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Editorial

    Vážení a milí „Autonauti“, vážení obchodní přátelé,
toto vydání Journalu má opravdu jubilejní charakter, zdobí je příjemná tvář Alice Bendové, se 

kterou naši reportéři udělali zajímavý článek, a když zalistujete  dále, začnete slovu JUBILEUM 

více rozumět.

Rok 2014 byl ve znamení 10. výročí existence (a dalo by se říci i skvělých let tvrdé práce) čes-

kého Inter Cars a tedy mělo svou logiku udělat skvělou oslavu s tvrdou kapelou a předpokládal 

jsem, že další období bude už poněkud klidnější. Ale mýlit se je lidské a když se může zmýlit 

například prezident Zeman, že kdesi četl oslavný článek o Hitlerovi, který (ne)napsal slavný 

novinář Peroutka (a asi jen pan Zeman je jediný na světě, kdo v té iluzi žije a neřekne pardon), 

tak mi celkem nedělá problém říci všem: zmýlil jsem se, když jsem řekl, že další tak velká oslava 

bude až za 10 let.

Člověk míní, pán bůh mění a Inter Cars realizuje oslavu, která v Evropě nebude mít obdoby. 

Inter Cars S.A., tedy naše mateřská společnost, slaví 25 let na trhu. 

Přátelé a kamarádi, klobouk dolů, to jediné mne napadne, když píšu tato slova. Nejsme orga-

nizátorem celé show, jen přispíváme určitým dílem do programu, ale vidím-li Národní stadion 

ve Varšavě, na kterém je připravována show s koncertem ROXETTE a další kulturní akce, 

prostor (několik tisíc m2), který si kolem stadionu doslova zabrali naši dodavatelé k prezentaci 

svých nejlepších produktů na 15. mezinárodní výstavě, která je součástí oslav 25. výročí založe-

ní společnosti, tak mi naskakuje husí kůže v tom nejlepším smyslu slova.

V tom, co za 25 let fi rma Inter Cars na trhu Evropy dosáhla, že z lokální polské fi rmičky je 

nadnárodní korporace působící ve 13 státech a je stále úspěšná, a to slovo bych neskromně 

podtrhnul, neboť jiné fi rmy svoje afi lace spíše zavírají, je ukryt veliký kus tvrdé práce, solidnosti 

a nadšení. Zkrátka ve dnech 18. – 20. 9. ti z Vás, kdo zavítají do areálu varšavského Národního 

stadionu, uvidí velikost, úspěch a vůbec fi rmu tak, jak ji ještě nikdo nikdy neviděl, to mi věřte.

Ale ani v Čechách si nebudeme na začátku podzimu „válet šunky“. My vám prostě kus vyni-

kající španělské šunky přivezeme a k tomu budete mít možnost se zapojit do losování o řadu 

dalších zajímavých cen na týdenní či měsíční bázi. A každý měsíc si odvézt Škodu Fabia, to už 

stojí za to si „neválet svoje šunky“ a občas něco nakoupit na našich pobočkách, co říkáte?

Tedy přijměte pozvání k přečtení nového Journalu, jistě tlačte na svého obchodního zástupce, 

aby Vám zajistil lístek na MEGASHOW a 100% se přihlaste do kampaně, která bude podobně 

velkolepá jako oslavy 25. výročí.

Závěrem bych Vám už s poněkud větší pokorou chtěl poděkovat za dosavadní spolupráci, pří-

zeň, kterou nám věnujete a nebojím se zopakovat závěrečnou větu z minulého čísla „Je příjem-

né spolu s Vámi tvořit poněkud jiný styl prodeje dílů a oprav automobilů nejen malých, ale i těch, 

které například na D1 nejde přehlédnout :-)  

S úctou

Martin Havlík,

výkonný ředitel 

Inter Cars Česká republika

Oslava 25. výročí založení společnosti 
Inter Cars S.A. aneb Pořád na plný plyn

www.febi.com

•  Najde vám autodíly, které potřebujete

•  Poradí vám s jejich výběrem

•  Doporučí nejbližší servis

•  Předem spočítá přesnou cenu za opravu

•  Nabízí nejširší sortiment náhradních dílů 
– přes 150 000 položek dostupných do 24 hodin!

• Doprava zdarma do servisního místa

E-shop s náhradními díly a doplňky

Inter Cars Group

Nejlepší pomocník při opravě vašeho auta

• 

• 

• 

• 

• 

•

•

motointegrator.cz
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06 ...  Inter Cars slaví 25 let, budou 

u toho i ROXETTE!

Slavit se bude tam, kde to všechno začalo. A to v polské 

Varšavě. Na Národním stadionu proběhne ve dnech 

18. – 20. 9. už 15. veletrh automobilových dílů, nářadí 

a vybavení servisů a následně i velkolepá SHOW!

07 ...  Inter Cars Europe 

– příběh velkého úspěchu

Největší, nejsilnější a nejrychleji se rozvíjející distributor 

náhradních dílů ve střední Evropě.

08 ...  „Nejsme ohleduplní řidiči“

Rozhovor s Alicí Bendovou, která patří k našim 

nejkrásnějším herečkám. Kromě půvabu a nekonečné 

energie ji zdobí i smysl pro humor.

12 ...  Podzim bude hýřit nejen barvami, ale 

i novými auty

Jak už jste si jistě všimli v minulých číslech našeho 

časopisu, rok 2015 je na automobilové novinky opravdu 

štědrý. Čím nás překvapí letošní podzim? 

15 ...  Road Racingová sezóna 2015

Česká republika patří mezi Road Racingové velmoci. 

Po Irsku se právě u nás jezdí nejvíce závodů. Tím 

nejznámějším je 300 Zatáček Gustava Havla v Hořicích. 

16 ...  Pozor na tlumiče!

Vliv opotřebovaných tlumičů bohužel nejvíce poznáme 

ve chvílích, kdy je nutné prudce reagovat. Na tlumičích 

opravdu záleží.

17 ...  Dobrý olej je základ

Zanedbat péči o olej se řidičům rozhodně nemusí 

vyplatit. 

18 ... To, co vás drží na silnici!

Je třeba si přiznat, že tím, co při jízdě vede směr a drží 

nás na silnici, jsou funkční pneumatiky.

19 ... Jak to vidí Aleš

Podzim a zvláště zima jsou pro auto nejvíce náročným 

obdobím roku. Pokud nepatříte k fajnovým řidičům, 

kteří s přicházejícím chladem auto uzamknou do garáže 

a probere je až sílící jarní slunce, přijdou vám jistě vhod 

naše rady. 

20 ...  Kdy vyměnit airbagy?

Na diskuzních serverech příznivců motorismu tento typ 

dotazu vyvolává spíše nejistotu. Majitele nových vozů 

zarazí upozornění výrobce, že airbagy je nutné vyměnit 

15 let od data výroby. 

22 ...  Ceny ojetin: držáky versus propadáky

Nové auto ztrácí desítky procent ceny už v okamžiku, 

kdy s ním poprvé vyjedete na silnici.

24 ...   Když to holky na čtyřech kolech 

roztočí

Rozhovor s Martinou Jerhotovou Daňhelovou, 

držitelkou titulu „Nejúspěšnější žena českého 

automobilového sportu 2014“.

26 ...  Q-SERVICE jede!

Bystřici nad Pernštejnem najdete v malebném 

koutu Vysočiny a Autoservis Dostál otipujete hned 

při vstupu. 

28 ...   Nová Škoda Superb: Ještě lepší, 

než jsme čekali

Nejvyšší třída z nabídky Škoda Auto má velké 

ambice. Nutno říct, že právem. 

31 ...  Jak se dělá crash test

Sotva si umíme představit, že automobilky svým 

novinkám dopřávají testy, při kterých asistuje 

demoliční četa. Je to tak. 

32 ... Velký bratr nás měří 

Elektronické mýto je specializovaným 

telematickým systémem pro sledování 

a vyhodnocování provozu na zpoplatněných 

komunikacích.

33 ... Léto v Domůvku

Dětský domov (domůvek) Boženy Hrejsové ve 

Strážnici už více než 9 let podporuje Inter Cars ČR.

34 ...   Lepší, komfortnější, výkonnější

Jízda v trucku dnes už znamená i komfort 

a maximální pohodlí řidičů.

36 ...   Budou se do pár let auta sama 

řídit?

Má to být záležitost příštích dvaceti let. 

Na silnicích se podle odborníků objeví plně 

automatizované vozy.

38 ...  Autofóry o blondýnkách

39 ...  Nové hvězdy dálnic

Jsou impozantní a na první pohled vzbuzují  

respekt. Když se na dálnici rozhodnou předjet 

jeden druhého, klidně zablokují oba pruhy.  

40 ...  Formule 1: padesát odstínů nudy

Publikum Formule 1 řídne. Stále méně fanoušků je 

ochotných vyrazit na některý z okruhů nebo si i jen 

pustit velkou cenu v televizi. 

42 ... Novinky z Ostrova naděje

Život na ostrůvku Rusinga Island v západní části 

Keni se mění. Nové aktivity, které tu i díky podpoře 

společnosti Inter Cars vznikají, jim přinášejí změny 

do života.

44 ...  Rychle a zběsile

aneb Jak během natáčení zlikvidovat 230 aut! 

46 ... Rallye Dakar s Alešem Lopraisem

Je to závod náročný až k nesnesení. Je to 

magický závod a pilot Aleš Loprais se intenzívně 

připravuje na Rallye Dakar 2016.

•  ContiTech rozšiřuje sortiment – i v oblasti souprav ozubených hnacích 
řemenů s vodním čerpadlem

•  Nové kompletní programy pro komponenty vedlejších pohonů v nabídce

•  Aktuální software, brožura a školení podporují dílny

Frankfurt, září 2014. Ze specialisty 

na řemeny specialistou na komponenty 

řemenových pohonů: skupina ContiTech 

Power Transmission důsledně rozvíjí své 

znalosti a schopnosti na automobilovém 

aftermarketu. Zákazníci čerpají výho-

dy komplexních znalostí a zkušeností 

(know-how), rozsáhlého servisu a stále 

širšího spektra komponent pohonu v ja-

kosti první výbavy. Tyto komplexní zna-

losti v oblasti pohonů dokazuje uvedený 

podnik také na výstavě Automechanika. 

Sady pro odborníky

U ContiTech mají zákazníci na volném 

trhu náhradních dílů jednu kontaktní oso-

bu. „Chceme nabízet nejenom výrobky 

prvotřídní jakosti, ale sestavit také ucele-

ný balík, který umožní našim partnerům 

v obchodě a v dílně efektivní práci,“ říká 

Markus Pirsch, vedoucí marketingových 

služeb pro oblast Automotive Aftermarket 

ve skupině ContiTech Power Transmi-

ssion. Stále rozsáhlejší program souprav 

představuje významný krok na této ces-

tě. V centru pozornosti při tom stojí sady 

ozubeného řemenu s vodním čerpadlem, 

neboť bezvadná funkce motoru je zaru-

čena pouze tehdy, jsou-li oba kompo-

nenty vysoké jakosti a zcela neporušené. 

Kompletní balík ContiTech s ozubeným 

řemenem, napínací a vratnou kladkou, 

příslušenstvím a vodním čerpadlem 

usnadňují odborníkům na automobily 

současnou výměnu všech komponent 

řemenového pohonu. Součástky jsou 

navzájem dokonale sladěné a není třeba 

je objednávat jednotlivě. ContiTech nabízí 

Špičkové výrobky – špičkové služby: 
ContiTech nabízí komplexní nabídku 
v oblasti pohonu

teď pomoc také v případě vedlejšího 

pohonu – nový program pro sady s žeb-

rovaným klínovým řemenem a napínacím 

nástrojem představuje podnik poprvé 

na výstavě Automechanika. Tento speci-

alista na hnací komponenty pokrývá se 

zhruba 100 kompletních paketů velkou 

část nejčastějších použití.

Montážní sady nabízejí dílnám výho-

du při servisu

V minulosti vyvolávala výměna tlumičů 

torzních kmitů často otázku: který upev-

ňovací materiál se hodí ke které řemeni-

ci? ContiTech odpovídá na tuto otázku 

novými montážními sadami. K většině 

tlumičů torzních kmitů z produktové 

palety ContiTech, u nichž jsou potřeb-

né nové šrouby, mohou dílny v Evropě 

v současné době pohodlně a rychle 

objednat jednu z 36 vyladěných souprav. 

„Tato služba ušetří našim zákazníkům 

mnoho rešeršní práce. A právě to je 

naším cílem: chceme prosazovat úvahy 

o jakosti ContiTech až do nejmenšího 

detailu – u výrobků i u služeb,“ vysvětluje 

Pirsch. 

Souborné znalosti o řemenovém 

pohonu

Divize ContiTech dává obchodům a díl-

nám k dispozici ucelené znalosti 

a zkušenosti z oblasti pohonu 

v podobě rozmanitého balíku 

opatření. Informační centrum 

(Product Information Center, 

PIC) soustřeďuje informace 

o výrobcích a montážních pomůc-

kách a v současné době je k dispozici 

v 16 jazycích. Nová brožura „Řemeny 

a komponenty. Technika – znalosti – 

rady“ nabízí odborníkům na automobily 

příručku zaměřenou na komponenty 

řemenového pohonu. Vysvětluje se v ní 

montáž ozubeného řemenu, žebrova-

ného klínového řemenu a komponent, 

jako jsou kladky a vodní čerpadla, a také 

správné zacházení s výrobky ve spojení 

s řemenovým pohonem. Podrobnější in-

formace zprostředkovává školicí program 

pro odborníky na pohon. První uvedení 

do tématu pohonu dostanou zájemci 

na technickém školení, zatímco při tech-

nickém praktickém tréninku pro servis 

a výměnu řemenů dostanou podrobné 

vysvětlení a vyzkouší si postupy na sku-

tečných motorech. 



Inter Cars slaví

Oslavte s námi 25. výročí Inter Cars
na Národním stadionu ve Varšavě

Národní stadion v centru 

Varšavy zažije, co ještě nezažil! 

Kdepak fotbal – šlágrem 

víkendu bude 

Samozřejmě nebude 

chybět ani bohatý 

doprovodný program. 

Koncerty populárních skupin, 

soutěže, závodní simulátory, 

školení a mnoho dalšího.

Pokud si při návštěvě expozicí budete 

připadat jako na zmenšené výstavě Expo 

– není to náhoda! Expozice více než 170 

dodavatelů vám na neuvěřitelných 40 000 m2 

výstavní plochy představí novinky a trendy 

v náhradních dílech a autoopravárenství.

Součástí velkolepé oslavy 

bude speciální česko-sloven-

ský stan. V něm se v podvečer 

rozproudí IC „Bierfest“ dopl-

něný soutěžemi a koncertem 

skupiny Starmania s největšími 

českými a slovenskými hity.

18. – 20. ZÁŘÍ 2015 
KOMBII – BAJM – MROZU – AFROMENTAL – PATRICIA KAZADI 

EWA FARNA – BOYS – INNI

Největší, nejsilnější a nejrychleji se rozvíjející 

distributor náhradních dílů ve střední Evropě.
Na začátku stáli Krzysztof Oleksowicz, Andr-

zej Oleksowicz a Piotr Oleksowicz. Tři bratři, 

kteří v roce 1990 otevřeli ve Varšavě první 

prodejnu s náhradními díly pro auta. Od té 

doby uplynulo dvacet pět let a z Inter Cars 

se stal největší distributor náhradních dílů 

pro osobní a nákladní automobily ve střední 

a východní Evropě. Zaměstnává více než 

5000 lidí v celkem 332 pobočkách v třinácti 

zemích Evropy (Polsko, Česká republika, 

Slovensko, Ukrajina, Litva, Lotyšsko, Maďar-

sko, Chorvatsko, Itálie, Belgie, Rumunsko, 

Bulharsko a Slovinsko). Inter Cars CZ oslavil 

loni 10. výročí a patří mezi pevnou a rychle se 

rozvíjející část rodiny Inter Cars.

INTER CARS EUROPE V KOSTCE

• 332 poboček v 13 evropských zemích 

• 1 000 000 položek skladem od více než 

   250 největších světových výrobců

• 5000 zaměstnanců

• Nejrychlejší dodávky náhradních dílů

   pro osobní a nákladní vozy i motocykly

• Jedno z nejmodernějších logistických 

   center v Evropě nedaleko Varšavy 

   s celkovou plochou 17 000 m2

• Unikátní evropský koncept nezávislých 

   servisů Q-SERVICE a Q-SERVICE TRUCK

• Internetový obchod s náhradními díly 

   motointegrator

6                                    | www.intercars.cz 7                                    www.q-service.eu | 

Obdivování prezentovaného 

sortimentu zasytí téměř všechny 

vaše smysly, ale žaludek 

neobelstí. Jestliže dostanete 

chuť na tradiční maďarské, 

balkánské, chorvatské a jiné 

speciality – těšte se! Budou!

20072014

2007

2005

2004

1990

2000

2008

2011

Inter Cars Europe 
– příběh velkého úspěchu

15. Veletrh

Vyvrcholením oslav bude večerní 

show – jedinečný koncert s hvěz-

dami  mnoha zemí (mimo jiné 

vystoupí i Ewa Farná) a laserová 

show doplněná ohňostrojem. 

Absolutním vrcholem bude kon-

cert legendární kapely ROXETTE.

2010

2014

2006
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Rozhovor

„Nejsme 
  ohleduplní 
           řidiči“

„Nejsme 
  ohleduplní 
           řidiči“

Alice Bendová

PATŘÍ K NAŠIM NEJKRÁSNĚJŠÍM HEREČKÁM. 
KROMĚ PŮVABU A NEKONEČNÉ ENERGIE JI 
ZDOBÍ I SMYSL PRO HUMOR. JAKO MAMINKA 
DVOU MALÝCH DĚTÍ MÁ ALICE BENDOVÁ NAD-
HLED A VELKÝ CIT PRO DETAIL. MÁ ALE NA-
VÍC SLUŠNÉ POVĚDOMÍ O AUTECH, RÁDA ŘÍDÍ 
A ZLOBÍ SE NA ŠÍLENCE, KTEŘÍ NA SILNICI PRO 
OSTATNÍ ZNAMENAJÍ OHROŽENÍ. V AUTĚ SI NA-
VÍC DOKÁŽE VYCHUTNAT I RELAX!

AUTO MUSÍ BÝT SEDMIMÍSTNÉ

Jaká jste řidička, Alice?

Určitě o sobě mohu říci, že docela dobrá. 

Jsem ohleduplná řidička. Navíc, zřejmě 

díky tomu, že mám děti, řídím dnes podle 

předpisů. Znamená to, že dodržuji i přede-

psanou rychlost.

Je velký rozdíl, když s vámi děti v autě 

nejsou?

Je to rozdíl, ale dnes už ne tak zásadní. 

Dříve, když jsem v autě byla sama, jezdila 

jsem rychleji a jízdu si mnohem víc užívala. 

Měla jsem také daleko silnější auta, než je 

tomu dnes. Momentálně mám BMW X5, 

klasický třílitr diesel.

Jak svého společníka na cestách hod-

notíte?

Jsem za něj moc ráda. Je to rodinné auto. 

Je bezpečné. Původně jsem chtěla větší 

vůz Mercedes GL, ale dnes jsem velice 

spokojená. Momentálně se mi líbí model 

BMW X7. Myslím, že zatím se sériově nevy-

rábí a mnichovská automobilka intenzívně 

pracuje na jeho vývoji. 

Pokud vybíráte nový vůz, jaké jsou 

vaše hlavní požadavky?

Můj hlavní požadavek je, aby auto bylo 

sedmimístné. Stále vozím hodně dětí a čím 

vyšší počet míst v autě, tím lépe pro nás. 

Sestra má dvě děti, já dvě a přidejte si 

k tomu ještě kamarády ze školy a školky. 

Jako správná matka vůz s tímto nákladem 

otáčím několikrát denně.

Bydlíte za Prahou?

Bydlím v okrese Praha – západ a v autě 

jsem opravdu denně. A musím říci, že 

jsem v něm moc ráda. Přiznám se vám, že 

v autě ráda i relaxuju.

Jakým způsobem si vychutnáváte 

relax v autě?

Jedině tehdy, když jedu sama! S dětmi v autě 

to možné není. V takovém případě jste totiž 

stále ve střehu, sledujete, uklidňujete, řeší-

te rozepře. Občas, pokud mě při jízdě děti 

hodně naštvou, něco dozadu i hodím! Pokud 

jsem ale sama, je to jiné. Pustím si příjemnou 

muziku, jedu a jízdu si přímo vychutnávám!

V AUTECH NEJSME OHLEDUPLNÍ

Kdy jste si dělala řidičský průkaz?

