004

2014

y p y

Vítěz velké SMS soutěže 
odjíždí kabrioletem! Nakupte na jednu fakturu za minimálně 5 000 Kč. Pošlete SMS na číslo 900 11 03 ve tvaru: INTERCARS mezera ZÁKAZNICKÉ 

ČÍSLO mezera ČÍSLO FAKTURY. A jste ve hře hned o tři skvělé ceny! Soutěží a vyhrává každá vaše SMS během celé soutěže.

100 bodů

10 bodů

Oslavte s námi 10. výročí Inter Cars v České republice 

pořádnou jízdou za výhrami! 

10
let v ČR

2004

2014

Harley Davidson 
Sportster XL 883N IRON 883

Čtyřkolka Can-Am Commander 800

Citroën DS3 Cabrio

ULOVTE SI VÝHRUV SMS SOUTĚŽI!

KAŽDÁ SMS VYHRÁVÁ!

Každý týden v pátek jedna SMS vyhrává 100 bodů do VIP Prémie!
Každá SMS automaticky vyhrává 10 bodů do VIP Prémie!

100 bodů do VIP Prémie odpovídá 10 000 Kč vašeho běžného obratu!

10 bodů do VIP Prémie odpovídá 1 000 Kč vašeho běžného obratu!

Cena SMS je 3 Kč. Technicky zajišťuje ATS. Infolinka: 296 363 199, info@atspraha.cz. www.platmobilem.cz. 

Případné změny pravidel soutěže a cen vyhrazeny. Podrobná pravidla soutěže najdete na www.intercars.cz. 

Soutěž probíhá 10 týdnů od 1. 4. do 9. 6. 2014
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ZAPOMEŇTE NA KLIŠÉ O NAMYŠLENÝCH A NE-
PŘÍSTUPNÝCH CHLÁPCÍCH, KTEŘÍ NEMAJÍ ŽÁD-
NÝ JINÝ ROZMĚR NEŽ TEN FOTBALOVÝ. MAREK 
MATĚJOVSKÝ JE FOTBALISTA ÚPLNĚ JINÉHO 
KALIBRU. TENHLE SYMPATICKÝ MLADÝ MUŽ 
VÁS RYCHLE VYVEDE Z OMYLU, ŽE FOTBALISTÉ 
MYSLÍ JEN NA SVOU IMAGE. 

Marek Matějovský s fotbalem začínal v FK 
Mladá Boleslav a přes anglický FC Reading 
se dostal až do pražské Sparty, kde působí 
již pátou sezonu. Do Prahy by se přesto 
stěhovat nechtěl, a tak raději několikrát 
týdně dojíždí z Mladé Boleslavi, kde stále 
bydlí s celou rodinou.
Už nějaký ten pátek hrajete za praž-
skou Spartu, je to pro vás srdeční 
záležitost?
Už jsem v Praze spoustu let, a nějaký vztah 
už jsem k týmu přece jen získal, takže se 
opravdu dá říct, že to je klub mého srdce. 
Boleslav tam sice má také svoje místo, ale 
už pátou sezonu působím na Spartě, tak 
jsem si ji oblíbil. 
Kdo byl vaším hrdinou ve fotbalových 
začátcích?
Když jsem byl malý, byl populární Diego 
Maradona, a i když měl jisté mimofotbalové 
výstřelky, tak se mi vždycky líbilo to, co 
dokázal na hřišti a obdivoval jsem ho jako 
jeden ze svých hlavních vzorů. Vedle fot-
balu jsme s bráchou hodně sledovali hokej, 
takže našimi hrdiny byli i Mario Lemieux 
nebo Jaromír Jágr. 

Patříte ke zkušeným hráčům, jak jste 
hodnotil poslední MS v Brazílii, a kam 
se podle vás současný fotbal ubírá?
V Brazílii se mistrovství povedlo – postavili 
krásné stadiony a měli velkou návštěvnost. 
Výkony na MS ale ukázaly, že se současný 
světový fotbal začíná pomalu ustalovat 
na jedné úrovni, a že mezi jednotlivými 
týmy nejsou příliš velké rozdíly. Fotbal se 
všeobecně zrychluje, ale rozdíly mezi jed-
notlivými reprezentacemi a týmy se hodně 
vyrovnávají, sází zejména na svojí fyzickou 
připravenost, a už je téměř nemožné něko-
ho suverénně porážet nebo „převálcovat“.
Marka Matějovského jsme zastihli 
těsně po návratu ze soustředění Spar-
ty na fotbalovém kempu, který pořá-
dá spolu se svým bratrem. Zjišťovali 
jsme: myslíte si, že je fotbal pro kluky 
stále atraktivní?
Ačkoli se objevuje spousta mladých sportů, 
a dětí u fotbalu tak lehce ubývá, fotbal je 
neustále populární – navíc se velmi zjed-
nodušuje výběr, aby se děti mohly dostat 
do lepšího týmu. Myslím si, že jakmile 
v někom talent je, vždycky se prosadí. 

Marek Matějovský 
se narodil 20. 12. 1981 v Brandýse nad Labem. Svou profesionál-
ní fotbalovou kariéru začínal v Mladé Boleslavi, odkud v roce 2007 
přestoupil do anglického klubu FC Reading. Kvůli zdravotním 
komplikacím a opakovanému zájmu se strany FC Sparta Praha 
se vrátil do Čech, a od roku 2010 je silnou oporou pražského „le-
tenského“ týmu. Se svou rodinou – manželkou Simonou a syny, 
8letým Dominikem a 3letým Benjaminem však stále bydlí v Mladé 
Boleslavi, odkud na tréninky poctivě dojíždí. Jeho oblíbeným klu-
bem ale stále zůstává ten úplně první, Slavoj Stará Boleslav.

9                                    www.q-service.eu | 
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Takže možná hvězda fotbalu už tolik nezáří 
jako v minulosti, ale nadále je jedním z těch 
sportů, kterému se věnuje nejvíc dětí.
Myslíte si, že u nás vyrůstá dost 
talentů?
Dle mého názoru je fotbal celosvětově tak 
velký fenomén, že jeho obliba jen tak nekles-
ne, a děti bude nadále lákat. Věřím, že žádný 
talent se u nás neztratí.
Co vaši synové? Baví je fotbal? Hrají ho?
Kluky do ničeho nutit nechceme, počkáme, 
co je bude bavit. Navíc mladšímu synovi jsou 
3, ten se o fotbal ještě přece jen nezajímá. 
Ten starší zkouší různé sporty a fotbal je 
jeden z nich – byl dokonce na všech roční-
cích Fotbalového kempu. Má tam spoustu 
kamarádů a baví ho to. 
A radíte mu? Hrajete spolu?
Nemám rád ani u ostatních rodičů, když se 
snaží trenérům mluvit do jejich práce, takže 
to sám příliš nedělám. Občas si ale doma 
kopneme, nejvíc se rozčiluje, když ho nene-
chám vyhrát. :-) 

Marka jsme se nemohli nezeptat 
na jeho vztah k automobilům. A jeho 
odpovědi nás opravdu překvapily. 
Zřejmě ne všichni fotbalisté a úspěšní 
sportovci jsou blázni do rychlých vozů 
a „divoké“ jízdy.

Co vy a automobily?
Zalíbila se mi značka Audi, a jako první jsme 
si pořídili větší, bezpečnější rodinné auto. 
Vedle rodinné Q7 mám doma ještě Audi A5, 
se kterou dojíždím z Boleslavi do Prahy – to 
jezdím sám a nic většího nepotřebuji. Co 
se týče motorek, k těm mám respekt, nikdy 

Rozhovor
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„Na své první auto si pamatuji dobře, 
hned poté, co jsem udělal řidičák, mi 
rodiče koupili Ladu „šestnáctistovku“, 
takže jsem začínal se „žigulíkem“ :-) 

jsem ani na žádné nejel. Pro mě je nejdůležitěj-
ší bezpečnost, podle toho svá auta vybírám.
Dodržujete předpisy? Nedělalo vám to 
problém ani během angažmá v Anglii?
Samozřejmě už jsem sem tam nějakou tu 
rychlost překročil, ale opravdu se snažím jezdit 
bezpečně, zejména vezu-li rodinu. V Anglii to 
bylo zezačátku dost náročné, sžít se s jízdou 
na druhé straně silnice a tím pádem převodov-
kou na levou ruku i přehozenými značkami mi 
dělalo potíže, ale ani tam jsem naštěstí příliš 
přestupků neměl.

Pamatujete si na své první auto?
Na své první auto si pamatuji velmi dobře, 
hned poté, co jsem udělal řidičák, mi rodiče 
koupili Ladu „šestnáctistovku“, takže jsem 
začínal se „žigulíkem“. :-) Ale jednou jsem se 
s ním dostal do příkopu a rodiče se pak báli... 
Auta jsme se museli zbavit a koupit novější, 
bezpečnější.
Jak jste zručný, pokud jde o opravy auto-
mobilů?
Naštěstí musím zaklepat, že naše auta příliš 
oprav nepotřebují. Párkrát v životě jsem už 
sice musel vyměnit pneumatiku, ale momen-
tálně mnohem spíše využívám asistenčních 
služeb a servisů Audi. Proto jsem si také tuhle 
značku oblíbil. Moderní auta už se skoro nedají 
opravit „na vlastní pěst“, tak to radši nechávám 
na odbornících. 

Fotbalový kemp Marka Matějovského…
…organizuje technicky vzato Markův bratr, 
Josef. V létě 2014 proběhl už čtvrtý ročník, 
jehož obou turnusů se zúčastnilo celkem 150 
dětí. Kemp se koná v Brandýse nad Labem, 
v rodném městě bratrů Matějovských, a jak 
říká Marek, „jeho cílem je jak navázat na tradici 
dětských táborů, tak udržet ve městě silnou fot-
balovou tradici“. Minimálně podle počtu zúčast-
něných to vypadá, že se daří, a co je rozhodně 
zajímavé – na fotbalový kemp se nebojí přihlásit 
ani holky. Jak upřesňuje Marek, většině dětí je 

kolem 6–10 let a s fotbalem už určité zkušenosti 
mají, proto jsou do programu velmi nadšené.
Marek Matějovský se kempu snaží zúčastnit 
kdykoli to jde a dětem zpestřit zážitek tím, že 
přivede na návštěvu některého ze spoluhráčů 
anebo – jako naposledy v létě – získané poháry. 
Spíš než o soustředění se tak „jedná spíš o no-
vodobý tábor se spoustou různorodých aktivit“, 
zmiňuje.
Jedním z dětí, které se mohly ve Sportcentru 
v Brandýse nad Labem přiučit pár fotbalo-
vým trikům od profíků, byl také Ludvík Blaha. 
Cestu z Dětského domova Boženy Hrejsové 
ve Strážnici mu sem umožnila fi rma Inter Cars 
v rámci projektu IC Family (více o tomto pro-
jektu na str. 46). A jak bylo vidět při tréninku, 
Ludvík to Markovi zřejmě velmi brzo minimál-
ně ve střelbě na branku pěkně nandá. :-)

Fotbalový kemp pod 
značkou Matějovský
Už 4. rokem Marek spolu se 
svým bratrem organizují pra-
videlný fotbalový kemp pro 
mladé fotbalisty v Brandýse 
nad Labem v hotelu Sport-
centrum. Mladé naděje zde 
mojí možnost potrénovat 
s opravdovou hvězdou čes-
kého fotbalu a prožít skvělé 
prázdniny. Zájem je velký. 
Více informací najdete 
na www.marek-matejovsky.cz
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IC EXPO 2014
•  Najdete zde expozice všech 

našich klíčových dodavatelů 
a partnerů

•  Největší prezentace funkční 
garážové techniky, kterou si 
sami můžete vyzkoušet 

•  Seznámíte se s posledními 
novinkami v oblasti náhradních 
dílů

•  ... a mnoho dalšího!

IC FEST 2014
• Zatraceně dobrá grilovačka
• Pivo Svijany pro všechny
• Koncert kapely Olympic Revival
• Exkluzivní koncert kapely Škwor!
• Soutěž v přezouvání pneumatik
• Ubytování ve stanech v IC kempu
• Simulátor rallye
• X-Box 360 Kinect
•  Velká večerní megashow 

s mnoha překvapeními! 

PROGRAM
•  Rallye Experience – spolujízda 

s profi  jezdcem v závodním speciálu 

•  LandRover Offroad Experience 
– sami řídíte na offroad dráze

•  Hummer Offroad Trip – projížďka 
mimo hlavní areál 

• Offroad Buggy – sami řídíte

• Čtyřkolky – sami řídíte 

•  Nafukovací skluzavka a další aktivity 
pro děti
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IC EXPO&FEST 2014

A jaký že má Vojta vztah k automobilům? 
Na dotaz, zda jsou pro něj vášní nebo nutným 
zlem odpovídá, že pro něj je to zlatá střední 
cesta, a řízení patří k jeho nejoblíbenějším 
aktivitám. „Dám hodně na design auta a pře-
devším na pohodlí a bezpečnost,“ prozrazuje. 
A co Vojta řídí? „Mám Audi A6 a jsem moc 
spokojený. Až budu jednou velký, chtěl bych 
si pořídit Porsche.“ :-) Nicméně co se týče 
předpisů, prý to s jejich dodržováním není až 
tak žhavé. „Připouštím, že jezdím rychle, ale 
v rámci určité tolerance. Nejvíc mi vadí notoričtí 
zpomalovači provozu, to pak občas nějaký 
ten předpis poruším, body ale nepočítám,“ 
tvrdí s úsměvem Vojta. S dotazem na zručnost 
ovšem u něj příliš neuspějeme, lehce mlží a při-
znává, že „odborník je odborník a sám maxi-
málně natankuju a vyměním vodu do ostřiko-
vačů.“ :-) Ostatně ani doma příliš nekutí, pouze 
občas poseká zahradu, nebo vytrhá plevel, ale 

prý si vždy raději pozve odborníky. On sám je 
zkrátka odborník přes sport a moderování.

Není divu, Vojta Bernatský patří mezi nejoblíbe-
nější tváře českého zpravodajství. Však už má 
doma také 3 sošky TýTý za 1. místo v kategorii 
Sportovní moderátor. Jeho největším sportov-
ním vzorem je Roger Federer, jehož výsledky 
bedlivě sleduje, a před fotbalovou Barcelonou 
dává přednost Spartě. I když přiznává, že fandí 
především sportům, které jsou divácky zají-
mavé, a dobře se na ně dívá. V České televizi 
už jako redaktor a moderátor pracuje 20 let, 
a to vystudoval FAMU a nikoli žurnalistiku (jak 
by se na příkladu mnoha jeho kolegů mohlo 
zdát). Takže z něj klidně mohl být třeba ka-
meraman. Ostatně zaměstnání „za kamerou“ 
má prý v záloze jako pojistku, kdyby se snad 
přestal líbit. V bližší budoucnosti by se rád vrátil 
k pokračovaní pořadu „Svět rekordů a kuriozit“, 

kterému se v České televizi s kamarádem a ko-
legou Petrem Svěceným věnovali 4 roky. Sami 
jej režírovali, psali scénář a pak ho i moderovali. 
Vojta vzpomíná, že během natáčení odhalili 
takové kuriozity, jako muže, který se protáhl 
squashovou raketou.

