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Co nabízíme?
spojení se silným a spolehlivým partne-
  rem v oblasti dodávek náhradních dílů
stabilní zázemí celoevropské sítě
speciální nákupní podmínky a bonusy
společný a cílený marketing na celostátní 
  i regionální úrovni
výraznou fi nanční podporu, reklamu, 
  marketing a vybavení autoservisu
kompletní softwarové řešení pro profe-
  sionální autoservis
členství ve VIP Clubu Inter Cars
pravidelná odborná školení
zapojení do fl eet programu IC

Vaše předpoklady
nezávislý autoservis
minimálně 4 servisní stání a 2 dílenské 
  zvedáky
potřebné servisní vybavení pro diagno stiku
   systémů a odbornou montáž dílů
poskytuje široké spektrum profesionálních
  služeb
samostatné prostory pro příjem zakázek
  (příjemné prostředí pro zákazníka servisu)
parkovací místa pro zákazníky servisu
zájem na stabilním rozvoji fi rmy, včetně stabili-

zace pracovníků a jejich odborného vzdělávání

www.q-service.eu

zace ppracovníkků a jejicch odbborrnného vzzděláváán
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Vážení čtenáři,

uplynulo několik týdnů a do vašich rukou se dostává 

letošní 2. vydání časopisu IC Journal. Docela by mě 

zajímala vaše bezprostřední reakce na předchozí 

„premiérové“ a toto vydání. Snad se vám nový střih 

a materiál líbil a i toto číslo vás bude bavit.

Přituhuje. Nemyslím však počasí, ale mám na mysli 

dění kolem nás. Problémy zadlužených evropských 

států v čele s Řeckem přinášejí mračna do jinak slu-

nečné jarní oblohy. Nervozita vlád, vládních institucí 

a v neposlední řadě i bank se statečně přenáší na nás 

všechny. Když si k tomu přidáme mediální tlak, re-

spektive tzv. objektivní a nezaujaté zpravodajství, 

obyčejný člověk, aby se zavřel do bytu a pro jistotu 

několik let nevycházel ven. Nemluvě ani o tom, že by 

měl jakoukoliv chuť po takové masáži utrácet svoje 

fi nance. Dá se říct, že víc než kdykoliv předtím se 

skloňují slova „šetřit a optimalizovat“. Velmi mě zaujalo 

krédo nedávno zesnulé herečky Zity Kabátové, která 

byla celý život pověstná tím, že byla pozitivní a brala 

věci s nadhledem. Řídila se heslem:   „Radosti a staros-

ti si pouštím do výše kolen“. Nehodí se to tak trochu 

k tomu našemu současnému životu a dění kolem nás 

a neměli bychom se také tímto řídit? Já o tom budu 

hodně přemýšlet.

Téma úspor je však důležitým tématem. Na tuto 

kartu jsme vsadili poměrně vysokou sumu. Mám 

na mysli nástroj na řízení servisu, který se jmenuje 

QS Professional. Tento software umí kalkulovat opra-

vu dle norem výrobce s porovnáním cen náhradních 

dílů výrobců automobilů, pomůže s optimalizací 

a výběrem správného dílu k opravovanému vozu, 

díly just-in time objedná. Kromě toho je vybaven 

i standardními vlastnostmi jako skladové hospo-

dářství a klasické účetní operace. Použitím tohoto 

nástroje se můžete v praxi vyrovnat konkurenci znač-

kových servisů, motoristovi ušetřit peníze a sobě čas. 

A to nemluvím o efektu, kdy má motorista pocit, že 

není okrádán a do opravy automobilu takříkajíc vidí. 

Garantuji vám, že potom se k vám bude opět vracet 

a o to nám všem myslím jde.

Řeknete si, ale mě zajímá jen cena, což vám samozřej-

mě plní někteří distributoři dílů, ale věřte mi, že cena 

není jediným měřítkem spokojenosti zákazníka-mo-

toristy. Profesionální a férový přístup je cesta k tomu, 

abyste mohli značkám konkurovat a tím přežít. Mini-

málně doporučuji podívat se dovnitř časopisu a zku-

sit se dozvědět o projektu Quality Service více.

Úspěšné dny s Inter Cars vám přeje

Martin Havlík

Výkonný ředitel
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Během května postupně proběhlo na všech po-

bočkách Inter Cars losování hlavních cen Velké 

jarní akce. Šťastní výherci se již těší z fotbalových 

míčů a dresů české fotbalové reprezentace. Ti 

nejšťastnější se již nemohou dočkat zájezdu 

na fotbalové utkání mistrovství Evropy mezi Čes-

kou republikou a Polskem, které se hraje 16. červ-

na ve Wroclawi . 

Hned několik účastníků se přesvědčilo o tom, že 

jejich šance na výhru roste s vyšším počtem „že-

lízek v ohni“ (kupónů v osudí). Nebylo tak výjim-

kou, když někdo vyhrál více cen. Všem výhercům 

gratulujeme! Ostatním držíme palce ve Velké let-

ní akci, kde je hlavní výhra zájezd na olympiádu 

do Londýna. Další vylosovaní získají tričko ALPINE 

PRO z Olympijské kolekce.

Měsíc duben byl ve znamení nejen velmi hezkého 

počasí, ale především zajímavé akce na vybraných 

pobočkách Inter Cars, konkrétně v Plzni, Praze-Vestci 

a Ostravě. Pro návštěvníky byl připraven tahač s lu-

xusním návěsem od fi rmy Sachs, vybavený produkty 

společnosti ZF Trading. Zde si návštěvníci mohli pro-

hlédnout průřez převodovkou, různé spojky, setrvač-

níky, tlumiče a další výrobky této fi rmy. Na veškeré 

dotazy byl po celý den připraven odpovídat odbor-

ník fi rmy Sachs. Samozřejmostí bylo občerstvení 

v podobě grilovaných steaků, klobás, alko i nealko 

piva, kávy… Pro zájemce o garážové vybavení byl při-

praven Toolbus s našimi specialisty, kteří odpovídali 

na dotazy týkající se vybavení servisů. Za připome-

nutí určitě stojí jednorázová akční sleva na veškerý GE 

sortiment. Velký zájem byl i o akční pneuservisní sety 

a plničky klimatizací, ke kterým Inter Cars jako bonus 

dává zdarma startovací balíček nebo vozík s nářadím. 

Tyto akce jsou stále v platnosti! Hlavní bod programu 

ale probíhal přímo na pobočkách a měl dvě fáze. 

V první části byla pro zákazníky připravena komento-

vaná prohlídková trasa po pobočce a skladu. Druhá 

část byla určena všem autoservisům a probíhalo v ní 

představení softwaru QS Professional – systémového 

řešení pro servisy. Každý zákazník při odchodu dostal 

malý dárek a pět slosovatelných kupónů do Velké 

jarní akce. Děkujeme všem návštěvníkům za účast 

a těšíme se na další setkání.

Aneb myslíme jinak! Co se pod tímto heslem skrývá? 

To, že Inter Cars chce dělat věci jinak než konkuren-

ce, je již známý fakt. S tím souvisí i odlišné myšlení, 

které v tomto případě zastupuje jiný pohled na úro-

veň (nejen českého) autoopravárenství. K tomu, aby 

„Q“ opravdu reprezentovalo kvalitu (Q-SERVICE = 

Quality service) srovnatelnou se značkovými servisy 

nestačí dát na servis pouze jiné označení… 

Jak ale kvalitu odvedené práce co nejlépe zaručit? 

Servisy, které jsou do naší sítě vybírány, musí splňovat 

poměrně přísná kritéria na technické vybavení a od-

bornost, a to včetně postupů a procesů. Abychom to 

našim partnerům co nejvíce usnadnili, poskytneme 

jim komplexní softwarové vybavení pro řízení mo-

derního, prosperujícího autoservisu – QS Professional 

(více o softwaru v samostatném článku na str. 8-9). Ten 

byl vyvinut speciálně dle požadavků Q-SERVICE a zvlá-

dá vše, od řízení zakázky až po management skladu. 

Největší výhodou nového SW (a důvodem, proč „mys-

líme jinak“) je transparentnost kalkulace. Zákazník vidí, 

kolik peněz bude účtováno za práci (podle normoho-

din stanovených výrobcem) a  kolik za náhradní díly. 

Navíc si může vybrat, jaké náhradní díly do svého vozu 

chce. V síti Q-SERVICE bude zákazník vždy vědět, za co 

přesně platí. Žádné skryté vícepráce, žádné skryté ná-

klady, ale férová cena! V současné době běží pilotní 

projekt, na jehož základě pak bude software zaváděn 

v celé servisní síti, ve všech státech, kde Q-SERVICE 

působí.  

www.facebook.com/QServiceCZ   

Servisní síť Q-SERVICE vstupuje do další, a ne-

bojíme se použít označení revoluční, fáze svého 

působení. V souladu s fi lozofi í „We think diff e-

rent“ bude postupně docházet v celé meziná-

rodní síti k zkvalitňování a rozšiřování služeb, 

k čemuž hlavní měrou pomůže implementace 

softwaru QS Professional. Základem kampaně, 

která zatím zkušebně běží na jednom vybraném 

servisu, je férový přístup k zákazníkovi. Pokud 

přinese fakturu za opravu, bezplatně mu bude 

provedena překalkulace podle normočasů vý-

robce a s použitím dílů z portfolia Inter Cars. 

Zákazník tak okamžitě uvidí, kolik v Q-SERVISU 

ušetří v porovnání se značkovým nebo nefé-

rovým autoservisem, protože kalkulace bude 

jasná a přehledná. Zkušební provoz slouží k od-

laďování softwaru i procesních postupů, aby nic 

nebránilo rozšíření do dalších servisů.  

www.facebook.com/QServiceCZ   

VELKÁ JARNÍ AKCE  FINÁLE

ROAD SHOW

WE THINK DIFFERENT

NOVÁ VIZE AUTOOPRAVÁRENSTVÍ

N O V I N K Y  Z E  S V Ě T A  I C
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Členové VIP Clubu 2011 mají za sebou další zájezdy, 

které jsme měli na letošní rok přichystané. Tentokrát 

to byl adrenalinově poznávací zájezd do Abú Dhabí 

a relaxačně poznávací zájezd do Holandska.

Divíte se těmto zvláštním přívlastkům? Vysvětlení je 

prosté! Adrenalinově poznávací zájezd proto, že kro-

mě prohlídky Abú Dhabí a Dubaje byla na programu 

hlavní atrakce – Ferrari World! Co je na tom tak zvlášt-

ního? Park samotný je držitelem několika rekordů, jed-

ná se totiž o největší zakrytý tematický zábavní park 

na světě. Mezi největší atrakce patří horská dráha For-

mula Rossa – nejrychlejší horská dráze na světě.   

Holandsko bylo oproti Abú Dhabí pravým opakem. 

Jak teplotou vzduchu, tak i programem. Ten zahrnoval 

několikadenní vyhlídkovou plavbu hustou sítí proslu-

lých holandských kanálů a prohlídku Amsterodamu.

Fotografi e s popisky zájezdů si můžete prohlédnout 

na stránkách 16 a 17. Zájezd na Krétu se uskutečnil 

až po redakční uzávěrce. O reportáž ale nepřijdete, 

můžete se na ni těšit v dalším čísle našeho časopisu. 

Pomalu už tím vyčerpáme všechny odměny loňské-

ho VIP Clubu, poslední „třešničkou na dortu“ bude 

listopadový zájezd na Kubu. 

Stejně jako v minulých letech se i tento rok usku-

teční čím dál tím populárnější Bierfest Inter Cars. 