V osmnácti letech. Hned jsem začala 

jezdit bílým favoritem. Svým prvním au-

Foto: Dagmar Hájková, 

Styling a make up: Claudie Marčeková
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Rozhovor

tem, za které jsem byla neskutečně ráda! 

Z něho jsem pak přesedlala do Golfa. 

Je pravda, že nadšená automobilistka 

byla i vaše maminka?

Ano, ale ještě víc než automobilistka byla 

má maminka nadšená houbařka. Z auta 

dokonce houby i sbírala. Říkala, že je 

škoda vystupovat, když z auta je přece 

tak dobře vidí! Měli jsme tehdy stařičkého 

Peugeota. Jely po asfaltové cestě lesem, 

babička na přední sedačce, já se sestrou 

vzadu. Maminka řídila, dívala se vpravo 

a povídá: Jé, hele, hříbek jeden, druhý, třetí 

a to byl konec, protože v ten okamžik jsme 

byli ve škarpě! Mamka se lekla, přidala 

plyn, tím pádem jsme jízdu zakončili nára-

zem do betonové skruže v příkopě. Bouchli 

jsme do ní, rána jako z děla a naše cesta 

u konce! Chudák babička se nakonec 

sápala ven okénkem pro řidiče. Naštěstí 

všechno dobře dopadlo a dodnes máme 

v záloze historku, které se společně může-

me zasmát. 

Vnímáte rozdíl v chování řidičů u nás 

a v zahraničí?

Nejsme ohleduplní řidiči a je problém, že 

řidičák u nás může dostat prakticky kdokoli. 

Myslím, že pro získání řidičského průkazu by 

se měly skládat psychologické testy. Auto 

je přece obrovská zbraň! Za diskriminační 

nepovažuji ani fakt, kdyby lidé třeba po 75 

letech věku měli být dopravními inspektory 

přezkoušeni. Stejně jako ultramladí, osmnác-

tiletí kluci, kteří myslí, že když sedí v starém 

bavoráku, mohou to rozpálit a bouchnout 

do všeho, co se jim připlete do cesty.

Jakou máte zkušenost se servisem 

a zázemím pro své vozy?

Opět záleží na přístupu. Můj názor je ten, 

že do servisu by měl člověk chodit s ně-

kým, kdo motorům opravdu rozumí. Ví, co 

do auta patří a co je zbytečný nadstan-

dard. Já motorům nerozumím. Pokud mi 

někdo řekne, že vyčistil sání, vím houby, 

jestli to reálně udělal. Je proto dobré tyto 

služby využít po domluvě s odborníkem.

AUTO KRÁSNĚ KLOUŽE V KRAJINĚ

Máte ráda auta, Alice?

Obecně mám auta ráda. Ne, že bych se 

v nich úplně vyznala, ale dobře například 

vím, jaké auto si přeje můj syn Vašík. Je 

to Bugatti Veyron, nejrychlejší sériově vy-

ráběné auto světa. Pokud by to náhodou 

nevyšlo, je ochoten vzít zavděk i Porsche 

Carerra. Už teď si na ně můj Vašík šetří.

Co ze sebe vidíte ve svých dětech?

Hodně. Pokud jde o Aličku, je po mně 

výbušná, vzteklá a emotivní. Emoce jí lítají 

nahoru i dolů a já se v ní úplně krásně 

vidím. Vašík je větší introvert. Je klidnější. 

Spíše je ale taková klidná síla. Ve chvíli, 

kdy bouchne, také to stojí za to!

Vnímáte rozdíl holčičího a klučičího 

světa?

Vnímám ho velice intenzívně. Vašík je typic-

ký chlap. Ála vyskočí ze sedačky a jde si 

normálně udělat šťávu. Vašík dál polehává 

a volá na ni: Álo, udělej mi šťávu! Vychová-

vám je přitom úplně stejně. Skáču kolem 

nich obou, občas nadávám, že nejsem jejich 

služka, ale rozdíl mezi klukem a holkou vidím 

úplně jasně. 

Kde jinde kromě auta ještě dokážete 

relaxovat?

Miluji jídlo a relaxuji u vaření. Můj přítel je 

na tom podobně a tak vaříme i dva chody na-

jednou. Něco jiného pro děti, protože nejedí 

třeba ryby nebo pikantní pokrmy. Druhý chod 

je pro nás. Vařím rychle, protože nechci trávit 

dlouhé hodiny v kuchyni, ale vařím zdravě 

a z čerstvých surovin. V poslední době se 

snažím dělat co nejméně tepelně zpracova-

ných jídel. Co nejvíc zeleniny a ovoce. Pokud 

jde o nás, moc rádi grilujeme. Nakládáme 

maso i zeleninu a pro mě je to úžasný relax!

Máte oblíbené místo v Čechách, kde 

se vám jako řidičce krásně jezdí?

Ráda řídím prakticky kdekoli, kromě dál-

nice D1. Je to nejdražší dálnice v Evropě 

a největší peklo! Je nebezpečná. Ráda ji 

opravdu nemám. Zrovna jsem se vrátila 

z Moravy a musím říci, že cesta byla pe-

kelná. Je to škoda, protože jinak Moravu 

miluju! Ostravu, Brno, jezdila bych do těch 

míst daleko častěji! 

Ráda ale jezdím po malých okreskách. 

Hlavně v místech, kde je položený nový 

tmavý asfalt. Auto takovým zvláštním způ-

sobem klouže v krajině a je to krása!

„Myslím, že pro získání řidičského prů-
kazu by se měly skládat psychologické 
testy. Auto je přece obrovská zbraň!“

Alice Bendová je oblíbená herečka a mo-
derátorka. Je absolventkou Střední umě-
lecko-průmyslové školy v Praze. Filmy 
natáčí nejen v Čechách, ale nabídky získala 
i v Kanadě nebo v Německu. V současné 
době se objevuje v několika seriálech, třeba 
v sledovaném snímku Svatby v Benátkách. 
Zanedlouho se Alice objeví v novém seriálu 
TV Barandov, na stejné televizi ji na pod-
zim uvidíme i jako moderátorku. Ve stejné 
době nastupuje i do seriálu TV Prima 
a samozřejmě pokračuje velmi sledovaný 
projekt Kdo je kdo. Maminka dvou dětí 
Vašíka a Aličky si na nedostatek práce 
stěžovat rozhodně nemůže.

Jaký muž vám v autě připadá sexy?

Rozhodně to není pán, který má vystrčený 

loket z okna. Případně je při jízdě ležérně 

nakloněný doprava a jeho hlavička sedí kdesi 

uprostřed. To jsou lidé, kteří trpí komplexem 

a mají potřebu se nějak projevit. Nesnáším 

ani řidiče, kteří dělají myšky jenom proto, aby 

ostatním na silnici ukázali, jak je jejich kraks-

na rychlá! Zajímavost muže určitě nespočívá 

v tom, jaké auto dotyčný má. Je to přece 

úplně jedno. Plno zajímavých mužů dnes 

navíc jezdí fi remními auty. U mne rozhodně 

neplatí, že bych se za mužem otočila jen pro-

to, že sedí v Maserati nebo ve Ferrari. 

Za laskavé zapůjčení vozu GranTurismo MC Stradale Limited Edition, vyrobeného ke 100. výročí založení Maserati, děkujeme společnosti Scuderia Praha a.s., 

jedinému autorizovanému zastoupení značek Ferrari, Maserati, Abarth v České republice. Více o společnosti i nabízených vozech najdete na www.scuderiapraha.cz.
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Začneme v Německu u prémiového Mer-

cedesu. Ten totiž hodlá fanoušky zaujmout 

novým SUV s označením GLC. Konkurent 

Audi Q5 a BMW X3 oproti svému předchůdci 

GLK zhubl o 80 kilo a přichází s designem 

připomínajícím GLE Coupé. Interiéru do-

minuje volně stojící displej o rozměrech 8,4 

palce, zatímco na středové konzole najdete 

minimum tlačítek. Srdce mercedesu tvoří buď 

jeden z dvojice vznětových čtyřválců o ob-

jemu 2,1 litru a výkonu 125 či 150 kW, nebo 

plug-in hybrid spojující dvoulitrový turbomotor 

(155 kW) a elektromotor (85 kW). Vůz si mů-

žete objednat od června, reálně se na trhu 

a silnicích objeví během podzimu. 

Volkswagen: nový Transporter 
i hybridní Passat
Z koncernových značek se zaměříme na Volks-

wagen, který na podzim zahájí prodej šesté ge-

nerace legendárního Transporteru s označením 

T6. Ačkoli vzhledově se dodávka od starších 

bratříčků příliš neliší, rozhodně má co nabídnout 

– nové motory, kvalitnější interiér nebo bohatší 

výbavu. V té nechybí bezpečnostní systémy 

jako Front Assist, který radarově sleduje silnici 

před autem a při nebezpečí varuje řidiče zvuko-

vě i vizuálně. Hračičkové ocení dotykový displej 

nebo připojení přes USB. Té šestka oproti páté 

generaci ušetří litr paliva na 100 km, a to s kte-

rýmkoli z nabízených vznětových i zážehových 

JAK UŽ JSTE SI JISTĚ 

VŠIMLI V MINULÝCH 

ČÍSLECH NAŠEHO 

ČASOPISU, ROK 2015 

JE NA AUTOMOBILOVÉ 

NOVINKY OPRAVDU 

ŠTĚDRÝ. ČÍM NÁS 

PŘEKVAPÍ LETOŠNÍ 

PODZIM? 

Podzim bude hýřit nejen 
barvami, ale i novými auty

agregátů o výkonu od 62 do 150 kW. Dodávka 

s čtyřletou zárukou už je v předprodeji, na silni-

cích se objeví v září.

Zhruba ve stejné době přijede další bonbónek 

s písmeny VW v rodném listě: hybridní Passat 

GTE. Na přídi najdete nabíjecí konektor, jehož 

prostřednictvím lze vůz dobít z běžné zásuvky. 

Dále se vůz od standardních motorizací liší mj. 

diodami ve tvaru písmene C, přepracovaným 

předním nárazníkem nebo většími desetipapr-

skovými koly. Čistě na elektřinu má GTE ujet až 

50 km. 

Návrat korejského SUV 
a neřízená střela od Hondy
Hyundai sází na kvalitu ve staronovém hávu. 

Vlajkový model značky, SUV ix35, se totiž 

na podzim s novou generací vrátí k původnímu 

názvu Tucson. Velká kola i ostře tvarovaná 

karosérie působí atraktivně, otázkou však je, jak 

dlouho líbivost vydrží. Rychlé zastarávání desig-

nu je totiž typické pro všechny modelové řady 

automobilky. K bohaté škále motorizací výrobce 

ve standardu nabízí manuální šestistupňovou 

převodovku, k silnějším benziňákům si můžete 

dokoupit sedmistupňový automat a k dieselům 

šestistupňový. Pro české zákazníky bude opět 

výhodou „domácí“ původ z Nošovic.

Je otázka, zda další jihokorejský výrobce Kia 

stihne letošní nejžhavější novinku vypustit z kle-

ce ještě během podzimu. Mnohé tomu nasvěd-

čuje, a tak by byla škoda si čtvrtou generaci 

sedanu Optima nepředstavit. Úkol vozu je 

jasný: konkurovat Fordu Mondeo a VW Passat, 

což není snadná úloha. Optima, která sdílí plat-

formu s Hyundai i40, tak přináší mj. sportovněj-

ší vzhled a luxusnější interiér. V bitvě designérů 

Kia zvolila užší a protáhlejší masku, zatímco 

zadní nárazník ponese agresivnější prvky. 

Pozadu nezůstane ani japonská Honda – v září 

pustí na český trh dravce jménem Civic Type R. 

Benzinoví šílenci se mohou těšit na přeplňovaný 

dvoulitr VTEC Turbo s přímým vstřikem paliva 

(310 kW), který Hondu vystřelí z nuly na sto 

za 5,7 vteřiny a dává jí maximální rychlost 270 

km/h. Chcete další důkaz, že jde o pořádně 

ostrý hatchback? Civic Type R je mezi předo-

kolkami držitelem rekordu na Nürburgringu 

s časem 7 minut 50,63 vteřiny…

Ford sází na MPV, Infi niti 
na spolupráci s Mercedesem
Ford jako jedna z mála automobilek aktivně roz-

víjí segment velkoprostorových vozů – v Evropě 

nabízí hned pět modelů této kategorie. A rok 

2015 je u „modrého oválu“ ve znamení expan-

ze MPV. Po faceliftu modelů C-Max a Grand 

C-Max a představení nové generace S-Max 

Ford zaútočí na konkurenci s třetí generací 

největšího Galaxy. Oproti spíše sportovnějšímu 

S-Max se bude prezentovat jako superpraktic-

ký vůz s údajně největším vnitřním prostorem 

ve své třídě na všech sedmi místech. Elektricky 

ovládané sklápění druhé i třetí řady sedadel, 

přihrádka o objemu 20 litrů pod hlavním za-

vazadlovým prostorem nebo měkčí naladění 

pro komfortnější jízdu – to vše ocení třeba řidiči 

taxislužeb. 

Podzimní novinky se objeví také mezi exkluziv-

nějšími vozy. Příkladem může být první kom-

paktní hatchback od Infi niti, model Q30. Stej-

nojmenný koncept japonský výrobce představil 

už před dvěma lety jako prakticky produkční 

vůz. Avšak vývoj evidentně zabral více času, 

než se čekalo. Na fi nální podobě modelu se 

podílela automobilka Mercedes, a Q30 tak sdílí 

mnoho prvků s její třídou A. Nejde jen o základ 

podvozku, ale i o motory. Pokud se spolupráce 

osvědčí, bude hatchback na trh následovat 

i SUV s názvem QX30. Mnohé by měl napo-

vědět zářijový autosalon ve Frankfurtu, kde se 

Q30 ofi ciálně představí veřejnosti. 

Francouzský Talisman 
nejen pro štěstí
Na stejné akci se ukáže i další dlouho očeká-

vaná novinka z Francie. Laguna, stěžejní model 

Renaultu ve střední třídě, si v poslední gene-

raci co do prodejů nijak dobře nevedl. A lépe 

na tom nebyl ani výše postavený Latitude. Oba 

nyní nahradí zbrusu nový Renault Talisman. 

Podobně jako povedená nová Škoda Superb 

sází i Talisman na neotřelý design. Nepřehléd-

nete mohutné lamely masky ani přední světlo-

mety přecházející až do boků vozu. Zvýrazněné 

blatníky a linii střechy si nespletete s žádným 

jiným vozem. Když k tomu připočítáte obrovský 

zavazadelník o objemu přes 600 litrů (bohu-

žel bez výklopného zadního okna), vertikálně 

uložený 8,7 palcový displej nebo příplatkový 

průhledový displej a audiosoupravu Bose, zdá 

se, že na frankfurtském autosalonu se zrodí 

další hvězda. 

Auta roku

TĚŠTE SE NA ZIMU!  

Proč? Protože Honda v závěru 

roku začne vyrábět novou generaci 

supersportu NSX. Přeplňovaný 

šestiválec a trojice elektromotorů 

o celkovém výkonu 550 koní, 

pohon všech kol, deset chladicích 

jednotek, unikátní litý hliníkový 

podvozek… Legenda se zkrátka 

vrátí ve velkém stylu! 
VW Transporter T6

Mercedes GLC

Hyudai ix35

VW Passat GTE

Infi niti Q30

Honda Civic Type R Renault Talisman



Česká republika patří mezi Road Racingové 

velmoci. Po Irsku se právě u nás jezdí nejvíce 

závodů. Tím nejznámějším je 300 Zatáček 

Gustava Havla v Hořicích. Závod s více než 

padesátiletou historií, provozovaný na nádher-

né technické trati.  Ale jsou zde i další okruhy. 

Z těch tradičních jde o Havířovský zlatý kaha-

nec na Těrlickém okruhu – náš nejdelší (6100 m) 

a  nejrychlejší  okruh. Dokonce nejrychlejší  

ve střední Evropě! Průměrná rychlost - okolo 

160 km/h. Potom tady jsou okruhy poměrně 

mladé, ale stejně zajímavé! Okruh Františka 

Bartoše v Ostravě-Radvanicích, je díky profi lu 

své tratě často nazýván „malými Hořicemi“, 

nebo závod na Slováckém okruhu ve Starém 

Městě. Krásný, rychlý okruh s mimoúrovňo-

vým překřížením tratě, jako je např. na okruhu 

v Suzuce. Na Kyjovském okruhu se donedávna 

dokonce i skákalo, což způsoboval horizont 

v rychlé pravé zatáčce, který jezdce vymršťoval 

do vzduchu. Ti pak letěli vzduchem několik me-

trů a to vše v plné rychlosti! Takhle bych mohl 

pokračovat pořád dál. Dymokury, Kopčianský 

motookruh, Královédvorský … Tyto závody 

prožívají už několik let doslova boom a jsou stá-

le populárnější.  Nejen mezi jezdci,  ale hlavně 

mezi diváky. Aby také ne! U které motoristické 

disciplíny (kromě RALLYE :-)) jste v tak blízkém 

kontaktu se závody samotnými? 

Dalším lákadlem  je počet a různorodost 

startujících tříd. Od největších taháků, kterými 

jsou Supersporty (do 600 ccm) a Super-

biky (do 1000 ccm), přes třídy Supermono 

(jednoválce do 800 ccm) po Twiny kategorii 

400 SSP, 250 CRR nebo malorážky a to jak 

v produkční, tak ve své Grand Prix specifi ka-

ci. Nedílnou součástí závodů na přírodních 

okruzích je i třída KLASIK. Tedy historických 

motocyklů, které dokáží rychlostí překvapi-

vě  konkurovat i podstatně mladším strojům! 

Třešničkou na dortu Road Racingu jsou závo-

dy sidecarů – speciálních strojů určených pro 

závody dvojčlenných posádek. 

Letos  můžete vídat logo Inter Cars Česká 

republika i na závodech Road Racingu. Před 

sezónou vzniklo partnerství mezi vsetínským 

týmem AVZO Kuty Racing Team a zlínskou po-

bočkou Inter Cars. Jezdci Ivo Koutný a Vojtěch 

Staniš startují v kategoriích Klasik do 250 ccm, 

do 500 ccm a také v třídách soudobých mo-

tocyklů 400 SSP a 125 Sportproduction a mají 

za sebou první polovinu sezóny. 

Road Racingová 
sezóna 2015

Road Racing, že vám tohle dvou-

slovné spojení nic neříká?! Volně 

přeloženo do nám srozumitelného 

jazyka, jde o silniční závody. Ti 

zasvěcenější by upřesnili, že se 

jedná o závody silničních mo-

tocyklů na přírodních okruzích. 

Na okruzích vedoucími městskou 

zástavbou, lesem, třeba i místy, 

kudy dennodenně jezdíte do prá-

ce. Tady musím podotknout, že se 

nejedná o žádné nelegální závody! 

Jde o plnohodnotnou sportovní 

disciplínu s vlastním šampionátem 

a nekompromisními řády. 

Motosport

Foto: Vladimír Staniš
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Během minulých týdnů proběhla 

unikátní RoadShow Q-SERVICE. 

Navštívili jsme Kladno, Hradec 

Králové, Ostravu i Frýdek-Místek. 

Spolu s naším jedinečným truckem 

se měli návštěvníci možnost sezná-

mit se službami, které Q-SERVICE 

nabízí, i s naším internetovým ob-

chodem s náhradními díly pro auto-

mobily Motointegrator.cz. 

Součástí RoadShow byla i prezentace naší 

aktuální akce Garance Mobility, která zaru-

čuje bezstarostnou dovolenou autem v nej-

oblíbenějších dovolenkových destinacích. 

Nechybělo samozřejmě občerstvení a také 

možnost odborné prohlídky vozu zdarma či 

představení nových produktů v nabídce Inter 

Cars a Q-SERVICE. RoadShow Q-SERVICE 

slavila velký úspěch a už teď chystáme další 

akce, na které se můžete těšit.
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Na Q-SERVICE 
se můžu vždy 
spolehnout!

Aleš Loprais 
ambasador servisní sítě Q-SERVICE

SERVISNÍ SÍŤ 
Q-SERVICE 
GARANTUJE
•  profesionální a kompletní péči 

pro vozidla všech značek.
•  prvotřídní kvalitu každé opravy.
• férovou odpovídající cenu.
•  profesionální vybavení, stejná data 

a postupy jako mají autorizované servisy.
•  autorizovaný servis i pro vozy v záruce.
•  nejširší sortiment kvalitních 

náhradních dílů.