Vypadá to, že s Vojtou se v září rozhodně 
nudit nebudeme. A na co se Vojta na celé 
akci nejvíc těší? „Doufám, že získám kontakty 
na další velké odborníky a že bude legrace,“ 
prozrazuje, a ptá se: „Mimochodem, budou 
tam i nějaký holky?“ My slibujeme, že holky 
budou! :-) Ovšem při pokusu vytáhnout z Voj-
ty informace, zda si pro návštěvníky chystá 
nějaké překvapení, jsme bohužel neuspěli, 
„samozřejmě, že překvapení připravené mám, 
ale nesmím prý ani naznačit,“ takže nezbývá, 
než vydržet. Spolu s Vojtou tedy: „tak 13. 9. 
se těším na viděnou!“ 

Hlavní moderátor 
na IC Expo & Fest 2014: 
Vojta Bernatský
AČKOLI VOJTA BERNATSKÝ MODERUJE HLAVNĚ SPORT – JEHO DOMOVSKÝM PO-
ŘADEM JSOU BRANKY, BODY, VTEŘINY, KTERÝCH ODMODEROVAL VÍCE NEŽ 3 800 
RELACÍ – SEM TAM SE VRHNE TAKÉ NA TVORBU VLASTNÍCH POŘADŮ, PĚVECKOU 
SOUTĚŽ NEBO NA UVÁDĚNÍ SOUKROMÝCH AKCÍ. V ZÁŘÍ SE S NÍM MŮŽETE POTKAT 
(A TŘEBA SI I SPOLEČNĚ ZAZPÍVAT) V BĚLÉ POD BEZDĚZEM, NA IC EXPO&FEST 2014. 
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Vévodila mu budova kliniky, která je v provozu 
non-stop a na níž i v této pozdní hodině měli pa-
cienty s akutními případy. Ve srovnání s okolním 
světem už na první dojem působí Ostrov naděje 
jako výjimečné místo z jiného světa. To, co jsem 
viděl druhý den, mi doslova vyrazilo dech. Jako 
partner projektu, který sponzoruje výstavbu 
počítačové pracovny, knihovny a volejbalového 
a basketbalového hřiště na Ostrově naděje, 
jsem měl možnost už předtím získat nějaké 
informace o tomto projektu. Čekal jsem tedy, že 
to, co uvidím, bude dobré, ale nečekal jsem, že 
to bude dobré až tak moc.

Soběstačný systém
Celý komplex se skládá ze dvou budov sirotčin-
ce, jídelny, školky, hlavní haly, dvou budov školy, 
kliniky a domečku pro doktory. Každá budova 
má na střeše umístěny solární panely, které 
přes den akumulují energii do zásobníku. Takto 
nasbíraná energie pokryje celonoční spotřebu 
energie každé budovy – a to naprosto ekologic-
kým způsobem. Budovy, které mají umývárny 
nebo sprchy, jsou vybaveny i zařízením na solá-
rní ohřev vody. Navíc voda je i pitná díky úprav-
nám vody, do nichž se čerpá z Viktoriina jezera, 
které ostrov obklopuje. 
Funguje zde také zavlažovací systém, který 

slouží malé farmě, jež je součástí Ostrova. K ní 
patří i dva rybníky, v nichž se chovají tropické 
tilápie – ryby okounovitého typu, které se vyzna-
čují velkými přírůstky a chutným tučným masem 
a jsou vítaným zpestřením jídelníčku dětí z Os-
trova. I nedávno postavený kurník už má svoje 
osazenstvo, prvních 200 slepic denně snese 
cca 300 vajec, které opět obohatí jídelníček dětí. 
Stejně tak nových 8 ha pole, které Ostrov nadě-
je provozuje na pevnině a kvůli kterému pořídil 
i traktor, by už brzo mělo dát první úrodu. A jestli 
úroda bude dobrá, tak by se teoreticky mohl 
Ostrov naděje stát soběstačným i z pohledu 
potravinového (když už je soběstačný z pohledu 
dodávek pitné vody a elektrické energie), což je 
úctyhodný výkon, vezmeme-li v potaz, že Ost-
rov naděje musí denně nakrmit 65 dětí ze sirot-
čince a přes obědy ještě dalších 290 dětí z okolí, 
které sem docházejí do školy.

Unikát nejen africký
Projekt Ostrova naděje je skutečně unikát. 
Nejen svým přístupem k dětem a celou svou 
základní myšlenkou – dát dětem novou naději 
a šanci změnit jejich nepříznivý osud k lepšímu, 
ale také svým komplexním přístupem. Zde se 
totiž neřeší jen fragmenty celého problému. 
Nepostaví se škola pro děti, které dál umírají hla-

dem nebo na malárii nebo obráceně – nedává 
se jídlo dětem, které dál nemají přístup ke vzdě-
lání a nebudou se o sebe umět v dospělosti 
postarat. Zde se řeší celý problém komplexně 
– vzdělání, hygiena, strava, ubytování, zdraví 
a také aktivity pro děti tolik potřebné – zábava. 
Unikátním je tento projekt ještě v jedné věci – 
Ostrov naděje je zároveň Ostrovem pokroku, 
pokroku šetrného k životnímu prostředí. Tech-
nologie použité na výrobu energie, ohřev vody, 
metody farmaření, snaha o maximální recyklaci 
všech druhů odpadu, jsou důkazem toho, že 
pokrok jde dělat i bez devastace životního pro-
středí. Tento projekt je jedním z mála, které mě 
doslova nadchly a dle mého názoru má největší 
šanci v relativně blízké době dosáhnout vysněné 
soběstačnosti i ekonomicky. 
České humanistické hnutí Centra Narovinu 
a 3 500 českých sponzorů, bez jejichž pomo-
ci by Ostrov naděje nespatřil světlo světa, tak 
podle mého názoru dokázali vytvořit světový 
unikát, který by mohl sloužit jako inspirace 
jiným rozvojovým organizacím. Jsem hrdý, že 
mezi jeho podporovatele patří i společnost 
Inter Cars.

 Tomáš Kaštil, CEO
Inter Cars South International Group

Unikátní 
projekt 
Ostrov 
naděje
NAŠE AUTO SE ČÍM DÁL POMALEJI BLÍŽILO KE SVÉMU CÍLI. POSLEDNÍCH NĚKOLIK KILO-
METRŮ ASFALT Z CESTY ZMIZEL. TA SE PROMĚNILA V ROZBITOU A NEDÁVNÝMI DEŠTI ROZ-
BLÁCENOU POLNÍ CESTU. VZHLEDEM K TOMU, ŽE NA OSTROVĚ RUSINGA NENÍ K DISPOZICI 
ELEKTRICKÁ ENERGIE, BYL CELÝ OSTROV V POZDNÍ HODINU NAŠEHO PŘÍJEZDU PONOŘEN 
DO TMY. A Z TÉ SE NAJEDNOU VYNOŘIL OSVĚTLENÝ KOMPLEX OSTROVA NADĚJE…

Podporujeme

Rusinga Island je malý ostrůvek ve Viktoriině jezeře, v západní části Keni, kde žije asi 22 tisíc 
obyvatel, téměř polovinu tvoří děti do 15 let. Je to chudá oblast a choroby jako malárie, AIDS 
spolu s nedostatečnou zdravotní péčí jsou velkými problémy, které způsobují i narůstající 
počet sirotků. Centrum Narovinu společně s keňskými kolegy v roce 2005 zahájilo projekt na-
zvaný Rusinga Island – Ostrov Naděje, jehož cílem je pomoci dětem i komunitě. Náplní projek-
tu je komunitní centrum, tj. komplex zařízení, který se snaží odpovídat na problémy a potřeby 
komunity. V současné době zahrnuje sirotčinec, mateřskou školku, základní školu, vzdělávací 
centrum, ubytovací budovy kompletní zdravotní středisko s laboratoří a 8 lůžky a další budovy. 
Celkově se „Ostrov Naděje“ stará denně přibližně o 300 dětí ve věku od 3 do 12 let. Každý 
rok se zde daří být o něco blíže splnění snu o soběstačném Ostrově naděje. Více o projektu 
najdete na www.centrumnarovinu.cz/content/ostrov-nadeje-rusinga-island.
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Pohled za kulisy

Rebadging, jak se tyto aktivity také označují, je stejně starý 
jako masová produkce automobilů. Pro příklad nemusíme 
chodit daleko. V meziválečném Československu vyráběný 
Walter Junior nebyl ničím jiným než licenčním Fiatem 508 
Balilla, který se zároveň stavěl v Polsku jako Polski-Fiat 
508, ve Francii jako Simca-Fiat a v Německu jako NSU-Fiat. 
Výrobci v badge engineeringu pokračovali i v dalších letech. 
Legendární žigulík byl přepracovaný Fiat 124, Opel Kadett se 
vyráběl pod různými jmény v Evropě, Asii i Americe. 
Jak ale spolupráce výrobců vypadá dnes? Má několik po-
dob. Od prostého onálepkování auta jinou značkou přes 
převzetí části dílů až po společný vývoj na jedné platformě. 
Důvodů pro badge engineering je přitom několik. Obvykle 
úspora nákladů, jindy snaha o záchranu skomírající značky 
modely jiného výrobce nebo pokus o proniknutí na nové 
trhy. A tak do badge engineeringu vstupují i jindy nesmiřitelní 
soupeři. 

Manželství z rozumu
Vývoj nového auta stojí hodně. Tak proč si nepomoci díly, 
které už vyvinul někdo jiný? Zástupci automobilek o této „vý-
pomoci“ neradi mluví, a když už, rozhodně jí neříkají badge 
engineering. Spíše strategické partnerství nebo společný 
projekt. A divili byste se, jak neočekávaná taková partner-
ství mohou být. Třeba Mercedes a Renault. Renomovaná 

BADGE 
ENGINEERING

O BADGE ENGINEERINGU MLUVÍME, KDYŽ SE AUTO JEDNÉ 
ZNAČKY PRODÁVÁ POD JINOU ZNAČKOU. NEBO KDYŽ VÍCE 
AUTOMOBILEK POUŽÍVÁ STEJNÉ DÍLY. CO TENTO TREND 
VÝROBCŮM PŘINÁŠÍ A CO ZNAMENÁ PRO ZÁKAZNÍKY?

KDYŽ AUTA PŘEVLÉKAJÍ KABÁT 



A CO ŠKODA & BADGE ENGINEERING?
I TUZEMSKÝ VÝROBCE MÁ S BADGE ENGINEERINGEM 
ZKUŠENOSTI. FELICIA PICKUP SE V LETECH 1995–1996 
VYRÁBĚLA NA EXPORT JAKO VOLGSWAGEN CADDY. 
ŠLO O NOUZOVÉ ŘEŠENÍ, NEŽ U VW VYVINULI UŽITKOVÝ 
VŮZ VYCHÁZEJÍCÍ Z MODELU POLO. A DNES? CITIGO SE 
V BRATISLAVĚ VYRÁBÍ SPOLEČNĚ SE SVÝMI DVOJNÍKY: 
VW UP! A SEATEM MII. 

značka a výrobce, jehož vozy v poslední 
době kvalitou právě nehýří. Přesto nepomáhá 
Mercedes Renaultu, ale naopak. Např. nová 
třída C nedisponovala po vstupu na trh po-
třebnou škálou turbodieselových motorů, tak 
se u Mercedesu obrátili do Francie. Renault 
pro své modely vyvinul motor 1,6 dCi, který 

je sice proslulý „turbodírou“, ale v Německu 
na něj kývli. Trochu ho upravili, přenastavili… 
a najednou má Mercedes pro céčko v na-
bídce hned dvojici nových jednotek: C 180 
BlueTec a C 200 BlueTec. Většina zákazníků 
nic netuší a koupí si luxusní limuzínu, jejíž 
motor v zemi galského kohouta montují 
do Meganu nebo Scenicu… 

A mimochodem, velmi podobnou jednotku 
má pod kapotou i Nissan Qashqai.   
Možná si řeknete: Dobře, výjimečně se to 
dá tolerovat. Jenže badge engineering výji-
mečný není a nevyhýbá se ani top značkám. 
Znalci aut už určitě slyšeli o kvalitní řadě 
převodovek ZF. Dlouho byl její vlajkovou lodí 

špičkový osmistupňový automat. Myslíte si, 
že tenhle klenot výrobce exkluzivně dodává 
jediné automobilce? Kdepak, najdete ho 
ve vozech Audi, BMW, Jaguar, Maserati, 
Land Rover či Chrysler, ale i Bentley nebo 
Rolls-Royce. Tedy u značek, kde se právě 
za exkluzivitu platí velké peníze. Nebo jen 
za její zdání?

Nálepkování přes oceán
Překvapivě často funguje badge enginee-
ring přes oceán. Evropské automobilky se 
snaží prorazit na dost odlišném trhu s pře-
jmenovanými modely s logy místních vý-
robců na masce. Firmy z USA zase zkoušejí 
v Evropě prodávat modely, které se doma 
neuchytily. Když nevoní v tuzemsku, snad 
se jich pár prodá za vodou. Výsledky? Roz-
poruplné. Ale občas to funguje, třeba když 
správný výběr partnera dokáže vozu dodat 
nádech luxusu. Opel patří mezi německými 
značkami k méně oblíbeným, přesto má In-
signia v USA úspěch. Prodává se totiž jako 
Buick Regal a tradice této značky dodává 
autu punc honosnosti. 

Nový trh – jiná značka?
Typickým rysem badge engineeringu je 
použití jiné značky pro původní vůz jen 
na vybraných trzích. Důvody? Specifi cké 
lokální podmínky, vnímání značky nebo 
cenová náročnost zákazníků. Na Ukrajině, 
v Rusku, na Blízkém východě nebo v Jižní 
Americe se Dacie prodávají jako Renaulty. 
Dacia tam totiž nemá historii a levný původ 
nekazí pověst značky, která její modely 
přebírá. V Mexiku zase potkáte auto, které 
jako by z oka vypadlo Loganu, ale jde o Ni-
ssan Aprio. 
Ne vždy ovšem badge engineering přinese 
plánované výsledky. Totálně selhal při zá-
chraně krachujících výrobců. Třeba posled-
ní modely Saab byly převlečené vozy z dí-
len Subaru, Chevroletu a Cadillaku. A stejně 
to Saabu nepomohlo utéct hrobníkovi 
z lopaty. Špatně nastavenou strategii prostě 
nezachrání ani „vývoj“ modelů kopírováním. 
Jste si po přečtení článku jistí, že víte, 
v čem vlastně jezdíte? Nebo kde vzniklo 
auto, které si chcete koupit? Dobře se 
podívejte, kdo váš vůz vymyslel a kdo mu 
jen dal svou nálepku. Dobrým vodítkem je 
tabulka na Wikipedii: en.wikipedia.org/wiki/
List_of_badge_engineered_vehicles. 

Většina zákazníků nic netuší a koupí si luxusní 
limuzínu Mercedes, jejíž motor v zemi galského 
kohouta montují do Meganu nebo Scenicu…
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V PASKOVĚ NEDALEKO OSTRAVY UŽ PŘES PĚTADVACET LET 
PROVOZUJE AUTOSERVIS, KTERÝ JE V SOUČASNOSTI SOU-
ČÁSTÍ SÍTĚ Q-SERVICE. JEHO SRDCE VŠAK PATŘÍ VETERÁNŮM, 
NEJVÍCE MU UČAROVALY AMERICKÉ VOZY 30. LET. A TAK SE 
NEMŮŽETE DIVIT, KDYŽ MILANA KEDRONĚ POTKÁTE CESTOU 
DO PRÁCE V MODRÉM ROADSTERU WINDSOR WHITE PRINCE.

Veteráni

Jak vaše vášeň pro veterány 
vznikla?
S auty jsem se setkával už odmala v otcově 
dílně – pracoval jako automechanik a já mu 
pomáhal. Po základní škole jsem studoval 
na Střední průmyslové škole automobilní 
v Bruntále. Zajímal jsem se o historii a kon-
strukci aut. Hned po škole jsem si za dva 
tisíce koupil první Škodu Felicia. Začal jsem 
vozy opravovat a prodávat a po vysoké škole 
si pronajal servis. Jednu dobu jsem se věno-
val hlavně dovozu novějších aut ze zahraničí 
a veteráni šly do pozadí, ale po čase jsem 
se k nim vrátil. Dnes v oboru pracuji pěta-
dvacet let a veteránům se intenzivně věnuji 
posledních sedm. Vždy mě fascinovaly hlavně 
motory, které považuji za vrchol technické 
dovednosti a dokonalosti. 