Na konci září, přesněji 22., Bratislava zažije něco, 

co ještě nezažila! 3. ročník Bierfestu bude totiž 

Česko-Slovenský. Kromě představení našich nej-

větších dodavatelů se můžete těšit i na bohatý 

doprovodný program. Bierfest je typický tím, že 

je každý rok pořádán v trochu jiném duchu. Už 

teď vám můžeme slíbit, že i letos se budete mít 

na co těšit! O dalších podrobnostech budeme 

průběžně informovat na internetu. Pokud již teď 

víte, že u této akce nemůžete chybět, obraťte se 

na naši nejbližší pobočku nebo svého obchod-

ního zástupce! 

I v letošním roce zůstáváme věrni tradici, a tak 

bychom vás stejně, jako v minulých letech, i le-

tos rádi pozvali k návštěvě veletrhu náhradních 

dílů pro osobní automobily, dodávky a náklad-

ní vozy, nářadí a dílenského vybavení – Targi 

2012, který pořádá společnost Inter Cars SA. 

Jeho již 12. ročník se bude konat ve dnech 

31/08–02/09/2012 na letišti Bemowo ve Varša-

vě. Svoji nabídku zde představí více než 170 do-

davatelů, kterou v loňském roce shlédlo více než 

20 000 návštěvníků. Pro všechny bude připra-

ven i bohatý doprovodný program: auto-moto 

show, F1 simulátor, módní přehlídky, Street dan-

ce, Drag racing, Master race a mnoho dalšího. 

Těšíme se na shledanou! 

VIP CLUB 2011

BIERFEST 2012

TARGI 2012

N O V I N K Y  Z E  S V Ě T A  I C
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Ve stručnosti přinášíme přehled základních 

výhod, které pramení z používání IC_WebCat. 

Mnozí z vás již tento katalog aktivně používají, 

přesto pro ně tento článek nebude „nošením 

dříví do lesa“. Pro ty ostatní se tento článek stane 

užitečným pomocníkem při rozhodování, který 

nástroj pro objednávání dílů používat.

Co to vlastně IC_WebCat je? Jak již název 

napovídá, jedná se o internetovou vezi IC_Ka-

talogu. V porovnání s IC_Katalogem vynikne 

hlavně jeho přívětivější uživatelské prostředí 

a z něj plynoucí snadnější obsluha. A jaké jsou 

jeho přednosti? Hlavní výhodou je bezesporu 

přístup odkudkoliv. Odpadá instalace katalo-

gu, stačí pouze připojení k internetu.

Katalog samozřejmě umožňuje: 

- vyhledání dílů dle jednoduchého stromu

- vyhledání dílů dle katalogového čísla

- vyhledání dílů dle OE čísla

- další přehled aplikací na konkrétní nalezený díl

- zobrazovat popis dílů

- zjistit zaměnitelnosti dílů

- sledování on-line stavů náhradních dílů ve 

- skladech

- zobrazování velkoobchodních a maloob-

- chodních cen

- možnost zákazníka vyjádřit se k dílům

- zobrazovat obrázky dílů

- zobrazovat přehled VIP bodů

- díky aplikaci „Můj účet“ zobrazovat přehled 

- dokladů (objednávky, dobropisy…)

- vytvoření seznamu oblíbených vozů na další

- hledání

Množství výhod a možností, které WebCat 

nabízí, je nepochybně mnohem větší, v pře-

hledu jsou uvedeny jen ty nejvýznamnější. 

Proto nesmíme opomenout, že IC_WebCat je 

také nedílnou součástí IC_Calculatoru – oje-

dinělého SW řešení kalkulace oprav vozidel, 

kde spolupracuje se SW pro kalkulaci zakázek 

SilverDAT. 

IC_WebCat samozřejmě prochází neustálým 

vývojem a zdokonalováním, na kterém se sami 

aktivně podílíte. Je tedy svým uživatelům ve stále 

větší míře „šitý na míru“.

Mezi nejnovější zdokonalení patří: 

- náhrada plnohodnotného zobrazení

- scrollování oken ve výsledcích hledání zvlášť

- historie hledání 

- sledování stavu zákaznických kont

- (objednávky, faktury, stav dodávky)

- automatické přihlášení (zapamatování si

- přihlašovacích údajů) 

- přehledný návrat do výběru aut či skupin

- bez nutnosti znovuzadání

A co je potřeba k přihlášení se do IC_WebCatu? 

Stačí být registrovaným zákazníkem společnos-

ti Inter Cars Česká republika, s. r. o., a podepsat 

smlouvu o používání WebCatu. Na základě toho 

vám bude přiděleno číslo karty a heslo, nutné 

pro přihlášení.

IC_WebCat
internetový katalog
společnosti Inter Cars

I N F O R M A C E  P R O  V Á S
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TRW: lídr v oblasti 
aktivní i pasivní 
bezpečnosti 
se stoletou tradicí

Za společností TRW Automotive stojí úctyhod-

ná historie. Základy fi rmy byly položeny v USA 

už více než před sto lety, konkrétně v roce 1904. 

TRW – a její zakládající podniky – tak měla mož-

nost stát u zrodu automobilového průmyslu 

a vyvinout pro něj širokou škálu řešení. Mezi její 

první produkty se zařadila např. dřevěná kola 

pro slavný Fordův model T.      

V průběhu 20. století se společnost vypraco-

vala do pozice jednoho z největších světových 

výrobců autopříslušenství a své vítězné tažení 

korunovala roku 2004 vstupem na newyorskou 

burzu. Dnes je TRW Automotive lídrem na trhu 

mezi výrobci a prodejci technologií aktivní i pa-

sivní bezpečnosti pro automobilky po celém 

světě. Čísla charakterizující její aktivity jsou více 

než působivá: Objem prodeje dosáhl v roce 

2011 16,2 miliard dolarů, fi rma zaměstnává přes 

60 000 lidí ve více než 180 lokalitách 25 zemí. 

Na vývoji jejích produktů se přímo podílí přes 

4 000 inženýrů, kteří mají k dispozici 13 testo-

vacích drah a 22 technických center. Výrobky 

s logem TRW najdete ve vozidlech čtyř desítek 

automobilek. 

Jak už jsme zmínili, základ portfolia TRW Auto-

motive – s téměř devadesátiprocentním podí-

lem na jejím obratu – tvoří řešení z oblasti ak-

tivní a pasivní bezpečnosti. Do prvního odvětví 

spadají především nejrůznější komponenty 

podvozku: systémy řízení, brzdy, ABS, elektronic-

ké stabilizační systémy a další. U pasivní bezpeč-

nosti převažují airbagy, bezpečnostní pásy a vo-

lanty. Samozřejmostí jsou veškeré senzory, které 

zahrnují např. dešťové senzory nebo kamery. 

Když se řekne TRW, většině motoristů se však 

vybaví hlavně brzdové systémy. Program brz-

dových produktů společnosti pokrývá přes 

95 % automobilového parku a obsahuje jak 

třecí segmenty (destičky, čelisti, disky, brzdové 

bubny, nové a repasované třmeny kotoučových 

brzd), tak hydrauliku (kompletní sady, brzdové 

soustavy, hlavní válce, brzdové válečky, brzdo-

vou kapalinu, čističe brzd a nářadí). Všechny 

tyto produkty jsou vyvíjeny s důrazem na kva-

litu i ochranu životního prostředí – TRW např. 

na nezávislý evropský trh s autopříslušenstvím 

začala dodávat první třecí segmenty bez obsa-

hu těžkých kovů. 

Neméně proslulé jsou pak systémy řízení a za-

věšení kol, jejichž výrobní program zahrnuje 

na 1 700 typů dílů. Najdete zde hřebenové tyče, 

ovládací součástky včetně příčných ramen ná-

pravy a hlav řídicí tyče, kulové klouby, závěsy 

stabilizátoru, pouzdra či manžety. 

Světová centrála – TRW Automotive

12001 Tech Center Drive Livonia, Michigan 

48150 United States 

Phone: +1 734 855 26 00

www.trw.com  

Česká centrála – TRW Automotive Czech s.r.o.,

Žitavská ul. 1421, Frýdlant v Čechách, 464 01

Tel.: 482 364 111 

www.trw.cz

Výhradním distributorem zboží TRW v ČR 

je Inter Cars Česká republika s.r.o.

Te x t  M i r o s l a v  M a š e k ,  f o t o  a r c h i v  T R W 
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Kufr s  nářadím pro výměnu rozvodových 

řemenů u motorů VW

V sadě nářadí TOOL BOX V01 najdete téměř 

všechny speciální nástroje, které jsou nutné 

k výměně rozvodových řemenů u vozů Volks-

wagen, Audi, Škoda a Seat. Díky tomuto kufříku 

tak máte po ruce vše potřebné k tomuto úkonu. 

ContiTech bude i nadále rozšiřovat nabídku ná-

strojů určených pro konkrétní značky aut.

Nástroje ze sady TOOL BOX V01 slouží k snadné vý-

měně rozvodových řemenů u motorů VW.

Laser na měření správného zarovnání kladek

Laser od ContiTechu umožňuje měřit správné 

umístění kladek do řemenového pohonu. To 

umožňuje rychle a přesně určit možnou chybu. 

Díky rychlému rozpoznání problému je možné 

jej také rychle vyřešit a zajistit řádné fungování 

celého systému. Špatně zarovnané řemenice 

jsou často zdrojem hluku nebo vedou k před-

časnému opotřebení drážkového řemene. LA-

SER TOOL od ContiTechu lze použít pro všechny 

typy pohonů drážkových řemenů. Ochranné 

brýle jsou součástí balení.

Laser od ContiTechu je spolehlivým a účinným 

nástrojem k zajištění správného zarovnání všech 

kladek řemenového pohonu.

Montáž alternátorové volnoběžky

ContiTech vyvinul sadu nářadí TOOL BOX OAP 

pro montáž alternátorové volnoběžky. Obsahu-

je celou řadu klíčů vhodných pro většinu běž-

ných typů vozidel.

Sada TOOL BOX OAP usnadňuje montáž alter-

nátorových volnoběžek.

Tři nové sady

doplňují nabídku

společnosti ContiTech
ContiTech představuje nové nářadí pro servisy – Power Transmission Group ContiTech rozšířila svou na-

bídku služeb pro automobilový trh s náhradními díly o tři sady. Jedná se o kufr s nářadím určený speciálně 

pro výměnu rozvodových řemenů u motorů VW, laser pro měření správného zarovnání kladek a nástroje 

pro montáž alternátorových volnoběžek. „Profesionální výměna rozvodového řemene se neobejde bez 

správných nástrojů,“ říká Helmut Engel, vedoucí trhu s autopříslušenstvím Transmission Power ContiTech 

Group, „proto průběžně rozšiřujeme naši nabídku tak, abychom poskytli automobilovým odborníkům nej-

lepší možnou podporu v jejich práci.“

CONTITECH ANTRIEBSSYSTEME GMBH
D-30165 HANNOVER
E-MAIL AAM@PTG.CONTITECH.DE
WWW.CONTITECH.DE/AAM
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Mají nás za šílence a snílky, rebely a potížisty, kteří 

se stále snaží měnit status quo a kteří nemají úctu 

ke  starým pravidlům. Nemají nás rádi, protože 

vidíme věci jinak, myslíme jinak a snažíme se je 

dělat jinak.

Mohou nás špinit, pomlouvat a smát se nám, ale 

jednu věc nemohou - zastavit nás. Protože jenom 

ti, co jsou natolik šílení, aby si mysleli, že mohou 

zastavit svět, jsou ti, kteří jej skutečně mění.

WE THINK DIFFERENT

Q-SERVICE - kam směřuje? 

V každém čísle našeho časopisu se setkáváte s in-

formacemi ohledně Q-SERVICE. Dnes bychom se 

s vámi rádi podělili o naši vizi, kam chceme smě-

řovat Q–SERVICE. 