Inter Cars Group

 péče o vozidla

Inter Cars Group

 přijel za vámi
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Tlumič je pánem jízdy
Význam tlumičů pro komfort jízdy stále ne-

máme dokonale zafixovaný. Zmíněný test 

to předvedl dokonale. „Tovární jezdec najíž-

děl do šňůry hlubokých výmolů s takovou 

razancí a rychlostí, že mi na hlavě vstávaly 

vlasy hrůzou,“ uvedl jeden z novinářů, který 

se testu zúčastnil. Auto ale stále pevně 

drželo stopu. Vůz, který měl záměrně pro 

test „zneschopněné“ tlumiče, však stopu 

rozhodně nedržel. Vlnil se už na prvních 

nerovnostech. V nájezdech do zatáček 

zadní část vozu za předkem doslova vlá-

la. Vliv opotřebovaných tlumičů bohužel 

nejvíce poznáme ve chvílích, kdy je nutné 

prudce reagovat. Přehlédnete například 

odbočku a snažíte se zatočit na poslední 

chvíli. V tom okamžiku se tlumič, který není 

v dobré kondici, stane nepřítelem. Prudké 

sešlápnutí brzd způsobí, že předek auta se 

zapíchne do země a zadní část má tenden-

ci jej předběhnout. Situace z ranku mimo-

řádně nebezpečných! Zároveň i doklad 

toho, jak velký význam pro jízdní kvality 

vozu má dobrý tlumič

Už tečou?
V motoristickém pravěku platilo, že stav tlu-

mičů se sleduje až v okamžiku, kdy začnou 

téct. Výměnu tlumičů v dřevních dobách 

obvykle doporučil autoservis nebo přímo 

Svítí červená kontrolka 
Stane se, že červená kontrolka stavu oleje 

řidiče vystraší. Pokud se rozsvítí během 

jízdy, je třeba rychle jednat. Pravidelnou 

kontrolu hladiny oleje už z toho důvodu 

musíme zařadit do běžného provozního 

harmonogramu vozu. 

Hladina nikdy nesmí klesnout nejen pod 

minimum na měrce, ale i údaje nad maximem 

nejsou dobré a motoru škodí. Olej se může 

dostat do katalyzátoru a jiných citlivých ob-

lastí a následně je zničit.

Opravdu čím dražší, tím lepší?
Možná vás překvapí, že v případech motoro-

vých olejů to nemusí být vůbec pravda. Nabízí-

me vám dvě hlavní zásady pro takovou výměnu 

oleje, která váš vůz nepoškodí, ale jeho jízdním 

vlastnostem naopak prospěje:

Držte se pokynů výrobce vozu
Užívejte pouze maziva takových specifi kací, 

které doporučuje výrobce vašeho vozu. Ví 

nejlépe, jaký olej je pro motor auta ideální 

variantou.

Respektujte výkonnostní třídy
Jsou důležitější než značka výrobce oleje! 

U motorových olejů určují přímo jejich kvalitu. 

Můžete zvolit olej slavné značky, ale pokud 

netrefíte vhodnou výkonnostní třídu, váš motor 

bude mít smůlu. Výkonnostní třída odpoví, zda 

je olej vhodný pro benzinové či vznětové motory 

nebo do motoru s přímým vstřikováním paliva. 

Důležité jsou výkonnostní třídy ACEA nebo API. 

Doplňují se bližšími údaji, podle nichž bezpečně 

poznáte, který z olejů je ten váš! 

Třeba API SJ znamená, že jde o náplň pro 

agregáty z roku 1996 a mladší. Označení ACEA 

A1/B1 popisuje standardní olej s běžnými inter-

valy výměny. „A“ – určeno pro benzinový motor, 

„B“ pro dieselový motor. ACEA A3/B3 jsou 

oleje vhodné pro vysokou zátěž a prodloužený 

interval výměny, ACEA A4/B4 jsou pro agregáty 

s přímým vstřikováním. Výkonnostní třídy jsou 

v případě výměny oleje pro motoristu základním 

vodítkem. Vyplatí se vám získat v nich alespoň 

základní orientaci, protože najít nejlepší olej 

pro motor vašeho vozu, je základní podmínka 

dobré péče.

Ideální doba pro výměnu 
Obecně platí, že standardní interval výměny je 

15 000 ujetých kilometrů nebo jeden rok od vý-

měny. Pokud vlastníte vůz s tzv. prodlouženou 

dobou výměny, většinou se jedná o 30 000 km, 

v tom případě hledejte tzv. Long Life oleje. 

Prodloužený interval znamená, že přizpůsoben 

je mu i motor vozu. Na prodlouženou dobu 

výměny si proto troufněte pouze v případě, kdy 

jste si jisti, že motor ji technicky zvládne. 

Minerál, nebo syntetika?
Podle odborníků z Ústavu technologie ropy 

a petrochemie VŠCHT v Praze se klasické 

dělení motorových olejů na minerální, syntetické 

a polosyntetické stalo přežitkem. Technologie 

výroby minerálních olejů jsou tak daleko, že 

vlastnosti kvalitních minerálních a syntetických 

olejů se téměř vyrovnaly. Motorové oleje jsou 

podle nich dnes jen dobré a ještě lepší. Pro 

řidiče je to určitě dobrá zpráva. 

Velký výběr olejů najdete 

na www.motointegrator.cz. 

A za velmi výhodné ceny.

MOTOROVÉ OLEJE A TEFLON

Tefl onové suspenze se chlubí výbornými 

vlastnostmi, které je před lety posunuly 

i k motorovým olejům. Přesto mezi odbor-

níky i laickou veřejností stále vyvolávají 

bouřlivé diskuze. Dnes je jasné, že PTFE – 

polytetrafl uorethylen (tefl on) olejům rozhod-

ně neškodí. Tefl onové částice vyrovnávají 

mikroreliéf třecích ploch. V případě vzniku 

mezního tření (například start motoru nebo 

rozběh zařízení), kdy dochází až k osmde-

sáti procentům opotřebování, chrání kluzné 

plochy. Tefl onové přísady nevylepšují olej, 

ale kluzný povrch. Pro životnost olejů ale 

mají význam. 

KDY JE ČAS NA KONTROLU?

•  Odborníci doporučují kontrolu 

po každých 20 000 najetých kilo-

metrech.

•  Stav je třeba prohlédnout

 i po zimě. Směs špíny, soli a vlh-

kosti tlumičům na kondici nepřidá.

•  Důležitá je odborná montáž. Neod-

borný zásah stav tlumičů výrazně 

zhoršuje.

•  Tlumič se má  měnit pod zatížením. 

Ideální je pohotovostní hmotnost 

vozu.

ZANEDBAT PÉČI O OLEJ SE ŘIDIČŮM ROZHODNĚ NEMUSÍ VYPLATIT. MODERNÍ 

MOTORY JSOU NA JEHO KVALITU VELICE CITLIVÉ A SPOLÉHAT SE V TOMTO SMĚRU 

POUZE NA PÉČI SERVISU ZDALEKA NESTAČÍ. 

JAK POZNAT OPOTŘEBENÍ?

K příznakům opotřebení patří: 

•  ztráta jízdního směru v důsledku 

působení bočního větru, 

•  chvění volantu,

•  nerovnoměrně sjeté pneumatiky,

•  celkové pohupování vozu,

•  odskakující kola.

Dobrý olej je základ
kontroloři na STK. Dnes už se užívají tlu-

miče plynokapalinové. Tečou jen málokdy. 

Jsou vytrvalé. Logicky ale také podléhají 

opotřebení. Není divu, zkuste si představit, 

že tlumič udělá v průměru na jeden kilo-

metr jízdy tisíc pohybů! Problém je jediný. 

Vůle mezi pístnicí a vnitřní trubkou tlumiče 

vzniká (a tím pádem účinnost klesá) obvyk-

le pomalu. Řidič nemusí nic zaznamenat. 

Nepostřehne, že jeho vůz má problém. 

Latentní nebezpečí pak udeří v nejméně 

očekávaném okamžiku. Nespoléhejte se 

ani na mezi řidiči oblíbenou fintu – zatlačit 

na přední blatník a sledovat, zda se auto 

rozhoupe nebo vrátí do původní polohy. 

O stavu vašich tlumičů tento domácí test 

mnoho nevypoví. Vyplatí se tlumiče sledo-

vat. Respektovat jejich význam pro komfort 

a bezpečí jízdy a dopřát jim proto pravidel-

nou odbornou péči.

AUTOMOBILKA ŠKODA 
PŘED ČASEM ZÁJEMCŮM 
PŘEDVEDLA ZAJÍMAVÝ 
TEST. MOŽNOST SROV-
NÁNÍ DVOU TYPŮ JÍZD. 
CESTU FÁBIÍ SE SKVĚLÝ-
MI TLUMIČI A JAKO 
PROTIKLAD JÍZDU 
S TLUMIČI VE VÝRAZNĚ 
HORŠÍM STAVU. VÝSLE-
DEK ŠOKOVAL.

Pozor 
na tlumiče!
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Nepodceňujte pneumatiky
Schopnosti pneumatiky jsou famózní. Do-

káže nést neuvěřitelné množství váhy, navíc 

musí vydržet různé příčné síly, které na ni 

během jízdy působí. Vůz střední třídy bez 

posádky a nákladu váží zhruba 1,7 tuny. 

Pneumatika necelých 8 kg. Přesto musí 

takovou zátěž bezchybně zvládnout, být 

oporou jedoucího i stojícího vozidla a navíc 

čelit velkému množství hmotnosti při akce-

leraci a brzdění. Jen na pneumatikách zá-

leží brzdný výkon i přenos výkonu motoru. 

Pevnost a elasticita patří k dalším důležitým 

vlastnostem pneumatik. Právě díky jim je 

vůz schopen přizpůsobit se různým nerov-

nostem, tlumí nárazy a zajistí komfort jízdy. 

Letní, zimní, nebo na celý rok? 

Předpoklad správného výběru pneumatiky 

znamená znát odpověď na následující otázky

• Rozměr pneumatiky?

• Typ auta a styl jízdy, kterou preferujete?

• Oblast, kterou nejčastěji jezdíte?

Rozměr pneumatiky zahrnuje šířku, profil 

a průměr. Údaje o nich, stejně jako o disku, 

který budete obouvat, najdete ve velkém 

technickém průkazu. V průkazu je uveden 

např. údaj 205/55 R16. 205 je šířka pneu-

matiky v milimetrech, 55 profil, znamenající 

procentuální vyjádření výšky bočnice, 

R je radiální konstrukce a číslice 16 vnitřní 

průměr pneumatiky. Na bočnici najdete 

vytlačený i další cenný údaj – tzv. DOT 

kód. Udává stáří pneumatiky – např. číslice 

0609. Značí, že pneumatika byla vyrobena 

v šestém týdnu roku 2009. Věnujte kódu 

pozornost. Doporučení odborníků zní: 

nepoužívat pneumatiky, které jsou na voze 

více než pět let. 

Základní rozdíl mezi letní a zimní pneuma-

tikou je v konstrukci, materiálu a dezénu. 

Hloubka dezénu zimní pneumatiky musí být 

nejméně 4 mm. Na rozdíl od letní kolegyně 

má zimní pneumatika pětkrát více lamel, 

široké drážky a často dezén se vzorem 

ve tvaru V. Ten lépe odvádí rozbředlý sníh 

a snižuje hluk. Zimní pneumatiky bývají 

označeny symbolem M+S (Mud and Snow). 

 Speciální označení (M+S, M.S, M/S nebo 

MS) mohou mít tzv. celoroční pneumati-

ky. Stejně jako pneumatiky zimní vyhovují 

vyhlášce pro povinnou zimní výbavu plat-

nou od 1. 11. do 31. 3. následujícího roku. 

Opravdovou zimní pneumatiku poznáte 

podle symbolu sněhové vločky. Je urče-

na speciálně pro provoz na zasněžených 

vozovkách. 

První automobil na americkém trhu 

obul v roce 1903 gumárenský podnik 

BF Goodrich. Stejná fi rma poté v roce 

1927 obula i první letadlo, které bez 

mezipřistání přeletělo Atlantický oceán 

z New Yorku do Paříže. První české 

duše a pláště pro automobily byly vyro-

beny v roce 1931 v Baťových závodech. 

Samotná značka BARUM vznikla až 

po válce, spojením názvů tří zaintereso-

vaných fi rem – Baťa, Ruben a Michelin. 

To, co vás 
drží na silnici! 
MODERNÍ VOZY UŽ JSOU VYBAVENY TAK 

DOKONALOU ŠKÁLOU ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ, 

ŽE SE V NICH MNOHDY MÉNĚ TECHNICKY ZDATNÝ 

MAJITEL VOZU SÁM ZTRÁCÍ. JE TŘEBA SI PŘIZNAT, 

ŽE TÍM, CO PŘI JÍZDĚ VEDE SMĚR A DRŽÍ NÁS 

NA SILNICI, JSOU FUNKČNÍ PNEUMATIKY.
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Pneumatiky jsou základ
„Platí to za všech okolností,“ říká Aleš. 

„V první řadě je zapotřebí na konci podzi-

mu přezout. Zimní pneumatiky jsou u nás 

od 1. 11. do 31. 3. následujícího roku 

povinné. Sám nejsem příznivcem tzv. ce-

loročních pneumatik. Vnímám je pouze 

jako přechodné řešení, které do našich 

klimatických podmínek příliš vhodné není. 

Celoroční pneumatiky mají delší brzdnou 

dráhu, horší trakci. Není to ani ryba ani rak. 

Je třeba využívat specifi cky zimní a specifi c-

ky letní pneumatiky. Navíc by si každý měl 

uvědomit, že dbát na pečlivý servis a údržbu 

svého vozu je pevnou investicí do bezpečí 

a zdraví nejen nás samotných, ale i lidí, kteří 

jsou nám blízcí. 

Nemrznoucí směs do ostřikovačů
„Podzim je ideální čas pro to, abyste si ji při-

pravili. První mrazy mohou udeřit znenadání,“ 

doplňuje Aleš. „Největší spotřeba zimních 

směsí do ostřikovačů není při třeskutých mra-

zech, ale právě při teplotách kolem nuly. Sníh 

taje a ostatní auta vám břečku sněhu a vody 

nekompromisně házejí na okna. Nezbyde vám 

nic jiného, než ostřikovače spustit. A nemrz-

noucí směs v takové chvíli jako když najdete! 

Význam má věnovat pozornost před zimou 

i chladicí kapalině. Zjistit její množství, případně 

doplnit.“ 

Jak t   vidí Aleš
PODZIM A ZVLÁŠTĚ ZIMA JSOU PRO AUTO NEJVÍCE NÁ-

ROČNÝM OBDOBÍM ROKU. POKUD NEPATŘÍTE K FAJNO-

VÝM ŘIDIČŮM, KTEŘÍ S PŘICHÁZEJÍCÍM CHLADEM AUTO 

UZAMKNOU DO GARÁŽE A PROBERE JE AŽ SÍLÍCÍ JARNÍ 

SLUNCE, PŘIJDOU VÁM JISTĚ VHOD NAŠE RADY. ZVLÁŠŤ, 

KDYŽ JE DÁVÁ ODBORNÍK NA SLOVO VZATÝ – PILOT RA-

LLYE DAKAR A AMBASADOR Q-SERVICE ALEŠ LOPRAIS.

Přísady – aditiva do dieselových aut
„Majitelé dieselů už určitě vědí, že na ně 

nesmí zapomenout. Aditiva udržují vlastnosti 

paliv a maziv v konzistentním stavu. V ex-

trémních případech bychom neměli zapome-

nout ani na rozmrazovače zámků. Zimy jsou 

u nás dost mírné, proto jsou rozmrazovače 

spíše pomyslnou nadstavbou péče o vůz.“

Nezávislá topení 
na dálkové ovládání
„Z pohodlí své vyhřáté kuchyně si ráno 

zapnete dálkovým ovládáním v autě nezá-

vislé topení,“ doporučuje Aleš. „Nejde jen 

o komfort nastavený tím, že ráno přicházíte 

do vyhřátého auta. Jde i o úsporu času. 

Ráno před cestou vás nezdržuje škrábání 

oken a odstraňování námrazy. Stejně tak je 

příjemné využít vyhřívání sedaček a vyhří-

vání volantu. Jsem zastáncem názoru, že 

motorista má využít všech možností, které 

dnešní elektronická doba nabízí.“ Pro kom-

fort jízdy, ale i pro bezpečí a pohodlí všech, 

kteří spolu s ním vůz užívají.

Navštivte Q-SERVICE
Aleš Loprais řidičům radí, aby přípra-
vu na podzim a zimu v autě nepod-
cenili. Je třeba zkontrolovat výbavu, 
aby v ní nechyběly sněhové řetězy 
(alespoň tekuté). Doporučuje i ná-
vštěvu pobočky Q-SERVICE, který 
je vám nejblíž. Zdejší odborníci auto 
před nadcházející zimou zkontrolují, 
provedou patřičné testy a budou 
zárukou toho, že váš vůz přečká 
nadcházející chladné dny v nejlepší 
kondici a jízda bude maximálně bez-
pečná. Ostatně Aleš se svým vozem 
do Q-SERVICE také jezdí a nemůže 
si ho vynachválit.

Inter Cars Group
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Airbag – spící hlídač bezpečnosti
Airbag je skrytý látkový vak. Je z polyamido-

vé tkaniny. Jeho součástí jsou plynový gene-

rátor naplňující vak plynem a řídící jednotka 

se senzory zrychlení. Funkčnost airbagu 

v rámci vybavení vozu prověří bohužel až 

náraz. Během pár milisekund je airbag scho-

pen naplnit se vzduchem a zmírnit prudkost 

a rychlost nárazu. Cenný je hlavně v ochraně 

hlavy a hrudníku posádky vozu. 

Existuje mnoho druhů airbagů, nejčastěji 

používané jsou ale čelní. Další jsou boční, 

hlavové a kolenní airbagy. Prodejce vozu vás 

nepochybně upozorní na čelní airbag řidiče. 

Spolu s infl átorem (plynovým generátorem) 

se nachází přímo v hlavě volantu. Spolujez-

dec má airbag pro případ potřeby ukrytý 

v přístrojové desce, boční airbagy jsou 

v sloupcích karosérie. V případě nárazu se 

kryty airbagu na předem určených místech 

poruší. Naplnění plynem je bleskurychlé. 

Dojde k němu díky chemické reakci, kterou 

vyvolá zapálení tablet pro tvorbu plynu v in-

fl átoru můstkovým zapalovačem. Při aktivaci 

airbagu dojde k porušení krytu a airbag se 

naplní plynem. Od okamžiku, kdy senzor 

hlásí náraz, do momentu napuštění airbagu 

a zachycení lidí ve voze, uběhne zhruba 60 

milisekund. Uznejte, že tak chytré zařízení 

si po 15 letech od výroby výměnu logicky 

zaslouží.

Nejen airbagy potřebují kontrolu
Airbag znamená špičkovou bezpečnostní 

ochranu. Po 15 letech vám proto jeho vý-

měnu doporučí všichni zodpovědní výrobci. 

Nicméně nejen airbag je třeba kontrolovat. 

Řidiče a spolujezdce airbag ochrání jedině 

tehdy, když jsou připoutaní. Jinak v případě 

nárazu tělo letí prudce dopředu. K střetnutí 

s vakem dojde v okamžiku největší razan-

ce nafukování (může to být až 320 km/

hod!). Nebýt za jízdy připoutaný je proto 

nejen troufalost, ale zásadní chyba. Díky 

jí si můžete při srážce a následné aktivaci 

airbagu koledovat o závažné zranění. Právě 

proto je bezpečnostní pásy třeba pravidel-

ně kontrolovat. Sledovat, zda se nezačínají 

třepit na okrajích, případně je nezdobí různá 

natržení. V takovém okamžiku je třeba pásy 

bezpodmínečně vyměnit. Výměnu musíte 

provést i po těžkých haváriích, kdy došlo 

k jakékoli formě jejich poškození. Nejčastěji 

to jsou zvlněný povrch pásu, zatavení nebo 

odření. Nikdy nesmíte zapomenout, že po-

kud má airbag plnit svou funkci hlídače vaší 

bezpečnosti, je jeho součinnost s bezpeč-

nostním pásem bezpodmínečná. Výjimky 

v této oblasti neexistují. 

Kdy vyměnit airbagy?
NA DISKUZNÍCH SERVERECH PŘÍZNIVCŮ MOTORISMU TENTO TYP DOTAZU VYVO-

LÁVÁ SPÍŠE NEJISTOTU. MAJITELE NOVÝCH VOZŮ ZARAZÍ UPOZORNĚNÍ VÝROBCE, 

ŽE AIRBAGY JE NUTNÉ VYMĚNIT 15 LET OD DATA VÝROBY. ŘIDIČE TO OBVYKLE 

PŘEKVAPÍ, NEJSOU VŮBEC ZVYKLÍ AIRBAGŮM VĚNOVAT POZORNOST. 