Popište nám ve stručnosti svou 
sbírku.
Dá se rozdělit do tří skupin. V nejcennější jsou 
pojízdní veteráni s osvědčením o registraci 
historického vozidla. Patří sem třeba Triumph 
2000 (1949) nebo Hudson Super Six (1928). 
Do druhé skupiny řadím auta pořízená k renova-
ci – např. MG Magnette 1.5 (1956), Walter Junior 
1.0 (1933) nebo Mercedes 190b Ponton (1960). 
Do třetí spadají auta poškozená a nekompletní, 
u kterých předpokládám spíše prodej nebo po-
užití na součástky. Samostatnou skupinu tvoří 
originální náhradní díly: světla, blinkry, klaksony, 
kliky, kování…

Jakým způsobem veterány 
získáváte?
Sleduji aukce v tuzemsku i v zahraničí, ale pře-

MILAN KEDROŇ
Narozen: 1965
Člen: Bez Zábran Team, Veteran 
Car Club Ostrava
Účastní se: Zámecká Rallye, Pr-
vomájová Veterán Tatra Rallye Brati-
slava, Beskyd Rallye Turzovka, Rallye 
Trnavských sto kilometrov, Rally 
v Bielsko-Biała ad. 
Největší sen: účast na Rallye Targa 
Florio a Rallye Peking-Paříž

Auto Kedroň je význam-
ným servisem v rámci 
sítě Q-SERVICE v Mo-
ravskoslezském kraji.

Inter Cars Group

„LIDÉ ČASTO NETUŠÍ, CO ZA 
SKVOST JIM STOJÍ VE STODOLE.“

MILAN KEDROŇ: 
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devším mám na cestách otevřené oči. A jakmile 
spatřím něco zajímavého, ihned jednám o pří-
padné koupi. Lidé často ani netuší, co za skvost 
jim stojí ve stodole.

Co renovace „starého“ auta 
obnáší?
Po koupi následuje shánění a studium do-
stupné dokumentace: návodů, příruček, 
výkresů a fotek. Pak, v případě renovace, 
přichází rozebrání auta do posledního šroub-
ku, kdy zjišťujeme rozsah poškození a koroze. 
Vše očistíme a ošetříme, zároveň sháníme 
a vyrábíme chybějící díly. Následuje lakování, 
sestavení, funkční zkoušky a zkušební pro-
voz. Stručný popis ale nevystihuje náročnost 
práce. Pokud auto nepotřebuje kompletní 
renovaci, necháme ho v původním stavu – 
hodnotnějším než renovovaný vůz. A když má 
auto získat status veterána, musí absolvovat 
testování komisí při některém Veteran Car 
Clubu.

Jak velký tým se péči o veterány 
věnuje?
Hlavní činností fi rmy je servis osobních a do-
dávkových aut. Renovaci veteránů se věnuji 
především já a podle individuálních potřeb 
i další zaměstnanci. V minulém roce jsme 
uvedli do provozu specializované pracoviště 
pro opravy a lakování karosérií, včetně výroby 
a oprav dřevěných částí.

Které vozy renovujete aktuálně?
Pracujeme na Tatře 57A polocabrio z roku 1957. 
A dokončujeme renovaci Porsche 911 Turbo 
z roku 1985 nebo Opelu Olympia z roku 1951. 

Jaký je to pocit, když motor reno-
vovaného vozu poprvé zapřede? 
Těžko popsatelný. V tom okamžiku mi proletí 

hlavou hodiny mravenčí práce. Snoubí se 
zde uspokojení z dobře vykonaného díla 
s pocitem hrdosti, že se nám podařilo „oživit“ 
výrobek předchozích generací.

Kterou značku máte nejraději?
Mou srdeční záležitostí jsou americké vozy 
30. let. Vesměs se jedná o zaniklé značky 
jako Hudson, Windsor, Franklin a Auburn. 
Vyráběly malé série podvozků s motory, 
na které dělaly specializované fi rmy luxusní 
karosérie na zakázku. Ve sbírce mám např. 
Franklin 4.2 (1924), Auburn 8-95 (1929) nebo 
Windsor 8-92 (1930). 

Ke kterému vozu máte nejsilnější 
vztah?
K automobilu Hudson Super Six 1928 v pů-
vodním stavu.

Který klenot vám naopak chybí? 
Sním o sportovním autě, které se účastnilo 
závodů Targa Florio. Kamarádi mě přijali 
do týmu, který se pokouší sestavit dle vý-
kresové dokumentace Tatru 12 Targa Florio 
z roku 1924. Konstruktér a pozdější ředitel 
Tatry Ledvinka si na ní ověřoval správnost 
a spolehlivost konstrukce sériového vozu. 
Neslavnější závod Tater se konal roku 1925 
na sicilské trati Targa Florio, kde vozy obsa-
dily ve své kategorii 1. a 2. místo a překonaly 
rekord. Žádný z původních automobilů se 
nezachoval, vzniklo však několik přestaveb 
standardních dvanáctek. Rád bych s kama-
rády v tomto voze absolvoval Rallye Targa 
Florio.

Mají zájemci možnost se na sbír-
ku přijít podívat?
Po telefonické dohodě určitě. A do budoucna 
plánuji otevřít stálou expozici přímo ve fi rmě.

Ano, být fandou pro veterány je 
vášeň, která má opravdu něco 
do sebe. Podle investičních od-
borníků je to zajímavý způsob, jak 
zbohatnout a zároveň naplnit srdce 
vzrušením a radostí. Do automo-
bilových veteránů se totiž vyplatí 
investovat. V roce 2013 povysko-
čily ceny veteránů o 39 procent, 
za posledních deset let se pak 
podle společnosti Knight Frank 
jejich cena průměrně zvedla o 430 
procent. Pro srovnání – ceny zlata 
za stejné období narostly o 273 
procent. „Poptávka po veteránech 
narůstá. Spolu se šperky a asijským 
uměním patří k třem nejžádanějším 
sběratelským artiklům,“ potvrzuje 
mluvčí aukční síně Bonhams. A že 
jdou stará auta na dračku, potvrzují 
i světové aukční síně. Ferrari z roku 
1964 se nedávno v New Yorku vy-
dražilo za skoro 14,5 milionu dolarů. 
A to je dvakrát víc, než se kdy stejný 
model prodal. Aukční síň Sotheby´s 
za pouhé dvě hodiny rozprodala 
celkem 31 klasických veteránů, a to 
za 63 milionů dolarů. Na jiné aukci 
se prodal Mercedes-Benz z roku 
1954 za 29,6 milionu dolarů. Je to 
vůbec nejvyšší cena, za jakou se 
kdy auto na veřejné aukci prodalo! 
Odborníci ovšem předpovídají, že 
ceny veteránů v následujících letech 
už tak rychle nahoru nepůjdou. Jen-
že stejně především platí, že největší 
zisk z veterána má člověk z toho, že 
vlastní něco, z čeho má radost.

VÁŠEŇ PRO 
VETERÁNY 
SE DÁ DOBŘE 
ZÚROČIT
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Servisní koncept Q-SERVICE byl zalo-
žen v roce 2000 společností Inter Cars. 
V devadesátých letech na základě trendů 
spojených s uvolněním trhu v autoopra-
várenských službách se začaly na ev-
ropském trhu formovat různé servisní 
koncepce, které poskytují svým členům 
podporu v mnoha různých oblastech 
a samozřejmě také konkurenční výhody. 
Mezi tzv. ”Fullservice concepts” se díky 
svému obsahu, způsobu poskytování 
podpory a svým principem zaměření 
na vysokou odbornost služeb a péči 
o zákazníka autoservisu, zařadil i koncept 
Q-SERVICE. Aktuálně nabízí své služby 
v rámci sítě Q-SERVICE cca 504 profe-
sionálních servisů v Polsku, další desítky 
servisů najdete v Maďarsku, České 
republice, na Slovensku i dalších zemích.

Garance špičkové kvality
Kvalita a péče o zákazníka na nejvyšší 
úrovni jsou základními principy sítě 
Q-SERVICE. A také otevřenost a féro-
vost. Během domlouvání opravy nebo 
technické prohlídky vozu se předem 
dozvíte cenu za opravu či servisní pro-
hlídku, kterou pak servis musí dodržet. 
Budete-li chtít, můžete si navíc náhradní 
díly sami vybrat a při samotné opravě 

asistovat – tedy dívat se mechanikovi pod 
ruce. A hlavně za stejnou kvalitu a péči 
zaplatíte o 30 až 40% méně než v auto-
rizovaném servisu! Pozor, opravovat lze 
samozřejmě i auta v záruce! Autoservisy 
v síti Q-SERVICE fungují na principu 
Right to Repair. Současná legislativa ma-
jiteli automobilu zaručuje, že automobil 
opravený v neautorizovaném servisu (se 
zachováním výrobcem nařízených postu-
pů a použitím originálních nebo kvalitou 
odpovídajících dílů) neztrácí záruku. Ne 
vždy se o tom ví a autorizované servisy 
toho rády využívají...

Qéčku patří Evropa
Ambicí značky Q-SERVICE je stát se 
vysoce kvalitní evropskou servisní sítí 
profesionálních nezávislých autoservisů. 
V současnosti pokračuje rozvoj sítě nejen 
v Polsku, Česku a na Slovensku, ale 
rovněž v Chorvatsku, Maďarsku, Rumun-
sku a v Bulharsku. Cílem je, aby červené 
Qéčko bylo vždy po ruce. Nejen v České 
republice, ale postupně v řadě dalších 
evropských zemí. I proto patří Q-SERVI-
CE mezi nejrychleji se rozvíjející evropské 
sítě autoservisů. Sami můžete vyzkoušet 
jejich kvalitu a výhodné ceny. Více infor-
mací najdete na www.q-service.eu.

Q-SERVICE

ANO, ŘEČ JE O ZNAČCE Q-SERVICE, KTERÁ 
JE V SOUČASNOSTI LÍDREM ROZVOJE V CELÉ 
EVROPĚ. SVOJI STÁLE VĚTŠÍ POPULARITU SI 
ZÍSKÁVÁ I V ČESKÉ REPUBLICE.
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Inter Cars Group

Nejrychleji 
se rozvíjející
síť servisů 
v Evropě



www.mahle-aftermarket.com
SMART PART(ner)

ŘEŠENÍ BUDOUCNOSTI PRO DÍLNU I OBCHOD

Šetřete čas i peníze 
nákupem v e-shopu

Inter Cars Group
www.motointegrator.cz

Prémiové chladící 
technologie pro 
profesionály!!

Vadné vodní čerpadlo?
Čas na výměnu 
rozvodového řemene?

Nejlepší řešení:
HEPU® sada vodního 
čerpadla 

Profesionálové samozřejmě vědí, že pří 
výměně rozvodového řemene se mění 
zároveň jak napínací a vodící klady, tak 
i vodní čerpadlo.

S HEPU sadou vodního čerpadla 
nabízíme bezpečné kompletní řešení. 
To zaručuje rychlou a bezproblémovou 
opravu a tedy i spokojeného zákazníka.

HEPU® HEPU vodní čerpadla & sady

HEPU® Autoteile GmbH 
D-32689 Hohenhausen
info@hepu.de
www.hepu.de



Autosport

Tajné
automobilové závody:

la dolce vita
 za volantem

FORMULE 1 JSOU SICE ZÁBAVNÉ A NAPÍNAVÉ, TEN PRAVÝ ADRENALIN 
SE ALE NACHÁZÍ ZCELA MIMO ZÁVODNÍ OKRUHY. ZDÁNLIVĚ TAJNÉ 
A NELEGÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ ZÁVODY PATŘÍ MNOHDY MEZI TO 
NEJZBĚSILEJŠÍ, CO DOKÁŽE AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL NABÍDNOUT. 

22                                    | www.intercars.cz



Adrenalinové automobilové závody na život 
a na smrt patří mezi klasiky fi lmového plátna – 
viděli jsme je v 70. letech nejen v Pomádě (kdy 
šlo o všechno na slavné Thunder Road), v Ší-
leném Maxovi (kdy se po australských pláních 
proháněl Mel Gibson v honičce doslova na život 
a na smrt), anebo na přelomu století v notoricky 
známé sérii Rychle a zběsile (která už – obrazně 
řečeno – zvládla objet snad celý svět).
Podíváme-li se ale na obojí zblízka, snadno 
najdeme neustále se prolínající paralely mezi 
závody a fi lmy… že by ty tajné závody neby-
ly zase až tak tajné? Stejně jako v Pomádě, 
i v Rychle a zběsile probíhají závody na prinicpu 
tzv. „drag racing“, kdy proti sobě soupeří dva 
vozy a vítězí jednoduše ten, kdo se dřív dostane 
do cíle. Tento typ souboje má samozřejmě svůj 
předobraz v pouličních závodech konaných 
v Los Angeles a v New Yorku, které se rozvinuly 
v 70. letech. V reálném světě bývají závody ale 
mnohem kratší, než jak je známe z fi lmů; jde 
spíš o takové „auto-sprinty“. A ujíždí se nejen 
soupeři, ale také policejním hlídkám.

Požitek z jízdy i za cenu 
pokuty
Další závod, jehož aktuální podoba je poněkud 
extravagantní, také našel předobraz na fi lmo-
vých plátnech – ať už se mohou organizátoři 
a současní účastníci rozčilovat jakkoli, jisté 
asociace mezi fi lmem Tajný závod (The Gum-
ball Rally) z roku 1976 a současným závodem 
Gumball 3000 se najdou velmi snadno. A nejen 
co se týče názvu :-). Mimochodem: Jedna ze 
scén The Gumball Rally se natáčela na tom 
samém místě, jako již zmiňovaná závodnická 
scéna z Pomády na Thunder Road (tak se 
oblast u řeky v Los Angeles ani nejmenuje, 
dostala tuto přezdívku pouze pro účely fi lmu). 
Jiný závod – Thunder Road Speed Bowl nemá 
se slavnou fi lmovou lokalitou nic společného. 
Vraťme se ale zpět k závodu Gumball 3000; ten 
před 17 lety začínal jako roadtrip celebrit – dle 
zakladatele, ex-závodníka Maximilliona Co-
opera, to měl být svátek propojující automobily 
s hudbou, módou a především se zábavou. 
Hlavně měl být ale utajený a mysteriózní. Dnes 
je z něj multimilionový byznys přenášený v pří-
mém přenosu. Uzavírají se kvůli němu silnice 
a podél trasy probíhají hudební festivaly. Tři 

Dolce Vita 
napříč Evropou
Ne všechny automobilové 
závody probíhající mimo 
ofi ciální okruhy ale repre-
zentují to nejšílenější, co 
fandové aut dokáží vy-
myslet. Jeden z takových 
„mírumilovných“ závodů 
– Cannonball Run – se koná 
na počest Erwina G. Bakera 
(přezdívaného právě 
Cannonball), který překo-
nával automobilové limity 
v době, kdy byly auta te-
prve v plenkách. Napří-
klad vzdálenost z jednoho 
ke druhému pobřeží USA 
ujel za 53 a půl hodiny, 
s průměrnou rychlostí 
50 km/h. A to v roce 1933! 
V 70. letech pak příběh 
jeho následovníků, kteří se 
rozhodli pokořovat tehdy 
v USA nově stanovený rych-
lostní limit 55 km/h, inspi-
roval vznik stejnojmenného 
snímku. V roce 2002 se pak 
Cannonbal Run přesunul 
do kontinentální Evropy. 
Cílem dnešních účastníků 
je ujet 4 000 kilometrů 
za 6 dní.

tisíce mil (téměř 4850 km) dlouhá trať může 
vést klidně z Miami na Ibizu (jako v roce 2014) 
a celé je to jedna velká party. Není divu, že 
při závodu Gumball 3000 slavné osobnosti 
sem tam přijdou o řidičák. A startovné? Přes 
milion korun. Účastní se tak celebrity jako 
herec David Hasselhoff s automobilem in-
spirovaným slavným seriálovým autem KITT, 
DJ David Guetta, herec Adrien Brody, rapper 
Deadmu5 se svým „Purrari 458“ ozdobeným 
pestrobarevnou Nyan-Cat, anebo majitelé au-
tomobilových skvostů typu Batman Tumbler, 
futuristické InCENArator přestavěné z Corvet-
te CR 7, či Chevrolet Camaro.
V našich končinách sice nemáme tak divoké 
závody, zato máme závody luxusní – obdobu 
populárního závodu Gumball 3000. 
Diamond Race představuje to nejdražší, co mů-
žete (nejen) na středoevropských ulicích potkat. 
Poslední ročník startoval v Brně a pokračoval 
přes Polsko, Bělorusko a Pobaltí až do Prahy.
Ovšem nelegální na obou zmiňovaných zá-
vodech už je snad jen frekvence, se kterou 
účastníci porušují rychlost v úsecích, kde pro 
ně zrovna náhodou nejsou připravena speciální 
pravidla.