Jak už z názvu vyplývá Q-SERVICE je zkrácená 

verze pro „Quality service“. To znamená kvalitní 

servis nejenom provedenou prací a službou, ale 

také kvalitou z hlediska vizuální stránky, přístupu 

k zákazníkům, používaných nástrojů a přístrojů, 

softwarového vybavení, vzdělávání a technic-

kých dovedností zaměstnanců. 

Naše cíle jsou: 
•  Mezinárodní = vytvořit mezinárodní síť 

nezávislých servisů pod značkou Q-SERVICE 

(země IC)

•  Kvalitativní = síť s vysokou úrovní posky-

tovaných služeb, aby se stala první alterna-

tivou ke stávající síti autorizovaných servisů 

(OE)

•  Standardizované = vytváření jednotných, 

přesně defi novaných standardů služeb 

s porovnatelnou ne-li lepší kvalitou dostup-

nou v OE servisech

•  Zákaznicky orientované = cílem mar-

ketingu a reklamy je propagovat logo, 

koncept Q-SERVICE a získat koncové uži-

vatele do sítě Q-SERVICE a prezentovat 

jim výhody spojené se správou jejich aut 

v Q-SERVICE

•  Konkurenční = poskytnout členům

Q-SERVICE sítě konkurenční výhody - ob-

chodní, softwarové apod., s jasnou vizi 

do budoucna a na podporu jejich budou-

cích aktivit

Jednou větou se dá náš cíl shrnout následují-

cím způsobem:

Vytvoření mezinárodní nezávislé servisní sítě, 

která je veřejně známá pod značkou „Q-SERVICE“ 

(kvalitní servis) a přináší do servisů navíc přida-

nou hodnotu v podobě další práce, unikátního 

SW řešení, rozšířených marketingových nástro-

jů na podporu značky a loga Q-SERVICE jakož 

i jednotlivých servisů a v neposlední řadě služeb 

v konkrétních oblastech jako jsou: podpora ob-

chodu, technické školení, vzdělávání, právní pod-

pora apod. 

V poslední době jsme se soustředili na vývoj soft-

warového řešení pro naše zákazníky (tj. pro vás 

- servisy.) Důvodem tohoto rozhodnutí je naše 

vize, ve které budoucnost našich zákazníků není 

spojena jen s prodejem náhradních dílů a s tím 

souvisejících služeb, ale i s vytvořením korektní-

ho vztahu s uživatelem vozidla (ať už se jedná 

o fi rmu, soukromého podnikatele nebo konco-

vého zákazníka) a vzájemné důvěry vybudované 

na základě transparentnosti a přesného vyčíslení 

úkonů, které servis pro zákazníka vykonal.

Cílem Inter Cars je, aby každý servis měl kromě 

dílenského vybavení a nářadí, školených mecha-

niků také software s technickými informacemi 

postupu a času oprav a software na řízení servisu 

(objednávky, faktury, sklad, databáze zákazníků). 

Všechny softwary by měly být vzájemně propo-

jeny a pokud možno i jejich obsluha by měla být 

maximálně automatizovaná, 

samozřejmě při zachování 

jednoduchosti ovládání. 

Podle nás se nyní už žádný 

servis bez těchto nástrojů 

neobejde a nakonec i malé 

servisy budou dotlačeny 

požadavky svých zákazníků 

do používání těchto softwa-

rů (zákazník chce vidět před-

běžnou kalkulaci na papíře, 

nejen ústní informaci).

Proto jsme pro vás ve spo-

lupráci s renomovanými 

fi rmami DAT Czech Slovak 

a TecDoc připravili softwa-

rové řešení, které vám po-

může stát se více konkuren-

ceschopným, profesionálnějším servisem, a to 

nejen v očích koncových zákazníků, ale i v očích 

profesionálů z automobilové branže. Tento soft-

ware jsme příznačně nazvali „QS Professional“ 

a začlenili ho do servisního konceptu Q-SERVICE.

Software QS Professional

Tolik úvodem, a nyní už k samotnému popisu 

softwaru a jeho výhodám. QS Professional je uni-

kátní software, který vznikl propojením SW na ří-

zení servisu, kalkulačního SW od fi rmy DAT a SW, 

který je schopný převést originální čísla náhrad-

ních dílů výrobce na čísla náhradních dílů fi rmy 

Inter Cars ve spolupráci se SW TecDoc. Celé řešení 

je samozřejmě napojeno na internetový obchod 

fi rmy Inter Cars (IC WebCat), takže zákazník už 

během výběru alternativních náhradních dílů 

(obr. 1) vidí jak svou nákupní cenu, tak především 

dostupnost zboží u nás. Další výhodou, speciál-

ně pro členy Q-SERVICE sítě je fakt, že je řešení 

vyvinuto na mezinárodní platformě pro všechny 

země IC South a je napojeno na centrální data-

bázi, kde se shromažďují data o vozidlech a jejich 

opravách, tak aby jakýkoli Q-SERVICE, ke kterému 

přijede už identifi kované auto, měl možnost vi-

dět historii oprav. 

Samotné řešení se ovládá z jednoho místa 

a je maximálně automatické. 

Začíná registrací zákazníka a pokračuje 

->  identifikací vozidla pomocí VIN dekodé-

ru při současné kontrole centrální data-

báze

-> otevřením zakázky 

->  kalkulací opravy podle technických úda-

jů výrobců (časová náročnost opravy 

a ceny originálních náhradních dílů) 

->  převedením originálních náhradních dílů 

na náhradní díly firmy Inter Cars s okamži-

Nová vize autoopravárenství

I N F O R M A C E  P R O  V Á S

obr. 1
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tou informací o dostupnosti dílů a mož-

ností objednání přes internetový obchod 

->  a končí nahráním vybraných náhradních dílů 

a časů opravy zpět do zakázky. 

Výhody řešení: 
• řešení z jednoho místa 

•  přesná identifi kace vozidla a náhradních 

dílů pomocí VIN dekodéru

•  profesionální kalkulace na základě normo-

časů výrobce 

• kalkulace uznávaná pojišťovnou 

•  úspora času a nákladů na identifi kaci a ob-

jednávání náhradních dílů 

•  on-line disponibilita náhradních dílů už bě-

hem kalkulace

• mezinárodní dostupnost SW řešení 

•  větší transparentnost servisu vůči konco-

vým zákazníkům 

Toto řešení bylo vyvinuto speciálně pro síť servisů 

Q-SERVICE, ale může být v případě zájmu apliko-

váno, kromě modulu centrální databáze, i ostat-

ním servisům. 

Nyní vám představíme jednotlivé nástroje 

tohoto řešení:

Software pro kalkulaci oprav motorových vo-

zidel SilverDAT®II

Software SilverDAT®II umožňuje vytvořit přesnou 

kalkulaci nákladů na opravu vozidla podle výrob-

cem stanovených norem oprav a údržby u více 

než 1570 typů osobních, lehkých užitkových, ná-

kladních vozidel a motocyklů. Ceny náhradních 

dílů, jejich katalogová čísla, stejně jako pracovní 

hodnoty vycházejí z dat výrobců a dovozců vo-

zidel a jsou platné pro český trh. Data jsou každý 

měsíc aktualizována. Do kalkulace lze zahrnout 

také výpočty nákladů na lakování, vycházející 

z velikosti opravované plochy, provedení laku, 

počtu lakovaných vrstev, ceny pomocných ma-

teriálů atd.

Z aplikace SilverDAT®II mohou být také elektro-

nicky odesílána data kalkulací oprav havarova-

ných vozidel i odpovídající fotografi e týkající se 

pojistných událostí do externích aplikací, např. 

tzv. dealer-management systémů či přímo do 

pojišťoven. 

Hlavní výhody aplikace:
•  přesná indikace všech variant standardní, 

příplatkové a mimořádné výbavy v závislos-

ti na období výroby

•  grafi ka s bezkonkurenčním rozlišením, jaká 

používají elektronické katalogy výrobců

•  nabídka montážních sku-

pin pro vyznačení rozsa

 hu opravy

•  možnost kalkulace ceny běžných servisních 

úkonů, mechanických oprav a údržby a la-

kování

•  průběžné zobrazení aktuální ceny a OE čísla 

dílu a částky za opravu

•  modul úkonů technické údržby podle vý-

robce pro doplnění kalkulace opravy v pří-

padě předepsané servisní prohlídky

•  automatické vyhodnocování výhodnosti 

opravy karoserie oproti výměně skeletu karo-

serie

• oddělená kalkulace poškození skla

•  volba mezi dvěma metodami lakování (dle 

norem výrobce nebo dle materiálového bo-

dového systému DAT Eurolak)

• komunikace v českém jazyce

•  kalkulace oprav či podklady vytvořené pro 

znalecké posudky jsou bezvýhradně uzná-

vány všemi pojišťovnami jak v Německu, tak 

postupně i v dalších zemích Evropy vč. ČR 

a SR.

IC Calculator

Společnost Inter Cars jako jediná nabízí aplikaci 

IC Calculator, která za pomocí katalogu TecDoc 

umožňuje převedení originálních čísel dílů vy-

braných v kalkulaci oprav podle SilverDAT®II 

na čísla dílů ze sortimentu Inter Cars, dále výběr 

těchto přesně identifi kovaných dílů a možnost 

on-line zjištění jejich dostupnosti a objednání. 

Jedná se o navazující software, pomocí kterého 

jednoznačně a rychle vyberete dostupný ná-

hradní díl ze sortimentu Inter Cars potřebný pro 

opravu vozidla, včetně jeho ceny a možnosti oka-

mžitého objednání. Na základě rozkódování VIN 

kódu vozidla pracujete s informacemi dodanými 

výrobcem pro konkrétní automobil a máte tak 

zaručeno jednoznačně správné určení potřebné-

ho dílu použitého při montáži toho konkrétního 

vozu (dozvíte se tzv. OE číslo a cenu dílu použité-

ho při montáži) a to bez různých alternativ, které 

se vyskytují u stejného modelu s jinou výbavou 

nebo u jiné výrobní série.

Takto precizně vybrané náhradní díly převe-

de softwarová aplikace během několika vteřin 

na nabídku dostupných dílů ze sortimentu IC. Díl 

následně přidáte do nákupního košíku a objed-

náte jeho dodání v nejbližším termínu.

Hlavní výhody IC Calculatoru:
•  informace o vozidle ze zdrojů výrobce vozi-

dla zaručí jednoznačnou správnost výběru 

náhradního dílu pro opravu vozidla

•  rychlost s jakou lze docílit výběru správného 

a dostupného dílu ze sortimentu IC ušetří 

čas vám i majiteli vozidla

•  okamžitý přehled o absolutní i procentu-

ální fi nanční úspoře při použití dílů IC vůči 

cenám dílů od výrobce vozidla (ceny jsou 

výrobcem měsíčně aktualizovány)

Finálním výstupem celého procesu kalkulace 

a převodu náhradních dílů je závazná nabídka 

(porovnání) a faktura, tedy doklady důležité hlav-

ně pro konečného zákazníka.