Inspirace v letadlech
Už ve 40. letech se zařízení podobná airbagům užívala v leteckém průmyslu. Airbag vynalezl v roce 1952 John W. Hetrick. O rok později si své zaří-
zení nechal patentovat. V roce 1972 divize Chevrolet v General Motors posílá do prodeje 1000 experimentálních vozů Chevrolet Caprice a Impala, 
aby jejich airbagy otestovala v praxi. Tehdy se ještě uvažovalo o užití airbagů místo bezpečnostních pásů. Tento trend ovšem následný vývoj vyvrátil. 
V říjnu 1974 pouští Oldsmobile Toronado do světa první sériově vyráběný vůz vybavený airbagem. Airbagy sloužily jako speciální výbava značek Buick, 
Cadillac a Oldsmobile. Zájem o ně rostl. V roce 1980 vybavila airbagy svůj špičkový model W126 rovněž značka Mercedes-Benz.
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Naše tipy

NOVÉ AUTO ZTRÁCÍ DESÍTKY PROCENT CENY UŽ 

V OKAMŽIKU, KDY S NÍM POPRVÉ VYJEDETE NA SIL-

NICI. NĚKTERÉ MODELY SI VŠAK I ROKY PO UVEDENÍ 

DO PROVOZU DRŽÍ ZAJÍMAVOU CENU, ZATÍMCO U JI-

NÝCH HODNOTA PADÁ JAKO KÁMEN. VÍTE, KTERÁ 

AUTA JSOU DRŽÁKY A KTERÁ PROPADÁKY?

Také prémiové německé značky jako Merce-

des či BMW ztrácejí hodnotu pomalu, stejně 

jako vozy japonské. Toyota i Honda patří 

k nejoblíbenějším ojetinám asijské produkce, 

protože prosluly vysokou kvalitou výroby. 

„Japonci“ prostě frčí. 

Na chvostu popularity
Nejrychleji ztrácejí cenu vozy neobvyklých 

značek, málo prodávané modely, auta se 

silnými motorizacemi a vysokou spotřebou 

(třeba benzínovými osmiválci). Ale také vozy, 

které mají prostě špatnou pověst. Té se dlou-

ho „těšily“ korejské značky Hyundai a Kia, 

avšak díky zkvalitňování výroby i u nich obliba 

ojetin roste. Potvrzuje to např. studie z roku 

2014, při které se testy pěti evropských kon-

zultačních společností a motoristických médií 

zaměřily na nejnovější generaci Hyundai i10. 

A výsledky jsou více než lichotivé. Např. 

francouzský časopis L’Argus došel k závěru, 

že model si zachová po třech letech a 30 000 

ujetých kilometrech až 47 % pořizovací ceny, 

čímž překoná konkurenty značek Chevrolet, 

Citroën, Fiat, Peugeot, Renault i Toyota. 

Jiné značky ovšem na nevalnou pověst mi-

nulých generací modelů stále doplácejí. Jde 

hlavně o Alfu Romeo nebo Fiat. Na chvostu 

jsou co do schopnosti udržet si zajímavou 

hodnotu vozy Lada, Dacia a SsangYong.  

Hejblata s procenty
Pokud vás zajímají konkrétní modely, je nej-

lepší vyjít z praxe prodejců. Podrobnou ana-

lýzu vypracoval např. tým AAA Auto. Porovnal 

ojetá auta s rokem výroby v rozmezí 2006–

2010, kterých se v bazarech sítě za čtvrt roku 

prodalo alespoň dvacet. Vzal průměrnou 

Nejrychleji auto ztrácí na ceně v prvním roce, 

po třech letech se pokles zpomaluje. Nebu-

deme vás zatěžovat výpočty, co to vlastně je 

zůstatková hodnota vozu, jak se liší hodnota 

obecná a predikovaná nebo jakou roli hraje 

infl ace. Zajímavější je podívat se, co vše ovliv-

ňuje výši čísla, které v autobazaru najdete 

na čelním skle.

Pověst, značka i výbava
Důležitou roli hraje zkušenost prodejce s dalšími 

modely značky, stejně jako se staršími gene-

racemi modelu. Projevuje se i aktuální situace 

na trhu, kdy některé vozy mohou být přechod-

ně módní záležitostí. V obecné rovině platí: čím 

vyšší je počáteční hodnota nového vozu, tím 

strmější je pád jeho zůstatkové hodnoty. Také 

čím bohatší příplatkovou výbavu vůz má, tím 

větší pád hodnoty zaznamenává. 

To však není zdaleka vše. Cenu, za kterou si 

ojetinu můžete koupit, tvoří směsice pověsti 

značky i modelu, výbavy, aktuální poptávky 

i technického stavu. Cenový rozdíl mezi modely 

stejné třídy a stáří tak může tvořit až desítky 

procent. Dobré pověsti, která hodnotu zvyšuje, 

se tradičně těší např. vozy německého koncer-

nu. Jedním z největších držáků dlouhou dobu 

byly – a vlastně stále jsou – octavie první gene-

race po faceliftu s motory TDi. 

Němci a Japonci v čele
Avšak když si obejdete pár autoservisů a pro-

mluvíte s techniky, zjistíte, že kvalita koncerno-

vých a jiných automobilů se v posledních letech 

srovnala. Bohužel ne způsobem, že by ostatní 

značky dotáhly Audi a spol., spíše naopak. To, 

čím sami technici jezdí, je také dobrým indiká-

torem. Často jde o Volgswagen Passat, Audi 

A4 apod. s turbodieselovými motory a datem 

výroby do roku 2004. Mívají „nalítány“ statisíce 

kilometrů a jejich hodnota v autoservisu by 

nebyla valná, avšak spolehlivost a dostupnost 

dílů je vysoká. „Mladší generace už takovou 

kvalitu nemívají, čím dál více jde o spotřební 

zboží. U mladších ojetin je tedy víceméně jed-

no, kterou značku zvolíte. Vždy záleží na stavu 

konkrétního auta, a ten by s vámi měl někdo 

zkušený prověřit. Přesto si koncernové vozy 

v hlavách zákazníků pověst drží,“ popisuje 

jeden z techniků brněnského autoservisu, se 

kterým jsme si povídali.     

cenu těchto aut v roce 2013 a srovnal ji se 

stavem o rok později. Výsledkem je porov-

nání, o kolik vůz každého modelu v průměru 

ztratí na ceně, když o další rok zestárne. 

Absolutním vítězem se stalo Audi A3, které 

ztratilo pouhých 0,2 % ceny. Model poráží 

konkurenční BMW 1 či Mini Coopery zejména 

díky menším servisním rizikům. Stříbrnou 

pozici obsadilo SUV Hyundai Santa Fe (0,5 %) 

– vůz vypadající podobně jako dražší vozy 

této třídy, ale s méně náročným čtyřválcem. 

Překvapením může být bronzový Ford Fusi-

on (0,6 %), jednoduché a oblíbené auto pro 

nenáročné. Do první pětice se vešel i Hyundai 

Tucson (1 %) a VW Golf (1,1 %).

Které modely naopak ztratily nejvíce? Ne-

lichotivé prvenství drží Chevrolet Spark 

se ztrátou ceny 13,8 %. Ojetiny jsou stále 

dostupnější a malá nevybavená vozítka už 

prostě netáhnou. Jen o kousek lépe dopadla 

– podržte se – Škoda Superb druhé gene-

race (12,9 %). Vůz, který se uchytil v mnoha 

fi remních fl eetech, si do rodin nachází cestu 

jen pomalu. Za cenu Superbu v základu totiž 

pořídíte dobře vybavenou a prostornější octa-

vii. Na třetím místě skončil Chevrolet Aveo 

(12,4 %). Hodně z ceny ztratil též zastarávající 

Citroën C3 (12,2 %) a na údržbu náročný 

Peugeot 407 (11,6 %). 

Pro zajímavost, nejprodávanější Škoda 

Octavia druhé generace ztratila za rok 

v průměru 4,7 % ceny, Škoda Fabia 3,4 % 

a VW Passat 2,2 %. Ať už je však cena 

ojetiny jakákoliv, doporučujeme stav kon-

krétního vozu a adekvátnost onoho čísla 

na skle vždy prověřit s někým, kdo se 

v autech vyzná a komu věříte.    

Mercedes-Benz SLR McLaren 

Rok výroby: 2005

Najeto: 23 500 km

Barva: černá metalíza

Výkon: 460 kW

Cena: 9 922 000 Kč

Nissan Micra 1.0 i

Rok výroby: 1998

Najeto: neuvedeno

Barva: zelená

Výkon: 40 kW

Cena: 3000 Kč

NEJDRAŽŠÍ A NEJLEVNĚJŠÍ

Cena, za kterou se v ČR dá koupit ojeté auto, se může lišit v řádu tisíců procent. Záleží jen 

na tom, co chcete a kolik máte. Pokusili jsme se na českém internetu najít nejdražší a nejlev-

nější (provozuschopnou, ne určenou na náhradní díly) ojetinu na trhu – k datu vzniku tohoto 

článku. Tak co, kterou si vyberete?

Ceny ojetin: 
držáky versus 
propadáky
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Motosport

Martina je inženýrka ekonomie, bývalá reprezentantka ČR v kanois-
tice, pracuje v  rodinné fi rmě v Týně nad Vltavou. Jejím vzorem je 
francouzská jezdkyně rallye a  účastnice mistrovství světa Michelle 
Mouton. Při závodech Rallye Mexiko se dokonce setkaly. K závodům 
ji přivedl otec Vlastimil, který dnes říká: „Každý se snaží dětem vy-
tvořit takové podmínky, aby byly lepší, než jsou jejich rodiče. Jsem 
proto moc spokojený, že Martinu rallye baví a daří se jí. Každý táta se 
přece naparuje, když jeho dcera je v něčem dobrá!“

Eliška Junková. První žena na světě, 
která vyhrála mezinárodní automo-
bilový závod. Stalo se v roce 1926 
na trase Zbraslav–Jíloviště. Vyhrála 
i Velkou cenu Německa a prestižní 
závody na Sicílii v roce 1928.

Michelle Mouton. Skvělá jezdkyně 
rallye s vynikajícími výsledky. Vyhrála 
Rallye San Remo v roce 1981 a rok 
poté Portugalskou rallye, Brazilskou 
rallye a Acropolis rallye. Jako první 
žena zvítězila na mistrovství světa.

Danica Patrick. Důkaz toho, že ženy 
úspěšně pronikají i do závodů Formu-
le 1. Danica je v současné době považo-
vána za nejlepší závodní jezdkyni světa. 

JE PŮVABNÁ, ENER-

GICKÁ A NAVÍC BLOND. 

MARTINA JERHOTOVÁ 

DAŇHELOVÁ JE MLADÁ 

INŽENÝRKA EKONOMIE, 

ŽIJE V TÝNĚ NAD VL-

TAVOU A MÁ KONÍČKA, 

KTERÝM SE MNOHO ŽEN 

POCHLUBIT NEMŮŽE. JE 

PILOTKOU RALLYE. NA-

VÍC I DRŽITELKOU TITULU 

„NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŽENA 

ČESKÉHO AUTOMOBILO-

VÉHO SPORTU 2014“. 

Firmy si hodně rozmýšlí, kam peníze inves-

tují. Podpoří buď své zájmy, nebo známé. 

Podporují nejspíš naše nadšení. Dokážeme 

je právě jím strhnout. 

Co vám přineslo sedm let závodů?

Obrovské zkušenosti. Každý rok je cenný. 

Každý ujetý kilometr vám dá zkušenosti 

k nezaplacení. Dnes jezdím s Karolínou 

Jugasovou ze Zlína, má předchozí spolu-

jezdkyně šla na rodičovskou dovolenou. 

S Karolínou jsme několik let po sobě nej-

lepší dámská posádka v republice. Loni 

jsme vyhrály mistra třídy. Znamená to, že 

ve třídě 8 – dvoulitrech jsme nejlepší i mezi 

chlapy. Měly jsme zhruba 22 soupeřů. Do-

kázaly jsme přesto obstát a získat titul. 

Podepsala se na vašich skvělých vý-

sledcích i změna vozu?

Z malého Volkswagen Polo jsme přesedlaly 

do dvoulitru Renault Clio. Naše výsledky 

tím šly hodně nahoru. Před třemi lety jsme 

vytvořily čistě dámskou posádku v týmu 

Proč jste se před pár lety rozhodla 

užívat si adrenalinu rallye jako soutěž-

ní jezdec?

Mám bláznivé geny po tatínkovi. Už od dět-

ství snil o automobilových závodech. 

Nikdy se k nim ale nedostal. Teprve když 

založil firmu a začalo se mu dařit, chtěl se 

k svému snu vrátit. Pomáhali jsme organi-

zátorům Rallye Český Krumlov. Najednou 

ale zjistíte, že pouze se na závody dívat 

vám nestačí. Chtěli jsme si závod projet. 

Být jeho součástí, alespoň jako předjezdci. 

Jenže i oni musí mít licenci. Bylo nutné jít 

do Školy rallye a než jsme ji zvládli, závod 

proběhl. Jako majitelé licence jsme se tudíž 

rovnou pustili do závodů. Ve Škole rallye 

jsem potkala i svou první spolujezdkyni 

Martinu Zikmundovou. Bylo jí sedmatřicet, 

mně o patnáct méně a studovala jsem 

na vysoké škole. Jako čistě ženská posád-

ka jsme se vydaly na první závod.

Když to holky 
na čtyřech
kolech roztočí

Měly jste před startem velkou trému?

Náš první závod byl očistec. Jedete závod 

s chlapy a jste na chvostu. Ten rok jsem měla 

navíc bouračku na vodě. V době, kdy jsme 

Rallye Jeseník jely, zrovna hustě pršelo. Je-

dete proto opatrně. S respektem. Náš první 

závod nebyl ani tak o trémě. Spíš to byla 

hrůza!

Jak reagovali na dámskou posádku 

na rallye muži?

Velice dobře. Podél trati byla spousta kluků 

ochotných nám poradit a podat pomocnou 

ruku. 

Co vyžaduje rallye, které vstoupí do ži-

vota holky?

Především velkou dávku trpělivosti a pocho-

pení. Nejen od vás samotných, ale i od va-

šeho okolí. Člověk se chce stále zrychlovat. 

Ruku v ruce s tím ale přicházejí první karam-

boly. Rallye je i o shánění sponzorů, které 

také vyžaduje spoustu času. 

Nemají to soutěžní jezdkyně v komuni-

kaci se sponzory snazší?

 Zpočátku jsme si to s mou navigátorkou také 

myslely. Nic podobného ale neplatí. Sponzoři 

na dvě ženské v kabině soutěžního vozu rea-

gují spíše shovívavě. Nevěří, že je to možné. 

Jakými argumenty se je snažíte pře-

svědčit?

Dnes už argumentujeme svými výsledky. 

Agrotech Martina Rady. Jezdily jsme tehdy 

Alfu Romeo. Dnes závodíme za ČK Motor-

sport a jezdíme na Renault Clio R3. Je to 

zatím ideální varianta.

Do jaké míry je soutěžní Renault 

upravený?

Samozřejmě je se sekvencí, hydraulickou 

brzdou a nastavitelným podvozkem. Kromě 

toho má i spoustu dalších vychytávek.

Co pro vás v kabině vozu znamená 

navigátorka? 

Ona je můj mozek. Říká mi, co mám v dané 

dělat. Kdy brzdit, zatočit, kam jet. S na-

vigátorkou si musíte vzájemně sednout, 

jedna druhé v kabině musíme absolutně 

důvěřovat. V posádce nesmíte cítit napětí. 

S tím druhým člověkem musíte naprosto 

souznít.

Před Karolínou byl vaším navigátorem 

nějaký čas tatínek. Hádali jste se?

Pravidelně jsme se hádali při tréninku. 

A řeknu vám, že i kdybych s ním dnes 

sedla do auta, pohádáme se při tréninku 

znovu. Je to chlap. Vím, že pro mě chce 

jen to nejlepší, ale je schopný dělat pouze 

jednu věc najednou. 

Jakým způsobem probíhají závody 

rallye?

Začínají pro nás už samotným tréninkem. 

Jezdí se dva, tři dny předem. Někde vám 

povolí dva průjezdy, jinde tři. Snažíte se 

dodržet předpisy, půl dne strávíte v autě. 

Další den už se připravujete na závod. 

Přemýšlíte o tom, jaké dáte pneumatiky, 

uvažujete o trati. Plně se na závod koncen-

trujete. 

Kolik lidí vás na závody doprovází?

Stabilně máme jednoho šéfmechanika 

a dva mechaniky. Jedním z nich je můj 

manžel.

Seznámili jste se na závodech?

Seznámili jsme se v baru. Můj muž je na-

dšený motorkář a barman ho tehdy upo-

zornil, že i já jsem benzínově založená. 

Kolik závodů jste loni absolvovala a co 

naši nejlepší dámskou posádku očeká-

vá letos?

Loni jsme s Kájou jezdily dva mistrovské 

šampionáty, dohromady 15 závodů. Letos 

absolvujeme mistrovství ČR – šest závodů. 

Máme za sebou Šumavu, Krumlov a Hus-

topeče – čeká nás Bohemia Rallye a Ba-

rum Rallye. V lednu na sněhu jsme v ra-

kouském Freistadtu v soutěži Jänner Rallye 

dokázaly ve velké konkurenci vyhrát. Navíc 

na trati, která vzbuzovala strach. 

Co vlastně ženě do života přináší 

rallye?

Rallye je droga. Rozjetý vlak, z kterého se 

vám špatně vystupuje. Naučilo mě pokoře. 

Oslovuje mě ale i sama atmosféra závodů. 

Mám úžasnou podporu své rodiny, ale 

na závodech se pojednou utváří něco po-

dobného. Soudržnost, pochopení. Motivují 

vás i výsledky. Když si mohu říci, že jsme 

udělali krok dopředu, mám ohromnou ra-

dost. Takovou, jakou vám do života může 

přinést jen rallye! 

ŽENY 
NA ZÁVODECH

Martinu podporuje celá rodina
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Is unt. Iquiant 
volupta tiorem hic

BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM NAJDETE 
V MALEBNÉM KOUTU VYSOČINY A AUTO-
SERVIS DOSTÁL OTIPUJETE HNED PŘI 
VSTUPU. JE TO RODINNÁ FIRMA, KDE CÍ-
LEM JE SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA A PO-
HODA NA VÁS DÝCHNE UŽ PŘI VCHODU. 

konceptu Q-SERVICE probíhají. Cenná jsou pro 

mě nejen setkání s kolegy, ale především fakt, 

že se dozvím pro mě důležité informace o no-

vinkách v oboru, způsobech vedení různých 

programů nebo možnostech, jak zlepšit kvalitu 

provozu fi rmy. Koncept Q-SERVICE vnímám 

pro svou práci jako jednoznačné plus.“

Rodinný tým Dostál
Bohumír Dostál si bez svého autoservisu umí 

představit nejvýš týden dovolené v roce, ale 

v myšlenkách je i v tu dobu v dílně. Jeho tatí-

nek se stále věnuje odtahové službě. Sehraný 

rodinný tým Dostálů doplňuje ještě manželka 

Dana, která má na starosti dokumenty týkající 

se pojistných událostí, zapůjčení automobilů 

nebo skladů. Dostálovi jsou skvěle sehrané 

rodinné soukolí. Po dvaceti letech v oboru už 

je téměř nic nedokáže zaskočit. 

„Zákazník je pro nás na prvním místě,“ dodává 

Bohumír Dostál. „Snažíme se mu vyjít maxi-

málně vstříc. Zajistit odtah, opravu a vše kolem 

na takové úrovni, aby se klient cítil nanejvýš 

dobře. Jsme schopni dovézt mu auto na místo, 

kam je potřebuje dostat. V naléhavém případě 

bez problémů zajistíme potřebnou službu třeba 

i v neděli, mimo pracovní dobu. Fungujeme 

přes odtahovku. Zajistíme vydání náhradních 

vozidel nebo předání automobilů. Pokud se 

k nám zákazník dostane přes odtahovou 

službu, je jasné, že ho zaskočila nepříjemná 

událost. Snažíme se její důsledky co nejvíce 

eliminovat. Vše mu vysvětlíme, pokud k nám 

přijede řidička s malými dětmi, je přirozenou 

součástí naší služby  přemístění dětské sedač-

ky do náhradního auta. Je třeba, aby se lidé 

uklidnili. Zbavili se stresu, získali jistotu a věřili, 

že věci dobře dopadnou.“

Veteráni jako dekorace
Koníčkem táty a syna Dostálových jsou veterá-

ni. Propadli jim oba už před lety a nejcennější 

kousek z jejich sbírky pochází z roku 1931. 

Veteráni zdobí i vstupní halu Autoservisu Do-

stál. Působí velice sympaticky. Jedním z nich 

je vůbec první auto majitele, které z výrobního 

pásu sjelo v roce 1961.