Rychle a zběsile mimo 
fi lmová plátna
Přesto se ale najdou výjimky, které si s před-
pisy hlavu nelámou. Údajně nejfamóznější 
nezákonný automobilový závod se odehrává 
každý poslední srpnový víkend v ulicích 
Stockholmu. Každoročně přitahuje tisíce 
diváků, zdaleka tedy není tajný. Stále během 
něj ale funguje praxe (také známá z fi lmů), kdy 
se organizátoři a účastníci snaží zmást au-
tority ohledně reálné lokace závodu, takže je 
velmi těžké závodníky doopravdy polapit.
Ten pravý underground se ale přece jen 
odehrává jinde. V Hongkongu. Tam jsou 
závody nedílnou součástí místních alternativ-
ních subkultur a konají se snad každou noc. 
Ve spořádaných ulicích spícího města se 
závodníci řítí rychlostí až 200 km/h a policii 
se stále nedaří je dostihnout; navíc závodit 
se odváží jen úzký okruh vyvolených – jde 
totiž o závody, při kterých se jezdí rychlost-
mi, o nichž se běžný řidič snad ani neodváží 
uvažovat, obzvlášť pro jízdu po městě.

Batmanův supervůz na cestě po Torontu. Adrien Brody před závodem. David Hasselhoff

1. Lamborghini na Gumball 3000  
v tureckém v Istanbulu.

2.Audi R8 a Porsche GT3 na závodě 
v Bělehradu.1 2
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Q-SERVICE radí

Točí se správně?
Směr rotace bývá na pneumatikách naznačen šipkou, případně nápisy Inside/
Outside. Šipka tedy musí směřovat ve směru jízdy – nápis Outside musí být 
na vnější straně pneumatiky. Životnost pneumatik můžeme prodloužit také tím, 
že se pravidelně prohodí jejich pozice. Nejčastěji se prohazují přední pneuma-
tiky za zadní.

Utáhnout, ale nepřetáhnout!
Častou chybou bývá přetažení šroubů po nasazení nových pneumatik. Pře-
tažením může dojít k poškození nebo stržení závitu. Doporučuje se po ujetí 
několika kilometrů po výměně pneumatik znova dotažení šroubů zkontrolovat. 
Stejným problémem může být nedotažené kolo, poznáte to tím, že „hází“. 
Pozor, právě pneumatiky jsou tím, co vás drží na zemi!

Pečlivě vyvažujte!
Při výměně pneu si určitě nechte kola vyvážit. Vyplatí se to kvůli spotřebě, opo-
třebení i jízdnímu komfortu. Navíc vyvážení pneumatiky se mění i v důsledku 
jejího opotřebování, vlivem nerovností na silnici a ani drsné městské parkování 
mu nesvědčí. Takže vyvážení opravdu pečlivě zvažte...

Správný tlak prodlužuje životnost
Na tlaku samozřejmě velmi záleží. U pneumatik vozu i u naší tělesné schránky. 
Takže manometr do ruky a tlak upravit podle doporučení výrobce. Vyplatí se 
to i vaší peněžence – na podhuštěných či přehuštěných pneu stoupá zbytečně 
spotřeba paliva. A pak stoupá i váš tlak... 

Určitě nezapomeňte, že...
... zimní pneumatiky (u osobních aut s dezénem minimálně 4 mm) je nutné 
mít obuté v období od 1. listopadu do 31. března, a to za předpokladu, že 
na vozovce leží souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy, nebo v případě, že 
je možné takovou situaci předpokládat. Samozřejmé to je v případech, kdy 
venkovní teplota klesne pod 4 C°, sněží nebo prší při nízkých teplotách. Podle 
výkladu zákona by policie neměla pokutovat řidiče s letními pneumatikami 
v době, kdy je jasné počasí s vysokými teplotami.
... zimní pneumatiky mají na sněhu zhruba o 70 až 80 % lepší vlastnosti než 
pneumatiky letní. Když jedete na zimních pneumatikách, zkrátí se vám brzdná 
dráha zhruba o polovinu a auto vybavené zimními pneu má i lepší zrychlení.

NA PNEUMATIKÁCH ZÁLEŽÍ! A TO TAK, ŽE HODNĚ. PŘINÁŠÍME VÁM NĚKOLIK 
TIPŮ PŘED ZIMOU, NA CO SI DÁT POZOR A ČEHO SE VYVAROVAT.

NAŠE TIPY PRO VÝMĚNU 
ZIMNÍCH PNEUMATIK

Když se řekne DOT? 
Je to velmi důležitá informace, kterou najde-
te na bočnici pneumatik a udává datum výroby. 
Od roku 2000 má kód čtyři číslice místo tří. První 
dvě udávají týden výroby, druhé dvě potom rok. 
Pryžová směs totiž s věkem mění vlastnosti a nej-
později po šesti letech je na vyhození. 
Takže DOT si určitě při koupi nových i výměně 
starých pneumatik ohlídejte.
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Začněme brzdovou kapalinou. Řada řidičů ji 
nemění dlouhá léta, čímž si koleduje o pro-
blém. S jejím rostoucím stářím totiž klesá její 
bod varu, což přímo ovlivňuje práci brzd. Brzdy 
vinou staré brzdové kapaliny nedokáží vyvinout 
potřebný tlak a auto se pak chová, jakoby 
mělo poddimenzované brzdy. Naši odborníci 
z Q-SERVICE doporučují výměnu brzdové 
kapaliny každé dva roky. Vyplatí se to pro vaši 
bezpečnost! Navíc samotná výměna ani brz-
dová kapalina nejsou nijak drahé položky.

Nenápadný a přitom velmi 
důležitý
Řeč je o kabinovém neboli pylovém fi ltru. 
Spousta řidičů jeho výměnu nepovažuje 
za důležitou, takže si klidně v autě s chutí 
zakašle a nadýchá se alergenů. Přitom bez 
přehánění jde někdy o zdraví. Pylový fi ltr stojí 
jen pár stovek a jeho vliv na kvalitu vzduchu 
ve vozu je ohromný. Zvláště když ve svém 
autě vozíte děti, tak určitě myslete i na to, co 
dýchají. 

Myslete i na převodovku
Nejenom motorovým olejem je „živ“ váš 
automobil. Důležité je sledovat i intervaly 
výměn převodového oleje či oleje v diferen-
ciálu. Řada řidičů k těmto náplním přistupuje 
tak, že jsou věčné. To rozhodně není pravda. 
Navíc u starších vozů někdy dochází k jejich 
úniku a nižší množství může mít za následek 
poškození daného dílu. Kdo netuší, kdy by 
měl kterou náplň vyměnit, může se poradit se 
servisem. V síti autoservisů Q-SERVICE vám 
ochotně poradíme, kdy je správný čas na pří-
padnou výměnu.

Jak jsou na tom tlumiče?
K opotřebení tlumičů dochází pozvolna, 
takže velmi často si to ani neuvědomuje-
te. Jenže tlumiče nejsou jen o komfortu, 
ale hlavně o bezpečnosti! S opotřebenými 
tlumiči se zásadně prodlužuje brzdná dráha 
vozu, snižuje stabilita v zatáčkách i na rovi-
ně i celková stabilita vozu při vyšších rych-
lostech.

Zároveň v případě delšího provozu se 
špatnými tlumiči mohou rázy vyvolávat 
další závady automobilu. Mohou popraskat 
silentbloky motoru či převodovky, upadne 
výfuk a tak dále. I když výměna tlumičů je 
relativně nákladnější oprava, jsou už dnes 
k dispozici velmi kvalitní tlumiče z druhový-
roby za slušné ceny. 

Nezapomeňte, každá značka 
má svoje mouchy!
Kromě běžných poruch a údržby, která je 
nutná u všech vozů, jsou navíc poruchy 
a slabiny typické pro určité modely. U ně-
kterých modelů jsou to čepy, ramena a si-
lentbloky, u jiných turba a vstřiky, u dalších 
elektronika. Informujte se u odborníků, kteří 
vám ochotně poradí, na co si dát pozor. 
A rozhodně údržbu nepodceňujte! V autě 
souvisí vše se vším, a pokud nad něčím 
mávnete rukou, může se na začátku drobná 
oprava po pár tisících kilometrech proměnit 
v pořádnou „řachu.“

OLEJ, FILTR, BRZDOVÉ DESTIČKY A SVĚTLA 
SI OHLÍDÁ U SVÉHO VOZU KAŽDÝ Z NÁS. 
ALE POZORNOST SI ZASLOUŽÍ I DALŠÍ 
NÁPLNĚ A DÍLY, KTERÉ JE NUTNO 
PRAVIDELNĚ UDRŽOVAT.

OLEJ, FILTR, BRZDOVÉ DESTIČKY A SVĚTLA 
SI OHLÍDÁ U SVÉHO VOZU KAŽDÝ Z NÁS.
ALE POZORNOST SI ZASLOUŽÍ I DALŠÍ 
NÁPLNĚ A DÍLY, KTERÉ JE NUTNO
PRAVIDELNĚ UDRŽOVAT.

Na co nezapomínat
při údržbě svého vozu
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Na začátku je třeba říct, že Captur se fran-
couzskému Renaultu povedl. Láká na svůj 
originální vzhled, praktický a docela prostorný 
interiér a velmi nízkou spotřebu. Rozhodně 
to ale není žádný silniční dravec, spíše tro-
chu dámské auto – líbivé, bezpečné a ideální 
do města. I když sdílí společnou platformu pro 
Clio, ve srovnání s ním je Captur o 60 mm delší, 
o 118 mm vyšší a o 46 mm širší. Na první po-
hled je podstatně „namakanější“ než Clio, plný 
síly a výrazné robustnosti. Co se týče světlé 
výšky, Captur dostal nadprůměrných 200 mm, 
což je číslo, které byste i u podstatně většího 
SUV hledali marně. A na silnicích – zvláště 
u nás – se vyšší podvozek hodí víc než velmi. 

Individualita
Právě na ni Renault s Capturem sází. V na-
bídce si můžete vybrat z až 200 různých 

variant vnějšího vzhledu a stovku možností 
pro interiér. Vybírat můžete z několika barev 
karoserie, přidávat lze jiný odstín střechy, na-
konfi gurovat pak můžete barvy detailů, typu 
rámečků kolem mlhovek nebo masky chladi-
če a to vše ještě podtrhnout různě barevnými 
disky, respektive polepy na střechu, kapotu 
a páté dveře. Stylový design zvýrazňuje 
i kontrastní lakování střechy. To je standardně 
součástí nejvyšší výbavy Dynamique (pří-
padně za příplatek u prostředního provedení 
Expression).  Takže vzhůru ke konfi gurátoru 
a můžete si opravdu naladit naprosto originál-
ní „svoje“ auto! 

Originální a prostorný interiér
Uvnitř Capturu najdete něco z Clia (např. 
volant a většinu ovládačů), ale zároveň řadu 
nových a originálních prvků. Nejvíce změn 

prodělala přístrojová deska a dveřní oblože-
ní. V nabídce je najdete ve dvou barevných 
provedeních, černém a šedobéžovém. 
Bohužel, dominují především tvrdé plas-
ty, ale v této cenové kategorii to ani jinak 
nejde. Ovšem skvělé je využití vnitřního 
prostoru. Jen málokterý vůz u konkurence 
může nabídnout více místa, pokud vůbec 
nějaký! Důvodem je především vyšší posaz 
a posuvná lavice vzadu. Šoupat s ní může-
te v rozsahu až 160 mm. Ani delší postavy 
nemusí bojovat s prostorem pro nohy, což 
je věc v tomto segmentu velmi výjimečná. 
Zavazadelník zvládne od 377 do 455 litrů, 
podle polohy zadní sedačky, maximum, co 
Captur odveze, je 1235 l. 
Zajímavou inovaci v interiéru představují 
snímatelné potahy sedadel. Lze je v případě 
zašpinění vyprat na 30 °C nebo vyměnit 

MALÉ SUV, ČI JAK SE MODERNĚ NAZÝVAJÍ – CROSSOVERY SLAVÍ STÁLE 
VĚTŠÍ ÚSPĚCH. REAKCÍ RENAULTU NA TENTO TREND JE CAPTUR, NOVÁ 
FRANCOUZSKÁ HVĚZDA S VYŠŠÍM POSEZEM A DRSNÝM VZHLEDEM.

Renault Captur: 
spořivý švihák

Test



Renault Captur v číslech
 0,9 TCe 1,2 TCe 1,5dCi

Válců/ventilů 3/12 4/16 4/8

Zdvihový objem (cm³) 898 1197 1461

Výkon (kW/koní) 66/90 88/120 66/90

Točivý moment (Nm) 135 190 220

Převodovka/stupňů
manuální/5

automatická 
EDC/6

manuální/5

Zrychlení 0-100 km/h (s) 12,9 10,9 13,1

Maximální rychlost (km/h) 171 192 171

Průměrná spotřeba udávaná 
výrobcem (l/100 km) 4,9 5,4 3,6

Délka/výška/šířka/ rozvor (mm) 4 122/1 566/1 778/2 606

Provozní hmotnost (kg) 1 176 1 255 1 245

Objem kufru (l) 377-1 235

za nové či jinak barevné. V nabídce jsou 
tři provedení, která ladí s barevným pro-
vedením interiéru. Chytrým řešením jsou 
i plastová záda předních sedadel, která 
mají za úkol odolat kopancům od dětských 
pasažérů, případně ochránit sedadla při 
větších stěhovacích manévrech.

Vzhůru do ulic!
Renault Captur je nabízen se třemi motory: 
benzinovým tříválcem 0.9 TCe/66 kW, čtyřvál-
cem 1.2 TCe/88 kW a dieselovým 1.5 dCi/66 
kW. Všechny tři motory jsou přeplňované, 
benzinový čtyřválec je standardně osazen 
dvouspojkovou převodovkou.
Ve standardní výbavě je čtveřice airbagů, 
všechny obvyklé bezpečnostní systémy (ABS, 
EBD, ASR, ESP, CSV), posilovač řízení s varia-
bilním účinkem, centrální zamykání, elektricky 
ovládaná okna všech dveří, elektricky ovláda-
ná vnější zpětná zrcátka, tempomat s ome-
zovačem rychlosti, palubní počítač, výškově 
a podélně stavitelný volant, výškově stavitelné 
sedadlo řidiče, posuvná zadní řada sedadel 
s asymetricky dělenými a sklopnými opěradly, 
diodová denní světla, tónovaná skla, tři úchyty 
Isofi x pro upevnění dětských autosedaček 
a pětiletá záruka.
My jsme testovali verzi s dieselem 1.5 dCi/66 
kW. Ne, rozhodně to není žádný závoďák, ale 
ta spotřeba! Přestože jsme vůz nešetřili, po-
hybovala se kolem 4 litrů na 100 km. Na jednu 
nádrž tak najedete téměř 1000 kilometrů. Co 
se týče jízdních vlastností, Captur se samo-
zřejmě naklání o poznání víc než jeho silničně 
zaměřený sourozenec, ale stopu drží dobře. 
Místo obvyklého přitvrzení stabilizátorů dostal 
kvalitnější tlumiče i pružiny, díky kterým si 
v klidu poradí s drobnějšími nástrahami vo-
zovky a zároveň udrží posádku na svém místě 

i při prudkém průjezdu zatáčkami. Na sedm-
náctipalcových kolech nabízí komfort srovna-
telný s Cliem, se standardními šestnáctkami 
jej zdaleka překonává. Řízení Capturu je velmi 
snadné, což se bude líbit hlavně ženám, 
upřímně řečeno, Captur je zacílený především 
na ně a také na mladší generaci. Pro muže se 
řízení může zdát přeposilované.