•  díky komplexnosti tohoto řešení lze při pou-

žití softwarů QS Profesional, SilverDAT®II a IC 

Calculatoru vytvořit zákazníkovi cenovou 

nabídku a fakturu 

•  v nabídce je možné přímo ukázat úsporu 

v náhradních dílech, pokud si vybere after-

marketové díly od Inter Cars 

 (viz. obr. 2, 3) 

•  následně lze zakázku s vybranými díly i vy-

fakturovat (obr. 3)

•  samozřejmostí je i transparentnost v časové 

náročnosti zakázky v nabídce a faktuře 

Takto připravená nabídka a zakázka konečnému 

zákazníkovi přináší větší transparentnost ve vzta-

hu se zákazníkem a věříme i spokojeného zákaz-

níka, který nemůže mít pocit že je šizen.

obr. 2

obr. 3
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Q  S E R V I C E

Auto Junek Kontakty: Nabídka služeb:

MOBIL:   736 691 203

Studenec 291
512 33  Studenec
481 595 265

736 691 203

606 693 993

481 595 350

servis@autojunek.cz

www.autojunek.cz

www.q-service.eu

Otevírací doba
po–pá: 6:30–17:30

so:         8:00–12:00

Loc:
50°40‘6“N

14°8‘57“E

 mechanické opravy

  inspekční a sezonní prohlídky 

dle servisního plánu

 opravy autoelektriky

 pneuservis

 servis klimatizací

   diagnostika sériová (OBD, EOBD)

  diagnostika systémů (osciloskop)

 příprava a zajištění STK

  karosářské opravy (s rovnacím rámem)

  karosářské opravy 

(drobné bez rovnacího rámu)

  zajištění lakování v lakovacím boxu

 lakýrnické práce (drobné) 

  diagnostika tlumičů 

(shocktester / měřicí přístroj – zkušebna)

  výměny autoskel – autosklo servis

  montáž autodoplňků

 prodej pneu

  měření emisí

 autodoprava

  laserová diagnostika 

podvozku  (geometrie)

  montáž zabezpečení vozidel

 válcová diagnostika brzd 

 mytí vozu a interiéru

  montáž a servis nezávislých topení 

 autobazar

 nonstop odtahová služba

 asistenční služba

  zapůjčení náhradního vozidla 

  vyzvednutí a přistavení vozu (pick-up 

service)

 vyřízení pojistných událostí

 prodej pneu

   přijímané platební karty 

(VISA, Master Card, Maestro,...) 

  prodej náhradních dílů 

a autodoplňků

MANVIK SPED s.r.o. Kontakty: Nabídka služeb:

MOBIL:     731 446 962

Vratimovská 677/65
718 00  Ostrava-Kunčičky 
servis@manviksped.cz

www.q-service.eu

Otevírací doba
Po–Pá: 8:00–18:00

Loc:
49°48‘23.07“N 

18°18‘16.73“E

 mechanické opravy

  inspekční a sezonní prohlídky 

dle servisního plánu

 opravy autoelektriky

 pneuservis

  diagnostika sériová (OBD, EOBD)

 zajištění měření emisí

 příprava a zajištění STK

  diagnostika podvozku (geometrie)

 autobazar

Nevecom, s.r.o. Kontakty: Nabídka služeb:

MOBIL:   606 738 182

Americká 2736 

(vedle hypermark. TESCO)

272 01  Kladno
606 738 182

jaromir.prerost@nevecom.cz
www.q-service.eu

Otevírací doba
po–pá: 7:00–18:00

so:         8:00–12:00

Loc:
49°16‘31“N

16°56‘34“E

 mechanické opravy

   inspekční a sezónní prohlídky 

dle servisního plánu

 opravy autoelektriky 

 pneuservis

 servis klimatizací

 měření emisí 

  diagnostika sériová 

(OBD, EOBD) 

  diagnostika systémů 

(osciloskop)

 zajištění měření emisí

 příprava a zajištění STK

  karosářské opravy 

(s rovnacím rámem)

  karosářské opravy (drobné bez rovnacího 

rámu)

 lakování v lakovacím boxu

 lakýrnické práce (drobné)

 prodej pneu 

  přijímané platební karty (VISA, Master 

Card, Maestro,...)

  zajištění diagnostiky 

tlumičů 

 mytí vozu a interiéru

  zajištění montáže nezávislých topení

  diagnostika podvozku (geometrie)

  diagnostika brzd (válcová/plošinová 

zkušebna)

   výměny autoskel – autosklo servis

  montáž zabezpečení vozidel

 montáž autodoplňků

  prodej náhradních dílů a autodoplňků

   odtahová služba

 asistenční služba

  zapůjčení náhradního vozidla

  vyzvednutí a přistavení vozu (pick-up 

service)

 vyřízení pojistných událostí

 autobazar

Autoservis Moto-Zelený, s.r.o. Kontakty: Nabídka služeb:

MOBIL:  777 704 131

Rantířovská 92
586 01  Jihlava
777 704 131

777 704 137

franc.lang@autolakovnajihlava.cz

www.autolakovnajihlava.cz

www.q-service.eu

Otevírací doba
Po–Pá: 7:00–15:30

Loc:
49°23‘45.77“N 

15°33‘45.81“E

 mechanické opravy 

  inspekční a sezónní prohlídky 

dle servisního plánu

 opravy autoelektriky

 pneuservis

  diagnostika sériová 

(OBD, EOBD)

  zajištění měření emisí

 příprava a zajištění STK

  karosářské opravy (s rovnacím rámem)

   karosářské opravy 

(drobné bez rovnacího rámu)

 lakování v lakovacím boxu

 lakýrnické práce (drobné)

 prodej pneu

 mytí vozu a interiéru

  montáž tažných zařízení, zabezpečení, 

parkovacích senzorů, HF, rádií

  diagnostika podvozku (geometrie)

  výměny autoskel – autosklo servis

  montáž zabezpečení vozidel

 montáž autodoplňků

  prodej náhradních dílů 

a autodoplňků

 odtahová služba

  zapůjčení náhradního vozidla

  vyzvednutí a přistavení vozu (pick-up 

service)

 vyřízení pojistných událostí

Nové servisy v síti Q-SERVICE
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Základním obecným principem Fleet progra-

mu je zajistit a koordinovat provádění ser-

visních a opravárenských prací na vozidlech 

klienta, tj. firmy s vlastním vozovým parkem, 

za použití dílů ze sortimentu Inter Cars. Klient 

tak pouze objednává svá vozidla do servisu, 

kalkulaci zakázky a výběr dílů provádí Inter 

Cars ve spolupráci se servisem. Každá servisní 

zakázka je odsouhlasena klientem, bez tohoto 

souhlasu neprovádí servis žádné servisní úko-

ny. Výjimku může tvořit předem nasmlouvaná 

maximální možná výše opravy, do které lze 

provádět opravy bez souhlasu pověřené oso-

by klienta. 

Hlavní nabízené výhody pro klienta – tzn. 

firmu zapojenou do Fleet programu

-  údržba a opravy všech běžných evrop-

ských značek a modelů osobních auto-

mobilů

-  výhodné ceny práce v autoservisech 

+ garantovaná jednotná sazba práce 

na celém území ČR

-  100% kontrola nákladů - schvalování kal-

kulace ze strany zákazníka

-  100% omezení kreativity servi-

su - kalkulace pomocí softwaru 

SilverDat dle normočasů udávaných 

výrobcem provádí technické středisko 

Inter Cars

-  100% kontrola dodávaných dílů včetně 

možnosti nadefinovat požadavky na kva-

litu dílů – vybrané značky

-  díly pro běžnou údržbu a servis vozidel 

levnější oproti dílům dodávaným výrobci 

automobilů až o 35 % 

V současné době je v rámci Fleet programu 

v ČR a SR aktivně obsluhováno přibližně 5 000 

vozidel. Kromě běžných servisních prohlídek 

roste ze strany klientů zájem o kompletní 

servisní obsluhu firemního vozového parku. 

K standardům každé servisní prohlídky nebo 

opravy tak patří vyzvednutí vozidla pracov-

níkem servisu a jeho opětovné přistavení 

do sídla firmy, zajištění STK a ME, sezonní 

prohlídky vozidel i mimo interval požadovaný 

výrobcem vozidla, úschova pneumatik a dal-

ší. Díky neustále se rozšiřující nabídce služeb 

Fleet programu IC, je ze strany firem, které 

doposud servisovaly pouze ve značkových 

autoservisech, o tento program znatelný zá-

jem. Kromě výrazné úspory nákladů na servis 

služebních vozidel totiž firmám nabízí i zjed-

nodušení a ucelení servisní údržby firemního 

vozového parku.

Hlavní výhody pro servis zapojený do 

Fleet programu

- stálý přísun zakázek

-  omezení administrativy spojené s vede-

ním zakázek

- záruka dobré platební morálky

-  provize z montovaných dílů Inter Cars

Servisní střediska zapojená do Fleet progra-

mu IC tvoří celorepublikovou síť. Ta k dnešní-

mu dni čítá 45 servisních míst, která mohou 

firmy zapojené do Fleet programu využívat. 

Kromě kvalitativních standardů musí servisní 

středisko disponovat také potřebným tech-

nologickým vybavením a vysokou odborností 

pracovníků, aby bylo schopné obsluhovat fir-

my s rozličným vozovým parkem.

Reference: 

Mezi klienty Fleet programu Inter Cars ČR, 

SR a PL patří mimo jiné tyto společnosti:

- TESCO     

- Novartis

- ALD Automotive    

-  Business Lease

- Johnson & Johnson    

-  Sandoz 

- LeasePlan    

-  Procter&Gamble

- Nestlé     

- VB Leasing 

- Raiffeisen Leasing    

-  YIT

- Toyota Material Handling   

-  Plannja 

- Würth     

- Express

- Allianz Bank    

- Eiffage 

- Coface     

- Šindy Telecomunication

- TELOMAR    

-  Alois Dallmayr Kaffee OHG

- TEKO TECHNOLOGY

e-mail: fl eetcz@intercars.eu

mobil: 724 454 706

www.mifl eet.cz

Fleet program 
Inter Cars
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Lídr díky kvalitě

WIX-FILTRON patří mezi světové lídry ve výrobě 

automobilových filtrů díky inovaci a kvalitě svých 

produktů.

www.filtron.pl/cz
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Kdy byla vaše pobočka založena?

Pobočka v Dolních Chabrech vznikla 21. ledna 

2008. Prodej náhradních dílů však má na tomto 

místě delší historii. Byl zahájen v červnu 2006 pod 

hlavičkou společnosti JC Auto, která se v roce 2007 

spojila s Inter Cars Česká republika. V našich bar-

vách byl tedy provoz zahájen začátkem roku 2008. 

„Díky promyšlené logistice můžeme všech-
ny zákazníky obsloužit co nejdříve.“

Jak se od té doby pobočka a její práce vyvíjely?

Doposud v každém roce došlo k výraznému me-

ziročnímu nárůstu obratu, a to i v letech, kdy se 

ekonomice jako celku úplně nedařilo. Těší mě, že 

ohledně obratu i marže patříme k nejúspěšnějším 

pobočkám. Je to především zásluha kvalitní práce 

mých kolegů, na jejichž výsledky jsem velmi pyšný. 

Jak vypadá typický den v IC Chabry?

Pro zákazníky máme otevřeno od pondělí do pát-

ku od 7 do 18 hodin, v sobotu pak od 8 do 12 ho-

din. Pracuje se však už mnohem dříve – od 5 ráno, 

kdy začíná ranní příjem zboží. První rozvoz vyráží 

k zákazníkům ve čtvrt na osm, zbývající čtyři rozvo-

zová vozidla pak opouštějí pobočku před osmou. 

V průběhu dne na ně navazují další rozvozy. S tím, 

že každý region, který obhospodařujeme, má spe-

cifi cky nastavenou logistiku – abychom všechny 

zákazníky obsloužili co nejdříve.

Kolik má vaše pobočka zaměstnanců? 

V současnosti je nás šestnáct. Vím, že to, co oprav-

du rozhoduje o výsledku každého podnikání, jsou 

právě zaměstnanci. Proto jsem rád, že se mi po-

dařilo dát dohromady tak kvalitní tým, jaký v Cha-

brech dnes máme. Část svých kolegů jsem „zdědil“ 

z týmu JC Auto, část postupně našel a dnes tvoří-

me dobrou partu.  

„Máme přes 40 000 položek skladem pří-
mo na pobočce.“

Když už jsme u  čísel – kolik položek máte 

na skladě?