„Veteráni jsou naše radost,“ směje se pan 

Dostál. „Jezdíme i na veteránské srazy, máme 

Q-SERVICE jede! 

VYZKOUŠEJTE

Q-SERVICE!
Síť nezávislých autoservisů Q-SERVI-

CE zaručuje odborné opravy vozů 

na úrovni autorizovaných autoservi-

sů. Disponuje výborně proškoleným 

personálem, užívá nejmodernější 

servisní vybavení a náhradní díly 

v nejvyšší kvalitě. Ceny oprav a ser-

visních služeb jsou přesně stanoveny 

podle časových norem a techno-

logických postupů daných výrobci 

vozidel. Zákazník proto předem zná 

cenu náhradních dílů i opravy. Na-

víc v tomto typu servisu může bez 

problémů servisovat i vůz, který je 

v záruce. 

rádi příjemnou atmosféru setkání automobilo-

vých nadšenců. Jsem proto rád, že na některé 

kousky z naší sbírky se mohou zákazníci podí-

vat už v momentě, kdy k nám vstupují. K našim 

častým klientům patří majitelé koncernových 

vozů. Přijíždějí na pravidelné servisní prohlídky. 

Řada z těch nových přichází na doporučení. 

Jsem rád, že se vracejí.“

K oblíbeným vozům Bohumíra Dostála patří 

Octavia a německé vozy. Jsou to nejběžnější 

auta a obecně užívané technologie. Naopak 

japonská auta občas znamenají pro provozo-

vatele servisu starost. „Jejich koncepce 

je pro nás neobvyklá“, říká pan Dostál. 

„Máme o nich pořád dost málo informací. 

Ovšem i tady vidím výhodu zapojení do sítě 

Q-SERVICE. Náhradní díly jsou díky této 

spolupráci dostupné rychle a v nejvyšší 

možné kvalitě.“

Pokud narazíme na téma kontrastu auto-

rizovaných a nezávislých autoservisů, vidí 

pan Dostál stále problém v nedostatku 

informací majitelů vozů. Při koupi nového 

auta dostanou automaticky tip na služby 

příslušného autorizovaného servisu. Nikdo 

už jim neřekne, že k servisu nového vozidla 

mohou dnes využít i nezávislý autoservis. 

„Je to věčný boj, který zřejmě nikdy ne-

skončí,“ dodává Bohumír Dostál. „Zá-

kazníci jsou ze situace zmatení. Na jedné 

straně jim vysvětlujeme, že i jako nezávislý 

autoservis nabízíme kvalitní služby. Máme 

špičkové náhradní díly a zkušenost v obo-

ru. Naše služby jsou levnější a často stačí 

udělat jen první krok. Přinejmenším si práci 

autorizovaných a nezávislých autoservisů 

porovnat.  Já osobně vidím rozdíl mezi 

těmito dvěma druhy servisů v lidském 

přístupu. Klient, který k nám přichází, pro 

nás nikdy není jen číslem zakázky. Ně-

kdo, kdo musí komunikovat s automatem 

na telefonu. Pro nás je to zákazník, který si 

zaslouží respekt, vstřícnost a hlavně služby 

v nejvyšší možné kvalitě.“

(Více informací o službách Autoservi-

su Dostál v Bystřici nad Pernštejnem 

získáte na www.autodostal.cz)

V Q-SERVICE čtvrtým rokem
Bohumír Dostál začal v Bystřici nad Pernštej-

nem podnikat spolu se svým otcem v roce 

1996. Jako první spustili odtahovou službu, 

mechanickou dílnu, před pěti lety přibyla ještě 

lakovna. „Rozšířili jsme provozy, protože nás 

malý prostor dost limitoval,“ vysvětluje Bohu-

mír Dostál. „Přáli jsme si poskytnout služby 

co nejširšímu množství zájemců a hlavně je 

nabízet v co nejvyšším standardu. Kromě 

odtahovky dnes se sedmi zaměstnanci po-

skytujeme kompletní servis vozů, diagnostiku, 

klempířské práce. K dispozici máme potřeb-

né technologie, včetně rovnacího rámu, za-

řízení na bodové svařování a bodovací stroj. 

Stejně tak i výborně vybavenou lakovnu.“

Před čtyřmi lety se Autoservis Dostál stal 

součástí sítě Q-SERVICE. Bohumír Dostál, 

jehož podnikatelským krédem je maximální 

vstřícnost a ochota vůči zákazníkovi, si kon-

cepce systému dost cení.

„Určitě je pro nás velice dobrá jednotná kon-

cepce Q-SERVICE,“ říká. „Stejná metodika, 

podobné cíle, sjednocení některých pravidel 

a především zviditelnění naší služby. Velice 

přínosná jsou pro mě školení, která v rámci 

Inter Cars Group

Inter Cars Group
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V tomto srovnávacím testu Superb vyhrál 

na celé čáře. A je třeba říct, že redaktoři 

Autobildu nejsou nějakými extra velkými 

příznivci škodovek. Jenže... když se něco 

povede, tak to rozhodně dokáží ocenit. 

Ostatně Superb má navrch proti Mercede-

su takřka ve všech ohledech.

V testu Autobildu proti sobě stály čtyřválec 

Mercedesu E 220 BlueTec o objemu 2,1 litru, 

výkonu 170 koní a točivém momentu 400 

newtonmetrů, Škoda byla osazena nejvý-

konnějším naftovým motorem v nabídce, 

tedy 2.0 TDI se 190 koňmi, a maximálním 

točivým momentem identických 400 Nm. 

Přes tyto minimální papírové rozdíly je 

diesel v Superbu podle Autobildu kultivo-

vanější, působí výkonnějším dojmem a je 

také lépe odhlučněný. I když je vznětový 

agregát Mercedesu na slušné úrovni, přeci 

jen více duní a zaostává také cukající pře-

vodovkou.

A pár údajů, které hovoří samy za sebe: 

Mercedes vybavený novým devítistupňo-

vým automatem zrychlí z 0 na 100 km/h 

za 8,2 sekundy, rozjede se na 230 km/h 

a podle tabulek má jezdit za 4,5 litru. 

Identickou průměrnou spotřebu podle 

normovaného testu NEDC vykazuje rovněž 

Superb se šestistupňovým dvouspojko-

vým DSG, na stovku ale akceleruje za 7,7 

Nová Škoda Superb: 
Ještě lepší, než jsme čekali

NEJVYŠŠÍ TŘÍDA Z NABÍDKY ŠKODA AUTO MÁ VELKÉ AMBICE. NUTNO 

ŘÍCT, ŽE PRÁVEM. DOVOLÍME SI POUŽÍT CITÁT Z NĚMECKÉHO AU-

TOBILDU, KTERÝ SUPERB POSTAVIL PROTI ETALONU LUXUSU A PO-

HODLÍ – MERCEDESU E: „AČKOLI VÍTĚZ TOHOTO SROVNÁNÍ HVĚZDU 

NA PŘÍDI NENOSÍ, S MNOHA HVĚZDNÝMI CTNOSTMI VYHRÁVÁ.“ 

sekundy a pokoří metu 235 kilometrů v ho-

dině. Co dodat? Superb je prostě bomba! 

Navíc proti éčkovému Mercedesu bratru 

o půlmiliónu korun levnější

Jízda jak v luxusním kočáře
Řeč je o adaptivních tlumičích, novince 

ve výbavě Superbu. Vyplatí se do poslední-

ho haléře, protože jízda s nimi je dokonale 

měkká (možná někdy až moc), skvěle žehlí 

nerovnosti, ale zároveň umožňují dobře 

držet stopu. Superb nově užívá i koncerno-

vou platformu MQB a nutno říct, že využívá 

jejích výhod na maximum. A evidentně 

využívá na maximum další technologické

výdobytky koncernu VW ( i když vzhledem 

k vyššímu pozicioningu Passatu ještě ne 

všechny) – např. dvouspojkové převodovky 

DSG, jízdní asistenty a samozřejmě osvěd-

čené motory. V kombinaci se šikovností 

mladoboleslavských konstruktérů a pre-

cizností výroby je tady rozhodně nejlepší 

škodovka v dějinách, která bude šlapat 

na paty podstatně dražším (a přiznejme 

si i imageově silnějším) soupeřům. Svěd-

čí o tom řada dalších vlastností nového 

Superbu: minimální aerodynamický hluk 

i v rychlostech za hranicí 200 km/h, velmi 

nízký hluk od kol, velká palivová nádrž 

na 66 litrů (dříve 60 litrů) umožňující v běž-

ném jízdním režimu dojezd přes 1100 

kilometrů, výborná akcelerace i vysoké 

maximální rychlosti, celkový jízdní kom-

fort, díky kterému zvládnete velké porce 

kilometrů bez jakékoli únavy... Ano, možná 

trochu chybí takový ten „fun“ faktor, ale 

ruku na srdce, která auta podobné třídy ho 

v současnosti opravdu nabízejí?

Prostor... a pak ještě prostor!
Ne, v Superbu se rozhodně nebudete cítit 

stísněně. Tohle auto sice na první pohled 

nevypadá velké, ale velké je. Je to největ-

ší škodovka dneška i mnoha posledních 

dekád. Přesto z dosavadních Superbů 

vypadá nejkompaktněji. I když je Superb 

III delší než „dvojka”, převis karosérie před 

Test
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přední nápravou je podstatně kratší. Má re-

lativně nízkou stavbu, takže vypadá skvěle 

i na 18“ kolech (ta opět přispívají ke kom-

fortní jízdě).  Navíc není na svou velikost ani 

nijak těžký. Jasně, něco přes 1 600 kg není 

málo, ale například BMW 5 s automatem 

váží o 170 kg více a dovnitř se přitom vejde 

rozhodně méně toho, co do Superbu. 

To už jsme u vnitřního prostoru... 

Mega prostoru, ve kterém nebudou strá-

dat ani basketbalisté z NBA. A ačkoli se 

podle zařazení nazývá vozem třídy střední, 

prostorem jasně překonává snad všechny 

modely o třídu výše. Prostor na zadních 

sedadlech je prostě fantastický. Zavazadel-

ník s 625 litry je opět mimo všechna měřít-

ka. Takhle prostorné auto za takové peníze 

je prostě malý, pardon, velký zázrak.

Interiér? Hezký, ale...
Všechno je v něm tak jak má být, ale 

na škodu je možná přílišné následování 

menší Octavie. Tady ale možná narážíme 

na přece jen koncernové vnitřní (nepsané) 

předpisy, že luxus ano, ale tak akorát. Pré-

miovost prostě z interiéru Superbu nečiší 

– užitečnost a ergonometrie ano. Velmi 

pohodlná jsou i sedadla, jen by možná ne-

škodily o pár centimetrů delší sedáky pro 

větší podporu stehen. Ale sedí se v nich 

jinak skvěle. Výbava k dokoupení je velká 

– počínaje vyspělými soundsystémy, přes 

luxusní kožená sedadla až po Automatic 

Parking Assistant, což je robotizované par-

kování podélně a kolmo k vozovce. V zá-

kladní verzi stojí Superb 552 900 Kč, v nej-

vyšší verzi Laurin & Klement s motorizací 

2,0 TDI/125 kW s náhonem 4×4 a automa-

tickou převodovkou je to už 1 032 900 Kč. 

Verze Kombi ja pak cca o 30 000 Kč dražší.

Superb = luxusní komfort 
za přijatelnou cenu
Asi tak by mohlo znít závěrečné shrnutí 

novinky od Škodovky. Jenže nevyjadřuje 

hodnoty nového vozu tak úplně. My jsme byli 

ze Superbu prostě nadšeni a kdyby na jeho 

přídi byla „hvězda“ nebo „roztočená vrtule“, 

bylo by to auto snů i díky svému image. Jed-

na známá reklamní hláška říká, že „image 

je na nic, poslouchej svou žízeň“. Pokud 

bychom naslouchali tomu, co říká rozum 

a radost z dokonale pohodlné jízdy, jasnou 

volbou by byl Superb. V tom se rozhodně 

shodujeme s kolegy z Autobildu z úvodu. 

Superb prostě dává na frak podstatně dražší 

a honosněji vnímané konkurenci. Vypadá to, 

že se zrodila třída sama pro sebe.

Děkujeme za zapůjčení vozu společnos-

ti NH Car Břevnov. Všechny provozovny 

NH Car jsou umístěny v Praze, a sice 

na Strahově, na Černém Mostě a v Čest-

licích. Provozovna Strahov nabízí ve 4 au-

tosalonech nové vozy Škoda, Volkswagen, 

Kia a Fiat. Nově vystavěný autosalon Volks-

wagen na Strahově je dokonce prvním pro-

jektem nového konceptu autosalonu skupi-

ny Volkswagen na území České republiky. 

Více na www.nhcar.cz

Základem pro zkoušku nárazu do stromu jsou 

americké normy. Crash testy nám dají nejen 

představu o tom, jak si vůz počíná při různých 

typech dopravních nehod a jaká je funkce 

jeho airbagů, ale pro vývojáře automobilových 

koncernů jsou i zdrojem nápadů pro zlepšení 

ochrany posádky vozu. Testy se provádějí 

ve speciálních upravených prostorách. Bez-

prostředně po nárazu míří ke kabině vozu tým 

techniků a okamžitě informace vyhodnocuje. 

Mechanici se zajímají  nejen  o stupeň poško-

zení vozu, ale především o stav fi gurín, které 

v autě lidskou posádku zastupují. Speciální tým 

sleduje i zpomalené záběry nárazu. Vyhodno-

cuje pečlivě každý detail. Sleduje míru poškoze-

ní, možnost otevřít po nárazu dveře a dostat se 

k lidem uvnitř včas. Auta v testu bojují o počet 

hvězdiček. Čtyři znamenají nutné skóre, pět už 

vozy katapultuje do bezpečných výšin nejlep-

ších hodnocení. 

Jak se 
dělá 
crash 
test

Čtyři hvězdy nebo pět?
Evropská komise pro bezpečnost vozidel (Eu-

ropean Enhanced Vehicle-safety Committee) 

stojí za základní legislativou pro testování 

bezpečnosti vozů. Test může na laika působit 

děsivě. Nicméně pro bezpečnost v silničním 

provozu má velký význam. Díky testům už 

při koupi nového vozu víme, jak si naše auto 

stojí. Jak obstojí v případné extrémní situaci, 

kdy je vystaveno prudkému nárazu.

Čelní nárazová zkouška se provádí při rych-

losti 64 km/hod. Auto při ní vráží do předsa-

zené deformovatelné bariéry. Boční nárazová 

zkouška probíhá při rychlosti 50 km/hod, 

boční náraz do stromu se vede rychlostí 29 

km/hod. Zkoušky bezpečnosti chodců při 

rychlosti 40 km/hod. Vše je dokonale pro-

počítané. Vše musí do vteřiny a milimetru 

klapnout.

SOTVA SI UMÍME PŘED-

STAVIT, ŽE AUTOMOBIL-

KY SVÝM NOVINKÁM 

DOPŘÁVAJÍ TESTY, PŘI 

KTERÝCH ASISTUJE 

DEMOLIČNÍ ČETA. JE 

TO TAK. VE ZMÍNĚNÉM 

TESTU AUTA BOJUJÍ 

O POČET HVĚZDIČEK 

A OZÝVAJÍ SE PŘI NĚM 

RÁNY JAKO Z DĚLA. JE 

TO CRASH TEST.

Boj za bezpečnost dětí
Pro děti má Euro NCAP speciální hodno-

cení. Uděluje se za kombinaci vozu a spe-

ciálních dětských sedaček, které výrobce 

doporučil. Součástí hodnocení je například 

popis instrukcí, které majitele vozu vedou 

při jejich upevnění. Dále třeba i bezpečné 

umístění sedaček. Hlavně ale přísné oči 

mechaniků sledují stav sedaček při čelné 

a boční nárazové zkoušce. 

V rámci crash testů se hodnotí i riziko 

poranění. Ve voze se před testem provádějí 

různé úpravy. Jde o to, aby se například 

podařilo zjistit, jaká nebezpečí při srážce 

hrozí různě vysokým pasažérům. Speciál-

ních hodnocení se pak dočká i každá část 

lidského těla.   

★ ★ ★ ★ ★
Pět hvězdiček – nejvyšší ocenění

Škoda Superb, Škoda Roomster, 
SUV Yeti, Kia Venga, Hyundai iX20 
a Hyundai i30. BMW X1 nebo Ni-
ssan Juke. U nás nejprodávanější 
vozy, které v testech získaly nej-
vyšší ohodnocení.

★ ★ ★ ★
Čtyři hvězdičky – nutný standard

Fabie, Octavie, stejně jako trojice 
minivozů – Toyota Aygo, Peugeot 
107 a Citroën C1.

Motor 
vznětový, přeplňovaný turbodmy-
chadlem, přímé vysokotlaké vstřiko-
vání
paliva common-rail

Objem 
1 968 ccm

Největší výkon 
140 kW (190 k) při 3 500 – 4 000 
ot./min

Největší točivý moment 
400 Nm při 1 750 – 3 250 ot./min

Palivo 
Nafta

Přenos výkonu 
automatická šestistupňová převo-
dovka (DSG), pohon předních kol

Provozní vlastnosti
Max. rychlost: 235 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h: 7,7
Kombinovaná spotřeba: 4,5 l
Objem palivové nádrže: 66 l

Technické údaje testované 
Škody Superb 2015 2,0 TDI 

Bezpečnost
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Inter Cars pomáháPostřeh

Měření v uzavírkách
S nápadem nedávno vystoupil ministr dopra-

vy Dan Ťok. Mýtné brány by se podle něho 

skutečně daly ideálně využít na kontrolu 

dodržování rychlosti na českých dálnicích 

a rychlostních silnicích. „Určitě by bylo 

vhodné dát mýtným bránám širší uplatnění,“ 

vysvětluje ministr. „Je možné rozšířit jejich 

působení například i pro vysokorychlostní 

vážení nebo průběžné měření. Vhodným 

prvním krokem může být měření rychlosti 

v uzavírkách na D1.“ 

Svá slova doplnil konstatováním, že už dal 

Ředitelství silnic a dálnic úkol, aby se tamější 

odborníci zamýšleli, jak rychlost v uzavírkách 

změřit. Právě uzavírky totiž patří na dálnici 

k nejvíce ožehavým místům. Rychlost je 

v nich obvykle snížena na 80 km v hodině. 

Řada řidičů však limit nedodržuje. V případě 

nehody v takovém úseku je však dálnice 

v mžiku beznadějně ucpaná. Mýtné brány 

mohou posloužit i při zjišťování rychlosti 

nákladních vozidel. Jejich pohyb mezi dvěma 

mýtnými branami lze snadno zaznamenat 

a vyhodnotit. 

Ministerstvo neupřesnilo další záměr svého 

plánu s mýtnými branami. Je ale zjevné, že 

k tomu, aby plán fungoval, bude nutné brá-

ny vybavit kamerami. Šéf resortu doplnil, 

že důležitá je dohoda všech zúčastněných 

stran. Znamená to společnosti Kapsch – 

provozovatele mýtných bran, policie a celní 

správy.

Kontrola nebo sledování?
Policie s novým typem využití mýtných bran 

problém nemá. Argumentuje tím, že mýtný 

systém už dnes zaznamenává registrační 

značky všech projíždějících aut. 

Přesto ale odborníci před dvěma zásadními 

problémy varují. První je morální. Zname-

ná, že mýtné brány mohou zahájit masivní 

sledování pohybu obrovského počtu osob. 

Něco podobného v naší zemi dosud nemá 

obdoby. Zařízení snímá i tvář řidiče, proto se 

fungování systému relativně snadno může 

dostat do konfl iktu se zákonem na ochranu 

osobních údajů. 

Se svým pohledem na věc proto vystupuje 

i předseda Úřadu na ochranu osobních údajů 

Igor Němec. „Pokud by se snímala pouze 

registrační značka vozidel, je vše v pořádku,“ 

říká. „Pokud ale dojde ke zpracování podoby 

řidiče, pak vidím problém. Může snadno dojít 

k porušení podmínek zákona a proto bude 

třeba razantně vystoupit na ochranu základ-

ních práv řidičů.“ 

Zdá se, že mýtné brány jsou aktuální téma. 

Nepochybně vyvolají řadu reakcí. Zvlášť při 

představě, co všechno „Velký bratr“ při na-

šich jízdách změří a hlavně uvidí. 

SATELITNÍ JEDNOTKY
Mýtné se u nás vybírá od roku 2007. 

Evropská komise požaduje, aby kromě 

mýtných bran zavedly české úřady také 

výběr mýta pomocí satelitních jedno-

tek. Důvod je jednoduchý. Je třeba, 

aby v rámci EU fungovaly kompatibilní 

mýtné systémy a dopravcům se práce 

zjednodušila. 