To nejlepší nakonec
Tím vůbec nejchytřej-
ším řešením, které 
Captur nabízí, 
je multimediální 
systém R-Link, 
který je oprav-
du vynikající. 
Nabízí navi-
gaci Tom Tom 
a chová 
se jako chytrý telefon. R-Link je navíc 
hodně přehledný a super rychlý. A doko-
nale intuitivní, zvyknete si na něj prakticky 
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na první dotyk. Velkým plusem je dobrá 
čitelnost i na slunci. Stručně a výstižně 
na závěr: Captur se opravdu velmi pove-
dl. Zdá se, že Renault chytá druhý dech 
a chce být víc než důstojným protivníkem 
svých konkurentů.
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Co to vlastně TPMS je? 
Systém kontroly tlaku v pneumatikách, jak 
název napovídá, neustále sleduje tlak v obutí 
vozu a v případě jeho poklesu v závislosti 
na konkrétním systému například rozsvítí kon-
trolku, která řidiče upozorní, že by měl kolo 
nebo kola nahustit. TPMS může být buďto 
aktivní nebo pasivní. Aktivní systémy měří 
tlak pomocí senzorů v kole, informace z něj 
získané pak vyhodnocuje řídící jednotka vozu. 
U nepřímých systémů senzory ABS a trakce 
kontrolují rychlost otáčení a také kmitání 
jednotlivých kol – jakákoliv změna by totiž 
mohla znamenat pokles tlaku v pneumatice. 
Pasivní systémy jsou méně přesné, naroz-
díl od aktivních navíc měří, jen když je auto 
v pohybu. Aktivní systémy tak odhalí změnu 
tlaku v pneumatikách například i u delší dobu 
stojícího auta. 

Jaký systém tedy mám mít 
ve svém voze? 
Evropská směrnice pouze stanovuje povin-
nost vybavit vůz TPMS – jestli bude aktivní, 
nebo pasivní, to nechává na majiteli, respek-
tive výrobci vozu. Automobilky navíc mají 
povinnost systémy montovat do všech aut 

homologovaných pro evropský trh od listopa-
du 2012. Koncoví klienti tak musí v podstatě 
jen pamatovat na to, že při výměně obutí 
a nákupu nové sady pneumatik musí zároveň 
koupit i novou sadu snímačů. Ty se totiž musí 
vždy spárovat s řídící jednotkou vozu. 
Ne, že by na to v servisech zapomněli, ale 
řidiče by mohla překvapit vyšší cena za pře-
zouvání pneu. 

Co když na svém voze nebudu 
mít funkční TPMS? 
Když osadíte kolo bez senzoru, nebo senzor 
nespárujete, řídící jednotka to vyhodnotí, jako 
byste měli kolo zcela prázdné a rozsvítí varov-
nou kontrolku – to umí být nepříjemné. Pře-
devším ale auta, kterých se směrnice týká, 
bez funkčního TPMS nejsou způsobilá pro 
provoz na pozemních komunikacích. Nepro-
jdou tedy technickou kontrolou, kontrolovat 
funkčnost může i policie a v neposlední řadě 
i pojišťovny. Jestli jste měli funkční TPMS tak 
může hrát roli při plnění pojistných událostí. 

Výměna TPMS v síti Q-SERVICE 
V servisech Q-SERVICE se rozhodně mů-
žete spolehnout, že výměna pneu proběhne 

MOTORISTICKÁ ZIMNÍ SEZO-
NA SICE JEŠTĚ NEZAČALA, 
SERVISY SE ALE NA VÝMĚ-
NU PNEUMATIK POMALU 
PŘIPRAVUJÍ UŽ TEĎ. DŮVO-
DEM JE NOVÁ VYHLÁŠKA 
Z DÍLNY EVROPSKÉ UNIE. 
PODLE NÍ MUSÍ MÍT OD 
1. LISTOPADU TOHOTO 
ROKU VŠECHNA NOVĚ PŘI-
HLÁŠENÁ VOZIDLA NA EV-
ROPSKÉM TRHU NAINSTA-
LOVANÝ SYSTÉM KONTROLY 
TLAKU V PNEUMATIKÁCH, 
TAKZVANÝ TPMS. S TÍM 
SAMOZŘEJMĚ SOUVISÍ 
I TO, ŽE SERVISY MUSÍ BÝT 
SCHOPNÉ PROVÉST ÚDRŽ-
BU TĚCHTO SYSTÉMŮ. 

Novinky

Systém kontroly tlaku 
v pneu nyní povinně!

VÝHODY TPMS
Vyšší bezpečnost posádky vozidla
Díky včasnému informování řidiče o po-
klesu tlaku v pneumatice se lehce zabrání 
havárii způsobené například defektem.

Snížení spotřeby a opotřebení pneu
Správný tlak znamená nejvýhodnější valivý 
odpor, to znamená nižší spotřebu a také 
optimální opotřebení pneumatik.

Lepší jízdní vlastnosti
Jen správně nahuštěné pneumatiky zajistí 
ideální stopu vozidla, což je důležité v zatáč-
kách a při extrémních situacích.

vždy v souladu s nejnovějšími předpisy – 
i s těmi týkajícími se kontrolních systémů 
tlaku v pneumatikách. Všechny servisy 
Q-SERVICE disponují nejmodernějším za-
řízením, které garantuje špičkovou kvalitu 
každé opravy a samozřejmě i výměnu pneu-
matik. A to platí i pro vozy v záruce! A navíc 
ušetříte až 40% ceny oproti autorizovaným 
servisům. Svůj nejbližší Q-SERVICE najdete 
na www.q-service.eu



Řeč je o jezdcích Formule 1. V letošním roce 
do kokpitů závodních monopostů v 11 stájích 
usedá 22 pilotů. Žádná žena, ta se naposledy 
objevila v F1 v roce 1992. Tehdy se Italka Gi-
ovanna Amatiová v barvách Brabhamu třikrát 
neúspěšně pokusila projít kvalifi kací. Kupo-
divu na genderovou nevyváženost F1 zatím 
nereaguje ani žádná směrnice EU… 
Ale zpět k tomu, jak se stát pilotem F1. 

Peníze se hodí vždycky
Potřebujete hodně, ale opravdu hodně pe-
něz. Musíte začít jezdit motokárou ještě dřív, 
než začnete chodit. V těle vám místo krve 
musí kolovat benzín. Přidejte ještě ohromný 
talent a taky mega hromadu štěstí. Jo, a po-
dobně jako ve fotbale, je dobré být Němec. 
Prvním a doposud jediným českým pilotem 
Formule 1 byl Tomáš Enge. Jeho jezdecký 
vývoj, jenž ho přivedl do F1, stál údajně až 
300 miliónů Kč! Ještě nesmíme zapomenout 
na Jana Charouze, který s týmem HRT F1 
Team absolvoval volný trénink VC Brazílie 
v roce 2011, ale to byla spíše taková komická 
vložka, než opravdová účast v F1.
Bývalý pilot Formule 1 týmu Minardi, Malajec 

Alex Yoong, v odpovědi na otázku, kolik platí 
někteří piloti za to, aby jim bylo umožněno 
závodit v monopostu Formule 1, odpověděl: 
„Pokud je o pilota zájem a pokud má takový 
jezdec silné sponzorské zázemí, může se 
prosadit do Formule 1. Stejným způsobem 
získal závodní post Michael Schumacher 
nebo Ayrton Senna. Piloti v dnešní době 
platí za závodní sedačku v některém z týmů 
z konce startovního pole třeba 3,5 miliónu 
liber.“ Venezuelský pilot týmu Lotus Pastor 
Maldonado údajně svému týmu přináší až 45 
miliónů liber prostřednictvím svého sponzora 
PDVSA, největší venezuelské ropné společ-
nosti. Kolik získal bodů, se raději ani neptejte, 
ale doma ve Venezuele je nesmírnou ikonou.

Jezdit, cvičit, jezdit
Kromě peněz musíte být opravdu super 
jezdec, který na sobě stále pracuje a stále 
jezdí a jezdí a jezdí. Výhodou je cit pro motor 
a komunikace s mechaniky, protože naladění 
vozu je v F1 velmi důležité.  Rovněž nesmíte 
moc vyrůst a ani moc vážit. Žádní rambové 
se do kokpitu formule nevejdou. A vzhledem 
k tomu, že se F1  vyznačuje jednou z nejvyš-

ších srdečních frekvencí ze všech sportov-
ních disciplín na světě, musí mít pilot pořádně 
silné srdce. Po dobu bezmála dvou hodin 
závodníci vykazují v průměru 184 tepů za mi-
nutu. Přitom průměrný člověk má klidovou 
tepovou frekvenci 60 až 80 úderů za minutu. 
Žádné jiné sportovní odvětví se takovému 
vypětí nemůže vyrovnat. 
Kromě toho jezdci F1 podstupují neuvěřitel-
nou zátěž těla. Aby se vypořádali s obrovskou 
akcelerací a brzdnou silou, potřebují mít tě-
lesnou konstituci jako astronauti. Neobejdou 
se bez velmi pevných krčních svalů, silných 
bicepsů a nadloktí, aby dokázali čelit velkému 
přetížení a ovládat volant v rychlých zatáč-
kách. Fitko je proto jejich druhým domovem. 
Takže, jaký je recept na to, stát se pilotem 
F1? Naroďte se do hóóóódně bohaté rodiny. 
Od pěti let jezděte na motokáře. Pak přesed-
něte na BMW. Pořád cvičte. Jezděte. Kama-
raďte se se správnými lidmi. Nebo váš tatínek 
či maminka. Jezděte GP 3, GP 2 a podobné 
závody.  A pak to možná vyjde. Anebo je tu 
samozřejmě ještě druhá, mnohem jednodušší 
cesta. Kupte si poslední gamesku F1 na po-
čítači a můžete drandit hned!

Jak se stát pilotem F1 v šesti krocích
Krok Věk Typ závodů Počet let strávených závoděním Výše investice v Kč

1 8 až 14 Motokáry 5 až 10 0, 7 až 1,5 mil. Kč

2 14 až 16 Formule  BMW 1 až 2 4 až 8 mil. Kč

3 17 až 19 GP 3 1 až 2 6 až 10 mil. Kč

4 19 až 22 GP 2 1 až 3 10 až 20 mil. Kč

5 20 a více Testovací pilot F1 1 až 2 Plat závisí na vašich schopnostech a fi nančním zázemí týmu

6 23 a více Pilot F1 Záleží na vašich schopnostech Plat závisí na vašich schopnostech a fi nančním zázemí týmu

Jak se stát pilotem F1
JE TO NEJEXKLUZIVNĚJŠÍ PÁNSKÝ 
KLUB SVĚTA. A DOSTAT SE DO NĚJ 
JE PODSTATNĚ TĚŽŠÍ, NEŽ SE 
STÁT TŘEBA PREZIDENTEM.
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Formule 1
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Svět automobilů

Začneme v tuzemsku, kde mnoho řidičů čeká 
na příchod Škody Fabia třetí generace. V Mla-
dé Boleslavi usilují o to, aby se hatchback vy-
manil z kategorie spíše nudných aut a aby se 
lvím dílem zapojil na nárůstu prodeje. Čím toho 
chtějí dosáhnout? Designem těžícím ze  stylu 
šéfdesignéra Jozefa Kabaně. Škoda prezentu-
je novou Fabii jako „výraznou, moderní a dy-
namickou“ a zveřejněná skica tomu odpovídá. 
Nový vzhled sází na krystalické tvary a ostré 
linie i na vyváženější proporce: vůz se o 9 cm 
rozšíří a o 3 cm sníží. 
To zní dobře, ale… Koncernové pravidlo říká, že 
žádná Škoda nedostane novou techniku dříve 
než „sesterský“ model VW. A protože Fabia 
předběhne Polo o spoustu měsíců, nebude mít 
novou platformu MQB. Základním motorem se 
stane tříválcový atmosférický benziňák 1,0 MPI 
ze Citigo. Určitě půjde o pokrok oproti tříválci 
1,2 HTP, „dynamická“ s ním však Fabia nebude. 
Trumfem se naopak stane nový koncept interié-
ru připravený pro všestrannou individualizaci. 

DRUHÁ POLOVINA ROKU 2014 PŘINESE NĚKOLIK 
NETRPĚLIVĚ OČEKÁVANÝCH NOVINEK HLAVNĚ 
V SEGMENTU PROSTORNÝCH LIMUZÍN A SUV. 
KTERÉ NOVÉ MODELY UVIDÍTE NA SILNICÍCH 
NEBO VE VLASTNÍ GARÁŽI? 

Škoda Fabia

NOVINKY VE ZNAMENÍ 
PROSTORU, LUXUSU 
A EKOLOGIE



Nový Mercedes S: 
za 3 na 100
Mercedes letos ukáže konku-
renci, jak má vypadat hybridní 
vůz. Vypustí na trh bombu: 
S500 Plug-in Hybrid. Půjde 
o první luxusní sedan, který 
na 100 km spotřebuje méně 
než 3 litry paliva. Pohon zajiš-
ťuje třílitrový zážehový šesti-
válec a elektromotor. Systém 
řízení spotřeby energie naplno 
využívá potenciál elektromo-
toru, k co nejekologičtější jízdě 
přispívá i informační systém, 
který spolupracuje s navigací 
v předstihu 8 km.
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Inovované sedany z USA, 
Francie a Německa
Nejdéle očekávanou novinkou na evrop-
ském trhu je pátá generace Fordu Mondeo. 
V USA si ji prohlédli už návštěvníci detroit-
ského autosalonu v roce 2012. Ale na sta-
rém kontinentu – odklady a průtahy. Nyní 
Ford potvrdil, že vůz koncem roku konečně 
dorazí za oceán. Půjde o již okoukaný mo-
del, nebo se Ford vytasí s faceliftem jako 
omluvou za zpoždění? Nevíme, některé 
změny se na evropském Mondeu ale určitě 
projeví. Nejmenším zážehovým motorem se 
stane litrový tříválec Ecoboost, mezi moto-
rizacemi se objeví i dvě benzín-elektrické 
jednotky. Příznivcům nafty Ford nabídne 
motory 1.5 až 2.0 TDCi. Ve standardu bu-
dou k dispozici šestistupňové manuální 
převodovky, za dvouspojkový automat 
bude třeba připlatit.   
Svoji největší limuzínu v omlazeném kabátě 
v září uvede na trh i Peugeot. Faceliftovaný 
model 508 přebírá mnoho designových 
prvků z nové třistaosmičky, stejným mo-
delem se inspirovalo i ovládání klimatizace 
a rádia pomocí dotykového displeje. Potěší 
systém sledování mrtvého úhlu a couvací 
kamera. Novinku najdete i mezi motory: 
1,6 THP naladěný na 123 kW bude spojený 
s šestistupňovou manuální převodovkou 
nebo novým šestistupňovým automatem. 

A aby prostorných limuzín nebylo málo, 
v zimě se začne prodávat osmá generace 
veleúspěšného Volgswagenu Passat. Na-
váže na 22 milionů vyrobených předchůdců 
starších verzí a přinese spoustu novinek. 
Snížení hmotnosti o 85 kg má přispět k až 
20% úspoře paliva. Na výběr bude z deseti 
motorizací s výkonem od 88 do 206 kW. 
A vůbec poprvé bude pro Passat v nabídce 
hybridní pohon s vnějším nabíjením (čistě 
elektricky vůz ujede 50 km). 
Žádné z uvedených aut však nevzbudí 
takový rozruch jako Mercedes S500 Plug-in 
Hybrid. Tento klenot v sobě spojuje ma-
jestátnost třídy S a novou dimenzi úspory 
paliva. Více se o voze, který výrobce ofi ci-
álně představí koncem září ve Frankfurtu, 
dozvíte v infografi ce.    

SUV pro fajnšmekry
Na přelom roku 2014 a 2015 se mohou těšit 
i milovníci elektromobilů a SUV. A přede-
vším ti, kteří by nejraději obojí spojili do jed-
noho vozu. Americký výrobce Tesla Motors 
po úspěšném Modelu S chystá elektrické 
SUV Model X. Vůz má být prostornější, 
praktičtější a více zaměřený na ženy. Zá-
kazníci si budou moci dokoupit třetí řadu 
sedadel a kamerová zrcátka, ve standardní 
výbavě najdou pohon 4x4. Na podzim Tesla 
začne vyrábět prototypy, sériové vozy z lin-
ky začnou sjíždět začátkem roku 2015.
Přes svou inovativnost není Model X nej-

očekávanějším SUV. Za tím se musíme vy-
dat do Volva, kde připravují druhou generaci 
XC90. Zatímco první verze způsobila revolu-
ci prostorností, všestranností a bezpečností, 
dvojka zaujme moderním designem, lu-
xusním interiérem a novou modulární plat-
formou SPA. Ta přináší lepší ovladatelnost 
a dovoluje zavedení nejmodernějších bez-
pečnostních technologií. Nejpropracovaněj-
ší interiér v dějinách značky kombinuje kůži 
a dřevo s ručně opracovanými detaily, třeba 
křišťálovou hlavicí řadicí páky. Autorem pro 
Volvo netypicky „nehranatého“ vzhledu je 
nový šéfdesignér Thomas Ingenlath. A užijí 
si i hračičkové – architektura je připravená 
na testovanou technologii bezpilotního auta 
a systém komunikace mezi vozy. 