Velikost a skladba skladu je další zásadní pod-

mínkou úspěchu. Dnes máme přes 40 000 polo-

žek skladem přímo na pobočce. Naší konkuren-

ceschopnosti dále pomáhá dobře promyšlené 

logistické propojení pražských poboček. Pokud 

by v našem skladu cokoliv chybělo, jsme k nám 

toto zboží schopni dvakrát během každého dne 

expedovat ze skladů poboček ve Vestci a Sto-

důlkách. Další milióny položek se pak nacházejí 

v centrálních skladech Inter Cars a jsou pro naše 

klienty dostupné hned ráno následujícího dne 

po objednání.

Vraťme se k  týmu IC Chabry. Jaké pozice 

a specializace zahrnuje?

V terénu se můžete potkat s některým z našich 

tří obchodních zástupců. Nejzkušenější je To-

máš Kucharčík – jeden z nejlepších a nejúspěš-

nějších obchodníků, kteří v Inter Cars pracují. 

Dalším velmi kvalitním obchodním zástupcem 

a jednou z hlavních opor pobočky je Lukáš Mi-

kyna. Hodně si slibujeme i od nového obchod-

ního zástupce Ondřeje Týleho, který v březnu 

posílil naše řady. 

Naprosto nepostradatelnou osobou, která 

pobočce IC Chabry dává duši, pak je vedoucí 

prodejny Hanka Zemková. Na prodejně pracují 

také operátoři: Lukáš Jandura – zároveň náš vel-

mi šikovný IT specialista, Tomáš Lizec, Petr Tesař 

a LKW specialista Ing. Václav Burkovec. Sklad 

a řidiče má na starost na první pohled nenápad-

ný, ale o to schopnější kolega Martin Svoboda. 

A nejkvalitnější tým řidičů a skladníků, jaký jsme 

v Chabrech kdy měli, tvoří David Hach, Tomáš 

Žoltak, Jan Soška, Jakub Nečas, Tadeáš Stibor 

a Petr Narovec.

Jak dlouho vy sám stojíte v čele IC Chabry?

Na pobočku jsem nastoupil v dubnu roku 2008 

– působím zde tedy více než čtyři roky. Předtím 

jsem pracoval ve znaleckém ústavu se speciali-

zací na oceňování podniků, fi nance a účetnictví. 

Co vše tato pozice obnáší?

Tak jako každá manažerská pozice i ta má pri-

márně zahrnuje plánování, organizování, řízení 

a kontrolu – v různém poměru podle aktuální 

potřeby.  

Která auta jsou vám blízká – máte raději tře-

ba SUV, limuzíny nebo sportovní auta?

Raději než automobil používám hromadnou 

dopravu. Kdybych si ale měl vybrat, byla by to 

Toyota Prius. Zaujala mě designem, úsporou pa-

liva i celkovou koncepcí. 

Když právě nepracujete, jak nejraději rela-

xujete?  

Odpočívám hlavně při plavání a hře pokeru. 

A když mám čas, rád si přečtu dobrou knížku 

nebo zajdu na zajímavý fi lm.   

Te x t  a  f o t o  M i r o s l a v  M a š e k

O úspěchu rozhodují 
kvalitní zaměstnanci 
Pobočka Praha-Chabry sice patří v  rodině Inter Cars k  těm mladším, přesto už si 

stačila vybudovat pevné místo a dosahuje zajímavých úspěchů. Vedoucí pobočky 

Pavel Kuchař dobře ví, že největším bohatstvím každého manažera je schopný tým.
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Vážení zákazníci, čtenáři,

pro mnohé z vás je VIP Club Inter Cars již součástí 

života a jeho prostřednictvím poznáváte nové 

přátele ze stejného oboru, máte možnost vidět 

zajímavá místa a zároveň si odpočinout a na-

čerpat nové síly do další práce. Mnohými je náš 

věrnostní program ještě neobjeven nebo nevy-

užíván a právě těmto zákazníkům bychom rádi 

v několika následujících řádcích přiblížili, o co se 

jedná a co VIP Club Inter Cars nabízí.

Před několika málo dny absolvovali členové VIP 

Clubu další akce v rámci našeho věrnostního 

programu, kterými byly 4denní plavba po ho-

landských kanálech a pak zájezd s nádechem 

adrenalinu do Abú Dhabí, konkrétně zábavního 

parku Ferrari World. V nejbližších dnech se další 

výprava chystá na řeckou Krétu a pak již perla le-

tošního roku, a to Kuba. Určitě je na co se těšit.

Jak se můžete stát

členem VIP Clubu Inter Cars 2012?

VIP Club Inter Cars 2012 je věrnostní program 

společnosti Inter Cars Česká republika, s. r. o., 

určený všem obchodním partnerům registrova-

ným v některé z našich poboček a jeho prostřed-

nictvím se již osmým rokem snažíme naše loajál-

ní zákazníky odměnit za jejich věrnost, spolupráci 

a nabídnout jim určitou přidanou hodnotu v po-

době zajímavých akcí a zájezdů a upevnit tak 

naše společné obchodní partnerství. Na základě 

výše realizovaného obratu u naší společnosti 

v období od 01/01/2012 do 31/12/2012 získá-

váte VIP body a jim příslušné karty různých hod-

not, od bronzové, která je základní kartou, přes 

stříbrnou a zlatou až po platinovou. Čím vyšší 

hodnotu VIP karty získáte, tím zajímavější a větší 

balík bonusů máte možnost využít. Body se vám 

připisují automaticky za každou realizovanou ob-

chodní operaci, tzn. zboží objednané, zakoupené 

a zaplacené v cenách bez DPH u společnosti In-

ter Cars.

Za nákup dílů pro osobní automobily:

každých 100 Kč = 1 bod.

Za nákup dílů pro nákladní automobily:

každých 200 Kč = 1 bod.

Jaké karty VIP Clubu Inter Cars 2012

můžete získat?

Bronzová VIP karta

Pro zisk bronzové VIP karty musíte na svém VIP 

účtu dosáhnout hodnoty alespoň 8 000 bodů

a tím splníte základní podmínku členství ve VIP 

Clubu Inter Cars 2012.

Stříbrná VIP karta

Stříbrnou VIP kartu získáte v momentě dosažení 

hodnoty alespoň 13 000 bodů na svém VIP účtu.

Zlatá VIP karta

Pro získání zlaté VIP karty musí hodnota vašeho 

VIP účtu být alespoň 18 000 bodů.

Platinová VIP karta

Vlastníkem platinové VIP karty se stáváte teh-

dy, když je na vašem VIP účtu alespoň 23 000 

bodů.

Na  co se můžete ve  VIP Clubu Inter Cars 

2012 těšit?

10denní pobyt v Tanzánii a Zanzibaru

Vydejte se s námi na podzim 2013 na cestu 

snů do srdce Afriky. Divoká a krásná Tanzánie 

vám zjeví svoji nespoutanou nádheru. Objevte 

krásy této panenské přírody! Navštívíte světo-

známé národní parky. Ngorongoro (tzv. osmý 

div světa ) je rozlehlé území rozprostírající se 

mezi stěnami obrovské kaldery, prastarého vy-

haslého vulkánu. Nachází se zde největší kon-

centrace volně žijících afrických zvířat. Serenge-

ti – nejslavnější a nejrozsáhlejší chráněné území 

Afriky. Zdejší krajině dominuje velký počet nád-

herných zvířat, mezi kterými nechyběj pakoně, 

zebry, žirafy, lvi, gepardi, leopardi, hyeny, sloni 

nebo nosorožci.

Až se dosyta nabažíte africké divočiny, čeká vás 

tajemný Zanzibar. Vraťte se na chvilku zpět ča-

sem do 18. a 19. století, představte si obchodní 

plachetnice plné koření a korzárské fregaty číha-

jící na kořist. Zanzibar, bájná křižovatka východ-

ních a západních kultur, proslulý obchod s otro-

ky, brána do Indického oceánu… V dnešní době 

můžete kromě originální architektury, ve které 

se střídají prvky kolonialismu s arabským svě-

tem, obdivovat především nádherné pláže. 

„Ostrov hřebíčku“ a Freddieho Mercuryho nabízí 

něco pro každého z vás, proč si tedy neokořenit 

život s Inter Cars?

Relaxační 8denní pobyt v Turecku

Turecká riviéra, která je dokonalou zárukou 

úžasného koupání a potápění, ničím nerušené 

relaxace na vyhřátých plážích, ale také poznává-

ní přírodních a historických krás, nám poskytne 

azyl v červnu 2013. Vydejte se tedy za sluncem, 

odpočinkem a poznáním a vychutnejte si pře-

krásné pobřeží plné kouzelných romantic-

kých zátok, mírné a úrodné nížiny nebo drsné 

a nespoutané pohoří Taurus. Čeká vás pobyt 

ve skvěle vybaveném 4* hotelu s bazénem, 

pláží, mnoha bary a all inclusive programem 

s množstvím fakultativních výletů. 

Lyžování v Alpách 

Konec ledna 2013 bude již tradičně věnován 

lyžování v Alpách na pomezí rakousko-italských 

hranic v oblasti Hermagor-Nassfeld s ubyto-

váním ve 3* hotelu, který je umístěn přímo 

na sjezdovce, takže cesta z lyžárny na svah trvá 

jen několik málo minut. V této lokalitě je téměř 

100% jistota výborných sněhových podmínek, 

110 km sjezdovek všech obtížností, 30 vleků 

a lanovek. Opět pro vás připravíme lyžařské zá-

vody, zajimavé a zábavné soutěže a velkou party 

s DJ v dnes již pověstném aprēs ski baru Zurber-

ghex – U Fatiho.

Užívejte si život s námi!
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ABÚ DHABÍ

- ZÁBAVNÍ PARK

FERRARI WORLD

Teploměr u hotelového bazénu. Počasí nám přálo. Jen vlhkost vzduchu se v centru Abú Dhabí (nebo i v Dubaji) díky blízkosti moře dosahovala téměř 100%. Evropan přežije jen díky všudypřítomné klimatizaci.

Sheik Zayed Mosque – mešita šejka Zayeda, Abú Dhabí. 

Největší mešita v emirátech, splněný sen šejka Zayeda 

a další adept o zápis do Guinessovy knihy. Krásu mešity 

je výjimečně umožněno sdílet s muslimy i nevěřícím.

Západ slunce v písečném oparu nad mešitou šejka Zayeda

Poušť na JV od Abú Dhabí s korábem pouště místní výroby. Na rozdíl od všudypřítomných vozů TOYOTA nemá klimatizaci.

Projížďka po poušti má pokaždé trochu jinou trasu, jak se 

zrovna přeskupí písečné duny. Na podhuštěných pneumati-

kách bez komplikací, jen pasažéři občas znejistěli, když se vůz 

sunul ve velkém náklonu bokem na dno písečného přesypu. 

Alláh ale problém nedopustil. 

Hotelový bazén, maximální osvěžení

Umělá „oáza“ někde v poušti. Večer se už dalo pouštní vedro 

vydržet. Zvlášť proto, že se tady výjimečně prodávalo i pivo.
Večerní osvětlení hotelu Yas září na velkou vzdálenost. Hotel je postaven uprostřed závodního okruhu Formule 1 a jeho součástí je přístav pro kotvení jachet hotelových hostů. 

Marina u hotelu Yas Island v těsném sousedství tratě 

závodního okruhu „Yas Marina Circuit“

Ve Ferrari Worldu je člověk obklopen touto renomo-
vanou značkou ve všech jejích podobách, od loga 
na tričku po koncentrát výkonu a techniky na čtyřech 
kolech.

Tenhle vůz jezdil krokem a člověk měl čas sledovat 

miniaturu italské krajiny okolo dráhy. Ideální pro děti 

(i pro ty velké!).