Velký 
bratr nás měří

ELEKTRONICKÉ MÝTO 

JE SPECIALIZOVANÝM 

TELEMATICKÝM 

SYSTÉMEM PRO 

SLEDOVÁNÍ 

A VYHODNOCOVÁNÍ 

PROVOZU 

NA ZPOPLATNĚNÝCH 

KOMUNIKACÍCH. ZDÁ 

SE, ŽE MINISTERSTVO 

DOPRAVY CHCE 

VYUŽÍT I JEHO DALŠÍ 

MOŽNOSTI. TŘEBA 

PRO KONTROLU 

DODRŽOVÁNÍ 

RYCHLOSTI.

Čtyři naši maturanti obstáli se ctí u zkouš-

ky z dospělosti. Jeník s Martinem obdrželii 

rozhodnutí o přijetí na vysokou školu do Os-

travy. Lukáš se chystá nastoupit k vojákům, 

Lenka se s námi rozloučila, našla si práci 

a žije s přítelem. Olda má v kapse výuční list 

a právě se zapracovává v sousední pekárně. 

Koncem léta bude skládat závěrečnou zkouš-

ku v autoškole a bude od nás odcházet. Jeho 

osamostatnění nám dospělým, dělá vrásky 

na čele, protože mu zatím marně hledáme 

bydlení ve Strážnici. 

No, ale vrátím se k letním dnům, kdy si děti 

užívají zasloužený oddech. Prázdniny jim 

začaly již tradičně Zahradní slavností. Přišli 

nám zahrát kamarádi ze strážnické LŠU. 

Krásné melodie se linuly naší zahradou 

a současně se opékaly špekáčky, grilovalo 

maso, a krájely buchty na velký piknik. Lepší 

začátek prázdnin jsme si nemohli přát. Děti 

byly také pozvány na rybářské závody do Vel-

ké nad Veličkou. Tam většina z nich poznala, 

co je to lovecká vášeň. Závody vyhrál náš 

nejmenší rybář, sedmiletý Martínek. Chytil 

„obrovského“ kapra! Oslavu rybolovu jsme 

měli zajištěnu v krásné restauraci v Radějově, 

jejíž majitelé nás, shodou okolností, pozvali 

na slavnostní oběd.

S některými dětmi jsme se potom na část 

léta rozloučili, protože odjely na prázdniny 

k rodičům a příbuzným.

Ludvíček byl, stejně jako loni, pozván na Fot-

balový kemp Marka Matějovského do Bran-

dýsa nad Labem. Zařídili mu to naši kamarádi 

z Inter Cars a ještě nám pomohli klučíka 

dopravit na místo činu. Moc jim za našeho 

malého sportovce děkujeme. Opět si to úžas-

ně užil a má nádherné vzpomínky. Jeho pokoj 

zdobí sparťanský dres a je naprosto jasné, 

který fotbalový klub má v Ludvovi věrného 

fanouška.

Také ostatní menší děti odjely na letní tábor 

na Vranovskou přehradu a velcí měli v té 

době v Domůvku vyžití, které se letos zopa-

kovalo již po osmé. Projekt „Sám doma“ je 

o tom, že děti se po určitou dobu musí posta-

rat samy o sebe. Je třeba si nakoupit, navařit, 

vyprat a vyžehlit i uklidit. Děti si hlídají rozpo-

čet, rozhodují o aktivitách ve volném čase. 

Projekt je nastaven tak, že děti od 15 let 

se učí týmové spolupráci, zodpovědnosti 

a řešení běžných situací tak, jako se s nimi 

budou jednou setkávat v každodenním životě. 

Naše omladina si vedla velmi zdatně a do-

konce jsme se společně pobavili nad jedním 

novinovým článkem, kde se psalo, že děti 

z dětských domovů jsou nesamostatné a ne-

jsou schopny si ani samy nakoupit. Pokud se 

toto vůbec některého dětského domova týká, 

tak my to tedy zaručeně nejsme!

Koncem července ještě odjela Sandra na Vy-

sočinu, na letní tábor, který byl zaměřen 

na moderní tanec, jímž se intenzívně zabývá. 

Ludvík se začátkem srpna vypravil opět 

na sportovní tábor, tentokrát se zaměřením 

na fl orbal.

Větší děti čekají tři dny pobytu na Slapech, 

kde se kromě rekreace a sportu budou vě-

novat problematice hledání zaměstnání a fi -

nanční gramotnosti. Také je koncem prázdnin 

čeká pobyt na Slovensku. U Trenčína se 

chystá setkání české a slovenské mládeže 

nazvané „Malá škola života“.

V tom babylonu všech odjezdů, příjezdů 

a přesunů se také najde čas na výlety, cyklo-

turistiku, koupání, kulturu atd. Naši studenti 

si chodí vydělávat peníze na brigády. Pracují 

na poli, v pekárně a na koupališti.

Domůvek budou také brzy čekat změny. 

Budeme se loučit s již zmíněným Oldou 

a také s Martinem, kteří půjdou do života už 

„naostro“. Nicolas se bude stěhovat ke své 

tetě a k nám bude jezdit pouze na návštěvu 

za sourozenci.

V té době se už u nás začnou zabydlovat 

nové děti. Přibude nám dvouletý Tadeášek 

a jeho čtyřletá sestřička Danuška. A ještě dva 

bráchové – pětiletý Kristian a jedenáctiletý 

Denis. To už ale začne nový školní rok a Do-

můvek začne psát do kroniky další kapitolu…

Zdraví teta Olga

Jak praví klasik: „ Léto budiž pochváleno“. Školní rok je úspěšně 
za námi a slovo úspěšně není žádná fráze. Je opravdu ÚSPĚCH, 
že na vysvědčení žádného z dětí nebyla jediná pětka ani dvojka 
z chování. Čtyři děti ukončily základní školu a dostaly se na střední 
školy a učiliště, které si vybraly. Nora se bude učit na kadeřnici, 
Sabina na aranžérku, Sandra bude studovat na zdravotní škole, 
obor Sociální práce a z Pavla bude časem zámečník. 

Léto v Domuvku
õ

Dětský domov 
(domůvek) 
Boženy Hrejsové
ve Strážnici už 
více než 9 let 
podporuje Inter 
Cars ČR.
Více najdete 

na www.domuvek.cz
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Q-SERVICE TRUCK

S VDS v klidu i do kamenolomu 
Systém VDS uvedla na trh společnost Volvo. 

Jedná se o naprosto dokonalé vylepšení vozi-

del do těžkého terénu. Inovativní technologie, 

která umožní zesílit vliv hydraulického posilo-

vače řízení. Systém Volvo Dynamic Steering 

díky tomu téměř eliminuje vibrace přenášené 

do volantu. VDS používá elektronicky řízený 

elektromotor připojený k řídicí tyči. Znamená 

to, že řidič nemusí při řízení neustále korigo-

vat pohyb volantu. Takovou výhodu nejlépe 

ocení při práci v těžkém terénu a vyrovnávání 

nerovností. Například v kamenolomu nebo 

v dalších terénech s extrémní náročností. 

Dopad na komfort řidiče v kabině je to sku-

tečně nebývalý. Především není vystaven 

takové míře únavy. Po jízdě ho nesužují kla-

sické neduhy lidí z trucků – bolesti v zádech, 

krku a v ramenou, které se pro řidiče těžkých 

nákladních vozů často stávají noční můrou. 

Systém VDS je oceňovaný i odborníky. Před 

dvěma lety dokonce získal cenu Švédského 

institutu pro kvalitu SIQ. Jeden z členů po-

roty, která prestižní titul udělila, docent Matti 

Kaulio, význam inovativní novinky vyjádřil 

slovy: „Systém Volvo Dynamic Steering je 

skvělým příkladem technického řešení, vyvi-

nutého pro pokrytí komerčních potřeb stejně 

jako pro splnění přání uživatelů. Tato nová 

technologie poskytuje řidiči lepší manévrová-

ní s vozem a zároveň lepší pracovní prostředí. 

V oblasti modernizace nákladní dopravy jde 

o jednu z vůbec nejvýznamnějších novinek 

poslední doby.“ 

Lepší, komfortnější, 
výkonnější

NA GENERACI MODERNÍCH TRUCKŮ 
S MOTORY EURO 6, KTERÉ JSOU SCHOPNÉ 
ZVLÁDNOUT I TĚŽKOU PRÁCI VE STAVEBNÍM 
SEKTORU, POSTUPNĚ PŘEŠLI VŠICHNI 
EVROPŠTÍ VÝROBCI NÁKLADNÍCH VOZIDEL. 
JÍZDA V TRUCKU ALE DNES UŽ ZNAMENÁ 
I KOMFORT A MAXIMÁLNÍ POHODLÍ ŘIDIČŮ.

Do kabiny patří pohodlí i design
Samozřejmostí moderních trucků je desig-

nově zajímavě řešená a především pohodlí 

nabízející kabina. Základem je čtyřbodové 

odpružení kabiny, které geniálně tlumí otře-

sy a vibrace. Jako jeden z vůbec prvních 

je představil DAF a zahrnuje vinuté pružiny 

s tlumiči na všech nápravách, vinuté pružiny 

na přední nápravě a vzduchové odpružení 

nejen na zadní, ale na všech nápravách 

vozu. Iveco a další výrobci myslí i na to, aby 

měl řidič naprosté pohodlí při nastupování 

do kabiny. Znamená to, že dveře se poho-

dlně otevírají do pravého úhlu, stupátko je 

pevné, umístěné dostatečně nízko na to, 

aby řidiči nabídlo pohodlný přístup. Volvo 

DOPLŇKY DO TRUCKŮ

Pokud je řeč o pohodlí v trucku, doplňky 

chybět nemohou. Řidičům usnadňují život. 

Dávají jim pocit jistoty a domácího zázemí. 

Začít můžeme hned u chladniček.

Vestavné chladničky Indel

Společnost Indel B je dodává do prvo-

výbavy naprosté většiny významných 

evropských a amerických výrobců tahačů 

jako jsou například Iveco, Renault, DAF, 

Scania, VOLVO, Kenworth, Leiland, Pe-

terbilt, Irisbus nebo Irizar. Chladničky jsou 

vyrobené z nejlepších komponentů a po-

kud se rozhodnete pro jejich vestavěnou 

verzi, stačí vám jediné – vybrat si vhodné 

místo v kabině.

Vysílačky, televizní antény a měnič napětí

Patří k základnímu vybavení každého ka-

mionu. Zásadně doporučujeme je naku-

povat u odborníků. Je důležité, aby radio-

stanice namontovali a seřídili odborníci. 

Výborné tipy lze získat i na e-shopech 

nebo pravidelných truck–srazech.

Varné konvice

Varné konvice pro osobní a nákladní au-

tomobily, obytné vozy a lodě se upevňují 

prostřednictvím upevňovacího kitu k pev-

né podložce nebo na stěnu. 

Varná konvice obsahuje varnou plotýnku 

a automatické vypínání při varu. I v těch-

to případech doporučujeme obrátit se 

na odborné prodejce. 

Co Tatra a její světový unikát?
Pokud je řeč o novinkách ve světě trucků, tak 

Tatru Phoenix nemůžeme vynechat. V sou-

vislosti s podpisem smlouvy o spolupráci 

s holandskou automobilkou DAF Trucks N.V., 

která je evropskou součástí amerického auto-

mobilového koncernu Paccar, přináší Tatra řadu 

technických vylepšení. Zaměřují se především 

na kvalitu a efektivitu jízdy a patří k nim zejména 

motory emisní specifi kace Euro 6. 

Tatra se může pochlubit i jedinečnou tatro-

váckou koncepcí podvozku. Zahrnuje několik 

chráněných technických řešení a jeden z nich 

– podvozek s centrální nosnou rourou je světový 

unikát! Tatrováčtí konstruktéři s ním přišli už více 

zase rovnou do přední části kabiny instaluje 

nejrůznější úchyty a schůdky, které umož-

ňují pohyb v kabině s minimální námahou. 

Stejnou úlohu má žebřík s madlem na boku 

kabiny. Řidič s ním poměrně snadno získá 

přehled o převáženém nákladu. Práci ve tmě 

mu zase usnadní pestrá nabídka pracovních 

světlometů. Každý centimetr kabiny moder-

ních trucků je dokonale využitý. Sedadla jsou 

vzduchově odpružená a nabízejí podobně 

pohodlné posezení jako křesla doma v obý-

váku. Sedadla je možné doplnit i vytápěním 

a ventilací, vybrat si můžete z mnoha druhů 

i barev zajímavého čalounění. Moderní a po-

hodlná kabina je dnes naprostý základ. Řidič 

jako v bavlnce je jednou z mnoha podmínek 

bezpečného dojezdu do cíle.

než před devadesáti lety. Od té doby byl pro-

věřen v nejnáročnějších podmínkách provozu 

ve všech oblastech světa. Tatra vždy vše s pře-

hledem zvládla. Centrální roura a s ní pomocí 

příčníků spojený svařovaný rám tvoří extrémně 

tuhý nosný systém vozidla. Vysoká tuhost nos-

né struktury ovlivňuje rozhodujícím způsobem 

jízdní vlastnosti a namáhání rámu a nástaveb. 

Ve spojení s nezávisle odpruženými výkyvný-

mi polonápravami umožňuje totiž Tatře až 

o 30 procent vyšší rychlost jízdy v terénu, než 

jaké jsou schopny docílit vozy klasické koncep-

ce. Pozor, komfort jízdy ovšem zůstane za-

chován! Znamená to, že tatrovácký vynález si 

i po desetiletích dokázal uchovat svou prestiž 

a v automobilovém průmyslu budí úctu a za-

sloužený respekt dodnes.

O servis nákladních vozů 

se skvěle postarají v síti 

Q-SERVICE TRUCK, která 

se stále rozšiřuje a nyní už 

slouží na více než 14 mís-

tech v České republice.
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Hit budoucnosti

Mají průzkumy pravdu?
Téměř desetinu globálního prodeje auto-

mobilů mohou do roku 2035 tvořit plně 

automatizované vozy. Uvádí to alespoň nej-

novější průzkum společnosti Boston Con-

sulting Group (BCG). Její tazatelé oslovili 

americké řidiče. Zjistili poměrně překvapi-

vou věc. O nákupu plně automatizovaného 

vozu v blízké budoucnosti uvažuje více než 

44 procent oslovených. Pro každý obchod 

jsou stěžejní mladí zákazníci. V automo-

bilovém průmyslu to tak prodejci budou 

mít poměrně snadné. O plně automatizo-

vané vozy se zajímají hlavně mladí. Líbí se 

jím nízké nebo nulové emise a propojení 

auta a dalších technických zařízení. Komu 

by se nelíbilo si bez námahy užívat jízdu 

s přístupem na internet, možnost sledovat 

fi lmové novinky, nebo dokončit v autě ces-

tou do kanceláře úkol na pracovní poradu? 

Většina respondentů zmíněného testu proto 

odpověděla kladně i na závěrečnou otázku: 

Jsou dotyční ochotni si za supernovinku 

i připlatit?

Tipy na prototypy
Automobilky jdou do nového trendu naplno. 

Samořiditelný luxusní vůz už představil ně-

mecký Mercedes. Automobilky Audi a BMW 

zase ve shodě usilují o akvizici divize Nokia 

Here. Právě navigace Nokia Here totiž se 

skvělými výsledky ohrožuje i slavný Google 

a míří do nových aut. Její technologické řešení 

tudíž může zmíněným automobilkám pomoci 

posunout vidinu auta budoucnosti zase o pěk-

ný kus dál. Pozadu nezůstává ani japonský 

Nissan. Technologii, která umožní autům jezdit 

Projekty budoucnosti
Společnost Google spustila před časem 

projekt Open Automotive Alliance (Otevřená 

automobilová aliance). Nabízí na platformě 

Android prostor pro spolupráci předních 

společnosti z technologického a automobi-

lového průmyslu. Zapojily se do něho fi rmy 

Audi a Honda. Baidu už má také partnera 

svého projektu. Je jím fi rma BMW. Bude-li 

projekt Baidu úspěšný, může to s ohledem 

na význam čínského trhu pro budoucnost 

znamenat zásadní zlom.

GOOGLE PŘEDSTAVIL PRVNÍ AUTO ŘÍZENÉ UMĚLOU INTELIGENCÍ. PŮVOD-

NĚ MĚLO BÝT BEZ VOLANTU I PEDÁLŮ, NAKONEC JE GOOGLE KVŮLI TESTŮM 

NA SILNICI PŘIDAL. PODLE STATISTIK STOJÍ ZA 94 % DOPRAVNÍCH NEHOD SE-

LHÁNÍ ČLOVĚKA. IDEOU GOOGLU JE NABÍDNOUT ŘIDIČŮM TAKOVÉ AUTO, KTERÉ 

SE LIDSKÝM CHYBÁM VYHNE. PO PRVNÍCH TESTECH UŽ PŘEDSTAVITELÉ SPO-

LEČNOSTI MLUVÍ O TOM, ŽE ROBOTICKÉ ŘÍZENÍ POČET CHYB VÝRAZNĚ SNÍŽÍ.

Budou se do pár
let auta sama řídit?

bez lidského řidiče, tu věnují mimořádnou 

pozornost. Dobře si tu ale uvědomují i další ze 

zásadních podmínek provozu vozu budouc-

nosti. „Nejde jen o to, jak rychle automobilky 

odpovídající prototyp vozu vyvinou,“ říká před-

stavitel Nissanu Carlos Ghosna. „Jde i o ocho-

tu úředníků v mnoha zemích povolit mu provoz 

na běžných komunikacích. Tady si nemůžeme 

být výsledkem jisti. Úředník může být nakonec 

brzdou veškerých inovací. Získat patřičná po-

volení bude pro šéfy automobilových koncernů 

teprve ta pravá výzva!“

Google už o razítka žádal
Kde jinde než v USA testuje auta budoucnosti 

technologický gigant Google. V Kalifornii, Ne-

vadě a na Floridě už jeho auta bez řidiče na-

jezdila více než půl milionu kilometrů. Společ-

nost tak má přímou zkušenost s tím, kolik úsilí 

stojí přesvědčit úřady o tom, že provoz bude 

bezpečný. Její představitelé dokonce zahájili 

i jednání s významnými pojišťovnami o pod-

mínkách přivedení vozů na silnice. V Japonsku 

už Nissan testuje nové auto na dálnici. Švéd-

sko má odvážný cíl pro město Gothenburg, 

které dalo společnosti Volvo svolení k využití 

až stovky samořiditelných aut na místních ko-

munikacích. Volvo proto usilovně ladí poslední 

přípravy před velkým testem. Kde je Google, 

tam nemůže chybět ani jeho čínský ekvivalent, 

vyhledávač Baidu. Zdejší manažeři uvádějí, že 

také oni jdou do vývoje plně automatizovaných 

aut naplno. 

Na rozdíl od prototypů aut, která lidského 

řidiče vůbec nepustí za volant a nepotřebují 

proto pedály ani volant, inovátoři Baidu s řidi-

čem počítají. Hlavní odborník fi rmy na umělou 

inteligenci Kai Yu předpokládá, že úloha řidiče 

bude podobná roli jezdce na koni. „Domní-

váme se, že automobil nenahradí řidiče úplně 

ve všem. Naším cílem ale je, aby mu byl scho-

pen nabídnout daleko větší svobodu,“ říká Kai 

Yu. Přeje si, aby Baidu vyvinul vůz inteligentní, 

nezávislý a schopný přizpůsobit své rozhodo-

vání nejrůznějším dopravním podmínkám. 

Kdo říká, že Britové jsou 
konzervativní?
Zdá se, že v novinkách automobilového prů-

myslu to ani náhodou neplatí. Britská vláda 

schválila testovací provoz aut bez řidičů na ve-

řejných komunikacích jako jedna z prvních. 

Testy probíhají hned v několika městech. 

V Greenwichi, Bristolu, Milton Keynes a Co-

ventry. Paradoxně právě v Británii se daří po-

měrně rychle dát do pohybu i státní úředníky. 

Ministerstvo dopravy již zveřejnilo akční plán 

pro testování aut bez řidičů. Na první pohled 

je patrné, že dokument nevznikl v Čechách. 

Namísto hledání důvodů, proč věci kupředu 

posunout nejdou, Angličané přicházejí s jinými 

argumenty. Akční plán uvádí, že Velká Británie 

je ideálním místem pro testování aut bez řidičů. 

Už z toho důvodu, že má velice náročné pod-

mínky silničního provozu a jedny z nejhorších 

povětrnostních podmínek v Evropě. Už z těch-

to důvodů nejen testy, ale i postupné uvedení 

aut budoucnosti na britské silnice, tamější úřa-

dy jednoznačně podporují. Všem nám je jasné, 

že nejen nové technologie s sebou nesou auta 

budoucnosti. Nutné budou i změny zákonů.