Volgswagen Passat

Tesla Motors – SUV Model X

Volvo XC90
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VIP Prémie

VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO NAŠE OBCHODNÍ 
PARTNERY VIP PRÉMIE INTER CARS SE DÁLE 
ROZŠIŘUJE A NABÍZÍ NOVÉ ODMĚNY. 

Nové zážitky s VIP Prémie Inter Cars  
Nově v našem programu najdete hotelový šek Connex Wein & Kulinarik 
zahrnující krátkou dovolenou pro 2 osoby v jednom z více než 140 hotelů. 
S tímto šekem získáváte 3 dny pobytu / 2 noci ubytování včetně snídaní 
pro 2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji plus poukázku do restaurace nebo 
na jiné hotelové služby v hodnotě 80,- EUR. Pobyt si můžete vybrat z více 
než 140 hotelů, které nabízí spojení kulinářských zážitků se skvělými víny 
v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Itálii, Francii, Maďarsku, Polsku, Slo-
vinsku, České republice a na Slovensku. Navíc u mnohých hotelů můžete 
využít výhodné nabídky na prodloužení pobytu. 

Další novinkou je Connex hotelový šek Alpenland zahrnující krátkou dovo-
lenou pro 2 osoby (3 dny pobytu / 2 noci ubytování včetně snídaní) v jed-
nom z více než 290 převážně čtyřhvězdičkových hotelů v oblasti Alp. Více 
informací o hotelech najdete na www.connexservice.com.

V rámci nabídky VIP Prémie můžete své body snadno proměnit 
i za různý sortiment a produkty, jako třeba garážovou techniku 
a servisní vybavení z nabídky Inter Cars, počítače, elektroniku, ob-
lečení, sportovní vybavení a mnohé další. VIP Prémie myslí na vás. 
Je vaší odměnou, a proto stále pracujeme na tom, aby byla odmě-
nou patřičně pestrou a lákavou. 

Jak získat body do VIP Prémie Inter Cars? Registrací 
na webové stránce www.vippremie.cz, která je zá-
kladní podmínkou členství ve VIP Prémie Inter Cars. 
Body do programu VIP Prémie se vám připisují jedenkrát do měsíce, a to 
v případě, že váš celkový nákup ve společnosti Inter Cars Česká republika 
s.r.o. přesáhl v daném měsíci hodnotu 25 000 Kč bez DPH. Následně 
se vám obrat přepočítá na body. Pro vaši dokonalou představu uvádíme 
následující údaje tak, jak budou vaše nákupy proměněny za body. 

 

Body vám připíšeme za každou obchodní transakci u nás – tzn. zboží 
zakoupené, objednané a zaplacené v cenách bez DPH. 

Další informace najdete na www.vippremie.cz.

Horké novinky 
v programu 
VIP Prémie Inter Cars  

www.vippremie.cz

•   Za nákup dílů pro osobní automobily: 
každých 100 Kč = 1 bod

•   Za nákup dílů pro nákladní automobily: 
každých 200 Kč = 1 bod

•    Za nákup garážové techniky a diagnostiky: 
každých 200 Kč = 1 bod

•   Za nákup OE dílů a dílů od externích dodavatelů: 
každých 200 Kč = 1 bod

•     Za nákup pneumatik a disků kol: 
každých 200 Kč = 1 bod

VZHŮRU 

DO ALP NEBO

ZA KULINÁŘSKÝMI 

ZÁŽITKY!



Špičkové technologie 
pro moderní autoservis
Ověřeno automechaniky po celém světě!

Opravárenské sady v originální kvalitě od LuK, INA, FAG, Ruville
V opravárenských sadách od Schaeffler Automotive Aftermarket získáváte originální kvalitu 
LuK, INA, FAG, Ruville včetně potřebného příslušenství.
Každá sada je pečlivě kompletována a testována specialisty Schaeffler Automotive Aftermarket.

• LuK Repset® 2CT – sada pro výměnu dvojité suché spojky
• LuK RepSet® DMF – sada s dvouhmotovým setrvačníkem
• INA KIT – sada pro opravy rozvodových systémů a pohonu agregátů
• FAG WheelPro – sada pro opravu ložisek kol

Více informací na:
www.schaeffler-aftermarket.com
www.RepXpert.com
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Zaostřeno na diesel

Koupit/nekoupit
Jaká je nejzásadnější chyba, kterou s die-
selem můžete udělat? Koupit si ho, i když ho 
nepotřebujete. Některé způsoby používání 
auta totiž nafťákům škodí. Diesel je ze své 
podstaty pracant – nejlépe se cítí, když může 
běžet v úzkém spektru otáček delší dobu 
a bez výrazných změn zatížení. Naftové mo-
tory jsou vhodné hlavně na dálnice a dlouhé 
cesty. Pokud žijete ve městě a většina vašich 
cest se odehrává právě tam, kupte si auto 
na benzín. A taky si nekupujte nafťák, když 
jezdíte jako závodník… Styl brzda/plyn mu 
totiž vůbec nesedí.

Nezapomeňte ohřívat…
Tohle pro zkušeného řidiče nebude žádná 
novinka. Správná provozní teplota je u dieselu 
důležitější než u kteréhokoli jiného motoru. 
Studený diesel se špatně promazává, a když 
v zimě nastartujete a ihned vyrazíte, zadělá-
váte si na problémy. Olej, který motor maže, 
svou práci odvádí nejlépe při teplotě asi 70 
stupňů. A zatímco voda se takhle zahřeje 
za pár kilometrů, oleji to trvá dobrých 15 mi-
nut jízdy (v létě asi 10 ujetých km, v zimě 20 
km). Nechte nafťáku po nastartování chvilku 
na rozehřátí – zabráníte zbytečnému opotře-
bení pohyblivých částí, vzniku větších pro-
vozních vůlí a v extrémním případě i prasknutí 
hlavy motoru.

…ale ani chladit  
O tomhle se naopak moc nemluví. Správně 
diesel „dochladit“ po delší a rychlejší jízdě 

řidiči často zapomínají. Ve většině moder-
ních nafťáků najdete turbodmychadlo, ale ne 
v každém je tahle součástka chlazená. Takže 
pokud jedete třeba několik hodin po dálnici 
a pak zamíříte k pumpě, nevypínejte diesel 
okamžitě po dupnutí na brzdu. Před plánova-
nou zastávkou jeďte o něco volněji, zpomaluj-
te plynule a po zastavení nechte motor ale-
spoň půl minuty běžet na volnoběh! Na jeho 
životnosti to určitě poznáte.

Pozor na „noname“ naftu
Naftový motor je tvrdý dříč, ale tak trochu 
i citlivka. A to hlavně na kvalitu paliva, kterým 
ho krmíte. Chcete spolehlivě fungující diesel? 
Tak zapomeňte na pochybné čerpací stanice 
s podezřele nízkou cenou nafty někde na vsi 
za zemědělským družstvem. To, co traktor 
nebo kombajn schroustá, může vaše auto 
i zabít. A jak poznáte, že jste natankovali 
nekvalitní naftu? Ucítíte, že auto hůř „táhne“ 
třeba v kopci a lehce se zvýší spotřeba. 

Kdo maže, ten jede…
…hlavně, když používá kvalitní olej. A o vý-
znamu mazání pro nafťák už jsme si řekli. 
Takže si pamatujte dvě čísla: 20 000 a 1. Prv-
ní udává počet kilometrů, po jehož ujetí byste 
měli olej nejpozději vyměnit. A druhé počet 
let, po kterém udělejte totéž. Že je to často? 
I dobré oleje toho po takové vzdálenosti nebo 
čase už mají dost. Pokud navíc jezdíte hlavně 
kratší trasy, kdy se motor pořádně neza-
hřeje, vyměňujte ho ještě častěji – ideálně 
po 10 000 km.

Kdy si koupit diesel? 
Pokud…
•  často vyrážíte na dlouhé 

cesty, třeba po dálnicích

•  míváte plně naložený kufr 
nebo těžký přívěsný vozík

•  si rádi hrajete se zpoždě-
ným návalem točivého 
momentu

•  při běžném ježdění chcete 
mít nižší spotřebu i emise

A pro milovníky chiptuningu: 
NE!
Naftové motory jsou vyladěny tak, aby přinášely 
co nejlepší poměr mezi výkonností a životností. 
Zásah do řídící jednotky navýšením výkonu a to-
čivého momentu rovnováhu naruší. Navíc chiptu-
ning nemá smysl bez úprav spojky, převodovky, 
diferenciálu a dalších součástí motoru. Dostanete 
svůj diesel do situací, pro které nebyl postaven, 
a následky na sebe nenechají dlouho čekat.

5+1 tip 
pro váš
naftový 
motor
VZNĚTOVÉ MOTORY, NAFŤÁKY, DIESELY… POKUD MÁTE JEDEN Z NICH, 
MĚLI BYSTE MU VĚNOVAT NÁLEŽITOU PÉČI. JEN TAK SE VÁM ODMĚNÍ 
SPOLEHLIVÝM PROVOZEM. NA CO SI DÁT POZOR?    
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To řešení se jmenuje eCall a v provozu by se 
mělo objevit nejpozději v roce 2017, kdy jím 
budou všechny nové automobily povinně vy-
baveny. Systém eCall se bude týkat jak zemí 
Evropské unie, tak Norska, Islandu a Švýcarska. 
V České republice momentálně navíc probíhají 
jednání, která by měla umožnit spuštění celého 
projektu už v polovině roku 2015 (což byl také 
původně plánovaný termín pro celou Evropu).

Sofi stikované volání eCall 
Projekt eCall je systém automatického tísňové-
ho volání: jakmile se vozidlo ocitne v dopravní 
nehodě, „vytočí“ speciální jednotka zabudovaná 
v přístrojové desce číslo 112 a pomocí GPS 
souřadnic automobilu vyšle na místo nehody 
zásahové jednotky. Těm poskytne informace 
o čase nehody, přesné poloze a typu vozidla, 
o směru nehody a počtu pasažérů. Celý systém 
by měl být také schopen propojit operátora 
s posádkou vozidla a umožnit mu komunikovat 
s nimi, budou-li toho schopní. Obecně se vo-
lání eCall aktivuje, jakmile systém v automobilu 
zaznamená náraz a vystřelí airbagy; eCall bude 
možné spustit také manuálně, v případě, že 
budete „pouze“ svědkem nehody.

Systém eCall se bude skládat z několika prvků – 
přístroje zabudovaného v palubní desce auto-
mobilu (In-Vehicle System, IVS), který se spojí 
s družicemi, aby zjistily polohu vozu, a následně 
skrze mobilní síť zašle na centrálu základní set 
dat o automobilu (Minimum Set of Vehicle Data, 
MSD). Tato data se následně zpracují v centrále 
(Public Safety Answefi ng Point, PSAP), odkud 
se pak operátor spojí s vozidlem, a zároveň 
kontaktuje zásahové jednotky.

Skvělé vyhlídky
Dle tvůrců systému eCall by se mělo ročně 
podařit zachránit až 2 500 životů, protože do-
jezdové časy záchranných služeb se díky tomu 
zkrátí o 40 % v obydlených oblastech a o 50 % 
v oblastech neobydlených. V České republice 
by to například znamenalo záchranu 70 lidských 
životů ročně, jak vysvětlují experti z ÚAMK, kteří 
rozjezd projektu v ČR požadují pokud možno co 
nejdříve.
Nový systém by měl stát zhruba €60 až €300, 
což bude částka, o kterou se zřejmě navýší 
cena nových automobilů; následné využívání 
služby už ale bude zdarma. Nebude tedy vy-
žadována aktivace žádné speciální SIM karty 

a placení měsíčního paušálu telefonním ope-
rátorům apod. V současnosti na podobném 
principu – kdy se automobil propojí s mobilním 
telefonem řidiče, a v případě nehody může ko-
munikovat se servisním střediskem – už fungují 
služby u některých automobilových výrobců 
jako například Volvo, BMW nebo Citroen.
Zabudovaný systém eCall by navíc mohl přinést 
mnoho benefi tů nejen v oblasti dopravních 
nehod – komunikační systém předem instalova-
ný v každém vozidle by například mohl pomoci 
při snadnějším sledování kradených vozů. To ale 
za nadstandardní příplatek.

DĚSÍTE SE MOMENTU, ŽE SE MŮŽETE STÁT ÚČASTNÍKY DOPRAVNÍ NEHODY 
TAK NEPŘÍJEMNÉ, ŽE NEBUDETE MÍT ŠANCI ZAVOLAT ZÁCHRANKU, A ANI 
V OKOLÍ NEBUDE NIKDO, KDO BY MOHL POMOCT? NEBOJTE, EVROPSKÁ 
KOMISE UŽ NAŠTĚSTÍ PRACUJE NA ŘEŠENÍ.

Když automobily
eCall: 

umí volat o pomoc

Bezpečnost
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Svou první Rallye Dakar absolvoval Aleš 
už ve 26 letech, tedy v době, kdy si mnozí 
po 8 letech vlastnění řidičského průkazu sot-
va troufnou dojet autem na dovolenou. Aleš 
vyrazil na svůj první závod se svým strýcem 
na pozici navigátora, ale už o rok později 
za volantem dosáhl celkového třetího místa.

Slavný synovec slavného strýce
Aleš Loprais se ale vůbec závodníkem stát 
nemusel (i když kolem aut se pohyboval už 
od 7 let), vystudoval nejdřív hotelovou školu 
a poté se vrhnul na práva. Jenže Lopraisové 
mají auta v krvi – Alešův otec Milan se podílel 
na vzniku Loprais TATRA týmu, pod jehož 

hlavičkou strýc i synovec závodí, a na vývoji 
fi rmy se podílejí všichni společně. Povinnosti 
v rodinné fi rmě si tak vyžádaly víc pozornosti, 
a tak se na ně Aleš vrhnul „na plný úvazek“. 
Kromě toho, jak sám přiznává, má rád adre-
nalin a závodění tak pro něj přece jen byla 
zábavnější cesta než právničina. 
Ostatně od závodění a touhy Rallye Dakar 
pokořit na prvním místě ho neodradila ani 
nehoda při závodě v roce 2012, která mu 
přivodila 2 zlomené obratle a nutnost závod 
během deváté etapy ukončit. A to přitom 
osmou etapu vyhráli. Jenže celý tým byl už 
vysílený. Řízení na moment převzal mechanik 
Petr Almáši, kterého na 374. kilometru pře-
mohl mikrospánek. Bezprostředně po neho-
dě už ale Aleš Loprais rezolutně prohlašoval, 
že se rallye pokusí zdolat znovu. A pořád pro 
něj platí, že horší než čtvrté místo je totéž, 
jako závod vůbec nedokončit.

TATRA: Z princezny královnou
Vedle úspěchů v jednotlivých etapách Rallye 
Dakar má tým Loprais „na svědomí“ také 
například vytrvalostní závod Silk Walk Rally – 
Rallye Hedvábná stezka, kterou Aleš vyhrál 
v roce 2011. Prozatím ale největšími úspěchy 
zůstávají 3. místo v Rallye Dakar v roce 2007 
a vítězství ve dvou etapách a celkové 6. místo 
v zatím poslední Rallye Dakar, která se jela 
na začátku roku 2014 v jižní Americe. Obecně 

Rallye Dakar

URČITĚ ZNÁTE PŘÍSLOVÍ O JABLKU, KTERÉ NEPADÁ DALEKO OD STROMU… V PŘÍPA-
DĚ ALEŠE LOPRAISE TO PLATÍ  TÉMĚŘ DOSLOVA... PRO SVOU KARIÉRU SI TOTIŽ VZAL 
ZA VZOR STRÝCE KARLA LOPRAISE – ŠESTINÁSOBNÉHO VÍTĚZE RALLYE DAKAR. 