Jedna z hlavních atrakcí zábavního parku Ferrari World – 

horská dráha. Maximální rychlost 240 km/h, zrychlení 0–240 

km/h za 4,8 s. Někomu stačil jen pohled a věděl, že tuto zábavu 

vynechá. Pak ale neodolal, zkusil a musel jet ještě minimálně 

jednou!

Ski Dubai je první krytý lyžařský areál na Středním východě. Je součástí obchodního centra uprostřed Dubaje. 5 sjezdovek, nejdelší je 400 m dlouhá, vleky + sedačková lanovka a bobová dráha pro děti. Teplota –2°C. 

Hotel Atlantis Dubai, postavený na umělém poloostrově 

Palm Jumeirah v Dubaji. Jeho otevření v roce 2008 provázel 

mimo jiné i do té doby největší ohňostroj na světě .

Luxusní vůz někoho z blízkého okruhu Jeho Výsosti šejka 

před obchodním centrem Mall of the Emirates, Dubai. Čím 

nižší číslo registrační značky, tím blíže k šejkovi. 

Prodej suvenýrů v Abú Dhabí. Upomínkové před-

měty jsou jedním z mála artiklů, které se tady vy-

ráběj. V Emirátech je k dostání opravdu všechno. 

Když platíte ropou, není problém nechat si dovézt 

potraviny a spotřební zboží  z celého světa.

Burj al Khalifa, Dubai. Nejvyšší budova světa, 828 m, 162 pater, 
nejrychlejší výtahy na světě (65 km/h), má celkem 15 prestižních 
světových rekordů. 

Vstupní hala Ferrari World. Všichni ještě plni očekávání, co nás uvnitř čeká. 

Skoro půlka byla přesvědčena, že na horskou dráhu rozhodně nepůjde.



HOLANDSKO

- PLAVBA 

PO KANÁLECH
Moderní loď s názvem Kuinder obsahuje veškeré nezbyt-
né příslušenství

Máme odvázáno, posádka je kompletní, zavaza-

dla naložena, a tak můžeme vyplout

Kromě GPS přístroje a sonaru nám pro orientaci 

v síti holandských kanálů slouží i klasické lodní 

mapy
Soustava zvedacích mostů je v Holandsku častým jevem. Některé fungují plně automaticky pomocí snímacího zařízení na vodní hladině i na silnici, některé jsou s obslu-hou, která vám ve většině případů zasalutuje…

…a na méně využívaných trasách od vás vybere popla-

tek cca 2 Eura za průjezd.

Přijeli jsme do prvního zdymadla a přichází tak první větší zkouška sehranosti posádky a řidičského umění kapitána lodi...

a ...neboť přichycení lodi je ve zdymadlech nutností kvůli 

velkým rozdílům ve výšce hladiny –  až 5 m Vše proběhlo v pořádku a my můžeme po vyrovnání 
vodní hladiny vyrazit dál

Služba v kuchyni a úklid lodi patřily ke každodenním povin-

nostem posádky

Obědy a večeře probíhaly formou „sněz co můžeš.“

Po celodenní službě přichází zasloužený odpočinek

Večerní kotvení v přístavu Lemsterland.

Typický pohled na okolní krajinu kanálu 

včetně typicky zatažené oblohy

Jízdní kola patří v Holandsku k nejrozšířenějším 

dopravním prostředkům. Ani na rušných silnicích 

v centru Amsterodamu nechybí pruhy vyhrazené 

těmto dopravním prostředkům.

Velkou atrakcí především pro turisty jsou tzv. Coff ee 

shopy, kde vás ochotný personál důkladně seznámí 

se všemi podobami marihuany

Muzeum Madam Tussauds na Dam Square v Amsterdamu

Poslední noc jsme strávili na tomto botelu v Amsterodamu

Kompletní sestava jachtařů.. Jak vidíte, počasí nám přálo.

amu

Je pátek ráno a před námi 

je 880 km na zpáteční cestu 

do Prahy

V I P  C L U B
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SERVICE-INFO
Strana 1 / 2

Montážní pokyn k sadám LuK RepSet® Pro se 
spojkou LuK SAC a k LuK ZMS 415 0146 10
Výrobce:  Nissan, Opel, Renault

Modely: 
 Nissan:  Primastar

 Opel:  Vivaro

 Renault:  Avantime, Laguna II,  

Laguna II Grandtour, 

   Vel Satis, Espace, Traffic II

Rok výroby:  10.2001 -

Motory:  G9U ###, G9T ###

Obj. č. SAC:  623 3105 09, 623 3105 33, 

623 3159 09, 623 3159 33, 

623 3159 34, 624 3370 09, 

624 3370 33, 624 3370 34, 

624 3242 09, 624 3242 33, 

624 3242 34 

 Obj. č. ZMS:   415 0146 10

Z důvodu automatického nastavování LuK 

SAC spojek je při montáži nutné upevňovat 

přítlačný kotouč bez působení protisíly.

To znamená, že přítlačný kotouč spojky 

nemá být přitahován šrouby proti síle 

talířové pružiny, protože by mohlo dojít 

k  uvolnění mechanismu nastavování 

a k ovlivnění funkce spojky. 

SAC-nářadí LuK umožňuje montáž bez pro-

tisíly, a je proto při montáži nezbytné.

Při neodborné montáži dosedají hroty talí-

řové pružiny nerovnoměrně. Tím se vzpříčí 

vypínací ložisko spojky v talířové pružině. 

Bude tak ovlivněna funkce spojky. 

Obrázek 3:   Správná montáž Obrázek 4:   Chybná montáž

Na 2. straně této servisní informace je po-

psána správná instalace spojky LuK SAC.

Při odborné instalaci dosedají všechny 

hroty talířové pružiny v jedné rovině. Vypí-

nací ložisko spojky je rovnoměrně zatíže-

no. Funkce spojka je zaručena. 

Pokyn: 
Pro upevnění přítlačného kotouče 

spojky je nutné použít šrouby obsaže-

né v sadě RepSet!

Obr. 2:   Kufr s nářadím SAC 400 0237 10Ob K f ář dí SAC

Obrázek 1:   623 3105 33 LuK RepSet® Pro
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SERVICE-INFO

Schaeffler Automotive Aftermarket
Průběžná 74 a, 100 00 Praha

Tel. +420 267 298 601-3

Fax +420 267 298 600

www.Schaeffler-Aftermarket.com

Aftermarket.cz@Schaeffler.com

Stav 02.2011
LuK 0026
Technické změny vyhrazeny
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Příslušné náhradní díly naleznete 
v našem online katalogu na adrese
www.Schaeffler-Aftermarket.com nebo
v RepXpert na adrese www.RepXpert.com. 

 

Uvedená čísla náhradních dílů výrobců 

vozidel slouží pouze k účelům porovnání.

Dbejte údajů výrobců vozidel!

Obrázek 6:    Namontujte SAC-nářadí a  pří-

tlačný kotouč spojky předep-

něte tak, až přítlačný kotouč 

dosedne v oblasti pro přišrou-

bování na setrvačník.

Montážní pokyn k sadám LuK RepSet® Pro se 
spojkou LuK SAC a k LuK ZMS 415 0146 10

Pokyn: 
Po montáži spojky musí být hroty 

talířové pružiny v jedné rovině tak, jak 

je vidět na obrázku 3 na straně 1!

Obrázek 5:    Svorníky SAC-nářadí zašrou-

bujte rukou až do  zjištění 

prvního odporu, nepoužívejte 

žádné nářadí.

Ob á k S ík SAC ář dí š Obrázek 7:    Dodané šrouby zašroubujte 

rukou do 6 volných závitových 

děr a  dotáhněte je utahova-

cím momentem 10,5±1 Nm.

Obrázek 8:    Povolením centrálního šroubu 

SAC nářadí uvolněte talířovou 

pružinu a  SAC nářadí potom 

demontujte vč. svorníků.

Ob á k 8 P l í t ál íh š b Obrázek 9:    Rukou zašroubujte zbývající 

3 šrouby a potom je dotáhně-

te momentem 10,5±1 Nm.

Strana 2/ 2
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Který vůz stál na  počátku sbírky a  jak byly 

položeny její základy? 

Jak už to tak bývá, šlo o shodu náhod. Můj otec 

v polovině 50. let sháněl auto pro svou každo-

denní potřebu. Tehdy u nás však skoro žádné 

vozy nebyly, snad jen kořistní z války. Na jedné 

zlínské zahradě se mu naštěstí podařilo objevit 

stařičký Ford model T. Byl rozebraný, poházený 

na šedesáti metrech čtverečních… Ale otec ho 

za 320 korun koupil, s kamarády sestavil a začal 

používat. Téčko se tak stalo prvním z  řady vozů, 

které se začaly postupně ocitat v naší sbírce. 

Otec se v té době navíc dostal do kontaktu s lid-

mi z celé republiky, kteří měli stejně jako on krás-

ná auta v lásce. Dalšímu rozvoji tohoto – někdy 

až fanatického – koníčka napomohlo i naše pře-

stěhování do Zlína v roce 

1969. 

Pomohlo budování sbírky i přátelství s Eliš-

kou Junkovou?

Určitě, můj děda s ní jel pamětní závod Targa 

Florio, což nám otevřelo cestu k dalším zájem-

cům o veterány z celé Evropy – např. Louisovi 

Chironovi. Získali jsme tak přehled a uvědomili 

si, co veteráni ve světě začínají pro své fanoušky 

znamenat.    

„V současnosti sbírka zahrnuje dvě stov-

ky aut a stovku motocyklů.“

Jak početná je sbírka v současnosti?

Zahrnuje přes dvě stovky aut. Najdete v ní téměř 

celou vývojovou řadu Laurin & Klement, vozy 

Škoda a další automobily domácí produkce, 

ale také mnoho zástupců zahraničních značek: 

Alfa Romeo, Bugatti, Mercedes, Packard, Horch, 

Zill… Zapomenout nesmím ani na stovku mo-

tocyklů a různé příslušenství – světla, chladiče, 

motory…

Ke  kterému exponátu máte sám nejvřelejší 

vztah?

Těžko říct… Nejvíc jsem se ale nadřel na čer-

né limuzíně Horch. Na rekonstrukci se podíle-

lo mnoho řemeslníků, trávili jsme u ní víkendy, 

večery, noci… Celkem přes 6 000 hodin práce.  

Tento vůz má navíc pohnutou historii – za vál-

ky v něm jezdili říšští protektoři von Neurath 

a K. H. Frank. Poté ho vlastnil úřad předsedy 

vlády a Horch pro změnu vozil Klementa Gott-

walda. Mnoho z našich veteránů má opravdu 

poutavé osudy. 

Kolik z nich je provozuschopných?

Po dolití benzinu, oleje a základní údržbě určitě 

sedmdesát procent. 

Který z exponátů je nejstarší?

Zelený dvouválec Benz Parcifal – jeden z prv-

ních Benzů nekočárovitého tvaru vyrobený 

v roce 1902. Tento typ je hodně vzácný, nevlast-

ní ho ani německé muzeum Daimleru. Mezi pří-

slušenstvím však máme ještě starší kousek – díly 

motoru Daimler Phoenix z roku 1896 z moto-

rového kočáru. A pokud byste se ptal na nej-

mladší vozy, je u nás např. k vidění celá plejáda 

Mercedesů ze 70. let, mnohdy technicky velmi 

zajímavých.   

Ladislav Samohýl: 
Auta vždy odrážejí svoji dobu 

V předminulém vydání IC Journalu jsme vám představili projekt stavby kopií vozu 

Bugatti 35, do kterého se pustil renomovaný zlínský prodejce automobilů Merce-

des-Benz – Samohýl MB, a. s. Aktivity společnosti na poli veteránů jsou však mno-

hem širší a  jejich kořeny sahají až do 50. let minulého století. O sbírce veteránů, 

z  níž se brzo stane unikátní muzeum, jsme hovořili s  předsedou představenstva 

Ladislavem Samohýlem.
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Kde probíhají renovace veteránů? 