Na špičce jsou internetové fi rmy
Nejen giganti automobilového průmyslu, 

ale hlavně firmy, které se věnují informač-

ním technologiím, jsou ve věci samořiditel-

ných vozů nepostradatelné. Právě ony sem 

dodávají technologie budoucnosti. Samo-

řiditelná vozidla nejsou jen auta bez řidiče. 

Jedná se v podstatě o zhmotnění velkého 

futuristického snu na kolečkách. Martin 

Winterkorn se zkušeností výkonného ře-

ditele společnosti Volkswagen připomíná: 

„Za automobilový průmysl říkám, že může-

me být jen rádi, že se do vývoje automobilů 

zapojují i firmy jako Apple, Google nebo 

Baidu. Jejich poznatky jsou často velice 

dobré, ale především k nám přivedou fa-

noušky digitálních technologií. Pro nás to 

má obrovský význam.“

Je to pravda, možná si ani prestižní au-

tomobilky zatím nedovedou připustit, že 

bez znalostí internetových gigantů by auta 

budoucnosti rozhodně nemohla mířit tak 

vysoko. Přinejmenším by byla daleko méně 

schopná konkurence. Navíc právě internetoví 

technologičtí giganti řeší i otázku naprosté 

bezpečnosti inteligentních aut. Je třeba zajis-

tit, aby hackeři neměli žádnou šanci tato auta 

napadnout. 

Společnost IBM už připravila zajímavou studii. 

Jmenuje se Automotive 2025: Industry wit-

hout borders (Automobilový průmysl 2025: 

Průmysl bez hranic). Pokud si ji projdete, zjis-

títe, že možnosti vozidel budoucnosti berou 

dech. Musíme přijmout jako fakt, že i pozice 

auta v lidském životě se výrazně změní. 

U vozů budoucnosti budou daleko větší roli 

hrát sociální média, internet a další moderní 

technologie. A řízení auta pro radost? Na to 

možná časem zůstanou jen speciální polygo-

ny za městem...

Nejen nové technologie s sebou nesou 
auta budoucnosti. Nutné budou i změ-
ny zákonů.

MÁ TO BÝT ZÁLEŽITOST PŘÍŠTÍCH DVACETI LET. NA SILNICÍCH SE PODLE OD-

BORNÍKŮ OBJEVÍ PLNĚ AUTOMATIZOVANÉ VOZY. AUTA S DOKONALOU TECHNO-

LOGIÍ, KTERÁ JIM UMOŽNÍ JEZDIT BEZPEČNĚ, SPOLEHLIVĚ A ZCELA SAMOSTAT-

NĚ. A BEZ LIDSKÉHO ŘIDIČE. 
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Zaostřeno

Autofóry o blondýnkách
Blondýnky stabilně vedou na žebříčkách popularity vtipů a fórů na nejrůznější témata. 
Naivně je okouzlí téměř cokoli, k úsměvu dovedou přivést i největší škarohlídy. Jak se jim 
asi vede za volantem?

Na světelné křiž
ovatce zastavil

o 

Porsche a za v
olantem sedí krásná 

dlouhonohá blo
ndýnka. Barvy

 

na semaforu se mění - zelená, 

oranžová, červ
ená, zelená, or

an-

žová, červená.
.. Auto se však ne

-

hýbe. K řidičce přistou
pí dopravní 

policista a říká
: „Slečno, přejete 

si 

snad nějakou j
inou barvu?“

Na silnici je hustá mlha, blondýn-ka proto pro jistotu sleduje zadní světla auta před ní. To však náhle zastaví a ona už nestačí zabrzdit. Ozve se rána, zvuk deformované-ho plechu. Blondýnka vyběhne ven a vyčítá řidiči: „Chlape, proč jste tak prudce zastavil?!“„Protože jsem vjel do garáže.“

Blondýnka jede
 po dělící 

čáře a protijed
oucí řidič 

na ni křičí: „Ž
enská, vrať 

se do svého pr
uhu!“

„To bych ráda,
 ale já 

zapomněla, který to 
je!“

Při jízdě

Zkoušky v autoškole. Komisař se ptá blondýny:„Popište nám, prosím, činnost motoru!“
Blondýna: „Mohu vlastními slovy?“
Komisař odpoví: „Samozřejmě.“A blondýna popisuje: „Brrrmm, brrrrmmmm, brrrrrmmmmm...“

Blondýnka při 
jízdě v auto-

škole. 
Instruktor: „Te

ď přidejte 

plyn!“ 
Blondýnka: „Co si o mně 

myslíte, že jsem
 blbá? Jsem 

v autě a ne u 
sporáku!“V autoškole

S policisty

Pecka 
na konec

Zlobí se učitel autoškoly na zpomalenou blondýnku: 
„Řekl jsem - objet!”„Dobře, pane Novák. Sice nemám vůbec hlad, ale když 

to chcete, tak já už na něj 
teda jdu..“

Policista zastaví blon
dýnu 

za volantem a přísně se ptá:

„Slečno, víte co znamená tato 

dopravní značka?“
Blondýnka přiznává, 

že neví, ale 

ochotně poradí:
„Zeptejte se tamhle v trafi ce, 

ten děda ví všechno!
“

Co udělá blondýn-

ka, když ji zastaví 

policie?
Snaží se, aby ji nevi-

děli. Vypne světla!

Zastaví policajt blondýnku 
za volantem a povídá: „Tak, 
slečno, to bude za 500 ko-
run.“ Dívčina se mile usměje 
a říká: „Dobře tedy, ale nor-
málně to dělám za 1000!“

Nedávno jsem přijel k čer-

pací stanici a nevěřím
 svým 

očím: Blondýnka dolévá o
lej 

do motoru! Přijdu blíž – ne, 

všechno je v pořádku
 – lila 

ho do nádržky ostřik
ovače.

Future Truck 2025
Nová hvězda z tvůrčí dílny Mercedes Benz. 

Promyšlený koncept, který automobilka se 

vší parádou představila nedávno na IAA 

v Hannoveru. I přes důkladné maskování tu 

odhalíte současnou generaci modelové řady 

Actros. Mercedes Benz vybavil své obrovské 

vozy autonomním systémem řízení. 

Future Truck 2025 se pyšní nejmodernější tech-

nikou na palubě. Její základ tvoří systém auto-

nomního řízení, pojmenovaný Highway Pilot. Je 

jím Mercedes Benz Actros 1845 s pohonnou 

jednotkou o výkonu 330 KW a točivým mo-

mentem 2 200 Nm. Tahač budoucnosti se liší 

od sériového základu promyšleným designem 

interiéru i exteriéru. Linie jsou elegantní a čím 

hvězda zaujme, to je osvětlení. Klasické světlo-

mety plně nahrazují LED v předním nárazníku 

a masce chladiče. Modře svítí, pokud je zapo-

jen autopilot a bíle nová hvězda září v okamžiku, 

kdy se řízení ujme člověk. 

Super Truck od Daimlera
Něco jiného je design a jeho atraktivita, ale 

i na spotřebu je nutné se zaměřit. Tak uva-

žují manažeři automobilky Daimler ve spo-

lupráci s ministerstvem energetiky USA. 

Po pětiletém vývoji představili SuperTruck 

– kamion se spotřebou dvakrát nižší, než je 

běžný průměr. Vycházející hvězdu vylepšili 

o robotické řízení a už ji testují na silnicích 

Nevady. Hlavní výhodou nového typu truc-

ku je spotřeba. Není o nic větší než 1 galon 

nafty na 12,2 mil. V evropském měřítku to 

dělá 19,3 l/100 km. Je to zhruba o polovinu 

méně, než je běžná spotřeba amerických 

kamionů.

Testy proběhly na 502 km dlouhé cestě, při 

celkové hmotnosti 29 484 kg a průměrné 

rychlosti 104 km/hod. Nový tahač má po-

honný hybridní systém. Pohání ho speciálně 

navržený naftový motor o objemu 10,7 litru. 

Vylepšení se týkají hlavně aerodynamiky, 

využití lehkých materiálů a snížení tření. 

Testování probíhá v Nevadě, protože tento 

stát je jedním ze čtyř amerických států, kte-

ré povolují zkušební provoz robotických aut.

Gigant BelAZ 75710
Běloruská fi rma BelAZ měla jasný požadavek. 

Chce největší nákladní auto na světě! A pro-

voz co nejnižší. Siemens se postaral o vývoj 

elektrického pohonu nového elektro-giganta. 

Tvoří jej čtyři elektromotory, každý se špičko-

vým výkonem 1200 kW (1800 koní). Kamion 

váží zhruba tolik jako plně naložený Airbus 

A380. Má dva dieselové agregáty (65 litrů, 

2332 koní, 9313 Nm). Nepohánějí přímo kola, 

ale elektrické generátory, které pak roztočí 

elektromotory integrované v kolech. Spotřeba 

je 198 g/kWh na každý dieselový motor.

Dvě nádrže na naftu mají objem celkem 5600 

litrů. Max. rychlost je 64 km/h. Gigant měří 

20,6 metru, výška 8165 mm a šířka 9870 mm. 

PRŮHLEDNÝ KAMION
Předjíždět kamion není lahůdka! Snažíte se „vykukovat“, je to risk. Sam-
sung vyvinul novou technologii, která umožňuje vidět „skrz kamion“. 
Na  tahači je umístěna bezdrátová kamera, která snímá obraz puště-
ný na  čtyři velké obrazovky v  zadní části návěsu. Obraz je viditelný 
i v noci. Cenu nové vychytávky korejský výrobce zatím neprozradil. 

Nové hvězdy dálnic
JSOU IMPOZANTNÍ A NA PRVNÍ POHLED VZBUZUJÍ  RESPEKT. KDYŽ SE NA DÁLNICI 

ROZHODNOU PŘEDJET JEDEN DRUHÉHO, KLIDNĚ ZABLOKUJÍ OBA PRUHY. DÁLNI-

CE JIM PATŘÍ. PODLE VŠEHO I BUDOUCNOST, PROTOŽE V NÁKLADNÍ AUTOMOBI-

LOVÉ DOPRAVĚ STÁLE VYCHÁZEJÍ NOVÉ HVĚZDY.

Mercedes Benz Actros 1845 SuperTruck Gigant BelAZ 75710

Auto vtipy

| www.intercars.cz38                                    
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Závody

Napínavé strategie týmů. Napjaté situace 

v boxech a při výjezdech z nich. Prostor 

k manévrům a možnost vyniknout pro 

nejlepší piloty. Taková byla Formule 1 ještě 

v roce 2009. 

Vykastrovaná královna
Avšak před sezónou 2010 přišlo osudové 

rozhodnutí: zrušit dotankování během závo-

dů. Kvůli modlám moderní doby jako úspo-

ra peněz a ekologie. A brzo přišly i další 

změny. Maximální množství paliva na jeden 

závod nesmí přesáhnout 100 kg. Objem 

motorů byl omezen. A tak se u nejrychlej-

ších závodních vozů světa stala spotřeba 

a podobnost s reálným provozem důležitější 

než výkon a rychlost. Formule 1 prošla kas-

trací a ztratila punc královské disciplíny. Její 

popularitě nepřidaly ani přesuny televizního 

vysílání na placené kanály. 

Popsané tendence neunikly šéfům Formu-

le 1, konkrétně Strategické skupině, která 

má vymýšlet nejdůležitější kroky soutěže 

do budoucnosti. Jde o silné uskupení, 

v němž nechybí šéf formule Bernie Eccles-

tone, prezident Mezinárodní automobilové 

federace FIA Jean Todt nebo zástupci 

týmů Ferrari, McLaren, Mercedes, Red 

Bull, Williams a Force India. 

Záblesk naděje
Tito pánové, jimž snížení atraktivity For-

mule 1 nezanedbatelně snižuje příjmy, se 

zamysleli, v čem je chyba. A letos v květ-

nu přišli s návrhy, jak F1 znovu vysadit 

do sedla. Vrátit se k hlučnějším a výkon-

nějším motorům, které kdysi tvořily srdce 

monopostů. Umožnit týmům vybírat si pro 

každý závod ze všech směsí pneumatik. 

A hlavně: vrátit se k tankování během 

závodu. Přínos vypadal jednoznačně. 

V boxech se odehraje spousta napínavých 

momentů, týmy by měly větší pole působ-

nosti při plánování strategií… A s třetino-

vým množstvím paliva na startu by vozy 

byly před dotankováním rychlejší až 

o 6 vteřin na kolo! S návrhy nadšeně 

souhlasili i jezdci, ať už současní, nebo 

bývalí. Například Jos Verstappen prohlásil: 

„Formule návrat dotankování potřebuje. 

Obohatí to show. Stane se víc chyb a díky 

tomu zažijeme i víc překvapení!“ 

Závodní týmy: NE!
Vše vypadalo slibně, ke změnám mělo dojít 

už v sezóně 2017. Návrh ještě musel pro-

jít schválením Komise F1 a Světové rady 

motorsportu, ale mělo jít o formalitu. Jenže 

teorie se od praxe liší. K návrhu se totiž 

měly vyjádřit samotné týmy – a reagovaly 

jednoznačným NE! „Změna by byla neúměr-

ně drahá a závody by nevylepšila,“ nechal 

se slyšet mluvčí mistrovského Mercedesu. 

Ředitel závodů Formule 1 Charlie Whiting 

oznámil, že výsledky studie nepotvrzují pro-

spěšnost takových změn. Po zrušení dotan-

kování v roce 2009 prý přibylo atraktivních 

předjížděcích manévrů. To je možné. Jenže 

pouze v důsledku zavedení DRS zóny (úseků 

trati, kde pilot sklopí horní část křídla, sníží 

odpor vzduchu a zvýší tak rychlost).

Co řekli o změnách 
pravidel v minulých 
sezónách piloti?

„Změn je tolik, že v tom 
budou mít fanoušci 
zmatek. Trestat se má 
za každou prkotinu, 
některé technické změ-
ny si navzájem odpo-
rují. Formule bude asi 
pěkná nuda.“ Fernando 
Alonso

„Není to taková zába-
va jako dřív. Spoustu 
věcí musíte dělat pro 
rekuperaci energií. Už 
nemůžete jet většinu 
závodu z 90 % naplno 
jako dřív, chvílemi jede-
te jen na 30 %.“ Romain 
Grosjean

Týmy – součást skupiny, která změny 

navrhla – se tak nakonec postavily proti. 

Objevily se argumenty o vysoké ceně spo-

jené s návratem tankování (až 37 milionů 

korun za první rok) nebo o snížené bez-

pečnosti. Na to, že piloti riziko při tankování 

dobrovolně podstupovali spoustu let, se 

pozapomnělo. 

Propastné rozdíly
Je pravda, že ačkoliv by šlo o důležitý 

krok, pouhý návrat dotankování by situaci 

nevyřešil. Obrovský vliv na ni totiž mají 

i rozdíly mezi úrovní a rozpočty jednotli-

vých týmů. Vedení F1 mezi ně nerozděluje 

finanční podporu rovnoměrně, ale podle 

úspěchů. Zatímco Red Bull nebo Ferrari 

za rok obdrží až 160 milionů dolarů, slabší 

týmy jako Sauber nebo Marussia pouhých 

50. Nůžky se tak rozevírají a rozdíly ve vý-

konnosti prohlubují. Někdejší šéf Formule 1 

Max Mosley uvedl: „Zatímco některé týmy 

prostě nemají peníze, jiné mají prostředků 

tolik, že s nimi mrhají.“ Jako logické řešení 

se zdá rovnoměrná distribuce peněz mezi 

všechny týmy. Jde přece o sport, a v něm 

je základním pravidlem stejná startovní 

čára pro všechny. „Jenže Ecclestone říká, 

že to by byl komunismus a velké stáje by 

byly proti,“ doplňuje Mosley.     

Ekologie především
A tak nadále budeme svědky nudných vel-

kých cen, kdy o vítězi z 99 % rozhodne už 

výsledek kvalifi kace. Kdy vítěz získá body 

systémem start-cíl a rozdíly mezi výkonnos-

tí týmů porostou. A i nejlepší piloty budou 

pravidla nutit ke strategiím typu „lift and 

coast“. Při této strategii pilot musí mezi fázi 

plného plynu a plného sešplápnutí brzdo-

vého pedálu vložit moment, kdy neak-

celeruje ani nebrzdí. V této chvilce 

klesne spotřeba paliva prakticky 

na nulu a uleví se brzdám, protože 

se sníží kinetická energie vozu. Jenže 

současné hybridní monoposty přemě-

ňují část pohybové energie na elek-

trickou, kterou pak mohou ve vhod-

nou chvíli využít. A strategie „lift 

and coast“ to neumožňuje. 

Jiné způsoby úspory paliva jsou 

vzhledem k pravidlům nevýhodné. 

Pozvolnější práce s plynovým pe-

dálem – běžná v silničním provozu 

– se pro formuli nehodí. Přináší neúměrnou 

časovou ztrátu, neboť monopostu trvá 

mnohem déle opět nabrat rychlost. I sníže-

ní průtoku paliva znamená zhoršení výkon-

nosti. A té mají vozy stále méně – změna 

pravidel před sezónou 2014 motory V8 

o objemu 2,4 litru nahradila turbomotory V6 

o 1,6 litru.  

Zlepšení v nedohlednu
A tak se změny k lepšímu jen tak nedočká-

me. Minimálně v letech 2016 a 2017 formu-

lím zůstanou hybridní pohonné jednotky, 

jejichž vývoj se postupně zmrazuje. Může-

me se těšit jen na lepší zvuk monopostů. 

Svět F1 se totiž shodl, že ten současný je 

opravdu vykastrovaný. Většího burácení by 

se mělo dosáhnout návratem k dvojici výfu-

ků namísto jednoho. Že to je málo? Ano, je. 

Takže pokud chcete vidět adrenalinovější 

závody, vsaďte třeba na rallye… 
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Formule 1: 
padesát odstínů nudy

PUBLIKUM FORMULE 1 ŘÍDNE. STÁLE MÉNĚ FANOUŠKŮ JE OCHOTNÝCH 
VYRAZIT NA NĚKTERÝ Z OKRUHŮ NEBO SI I JEN PUSTIT VELKOU CENU 
V TELEVIZI. DŮVOD JE JEDNODUCHÝ – SVĚT FORMULE OVLÁDLA NUDA…
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Inter Cars pomáhá

Střední škola na Ostrově naděje
Komunitní centrum Rusinga Island se rozvíjí 

od roku 2005. O jeho významu pro život 

zdejších obyvatel jsme psali už v minulém 

čísle magazínu. Pro místní se centrum stává 

opravdovým Ostrovem Naděje. Místem, 

které se mění a kde se dobrovolníci snaží 

nastavit velice efektivní a ekologické využití 

všech zdrojů energie. 

Tomáš Kaštil je dobrovolníkem z Centra 

Narovinu a práci v Rusinga Island se věnuje  

s velkým nasazením. Z Afriky máme právě 

od něho nejčerstvější informace. K těm 

dobrým určitě patří zpráva o tom, že stavba 

knihovny a počítačové učebny je úspěšně 

Novinky z Ostrova 
naděje dokončena. Prostory ještě voní novotou. 

Tomáš už ale vyzývá k jejich postupnému 

dalšímu vybavování. Pokud mají místnosti 

sloužit svému účelu, návštěvníci tu musí najít 

co nejpestřejší nabídku knížek, počítačů i po-

čítačových programů. 

„V létě jsme začali s vybavováním,“ říká To-

máš. „Kdo má chuť poslat anglické knížky, 

laptopy nebo cokoli přínosného do hotových 

prostor, může se na mě kdykoli obrátit. Vítá-

me každou formu pomoci. Za dobrou zprávu 

určitě považuji i to, že jsme v červnu začali 

s přípravou stavby střední školy. Je koncipo-

vaná na 150 dětí a její součástí bude internát 

se stejnou kapacitou. Chceme umožnit i dě-

tem ze širšího okolí, aby mohly vzdělání získat. 

V Africe je to jedna základní podmínka, která 

může mladé lidi posunout dál. Vzdělání může 

jejich život zásadně změnit. Má pro ně nesmír-

ný význam. Střední škola v této oblasti bude 

znamenat zásadní průlom. Jsme moc rádi, že 

se další velký krok k její realizaci podařil!“

Součástí střední školy s internátem na Ost-

rově Naděje budou i nové toalety. Jejich úče-

lem není jen klasika, jakou známe z Evropy. 

Dobrovolníci se při jejich výstavbě inspirovali 

v největším africkém slumu v Kiberu. Zdejší 

toalety budou stejně jako kiberské sloužit zá-

roveň jako bioplynové stanice. „Methan, který 

se v nich vyrobí, využijeme na vaření v ku-

chyni a pro noční osvětlení,“ doplňuje Tomáš. 