Jak s královnou z Frenštátu 
pokořili Jižní Amerikupokořili Jižní Ameriku

Aleš Loprais 



je tato poslední Dakarská rallye hodnocena 
jako jedna z nejnáročnějších, pro mnohé 
týmy byla dokonce nesjízdná.

A ta královna z úvodu? To je speciál Tatra 
Queen EVO II vzniklý ze spolupráce se seve-
ročeským týmem MKR Technology konstruk-
téra Maria Kresse. Vychází z modelu Tatra 
Jamal, která je charakteristická výrazným 
„čumákem“, což je trend, který se v rallye ná-
kladních automobilů v posledních letech roz-
mohl. Kromě image je tento typ vozů výrazný 
také tím, že jezdcům poskytuje větší pohodlí 
v kabině, lepší rozložení váhy, ale oproti tomu 
také horší výhled a kvůli vyšší hmotnosti také 
větší spotřebu. Královna 69 je kompromisem 
mezi „placatou“ Tatrou předchozí generace 
a americkými obřími trucky. Měla by tedy mít 
to lepší z obou variant. Už v listopadu 2014 ji 

budou nakládat na cestu do Ameriky, a v led-
nu své kvality ukáže naostro. Zatěžkávací 
zkouška modelu s novým motorem Gyrtech 
proběhla v létě na Hungarian Baja rallye v Ma-
ďarsku a na Rallye Breslau v Polsku, kde tým 
Loprais vyhrál a jejíž dvě etapy dokonce zdolal 
v absolutním vítězství – umístili se i před osob-
ními automobily.

Spojené síly: 
Loprais-Buggyra Dakar Forces
Obdivuhodné na výkonech Aleše Lopraise je 
především to, že za ním nestojí žádná velká 
továrna nebo tým, že fungují víceméně jako 
rodinný podnik, a vše si připravují sami. Kon-
kurují mu obrovské týmy sponzorované celý-
mi továrnami, nebo v případě Rusů dokonce 
státy. Pro rok 2015 a dakarskou rallye se tak 
spojily síly dvou českých soutěžních týmů – 

Tatra a Buggyra. Druhý zmíněný tým musel 
z loňského závodu odstoupit, ještě předtím 
se ale stihl zapsat do dějin tím, že svou 
poslední etapu dojeli s plným odhodláním 
pouze na třech kolech. Mezi 3. a 17. lednem 
2015 na okruhu Argentina – Chile – Bolívie 
– Argentina se budeme moct přesvědčit 
o tom, zda se spojení povedlo. Nejen zarytí 
fanoušci automobilových sportů už jistě 
nedočkavě vyhlíží další celkové prvenství. 

A kdyby závodění nedopadlo…
Rodina Aleše Lopraise vůbec patří k těm 
„bláznivým“, co zvládnou kdeco – od sa-
motného závodění v rallye po celém světě 
přes vedlejší byznys v podobě prodeje a dis-
tribuce náhradních dílů pro vozy TATRA až 
po provozování e-shopu s týmovými miki-
nami, doplňky, papírovými modely tatrovek 
a distribuci energetických drinků Energy 
69 se speciálnám nápojem Loprais Dakar 
Drink. Ten se prý dá samozřejmě pít i mimo 
trasu rallye. 
Pokud se na Aleše Lopraise podíváte mimo 
závodní dráhy rallye, zjistíte, že sám jezdí 
v silném Audi RS6, ačkoli za svůj vysněný 
vůz prý považuje spíš Porsche Carrera 
Turbo. Na osobnější notu pak prozrazuje, 
že nemá rád vybitý mobil a týrání zvířat, 
naopak se uvolní u dobrého jídla a skvělého 
vína. I když na závodech nesmí chybět ani 
české pivo. 
A mimochodem – chtěli byste si vyzkoušet, 
jak taková Královna 69 jezdí? Žhavou novin-
kou v Loprais týmu je její miniaturní, ale plně 
funkční provedení slavné „dakarské tatrov-
ky“. Včetně řidičů. :)
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Auto vtipy

Nejnovější Nejnovější 
dodávka dodávka 
autofórů autofórů 

od Inter Cars!

| www.intercars.cz38                                    



Celebrity za volantem

JESTLIŽE V ZAHRANIČÍ SE MEZI CELEBRITAMI ZAČÍNÁ VEDLE LUXUSNÍCH ZNAČEK A SUPER-
RYCHLÝCH AUTOMOBILŮ PROSAZOVAT TREND ALTERNATIVNÍCH POHONŮ TYPU ELEKTŘINA 
NEBO VODÍK, U NÁS SE ZATÍM JEDE HLAVNĚ NA LUXUS.

Leoš     LAMBORGHINI
Mareš     AVENTADOR
Kromě notoricky známého Ferrari, které vzalo 
za své, když ho moderátor poněkud rozbil, patří 
do sbírky jeho vozů také Porsche Cayenne 
a superluxusní Lamborghini Aventador, tedy vůz, 
který obdivují i účastníci luxusních závodů Gum-
ball 3000 (o nich více v článku na str. 22 – 23).

Petra 
Kvitová
BMW X3 
Dvounásobná wimbledonská vítězka byla 
za své výkony odměněna skvělým BMW x3 
xDrive 35d, které získala po svém prvním 
vítězství. Po druhém triumfu ji z letiště opět 
vezla limuzína BMW s nápisem „Druhý titul“ – 
Petra Kvitová je totiž ambasadorkou značky.

Roman            OPEL
Vojtek          ZAFIRA
Herec a hudebník, na českých silnicích prů-
kopník vozidel na alternativní pohon. Kromě 
soukromého hybridu vyzkoušel také auto 
jezdící čistě na CNG – stlačený zemní plyn: 
Opel Zafi ra Tourer 1,6 CNG Turbo ecoFlex.

RYTMUS        BENTLEY
Známý rapper a hudební producent je 
hrdým majitelem luxusního Bentley a BMW 
7. Své drahé vozy pořizuje rapper údajně 
„ojeté“ a následně je upravuje tak, aby mu 
vyhovovaly.

DARA              RANGE      
ROLINS              ROVER
Rytmusova partnerka Dara Rolins se po-
slední čtyři roky za volant kvůli způsobené 
nehodě posadit nemohla, ale pro jízdy bílým 
Range Roverem si najala řidiče. No, a když ji 
bílá omrzí, nechá si automobil přelepit třeba 
výraznou fi alovou.

JESTLIŽE V ZAHRANIČÍ SE MEZI CELEBRITAMI ZAČÍNÁ VEDLE LUXUSNÍCH ZNAČEK A SUPER

V čem jezdí celebrity
Michal         MAYBACH
Horáček
Svého času majitel sázkové kanceláře Fortuna 
a majitel luxusní – a poměrně raritní – limuzíny 
Maybach. Pořizovací cena takového vozu se po-
hybovala na úrovni velmi pěkného stometrového 
bytu v centru Prahy. 

Stanislav    PORSCHE
Bernard   PANAMERA
Majitel rodinného pivovaru se svérázným pivem 
a nebojácnými reklamami má rád jízdu ve svém 
Porsche. Ostatně jednou by rád, aby pivo Ber-
nard bylo „takovým Porsche mezi českými pivy“.

Lukáš         BMW 5 GT

Bauer                   
Slavný běžkař má rád kvalitní, silná a zároveň 
bezpečná auta, a tak jej – stejně jako český 
biatlonový tým – podporuje značka BMW. 

Jiří
Menzel
AUDI A3
Legendární český režisér se rád vozí legen-
dárními automobily. Už léta je věrný značce 
Audi a jeho nejnovějším přírůstkem (celkem 
už čtvrtým) je Audi A3 Cabriolet. 
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E-shop

Designové změny
Nově na hlavní stránce najdete velký banner, 
který umožňuje intuitivnější vyhledávání a vý-
běr podle automobilu počínaje rokem výroby, 
až po konkrétní typ či model. Vyhledávání 
podle typu vozu včetně infolinky bylo přidá-
no i do seznamu 
zboží. Kdykoli tak 
můžete zavolat 
našim odborníkům 
a ti vám okamžitě 
poradí a pomůžou. 
Změny proběhly 
i u vyhledávání 
autoservisů. Nově 
můžete vyhledá-
vát i podle služby, 
kterou potřebujete. 
Stačí napsat napří-
klad opravu karosérie a hned se dozvíte, kde 
je nejbližší Q-SERVICE, vněmž najdete pomoc.
Další výraznou změnou je dostupnost zboží, 
kterou vidíte u seznamu zboží. Máte tak oka-
mžitý přehled o tom, jaké díly potřebné pro 
vaše vozidlo jsou skladem.

Sleva při vyzvednutí 
v síti Q-SERVICE
Snažíme se vám vyjít maximálně vstříc 

a myslíme i na vaše peněženky. Nově je 
zákazníkům nabídnuta možnost slevy na ná-
hradní díly, pokud si zboží vyzvednou nebo 
nechají namontovat v síti našich autoservisů 
Q-SERVICE. A vybírat je opravdu z čeho! 
Sortiment dílů je pravidelně doplňován 

o nové zboží – začí-
nali jsme s 30 000 
položkami, dnes jich 
je více než 150 000 
a už brzy jich bude 
200 000. Naši 
zákazníci nejvíce 
oceňují skutečnost, 
že zboží i montáž 
na úrovni špičko-
vých autorizovaných 
servisů jsou do-
stupné na jednom 

místě a za výhodné ceny. A samozřejmě 
výběr ze širokého sortimentu zboží, které je 
dostupné do 24 hodin. I proto se návštěv-
nost www.motointegrator.cz vyvíjí velmi 
pozitivně – roste každým měsícem a narůstá 
i počet nových zákazníků. A pozor, kromě 
nejčastějších návštěvníků, mezi které patří 
muži ve věku 25 až 35 let, roste i podíl žen, 
které se čím dál více zajímají o služby našich 
autoservisů.

NÁŠ UNIKÁTNÍ E-SHOP S NÁHRADNÍMÍ DÍLY A DOPLŇKY 
NA AUTA JE OPĚT O NĚCO LEPŠÍ A UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVĚJŠÍ. 
PŘEDSTAVUJEME VÁM NOVINKY PRO VAŠE VĚTŠÍ POHODLÍ 
NÁKUPU A LEPŠÍ VYHLEDÁVÁNÍ.

Motointegrator.cz je 
internetový obchod nezávislé 
sítě autoservisů Q-SERVICE 
nabízející široký výběr 
náhradních dílů dostupných 
do 24 hodin pro osobní 
i nákladní automobily, 
motocykly a dalšího 
příslušenství včetně 
pneumatik a vybavení dílen. 
V rámci celé ČR je možné si 
díly nejen objednat a osobně 
vyzvednout, ale také během 
krátké chvíle zjistit cenu 
jejich montáže nebo opravy 
vozidla v autoservisu 
Q-SERVICE.

Ještě lepší 
a vychytanější 
motointegrator.cz

Inter Cars Group
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V roce 2013 držel první místo v prodejích 
trucků v západní Evropě Mercedes-Benz, 
který získal skoro čtvrtinu trhu, 24,1 procenta. 
V závěsu za ním byly se shodnými šestnácti 
procenty značky DAF a MAN. Až čtvrté skon-
čilo Volvo a Renault Truck dokonce až šestý. 
V roce 2014 by se tyto dvě značky chtěly 
dostat na vyšší příčky. Volvu k tomu má dopo-
moct nová dvouspojková převodovka, Renaul-
tu nová řada trucků, která dokonce dostala 
ocenění za design.

Hitem je dvojitá spojka
Volvo Trucks jako první uvádí na trh těžkých 
nákladních vozů dvouspojkovou převodovku. 
I-Shift DC vychází z klasické převodovky 
I-Shift, její přední polovina byla ale přepracová-
na a osazena novými díly. Dvě hřídele a dvojitá 
spojka umožňují zvolit dva rychlostní stupně. 
„Během jízdy máte pocit, jako byste měli k dis-
pozici dvě převodovky. Jednu rychlost máte 
zrovna zařazenou díky první z nich a další 
stupeň už je připraven díky té druhé. Dvojitá 
spojka navíc dokáže přeřadit bez toho, aby byl 
přerušen přenos síly na kola. Takto nedojde 
k poklesu točivého momentu motoru, což má 
za následek výrazné zlepšení z hlediska kom-
fortu řízení,“ uvedla Astrid Drewsenová, pro-
duktová manažerka společnosti Volvo Trucks. 
V praxi to znamená, že vozidlo při přeřazování 
neztrácí rychlost. To ocení řidiči hlavně při stou-

pání, ale také v jakémkoliv terénu. Inteligentní 
způsob řazení navíc snižuje celkovou námahu, 
které je vozidlo vystaveno. „Všechny díly se tak 
opotřebovávají pomaleji,“ dodává Drewsenová. 
Dvouspojkovou I-Shift DC začne Volvo nabízet 
od podzimu pro všechny modely FH.

I design se počítá
Unikát si připsala i společnost Renault Trucks. 
Jejímu týmu designérů se podařilo získat pres-
tižní ocenění britské organizace British Design 
& Art Direction za atypický design nové mo-
delové řady trucků. Ta je zaměřená především 
na úsporu paliva a tomu odpovídá také plnění 

normy Euro 6 u všech motorů nově nabízených 
trucků. Vrcholem řady je model T s 520 koňo-
vým motorem DTI 13 pro dálkovou přepravu. 
Oproti předchozí generaci je úspornější na pali-
vo až o 5 procent.  
Nový motor Euro 6 dostal i model D ACCES. 
Ten byl vyvinutý pro městský provoz. Kon-
cepce „low entry“ kabiny umožňuje snadné 
nastupování přes jediný schůdek. To při kaž-
dodenním provozu ocení posádka při svozu 
komunálního odpadu nebo rozvážce. Model 
navíc díky malé šířce, jen 2,29 metru, a po-
loměru zatáčení 6,60 metru projede opravdu 
téměř všude. 

NOVINKY ZE SVĚTA TRUCKŮ

NÁKLADNÍ VOZY 
SE STÁLE VÍCE 
PROMĚŇUJÍ 
VE VELMI MODERNÍ 
KORÁBY SILNIC 
NABITÉ ŠPIČKOVOU 
ELEKTRONIKOU, 
POHODLÍM A TAKÉ 
VYSPĚLÝMI JÍZDNÍMI 
VLASTNOSTMI. 
A NAVÍC – STÁLE VÍCE 
SE MYSLÍ I NA JEJICH 
DESIGN. IC JOURNAL 
VÁM PŘEDSTAVUJE 
POSLEDNÍ NOVINKY 
ZE SVĚTA TRUCKŮ.

Trucky

Renault oceněný British Design & Art Direction

Nové Volvo s dvojspojkovou převodovkou I-Shift DC
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Q-SERVICE TRUCK

Prostřednictvím této servisní sítě se význam-
ným zákazníkům staráme o jejich vozové 
fl otily a zajišťujeme pomoc v nouzových 
situacích. Klientům garantujeme hodinovou 
sazbu a zvýhodněné ceny dílů. Vybrané 
servisy musí splnit náročné požadavky pro 
udělení licence QUALITY SERVICE – TRUCK. 
Klíčová je zejména vysoká technická úroveň 
personálu, stanovená minimální vybavenost 
diagnostickým a garážovým zařízením, repre-
zentativní vzhled servisu a atraktivní umístění. 
Věříme, že jen to nejlepší je pro naše klienty 
dost dobré. Proto „truckové“ servisy prochá-
zejí velmi náročným výběrovým sítem. 

Evropská síť Q-SERVICE TRUCK
V současné době velmi intezivně pracujeme 
na propojení servisní sítě v jednotlivých ev-
ropských zemích. V ČR se do sítě Q-SERVI-
CE TRUCK zapojilo už 8 servisů, převážně 

na Moravě, do konce roku bychom ještě 
rádi síť rozšířili o dalších zhruba 8 servisů 
v Čechách. Například v Polsku, kde tento 
koncept odstartoval, funguje 69 servisů. 
Naším cílem je poskytnutí profesionálních 
servisních služeb za jasných podmínek, jak 
po celé České republice, tak i v ostatních 
evropských zemích.