Přímo v našich dílnách. Jsme dobře vybaveni, 

máme např. vlastní dřevomodelárnu, nástrojár-

nu nebo galvanovnu. Na veteránech pracuje 

patnáctičlenný tým řemeslníků. Je to krásná, 

ale náročná práce. Snad nejtěžší je samotné 

organizování, shánění kontaktů, dílů nebo do-

kumentace. S historickou prací mi pomáhají dva 

kolegové, kteří mají v tomto oboru obrovské 

znalosti. A hlavně mají k autům vztah – jejich 

práce je i jejich velkou zálibou.   

Z  dokumentace se dozvíte o  zážitcích 

každého vozu.“

V čem je pro vás dokumentace – kromě jako 

podklad pro renovaci – důležitá?

Když chcete vůz opravovat a vystavovat, je po-

třeba o něm vědět co nejvíc. A dozvíte se také 

mnoho o „zážitcích“ každého auta. Teď renovu-

jeme kabriolet, který za války pražské gestapo 

používalo pro významné návštěvy. Díky doku-

mentům jsme zjistili, že se s ním po Praze pro-

jížděli např. Reinhard Heydrich a Albert Speer, 

když plánovali přebudování města v německém 

duchu.  

Účastní se vaši veteráni také natáčení fi lmů?

Ano, zahráli si např. ve fi lmech Indiana Jones, 

Na západní frontě klid nebo ve válečných do-

kumentech. V nejbližší době plánujete sbírku 

přebudovat v plnohodnotné muzeum… 

Vozy jsou zatím umístěny zčásti v Otrokovicích, 

zčásti v sídle naší společnosti. Kdokoliv má zá-

jem si sbírku prohlédnout, má po telefonické 

domluvě možnost – rádi ho provedeme. Už však 

opravdu budujeme skutečné muzeum. Bude se 

nacházet ve Zlíně v pětipatrové budově býva-

lých strojíren, kterou nyní pro tento účel upravu-

jeme. Pro ilustraci – aktuálně např. sháníme vý-

tah, který by dokázal do třetího podlaží dopravit 

vozy o hmotnosti čtyři a půl tuny… Rád bych 

muzeum otevřel při svých šedesátých narozeni-

nách, takže máme ještě přes dva roky času. Dou-

fám, že do té doby dokončíme i opravy dalších 

klíčových exponátů – např. kompresorových 

Mercedesů nebo závodní Alfy Romeo Monza.

Až bude muzeum hotové, co by podle vás 

mělo sdělovat návštěvníkům?

První, co hosté uvidí, bude promítací sál, který 

jim představí zaměření sbírek. Rád bych, aby 

každý měl ještě před zhlédnutím samotných 

exponátů jasné očekávání, na co se může tě-

šit. Muzeum by mělo prezentovat především 

průřez historií automobilů – od prvopočátků až 

po 70. či 80. léta. Chceme také ukázat, na jaké 

strojírenské a výrobní úrovni jsme jako národ 

byli např. v meziválečném období. A naše ko-

lekce reprezentativních vládních vozů nám 

umožní do každého posadit voskovou fi gurínu 

zobrazující konkrétního uživatele. Návštěvníci se 

tak dozvědí něco i o našich moderních dějinách 

– automobily totiž vždy zrcadlí svoji dobu… 

BOX

SAMOHÝL MOTOR VETERAN

Třída Tomáše Bati 532, 763 02 Zlín

Prohlídky (zdarma) po telefonické domluvě

 tel.: 577 616 300

Te x t  a  f o t o  M i r o s l a v  M a š e k   



Comma Oil & Chemicals je hrdým technickým partnerem šampionátu FIA Formule 2. Všechny formule 
Williams JPH1B F2 využívají produkty COMMA. Tím je zajištěno to nejlepší testování produktů. Pokud 
zvolíte značku COMMA, můžete si být jisti, že je to správná volba.

Passion for Performance
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Frikční materiály
V minulém čísle IC JOURNALu jsme vám v krátkosti popsali brzdový systém nákladního vozidla, nyní 

bychom plynule navázali a několika řádky se zmínili o frikčním materiálu, který má fyzický vliv na zpo-

malení, respektive zastavení vozidla.

Na frikční materiály užitkových vozů jsou klade-

ny daleko vyšší nároky oproti běžným osobním 

automobilům. Překonávají delší vzdálenosti, 

častěji se rozjíždějí a opět zastavují, musí být 

konstruovány pro zvládání větších rozdílů v za-

tížení.

Základním požadavkem zákazníků na třecí ma-

teriály je jejich životnost, následně také hlučnost 

či brzdná účinnost. Opotřebení brzdových de-

sek je normální proces opotřebení třením a brz-

dové desky musí být proto měněny častěji než 

kotouč. Pokud si však vyberete nesprávné brz-

dové desky, mohou být pro používaný kotouč 

příliš agresivní, opotřebují jej mnohem rychleji, 

než je obvyklé, a zvýší tak neúměrně náklady 

na opravu. 

Samozřejmě to platí i opačně, kdy za rychlým 

opotřebením frikčních materiálů může stát 

nevyhovující stav kotouče či bubnu. Mezi ještě 

významnější příčiny rychlého opotřebení patří 

jízdní styl řidiče a sladění brzdových systémů 

mezi tažným vozidlem a návěsem či přívěsem. 

Dle statistik tyto faktory ovlivňují životnost brz-

dových desek a kotoučů (resp. brzdového oblo-

žení a bubnů) z více než padesáti procent.

Trendem několika posledních let na poli užit-

kových vozidel jsou kotoučové brzdy, které 

vytlačují brzdy bubnové. Bubnové brzdy jsou 

osazovány v současné době pouze na těžkých 

pracovních vozidlech. O něco více se setkáváme 

s bubnovými brzdami u přívěsů a návěsů, ačkoli 

většina prodejů v tomto segmentu již také při-

padá na kotoučové brzdy. To je způsobeno hlav-

ně tím, že u přívěsů a návěsů si může zákazník 

stále nadefi novat, jaký typ brzd chce. Tuto volbu 

již prakticky nemá v případě nákladního vozidla. 

Přestože má použití bubnových brzd řadu ne-

výhod, jejich výhoda byla, nebo respektive stá-

le ještě je v jednoduchosti konstrukce a menší 

citlivosti na špatné seřízení brzd. Naopak k vý-

hodám kotoučových brzd patří mimo jiné vyšší 

brzdný účinek, menší vadnutí brzdného účinku 

a také menší váha kompletní brzdy. 

Aby byl brzdný účinek co nejefektivnější a mohl 

proběhnout v co největším počtu cyklů, musí-

me zvolit optimálnější frikční materiály vzhle-

dem ke specifi kaci daného vozidla.

Každé vozidlo má jiné technické parametry –

maximální rychlost, hmotnost a je používáno 

pro různé účely – jízdu ve městě nebo na dál-

nici, jízdu v suchém nebo mokrém prostředí dle 

vlivu počasí, nebo musí zvládat odlišná zatížení. 

To vše ovlivňuje požadavky, které by frikční ma-

teriál měl splňovat. 

V současné době musí být všechny brzdové 

materiály homologovány dle směrnice EU ECE 

R90. Tato směrnice EU říká: „Výrobek určený pro 

volný prodej v oblasti náhradních dílů nesmí mít 

odlišné vlastnosti od OE dílu o více než +/-15 %.“ 

Toto kriterium musí splňovat také všichni doda-

vatele INTER CARS, které máme v nabídce.

V současné době se všichni naši dodavatelé po-

dílejí na dodávkách brzdových materiálů do pr-

vovýroby, někteří výrazně, jiní méně. Spolupráce 

s výrobcem vozidel, resp. s výrobcem brzdových 

systémů (v našich zeměpisných šířkách se nej-

častěji setkáme s fi rmami KNORR-BREMSE, WAB-

CO, HALDEX) by měla být zárukou kvality. 

Pokud si pořizujeme nové brdové desky či ob-

ložení, pozornost bychom měli věnovat také 

správnému výběru brzdové směsi. Někteří 

výrobci mají v nabídce více druhů směsi, pro 

stejný typ brzdové desky či obložení, avšak 

ne každý musí být optimální pro vaše vozidlo. 

Moderní frikční materiály jsou směsí kompozit 

složené z pryskyřic, vláken, lubrikantů, plnidel, 

brusiv a právě tento poměr ovlivňuje kvalitu, 

resp. účel použití.  

V případě, že jste ještě nenašli svou optimální 

značku brzdových desek, můžete se obrátit 

na nás. U vybraných značek jsme schopni vám 

poskytnout testovací vzorky, na základě kterých 

se můžete o kvalitě přesvědčit sami. 

JURID, TEXTAR, FERODO, BERAL, TRW, FOMAR, 

LUMAG, KNORR-BREMSE, WABCO

M i c h a l  H o l í k
Manažer Truck & Bus

ý p ,

T R U C K  &  B U S
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KATEGORIE OBJEDNACÍ ČÍSLO

Nárazník BPA-SC002

Roh nárazníků BPA-VO006L

Maska BPA-VO003

Blatník BPB-SC005R

Stupačka BPB-SC009R

Spojler boční BPC-SC005R

Držák hlavního světlometu BPC-SC018R

Zpětné zrcadlo BPD-SC005R

Kryt blatníku BPD-VO009B

Karosářské díly na nákladní vozidla 

značky PACOL jsou charakteristické svou 

vysokou kvalitou zpracování.

K výrobě jsou používány materiály:

PP - polypropylen,

PB - polybutylen,

ABS.

V nabídce naleznete více než 350 položek, jako 

jsou například nárazníky, masky, spojlery, blatníky, 

stupačky a další. 

Díky karosářským dílům PACOL bude vaše

nákladní vozidlo vypadat jako nové.  

www.pacol.comProfessional solutions for truck

Profesionální řešení pro nákladní vozidla
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Dbejte údajů výrobců vozidel!

Montážní pokyn k instalaci spojkových lamel LuK

Při montáži spojkových lamel je nutné 

vždy dbát na správnou montážní polohu.

Z tohoto důvodu se u většiny spojkových 

lamel nachází v blízkosti náboje lamely na-

tištěný nebo vygravírovaný text.

Na základě tohoto označení lze určit mon-

tážní polohu spojkové lamely.

Následující tabulka uvádí možné popisy 

a jejich překlad:

GEARBOX SIDE Strana převodovky

GB SIDE Strana převodovky

LATO CAMBIO Strana převodovky

T/M SIDE Strana převodovky

TRANS SIDE Strana převodovky

GETRIEBESEITE Strana převodovky

MOTOR SIDE Strana setrvačníku

FLYWHEEL SIDE Strana setrvačníku

FW SIDE Strana setrvačníku

COTE VOLANT Strana setrvačníku

ENGINE SIDE Strana setrvačníku

SR SEITE Strana setrvačníku

SCHWUNGRADSEITE Strana setrvačníku

Pokyn: 

Chybná montážní poloha spojkové 

lamely může vést k poruše a výpadku 

funkce systému spojky!

Příklad:

Pokud je označení GEARBOX SIDE na spoj-

kové lamele, tak toto označení má ukazo-

vat ve správné montážní poloze směrem 

k převodovce.

Pokud na lamele není žádné označení, je 

nutné si označit montážní polohu použité 

spojkové lamely.

Na základě tohoto označení lze potom ur-

čit montážní polohu nové spojkové lamely.

Obrázek 1-4: Možné popisy na spojkové lamele



R U B R I K A

Cesta k vozu GTA Spano byla dlouhá a trnitá. 