„Po pár měsících se z takto zpracovaných 

exkrementů získá navíc výborné hnojivo pro 

farmu. Produkce farmy se díky tomu zdvoj-

násobí. Umíte si představit efektivnější využití 

energie?“

Farmě na hmyz se daří
V únoru založil Tomáš spolu s kolegou 

Martinem na Ostrově Naděje hmyzí farmu. 

Motiv jejího vzniku je jasný. V místě je třeba 

neustále hledat alternativní zdroje potravy. 

Právě chov jedlého hmyzu může být jejich 

významnou součástí. Výzkumem jedlého 

hmyzu jako potraviny pro 3. tisíciletí se za-

bývají vědci z Mendelovy univerzity v Brně. 

Využívají všech možností, jak připravit 

chutný pokrm třeba z moučných červů, 

červa potemníka peruánského, cvrčků, 

sarančat nebo švábů. Může se nám to zdát 

šílené, ale jde o to jen udělat první krok 

proti zavedeným předsudkům!

„S odborníky na Mendelově univerzitě 

v oblasti hledání alternativních zdrojů po-

travy spolupracujeme,“ říká Tomáš. „Z toho 

důvodu jsme u nich absolvovali několik 

přednášek i degustací. Zjistili jsme, že 

dobře upravený chovný hmyz může být 

zajímavou pochoutkou. Červy a cvrčky 

chceme primárně využít jako potravu pro 

ryby a slepice, sekundárně jako doplněk 

jídelníčku dětí ve škole.“

Dobrovolníci z Centra Narovinu připravili 

worhshop pro místní ženy, které se uči-

ly vytvářet z různých materiálů zajímavé 

skulptury. Zpracovávaly je, zdobily, učily 

se své výrobky nabízet jako předmět, 

který má tržní hodnotu. Velký kus práce 

se podařil i v oblasti chovu ryb a využití 

chovných klecí. „Všechny součásti tohoto 

soukolí rozběhnou vůbec nejefektivnější 

a nejekologičtější využití energie, jaké jsme 

schopni vymyslet,“ usmívá se Tomáš. „Far-

Ostrov naděje je Komunitní centrum na ostrově Rusinga Island v západní Keni. 

Zdejší obyvatelé žijí ve velice chudých podmínkách. Centrum Narovinu realizuje 

projekt pro nastavení samostatnosti a trvalé udržitelnosti oblasti. Součástí projek-

tu je i Klub přátel Ostrova naděje, kam je možné se obrátit s nabídkou konkrétní 

pomoci. Lze zaslat fi nanční dar, dárkový certifi kát, nebo třeba adoptovat na dálku 

dítě z oblasti. Společnost Inter Cars projekt trvale podporuje.

(Více na www.centrumnarovinu.cz)

ma produkuje ovoce a zeleninu pro školní 

jídelnu. Její bioodpad putuje do hmyzí 

farmy, kde jej cvrčci a červi přemění na čis-

té proteiny. Červi a cvrčci se využijí jako 

potrava pro ryby a slepice, stejně jako 

doplněk jídelníčku dětí. Ryby putují do jí-

delny. Zhruba 400 dětí ve škole vyprodu-

kuje denně množství exkrementů, které se 

mění na methan. Ten následně využijeme 

na vaření a svícení. Uznejte sami, že účelně 

využijeme úplně každý zdroj energie!“

Je zřejmé, že z Rusinga Island k nám míří 

jen samé dobré zprávy. Místním obyva-

telům ale přinášejí do života opravdovou 

naději!“
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ŽIVOT NA OSTRŮVKU RUSINGA ISLAND V ZÁPADNÍ ČÁSTI KENI SE MĚNÍ. ZDEJŠÍ 

OBYVATELÉ SE STÁLE VĚTŠÍM PŘEKVAPENÍM VNÍMAJÍ PRÁCI DOBROVOLNÍKŮ 

Z ČESKÉHO CENTRA NAROVINU. NOVÉ AKTIVITY, KTERÉ TU I DÍKY PODPOŘE 

SPOLEČNOSTI INTER CARS VZNIKAJÍ, JIM PŘINÁŠEJÍ ZMĚNY DO ŽIVOTA. VŠEM, 

KTEŘÍ V TOMTO CHUDÉM KOUTĚ AFRIKY NA VIKTORIINĚ JEZEŘE ŽIJÍ A DOBŘE 

VĚDÍ, JAK TU ŽIVOT BÝVÁ ZATRACENĚ TĚŽKÝ.



Nejdražší akční fi lm všech dob
Film Rychle a zběsile se může pochlubit nad-

šenými fanoušky všech věkových kategorií. 

Jeho tématem jsou ilegální závody rychlých 

aut v ulicích. První fi lm ze série šel do kin 

v roce 2001. Dnes už má na kontě spoustu 

dolarů, stovky vraků a sedmé pokračování. 

Sedm fi lmů v řadě dokázalo dílko natrvalo 

zapsat mezi skalní hollywoodské trháky. 

Zkuste si jen představit rozpočet, s jakým 

producenti pracují. V případě Rychle 

a zběsile 7 činil původně schválený rozpočet 

200 milionů dolarů. Prodloužené natáčení 

částku ještě přifouklo. Reálně se proto hovoří 

o tom, že celkové náklady fi lmu spolkly čtvrt-

miliardu dolarů. Naštěstí má fi lmová společ-

nost Universal po spočítání tržeb z Rychle 

a zběsile 5 a 6 odkud brát. Rychle a zběsile 

7 se tak prozatím stává bezkonkurenčně 

jedním z nejdražších hollywoodských fi lmů 

všech dob. Patří ale i k těm nejvíce výděleč-

ným. V současnosti je to pátý nejvýdělečnější 

fi lm v dějinách s částkou převyšující 

1, 5 miliardy dolarů. Taky docela slušná jízda!

Kouzla v počítači nebo realita?
Peníze jsou samozřejmě vidět v každé vteřině 

strhující zábavy na fi lmovém plátně. Koukají 

na diváka místy tak okatě, že propadá dojmu 

permanentních digitálních triků. Tvůrci ale větši-

nu akčních scén pojali zcela reálně. Skok z le-

tadla, masakr v Ázerbajdžánu nebo úchvatný 

skok z mrakodrapu ve Spojených arabských 

emirátech mají zcela reálný základ. Stojí za ním 

především poctivá práce fi lmových kaskadérů 

a spousta vraků motorek a aut. Poctivě působí 

i závěrečná scéna fi lmu, kdy se v Los Angeles 

hroutí budovy. Samozřejmě, že digitalizace je tu 

patrná. Nicméně i v tomto případě tvoří základ 

tradiční fi lmařské řemeslo, zástup pyrotechniků 

a kaskadéři všude, kam se podíváš!

Smutná náhrada hlavního hrdiny
Rychle a zběsile 7 se bohužel kromě nadšených 

ovací setkává i s bolestnou situací, s níž se štáb 

a všichni zúčastnění museli vyrovnat. Byla jí 

tragická smrt hlavního představitele Paula Walk-

era v době natáčení fi lmu. Zemřel na kalifornské 

dálnici při nehodě svého vozu Porsche Carrera 

GT. Řídil je jeho přítel, automobilový závodník 

Roger Rodas. Právě s Rodasem vlastnil Paul 

luxusní obchod s automobily a rychlá jízda 

a super auta byla jejich společnou vášní. Zemřel 

30. listopadu 2013 ve věku čtyřiceti let. Paul byl 

velkým přítelem dalšího z hlavních hrdinů Rych-

le a zběsile Vina Diesela. Se smrtí kamaráda 

a fi lmového parťáka se Vin vyrovnával velice 

obtížně. Nepochybně pro něho i akční natáčení 

automobilových závodů pojednou dostalo úplně 

jiný nádech. Z oblíbené zábavy se stalo trauma, 

trvalá vzpomínka. Sympatický svalovec Vin se 

s bolestnou situací vyrovnal nejlépe, jak sám 

mohl. Po zesnulém příteli pojmenoval svou prá-

vě narozenou dceru. Dostala jméno – Pauline. 

V televizní show Today Vin přiznává, že v té chvíli 

cítil přítomnost svého kamaráda v místnosti. 

„Byl se mnou, když jsem přestřihával pupeční 

šňůru, dobře to vím,“ vysvětloval. „Cítil jsem, že 

je s námi…“

Pokračovat v natáčení
Po Paulově smrti bylo natáčení krátce přeruše-

no. Poté se všichni zúčastnění rozhodli v akční 

podívané pokračovat. Zvlášť poté, kdy produ-

centi Universal Pictures získali k další spolupráci 

bratry Paula Walkera. Hlavního hrdinu při na-

táčení posledních scén fi lmu zastoupili přímo 

jeho sourozenci Caleb a Cody spolu s jedním 

dablérem. Caleb má s Paulem podobnou po-

stavu, Cody oči. Štáb s nimi počítal především 

při natáčení akčních scén a drobných dokončo-

vacích pracích v produkci. Každá scéna s dab-

léry se ale z důvodu triků musela natáčet třikrát. 

Každou scénu zabíraly navíc tři kamery. Šlo o to, 

aby triková společnost Weta měla dost podkla-

dů pro svou práci. Je pravda, že události spoje-

né s pokračováním natáčení lehce znervóznily 

pojišťovací společnost Fireman´s Fund. Náklady 

fi lmu totiž situací s dabléry a změnou plánu 

natáčení akčních scén narostly ze dne na den 

o 50 milionů dolarů. Uhradit je musí právě zmí-

něná pojišťovna. Není divu, že její šéfové nadše-

ním z Rychle a zběsile 7 zrovna nezáří!

Účet, pánové!
Prestižní The Wall Street Journal přinesl před 

časem zajímavý článek. Věnuje se natáčení akč-

ních fi lmových scén a s nimi spojenou likvidací 

motorek a automobilů. Všechna ve fi lmu nabou-

raná auta musí být po své chvíli slávy na fi lmo-

vém plátně zničena. Právě závěrečný účet fi lmu 

Rychle a zběsile 7 patří v počtu zlikvidovaných 

aut k absolutní špičce. Zastavil se na čísle 230! 

Právě tolik vozů zamířilo po skončení natáčení 

do šrotu. Možná to někomu může přijít jako 

promrhaná investice. Určitě by se našla spousta 

nadšenců a fi lmových fanoušků, kteří by měli 

o vrak ze slavného fi lmu zájem. Nicméně ve fi l-

movém světě je likvidace vraků z akčních scén 

pravidlem. Filmaři se bojí, že nesprávně oprave-

ným autem by mohl jeho nový majitel způsobit 

nikoli fi lmovou, ale tentokrát už reálnou nehodu. 

Rychle a zběsile je fenomén. Strhne, baví 

a fascinuje. Diváci ho milují a fi lm sám o sobě 

si prošel nelehkým obdobím. Přesto pro vás 

závěrem máme jednu dobrou zprávu. Osmý díl. 

Nemáme řidičák!

Dvě půvabné představitelky ženských 

hlavních rolí Michelle Rodriguez a Jordana 

Brewster měly před natáčením Rychle a zbě-

sile drobný problém. Nevlastnily řidičský 

průkaz. Honem zamířily do autoškoly, aby 

mohly tento zádrhel vyřešit. „Je to hrozné,“ 

směje se sympatická Jordan, „když jste 

vyděšení, sedáte za volant, ale neučíte se řídit 

pro běžný provoz jako normální lidi. Vy rovnou 

na pouliční závody!“

Skvělá parta

Natáčení fi lmu vytvořilo mezi herci nebývalá 

pouta. Jsou přátelé, mnozí své kolegy považují 

téměř za členy rodiny. Michelle Rodriguez to ale 

před natáčením zdaleka tak skvěle nastavené 

neměla. „Představte si, že když jsem poprvé 

potkala Paula Walkera, říkala jsem si v duchu, že 

vypadá jako Ken od Barbie! Van Diesel mi přišel 

jako kretén a Jordana na můj vkus dost „pipin-

koidní“. Pletla jsem se. Dnes vím, že jsem se 

zatraceně pletla v hodnocení každého z nich.

Filmové pojistky
Filmové akční trháky jdou s pojišťovacími smlouvami ruku v ruce. Všechny hlavní hvězdy jsou 

dobře pojištěné. Právě to snímky prodražuje. Například v Mission Impossible patřila k nejdraž-

ším položkám pojistka Toma Cruise. Pojistka herců, kteří jsou ochotni sami točit nebezpečné 

scény, je logicky daleko vyšší než těch, kteří se pokorně nechají zastoupit kaskadérem. Napří-

klad populárního Jackieho Chana pojišťovací domy dlouhou dobu odmítaly přijmout. Spočítaly 

si, že všechna jeho zlomená žebra se jim nemohou vyplatit.

aneb Jak během natáčení 
zlikvidovat 230 aut!

     RYCHLE A ZBĚSILE

Co o fi lmu nevíte

Film

FILMOVÁ  SÉRIE Z RODU NESMRTELNÝCH. REŽISÉR JAMES VAN DO HLAVNÍCH 
ROLÍ OBSADIL VINA DIESELA, PAULA WALKERA, JASONA STATHAMA 
A  ROZEHRÁVÁ S  NIMI NAPROSTO NEUVĚŘITELNÉ VĚCI. POSLEDNÍ SÉRIE 
OBZVLÁŠŤ VYNIKÁ. ZABIJÁCI, KTEŘÍ PASOU PO HLAVNÍCH HRDINECH, VÁS 
OBČAS PŘINUTÍ ZAVŘÍT OČI A HLAVNĚ – AUTA TU DOVEDOU LÉTAT!
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Událost

nastavení motoru a podvozku, vyzkoušet bylo 

třeba i nové nastavení tlumičů. Samozřejmě 

musíte důkladně vyzkoušet pneumatiky. Zjistit, 

jak snesou rychlostní zatížení a dlouhé skoky 

v dunách. Trénovali jsme jízdu ve čtyřech, ale 

i věc, která na Dakaru umění každé posádky 

skutečně prověří. Je to vyprošťování zapadlých 

aut! V podstatě jsme jeli po stopách afrického 

Dakaru. Testovali jsme vozy, technické zázemí 

i mechaniky. V náročných podmínkách jsme ale 

prověřili hlavně sami sebe.“

Posádka a zázemí
V sezóně 2016 se Aleš Loprais v kabině opět 

spolehne na španělského navigátora Ferrana 

Marca. Znají se už delší dobu a Aleš ví, že mu 

při závodě může věřit. Na testovacích jízdách 

zjistil, že výborně se mu spolupracuje i s no-

vým kopilotem Holanďanem Bernardem Der 

Kinderenem. „Je to jezdec, který se sám stal 

vítězem Dakaru a proto do naší party nadšen-

ců skvěle zapadl,“ usmívá se Aleš. „Z české 

strany nás ještě doplňují Leo Loprais, syn Karla 

Lopraise, který je šéfem servisního zázemí, můj 

otec Milan, manažer týmu a Martin Zemánek. 

Na starosti má propagaci, natáčení videa a fi l-

mový střih. 

Pro Dakar 2016 máme ale i překvapení. 

Nevzdali jsme se svého snu o účasti Tatry 

na rallye. Dokonce se nám pro Tatru podařilo 

vycvičit šikovného pilota. Je výborný, dobře si 

spolu rozumíme. Jeho jméno si ale ještě nějaký 

čas nechám pro sebe. Chceme je zveřejnit až 

koncem září.“

Pokud se Aleše zeptáte, jak se před Rallye 

Dakar 2016 cítí, odpoví jednoznačně: „Skvěle! 

Všechny testy dopadly na výbornou. Ve Špa-

nělsku probíhá už jen kondiční trénink. Samo-

zřejmě, že zjišťujeme, jak si vede konkurence. 

Víme, že Rusové jdou neskutečně dopředu! 

Jejich forma nás ale neděsí. Naopak, je to 

obrovská výzva!“

Rallye Dakar 
s Alešem Lopraisem

PŘÍPRAVA NA RALLYE DAKAR 2016
V září čekají tým Loprais – De-Rooy dvě testovací jízdy 

na Slovensku, v říjnu zamíří na Rallye do Maroka. V listo-

padu je očekává dakarský pre-prolog v holandském Val-

kenswaardu. Start slavného dakarského závodu je 3. ledna 

2016 v Limě (Peru) a cíl 16. ledna v Rosariu (Argentina). 

Spojené arabské emiráty, 
Maroko a Španělsko
V těchto třech zemích proběhly v průběhu léta 

testovací jízdy. Nový tým Loprais – De Rooy 

se nejen snažil v podmínkách připomínají-

cích extrémní závod sžít sám se sebou, ale 

kompletně otestovat vozy, technické zázemí 

i vlastní nasazení. V Emirátech při teplotách 45 

stupňů ve stínu trénovala posádka pilota Aleše 

Lopraise najíždění do dun, vysoké skoky i další 

kousky, které si laik u kamionu ani nedovede 

představit.  

„Testovali jsme na kamionech úplně všech-

no,“ vysvětluje skvělý český pilot Rallye Dakar 

a ambasador Q-SERVICE Aleš Loprais. „Nové 

JE TO ZÁVOD NÁROČNÝ 

AŽ K NESNESENÍ. JSTE 

PŘI NĚM POTLUČENÍ, 

PÍSEK POLYKÁTE PO KI-

LECH A MODLÍTE SE, 

ABY DUNA PŘED VÁMI 

NEBYLA VĚTŠÍ NEŽ JE 

VÁŠ ODHAD. JE TO MA-

GICKÝ ZÁVOD A PILOT 

ALEŠ LOPRAIS SE IN-

TENZÍVNĚ PŘIPRAVUJE 

NA RALLYE DAKAR 2016.

KVALITA A INOVACE: OD NAŠICH 

ZKUŠENOSTÍ S ORIGINÁLNÍM 

PŘÍSLUŠENSTVÍM K AFTERMARKETU
Brembo PVT PLUS je výsledek nejnovějšího technolo-

gického vývoje pro větrání brzdového kotouče. Řeše-

ní, které se brzy bude používat i při mnoha aplikacích 

originálního příslušenství. Každý typ vozidla má různé 

problémy s  brzdným systémem. To je důvodem, proč 

technici společnosti Brembo navrhli personalizova-

né řešení s cílem zajistit co nejlepší brzdný výkon pro 

každé vozidlo. Nová technologie PVT PLUS poskytuje 

různé geometrie pro konkrétní disk, což zaručuje vždy 

optimalizovanou tepelnou výměnu.

Se čtyřiceti lety zkušeností ve světě závodů se společnost Brembo spolu se 

svou produktovou řadou Brembo Premium Brake Fluid znovu zařadila mezi 

špičku v sektoru. 

DOT 4   –  Mezi vlastnosti patří obzvláště vysoký bod varu a viskozita. Vhodná 

i pro vozidla vybavená ABS.

DOT 4   –  Zaručuje okamžitou reakci ESP. Doporučuje se pro moderní auta 

vybavená elektronickými systémy na  ovládání stability a  brzdění 

(ABS, ESP, TCS ...).

DOT 5.1 –  Mezi vlastnosti patří vynikající odolnost při vysokých teplotách 

a viskozita. Doporučuje se pro vysoce výkonné vozy včetně modelů 

vybavených ABS.

Komponenty pro high-end vozidla 

vyžadují pečlivý osobitý technický 

přístup a inovativní řešení. Tyto 

vlastnosti obvykle vyvíjeli 

a nabízeli výrobci aut. To se 

dnes mění díky speciální 

řadě Aftermarket inte-

grálních a kompozit-

ních brzdových kotou-

čů (včetně plovoucích 

kotoučů).

V  obou případech se na  trh dostávají 

technická řešení s nejlepším výkonem:

• speciální litina

• chlazení typu pillar nebo directional

• vrtaný a/nebo drážkovaný povrch brzd 

Nízká 
viskozita



Nová Škoda Superb:

Ještě lepší, 
než jsme čekali

NÁŠ TIP:

DOBRÝ OLEJ 

JE ZÁKLAD!

TEST

RYCHLE 

A ZBĚSILE

PODZIM BUDE HÝŘIT 
NEJEN BARVAMI, 
ALE I NOVÝMI AUTY

Alice 
Bendová

„NEJSME 
OHLEDUPLNÍ 

ŘIDIČI“

Když to holky 
na čtyřech

kolech roztočí

Auta jsou naše vášeň!
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OPRAVDU UŠETŘÍM,
KDYŽ SI PŘINESU
VLASTNÍ DÍLY?

Autoservis si může účtovat
zvýšenou cenu práce!

Řešení reklamace na dvou
místech (platíte 2x).

Účtování prostoje servisu při 
koupi špatně zvolených dílů.

Riziko zakoupení falzifi kátu
náhradního dílu.

Snížení životnosti vozidla 
použitím nekvalitního dílu.

Opravdu tedy zákazník, který 
si koupil náhradní díl sám, ušetří?