Do nejbližšího TRUCK servisu 
dovede zákazníka aplikace 
Q-SERVICE pro chytrý telefon.
Mimochodem během prvních šesti měsíců se 
prodalo v České republice téměř čtyři a půl 
tisíce užitkových aut v kategorii nad 3,5 tuny. 
Oproti stejnému období loňského roku jde 
o nárůst 21,5 procenta. Tento výsledek řadí 
Česko v pořadí největších evropských trhů 
na sedmé místo. První je Německo, následují 
Francie a Velká Británie.

Pro trucky Pro trucky 
to nejlepší!to nejlepší!
DALŠÍM VELMI RYCHLE SE ROZVÍJEJÍCÍM KONCEPTEM 
ZASTŘEŠENÝM INTER CARS JE Q-SERVICE TRUCK, SÍŤ 
ŠPIČKOVÝCH SERVISŮ PRO NÁKLADNÍ VOZY A AUTOBUSY.

✔  Garance jednotné sazby práce 
na celém území ČR

✔  Garance vysoké úrovně a kvality 
oprav v naší síti certifi kovaných 
servisů

✔  Úspora nákladů za servis 
a opravy nákladních vozidel

✔  Opravy vozidel všech značek 
pod jednou střechou

✔  Žádný paušální poplatek

✔  Jeden partner pro celou údržbu 
vašeho vozového parku

✔  Systémové řešení pro více zemí 
(CZ, SK, HU, RO, BG, HR, PL)

KOMPLEXNÍ PÉČE Q-SERVICE TRUCK

www.cz.q-service.eu/sit-q-service-nakladni

ALLECO SPEED s.r.o.
Tel.: 583 401 000
www.alleco.cz
Dvorská 2377/23, 789 01 Zábřeh

AUTOEXPRES CZ, s.r.o.
Tel.: 546 434 310
www.autoexpres.cz
Nádražní 25, 664 12 Oslavany

B-SERVICE s.r.o.
Mobil: 724 041 783
www.b-service.cz
Jiřice 197, 396 01 Jiřice

DAT KOLÍN, s.r.o.
Mobil: 603871972; 603871974;
K Dílnám 582, 280 02 Kolín

MIBUTRANS s.r.o.
Mobil: 603 467 990
www.mibutrans.wbs.cz
Drslavice 209, 687 33 Drslavice

Thermoservis - Transport s.r.o.
Tel.: 543 421 133
Mobil: 777 292 229
www.thermoservis.cz
Roviny 825/4, 643 00 Brno

TRANSEXPRESS Intl.s.r.o.
Mobil: 776 52 52 52
www.ostrava-autoservis.cz
Orlovská 791/40, 713 00 Ostrava

TRUCKS CENTRUM AB AUTOBOSS s.r.o.
Tel.: 602 746 920
Mobil: 602 746 920
www.abautoboss.cz
Dukelská 13, 737 01 Český Těšín

Síť Q-SERVICE TRUCK 
v České republice

Český TěšínČ ký
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Přitom automobilové stěrače jsou nedílnou součástí aktivní 
bezpečnosti automobilu stejně tak jako pneumatiky či brzdy. 
A před zimou rozhodně stojí za to je pořádně zkontrolovat. 
Odborníci doporučují je měnit minimálně jedenkrát ročně. 
Záleží ale na jejich kvalitě. Pokud si stěrače kupujete v super-
marketu, tak je snad lepší měnit je každý týden… Na kvalitě 
automobilových stěračů se totiž rozhodně nevyplatí šetřit! 

Kdy měnit stěrače?
Okamžitě, kdy tzv. za sebou nechávají stopu a když je jejich 
gumička zteřelá. Ta může snadno prasknout nebo se zde-
formovat a kovová část stěrače nenávratně poškrábe čelní 
sklo. Pak je škoda mnohonásobně větší. Stěrače jsou tu 
ale hlavně pro vaši bezpečnost! Když v podzimní plískanici 
vjedete do zatáčky a protijedoucí kamion vám „ohodí“ okno, 
tak zatraceně rychle potřebujete dobrý výhled. A pokud vaše 
stěrače nečistoty spíše rozetřou, než setřou, tak je pravděpo-
dobnost případné nehody velmi vysoká.
V poslední době nahrazují klasické kovové stěrače tzv. flat 
stěrače. Jedná se o stěrač se stírací lištou bez kovového 
ramínka. Oproti klasickým kovovým, u flat stěračů nenastávají 
problémy typu zreznutí kovových částí a navíc mají i vyšší 
přítlak při vyšších rychlostech jízdy.
Na závěr jedno doporučení – rozhodně se vyhýbejte laciným 
stěračům ze supermarketů, tržišť apod. Jak ukázaly testy ADAC 
(z něho přinášíme i naše fotografi e) nefungují a dobrý výhled 
z vozu nezajistí. Kvalitu rozhodně najdete v síti Q-SERVICE 
nebo na www.motointegrator.cz! 

ZNÁMÁ HLÁŠKA Z FILMU VRCHNÍ 
PRCHNI UŽ DÁVNO ZLIDOVĚLA, 
BOHUŽEL PÉČE O STĚRAČE 
U MOTORISTŮ NA PRVNÍM MÍSTĚ 
VŽDY NENÍ.

Aby stěrače stíraly…

Tipy
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Zažitá představa je, že pokud necháváte 
manželku doma s dětmi, které musí vozit 
do školy a na kroužky, pak jediné ideální auto 
je SUV. Mužské argumenty pro? SUV je velké, 
bezpečné, všechno se do něj vejde a málo-
kdo ho přehlédne. Zejména, bude-li mít žena 
k dispozici bílé Audi Q7 nebo jakkoli barevné 
Volvo XC90. A ženské argumenty proti? Je to 
monstrózní, nedá se s tím nikde zaparkovat, 
všichni na to koukají, a jakmile se to trochu 
odře, je malér, protože to bylo hrozně drahé…
Druhou variantou, je přesný opak SUV – 
městská „nákupní taška“. Jejím prototypem 
je Smart a českou alternativou pak Škoda 

Citigo, třídveřové miniauto by mělo být ideální 
do města. Mužské argumenty pro? Je to ma-
ličké, takže se s tím snadno kdekoli protáhne, 
dobře se s tím parkuje a má to ve městě ma-
lou spotřebu. Ženské argumenty proti? Je to 
tak malé, že se do něj skoro nic nevejde, má 
to slabý motor, takže popojíždění v kolonách 
a rozjíždění do kopce je noční můra a vyjet 
s tím na dálnici skoro nejde, protože pak to 
moc „žere“…

Po čem tedy ženy touží?
Ač se to možná nezdá, ženy mají rády věci 
praktické a funkční. U automobilů se k tomu 

pak přidávají ještě požadavky na intuitivnost, 
bezpečnost a (světe div se!) rychlost. Co 
ženám musíte pořídit bezpodmínečně? Au-
tomatickou převodovku (protože je to zkrátka 
jednodušší), bezklíčové ovládání (protože hle-
dat pořád v kabelce ty zatracené klíčky není 
to pravé), parkovací systém (protože pomáhá 
zajet kamkoli bez nervů a hlavně bez odření, 
což, upřímně, ocení zejména muži) a karoserii 
typu pětidveřový hatchback (protože dostatek 
prostoru na převážení nákupů a dětí se hodí 
vždycky). A které že v současnosti nabízené 
modely splňují všechny zmíněné požadavky?

JISTĚ, AUTA OBVYKLE KUPUJÍ CHLAPI A I SE O NĚ STARAJÍ, ALE ŽENY MAJÍ K AU-
TŮM TAKÉ VELMI BLÍZKO. OVŠEM PŘEDSTAVY O TOM, JAKÁ AUTA BY ŽENY MĚLY 
ŘÍDIT, A JAKÁ AUTA BY ŽENY CHTĚLY ŘÍDIT, SE MOHOU ZÁSADNĚ ODLIŠOVAT.

Auta jako 
stvořená pro ženy

Ženy za volantem



BMW i3: Městské auto se vším všudy
Máte-li doma milovnici zdravého životního stylu, dopřejte jí vo-
zidlo, díky němuž se nebude muset bát o znečištěné ovzduší. 
Dopřejte jí revoluční BMW i3, využívající jako pohon elektřinu 
a během jízdy není téměř vůbec slyšet. Ono je to vůbec vozidlo 
ekologické od začátku do konce – vzniká za využití vodní a vě-
trné energie, vnitřek je vybavený recykláty PET lahví s příměsí 
konopí, či dřevitých vláken KENAFU. Stačí jedna noc, aby byl 
automobil nabitý na 100 %, přičemž na plné nabití zvládne při 
šetrné jízdě ujet cca 140 km. Na každodenní cesty po městě na-
prosto ideální. A jak drahé je ježdění v takovém BMW? Kilometr 
vyjde zhruba na 50 haléřů. Mimochodem – tohle „vozítko“ bylo 
k vidění během posledního fi lmového festivalu v Karlových Va-
rech – jeho 49. ročník totiž jako ofi ciální automobilový dopravce 
podpořilo BMW, které vystřídalo dřívější Audi. A tahle tichounká 
elektrická auta se tedy na Kolonádu hodila přece jen o něco víc 
než velké limuzíny.

Mazda 3 Hatchback: Půlmilionový 
sporťák pro dámy
Jestliže byste museli udělat jednu výjimku a pořídit své drahé 
manuál, pak jednoznačně kvůli Mazdě 3. Nehledě na to, jak 
krásně vypadá, tak 6 rychlostí, 5 dveří a 6 airbagů z ní 
dělá skvělého dámského závodníka. Automobil 
oceněný v roce 2014 Red Dot Award je zkrátka 
předurčen k tomu stát se miláčkem rodiny. Za půl 
milionu získáte kompletní výbavu, silný dieselový 
motor a skvělý bonus pro dámy – asistent rozjezdu 
do kopce!

Nový Peugeot 308: Za volantem jako v bavlnce
Parkovací senzory, zadní kamera, automatická brzda a seda-
dla s masážní funkcí… to vše dělá z Peugeotu 308 perfektní 
automobil do města. Osvědčuje se prý zejména během před-
vánočních nákupů. Kromě toho je „třistaosmička“ skvělá také 
pro romantické výlety, které jdou s velkým kufrem zorganizo-
vat opravdu snadno. Atmosféru pak doplňuje panoramatické 
střešní okno a velmi pohodlné sezení s již zmíněnými masážemi 
beder. Není divu, když byl jeho interiér oficiálně pojmenovaný 
Peugeot i-Cocpit na autosalonu v Paříži ohodnocen jako 
nejkrásnější interiér roku 2013.

Škoda Rapid Spaceback: Česká srdcovka
Zapomeňte na „Oktávku“, ženám se líbí Rapid. Škoda Rapid. Kromě 
toho, že moderní verze klasické škodovky vypadá zvenku sakra pěk-
ně, je také sakra praktická a funkční zevnitř. Model Spaceback sází 

na pohodlné sedačky, 415 litrů velký kufr a malou spotřeba 3,9 l, což 
je výhodné zejména pro mladé rodiny. Dámy navíc jistě ocení, že si 
u vyšších řad tohoto automobilu mohou vybírat z více barevných 
variant interiéru a „svoje autíčko“ si opravdu přizpůsobit na míru. 
Za příplatek lze navíc pořídit tříramenný multifunkční volant (dodá-
vaný i do Oktávií) s ovládáním autorádia a palubního počítače, 
což umožňuje lepší soustředění na jízdu bez nutnosti sundávat 

ruce z volantu. 
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V tomto dětském domově žije a své dětské 
až teenagerovské roky tráví 24 dětí ve věku 
od 5 do 18 let. Naše spolupráce začala už 
před více než devíti lety a stále se rozvíjí. 
Na jejím počátku stála naše motivace pomá-
hat, ne sponzorovat jakési soukromé záliby 
či koníčky, jak je tomu často u jiných fi rem. 
Dětský domov jsme zahrnuli do naší „rodiny“, 
abychom jim jako „starší a silnější bráchové“ 
alespoň trochu ulehčili a zpříjemnili život.
Do strážnického Dětského domova Boženy 
Hrejsové jsou děti umísťovány prostřednic-
tvím Dětského diagnostického ústavu v Brně 
a ve spolupráci s pracovnicemi oddělení péče 
o děti a okresními soudy. Děti přicházejí z ne-
úplných, sociálně slabých rodin, kdy rodiče 
nejsou schopni zajistit dětem základní životní 
potřeby. Toto se jim snaží zajistit strážnické 
zařízení, kdy zaměstnanci dělají všechno 
pro to, aby dětem nechybělo zázemí a pocit 
bezpečí a jistoty.
Jejich život je formován tak, aby se co nejvíce 
podobal životu ostatních dětí v normálních 
rodinách. Nevychovávají je sice rodiče, ale 

tety a strýcové, kteří se zaměřují na jejich 
celkový vývoj po stránce zdravotní i duševní 
a přebírají všechny povinnosti rodičů. Malé 
děti navštěvují mateřskou školu, starší děti 
základní školu ve Strážnici a ostatní jsou žáky 
učilišť v blízkém okolí Strážnice. 
Naší snahou je, aby děti prožily stejné zážitky 
jako jejich vrstevníci. Akcí, na kterých se Inter 
Cars podílí nebo podílel, je spousta. Od vý-
letu do Paříže a návštěvy Disneylandu, přes 
vánoční nadílky, výlety do Prahy a dalších 
míst, Dne dětí s opékáním špekáčků a další 
zábavou… V letošním roce jsme nastartovali 
tradici, kdybychom chtěli, aby se minimálně 
jedno dítě ze Strážnice účastnilo i fotbalového 
kempu Marka Matějovského.

Domůvek na půli cesty
Jedním z našich plánovaných projektů je 
i „Domůvek na půli cesty“. Jedná se o to, že 
děti, které opouštějí dětský domov ve svých 
18ti letech, popřípadě po ukončení vzdělává-
ní, jsou ve většině případů sociálně nevyzrálé 

a nejisté samy sebou. Svůj nový život začínají 
se strachem z budoucnosti. Proto vznikl 
nápad, jak dětem začínajícím život dospělých 
pomoci a nenechat je hned na začátku do-
spěláckého života na holičkách. Cílem pro-
jektu „Domůvek na půli cesty“ je získat malý 
byt ve Strážnici, aby děti, které nemají kam jít, 
našly na začátku své kariéry zázemí a měly 
nablízku pomocnou ruku svých známých 
a blízkých. 

DO NAŠÍ POMYSLNÉ RODINY NEPATŘÍ JEN ZÁKAZNÍCI, PARTNEŘI ČI DODAVATELÉ. 
JEJÍ NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JSOU ROVNĚŽ TI, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ POMOC. I PROTO JE 
SOUČÁSTÍ IC RODINY TAKÉ DĚTSKÝ DOMOV BOŽENY HREJSOVÉ VE STRÁŽNICI.

Inter Cars pomáhá

Patří do naší IC rodiny

a blízkých.

Pokud máte chuť 
pomoci naší „rodině“ 

ve strážnickém 
Dětském domově 
Boženy Hrejsové, 

máte vždy otevřené dveře. 
Více najdete na www.domuvek.cz.
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Brzdové d  a otou  TRW - 
perf ní souhra

bra ng. steering. suspension.

TRW brzdové desti otou e jsou navr en pro práci v do onalé harmonii. 
Pro z rácení brzdné dráh  vozidel p i prvních brzd ních po montá i nových 
desti e , vinulo TRW uni átní povrchovou úpravu „COTEC“. 
Zárove  b la tato úprava navr ena ta , ab  desti  perfe tn  pasoval  na 
brzdové otou e TRW a do ázal  ta  pos tnout do onalejší, bezpe n jší a 
ú inn jší brzd ní od prvního zastavení vozidla po to poslední. 
TRW otou e jsou po r t  pouze tam, de je po eba, ili po hranách a na ná-
boji ola, de povrchová úprava p sobí proti orozi, redu uje jejich opo ebení 
a zárove Vám ta garantuje v ni ající vý on od prvního zabrzd ní.

B  vý on a valita jsou pro nás prioritou. V naše pr t  
proto nabízíme zdarma pr   na 3 r  nebo 50 000  na 

oliv materiální nebo výrobní vad .

Pro podrobnosti o registr avštivte:  
www.trwaftermar et.com/perfectmatch
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