Na jejím počátku stál sen oživit tradici exklu-

zivních španělských supersportů, sběratelských 

kousků vyhledávaných fajnšmekry, které rozbu-

ší srdce každého automobilového nadšence už 

při prvním pohledu. Dominigo Ochoa, v jehož 

hlavě se sen zrodil, byl snad nejpovolanějším 

obyvatelem Pyrenejského poloostrova pro krá-

čení po takové cestě. Stavěl přes patnáct let 

monoposty pro závody formule 3 a v automo-

bilovém průmyslu měl záviděníhodné třiceti-

leté zkušenosti. Do GTA Spano vložil všechny 

své vědomosti, srdce a energii. A dokázal, že při 

těžké práci se sny mohou skutečně plnit. Celý 

projekt odstartoval v roce 2005 pod hlavičkou 

společnosti GTA Motor se sídlem ve Valencii, 

veřejný debut – zatím v podobě konceptu – si 

automobil odbyl v roce 2008. Za další čtyři roky 

ho tým konstruktérů dopracoval do defi nitivní 

produkční podoby, kterou slavnostně odhalil 

na letošním ženevském autosalonu. 

Konstruktéři použili speciální materiály, díky 

nimž Spano váží jen 1 350 kilogramů.

Spano dokáže ohromit ještě předtím, než ho 

poprvé spatříte. Stačí si přečíst něco málo 

z jeho výkonnostních parametrů a hned víte, že 

ve Španělsku vytvořili skutečně výjimečný vůz. 

Posuďte sami: Z nuly na stovku vystřelí za pou-

hých 2,9 sekundy, a pokud ho nebudete ome-

zovat silničními předpisy, můžete se s ním řítit 

rychlostí až 350 kilometrů v hodině. Z čeho fe-

nomenální charakteristiky vycházejí? Jedna z je-

jich příčin je uložena uprostřed auta, má deset 

válců, objem 8,3 litru, výkon 831 koní při 6 300 

otáčkách za minutu a bezkonkurenční točivý 

moment 960 newtonmetrů. Tenhle motor si vý-

robce vypůjčil z Viperu a ještě ho trochu vylepšil 

– válce jsou permanentně zásobovány vzdu-

chem s tlakem vyšším než atmosférickým po-

mocí mechanicky poháněného kompresoru. Ta-

ková pohonná jednotka samozřejmě něco váží, 

navíc je spřažena s dalším ne zrovna lehkým vy-

bavením – zejména sedmistupňovou sekvenční 

GTA Spano: Supersport 
z Pyrenejského poloostrova
Splněný sen jednoho muže. Zběsilý 

supersport. Auto s impozantními výkony. 

Výkřik moderní techniky. Divoká bestie 

se španělským temperamentem.  

Co všechna tahle označení spojuje? 

Dvě slova: GTA Spano.

A U T A  S N Ů

GTA Spano v číslech

Délka/šířka/výška: 4 650/1 980/1 180 mm

Rozvor náprav: 2 800 mm   

Hmotnost: 1350 kg

Maximální výkon motoru: 831 koní při 6 300 ot./min

Maximální rychlost: 350 km/h

Maximální točivý moment: 960 Nm

Zrychlení 0–100 km/h: 2,9 s

26
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A U T A  S N Ů

převodovkou ovládanou pádly pod volantem. 

I tak má GTA Spano hmotnost pouhých 1 350 

kilogramů, což představuje druhou příčinu jeho 

úctyhodné rychlosti. Jak toho inženýři dosáh-

li? Jednoduše – Ochoa využil svých zkušeností 

z motorsportu a aplikoval při konstrukci speci-

ální materiály. Základní struktura automobilu je 

tvořena sendvičovými deskami z titanové šesti-

úhelníkové mřížky zpevněné po obou stranách 

karbonovými nebo kevlarovými panely. Zbytek 

karoserie, kterou navrhl designér Sento Pallardo, 

je kompletně sestaven z uhlíkových kompozi-

tů. A každým gramem se šetřilo i jinde – např. 

brzdový systém využívá mohutné šestipístko-

vé třmeny, ale ventilované kotouče o průměru 

380 mm od AP Racing jsou vyrobené z karbon-

-keramiky. Když už jsme u brzd – ty mají za úkol 

krotit kola, která byla vytvořena taktéž na zá-

kladě zkušeností ze závodních okruhů. Vpředu 

najdete devatenáctipalcové a vzadu dvacetipal-

cové lité ráfky, obouvající brilantní pneumatiky 

Pirelli P Zero o šířce 255, resp. 335 mm. Všechna 

kola jsou zavěšena zcela nezávisle, a to na sou-

stavě lichoběžníkových ramen. Abyste si jízdu 

užili přesně podle svých představ, lze nastavit 

vlastnosti tlumičů pérování i výšku podvozku.        

Aerodynamika vozu je odladěná se závodní pre-

cizností a efektivitou.             

Opusťme však technické nuance a podívejme 

se na Spano okem milovníka krásných tvarů. 

Aerodynamika vozu je odladěná se závod-

ní precizností a efektivitou. Opticky nafouklé 

blatníky vedou vzduch k olejovým chladičům 

a k sání. Přehlédnout nelze mohutnou proskle-

nou střechu, jež se táhne až k motorovému 

prostoru – navíc ji řidič může stiskem jediné-

ho tlačítka zneprůhlednit a získat tak absolutní 

soukromí. Abyste tuhle vychytávku mohli vy-

zkoušet, musíte samozřejmě usednout dovnitř. 

Kliky ale budete na dveřích hledat marně, do su-

persportu se dostanete stisknutím logotypu 

GTA. Po usednutí do kožených sedaček Recaro 

vám do ruky jako ulitý padne kůží obšitý karbo-

nový volant. Hned za ním naleznete LCD panel 

zobrazující všechny nejdůležitější jízdní parame-

try – u GTA Motor ho navíc naprogramují přesně 

podle vašich požadavků. Dále v interiéru čeká 

bohatá výbava zahrnující např. audiosystém 

s přípojkou pro iPod, parkovací kamery nebo 

klimatizaci. V kabině zaujme i věc pro super-

sport dost netypická – prostorné úložné schrán-

ky umístěné před spolujezdcem a ve středové 

konzole. Napoví, že tým konstruktérů se rozhodl 

postavit Spano nejen jako brutálního polykače 

kilometrů, ale zároveň i jako auto s nádechem 

praktičnosti. Že to zní neslučitelně? Možná, ale 

je to tak – důkazem jsou třeba důmyslně řešené 

zavazadlové prostory. Množné číslo není chyba, 

vůz má opravdu „kufry“ dva. První o stolitrovém 

objemu najdete vpředu, přičemž jeho víko se 

otevírá směrem k čelnímu sklu, což usnadňuje 

řidiči přístup. Druhý prostor se nachází za mo-

torem a má objem dvakrát větší, tedy 200 litrů. 

Když už padlo slovo „litr“, nabízí se otázka: Jakou 

má GTA Spano při svém výkonu spotřebu? To 

výrobce zatím neuvedl, ale žíznivé bude auto asi 

pořádně – k čemu by mu jinak byla nádrž na sto 

litrů benzinu?

Defi nitivní cena vozu dosud nebyla stanovena, 

měla by se však pohybovat kolem 650 000 do-

larů. Zveřejněn naopak již byl plánovaný počet 

vyrobených kusů – zatím půjde o sérii pouhých 

99 vozů. Následně v GTA Motor počkají, jaký 

bude o španělskou perličku mezi supersporty 

zájem. A možná přistoupí k další produkci nebo 

speciálním edicím. Vypadá to, že se máme na co 

těšit…

Te x t  M i r o s l a v  M a š e k ,  f o t o  a r c h i v
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Z A J Í M A V O S T I

Staňte se našimi 

fanoušky na facebooku!

www.facebook.com/QServiceCZwww.facebook.com/intercarscz.cz

www.intercars.cz www.vybaveniservisu.cz

www.q-service.eu www.mifl eet.cz
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K O N T A K T Y

NOVÁ 
   POBOČKA

Inter Cars Ústí nad Labem
Hoření 2472/14,

400 11  Ústí nad Labem
 Tel.:  475 223 005–8
 Fax:  475 207 196
 Mobil:  724 586 444

E-mail: ustinadlabem@intercars.cz

Inter Cars Jičín
Textilní ulice,
506 01 Jičín

 Mobil: 606 094 948
 Mobil: 602 572 255

E-mail: jicin@intercars.eu

Inter Cars Kladno
Na Zelené 2351 

272 01  Kladno-Kročehlavy 
 Tel.: 312 661 271
 Mobil: 725 160 281
 Mobil: 725 159 560

E-mail: kladno@intercars.eu

Inter Cars Brno
Šmahova 111

627 00  Brno-Slatina
 Tel.:  545 421 601–3
 Fax:  545 421 600
 Mobil:  724 564 001

E-mail: brno@intercars.cz

Inter Cars Olomouc
U Cukrovaru 13

770 10  Olomouc
 Tel.:  585 150 355
 Fax:  585 313 456
 Mobil:  602 959 606

E-mail: olomouc@intercars.cz

Inter Cars Praha II
Vídeňská 452

252 42  Praha-Vestec
 Tel.:  244 400 005
 Fax:  244 400 190
 Mobil:  724 805 884

E-mail: praha.vestec@intercars.cz

Inter Cars Praha III
Dopraváků 749/3

184 00  Praha 8 – Dolní Chabry
 Tel.:  284 686 753–4
 Fax:  284 686 755
 Mobil:  721 999 991

E-mail: praha.chabry@intercars.cz

Inter Cars Velké Meziříčí
Ostrůvek 30

594 01 Velké Meziříčí
 Tel.:  566 521 155
 Fax:  566 522 074
 Mobil:  777 720 963

E-mail: velke.mezirici@intercars.cz

Inter Cars Zlín
Tř. T. Bati 533/1

760 01  Zlín
 Mobil:  702 018 018
 Mobil:  602 542 010 
 Fax:    577 616 509

E-mail: zlin@intercars.cz

Inter Cars Ostrava
Vratimovská 659

718 00  Ostrava – Moravská Ostrava
 Tel.:  596 237 386–7
 Fax:  596 237 334
 Mobil:  602 201 224

E-mail: ostrava@intercars.cz

Inter Cars Plzeň
Slovanská alej 24

301 00  Plzeň
 Tel.:  379 829 333
 Fax:  377 447 178
 Mobil:  602 185 771

E-mail: plzen@intercars.cz

Inter Cars Praha I
Za Mototechnou 1375/7

155 00  Praha 5 – Stodůlky
 Tel.:  251 616 779
 Fax:  251 618 265
 Mobil:  731 157 227

E-mail: praha@intercars.cz

Inter Cars České Budějovice
Okružní 7

370 01  České Budějovice
 Tel.:  387 222 393–6
 Fax:  387 420 294
 Mobil:  739 079 460

E-mail: ceske.budejovice@intercars.cz

Inter Cars Hradec Králové
Bieblova 133

500 03  Hradec Králové
 Tel.:  495 581 363
 Fax:  495 585 940
 Mobil:  602 522 978

E-mail: hradec.kralove@intercars.cz

Inter Cars Jihlava
Buková 555/1
586 01  Jihlava

 Tel.:  561 116 405–6
 Mobil:  731 656 127

E-mail: jihlava@intercars.cz 

NOVÁ 
   POBOČKA

NOVÁ 
   POBOČKA



Mají nás za šílence a snílky, rebely a potížisty, kteří se stále 

snaží měnit status quo a kteří nemají úctu ke starým pravi-

dlům. Nemají nás rádi, protože vidíme věci jinak, myslíme 

jinak a snažíme se je dělat jinak.

Mohou nás špinit, pomlouvat a smát se nám, ale jednu věc 

nemohou – zastavit nás. Protože jenom ti, co jsou natolik 

šílení, aby si mysleli, že mohou zastavit svět, jsou ti, kteří jej 

skutečně mění.

WE THINK DIFFERENT


