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Brzdové destičky a kotouče TRW - 
perfektní souhra

braking. steering. suspension.

TRW brzdové destičky a kotouče jsou navrženy pro práci v dokonalé harmonii. 
Pro zkrácení brzdné dráhy vozidel při prvních brzděních po montáži nových 
destiček, vyvinulo TRW unikátní povrchovou úpravu „COTEC“. 
Zároveň byla tato úprava navržena tak, aby destičky perfektně pasovaly na 
brzdové kotouče TRW a dokázaly tak poskytnout dokonalejší, bezpečnější a 
účinnější brzdění od prvního zastavení vozidla po to poslední. 
TRW kotouče jsou pokryty pouze tam, kde je potřeba, čili po hranách a na ná-
boji kola, kde povrchová úprava působí proti korozi, redukuje jejich opotřebení 
a zároveň Vám tak garantuje vynikající výkon od prvního zabrzdění.

Bezpečnost, výkon a kvalita jsou pro nás prioritou. V naše produkty věříme, 
proto nabízíme zdarma prodloužení záruky na 3 roky nebo 50 000 km na 
jakékoliv materiální nebo výrobní vady.

Pro podrobnosti o registraci k montáži navštivte:  
www.trwaftermarket.com/perfectmatch

Fenomén  
zvaný tuning

Když to rozjede
Ken Block!
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Editorial

    Vážení a milí „Autonauti“, vážení obchodní přátelé,
je mi milou povinností Vás všechny přivítat na stránkách 1. vydání IC Journalu v roce 2015. Číslo 2 a 5 je symbolic-
ké, podobně jako tento další rok, jehož významná část je před námi. Pokud budete trpěliví a dočtete celý editorial, 
dozvíte se, co jsem tím měl na mysli.

Předně jen malé připomenutí, proč jsem snad už tradičně zvolil oslovení „Autonauti“. Přibližně před rokem jsem  
se zaposlouchal a pak začetl do publikací významného českého gurmána, gurmeta a vůbec osoby, která zaměřila 
své konání na to, aby posunula celou českou gastronomii dál. Zkvalitnila gastronomické služby a vše kolem stra-
vování, nákupu potravin atd. Připomnělo mi to naši ideu, když jsme v roce 2004 vstoupili jako tehdy málo známý 
Inter Cars na český trh a naši snahu dělat věci kolem prodeje náhradních dílů a služeb v autoopravárenství jinak, 
zkrátka vytvořit systém, který nebude založen na takzvaném „odrbání“ jeden druhého. My, jako distributor, bu-
deme seriózní směrem k Vám, k autoservisům a regionálním prodejcům. A Vy naopak budete fair k motoristům. 
Společně pak vytvoříme val, který bude schopen konkurovat značkám jako takovým (více vydání č.01/2014).

Jestli se to daří nebo ne, ukáže budoucnost. Já si dovolím tvrdit, že je to správná cesta. A Vy?

Pojďme se však vrátit k úvodnímu zamyšlení. Číslo 5 v označení roku mně víc a víc připomíná rychlost, kterou jsme 
zařadili v našem bytí, respektive životě. Tempo se mi zdá opravdu brutální a nebojím se říci až téměř nelidské. Spě-
cháme, chceme získat všichni víc, máme dojem, že to, co nám stačilo loni, už je málo, jsme stále nespokojení... Je 
to však to, co si všichni přejeme? Pokud to vezmu z pohledu firem a podnikání, tak je skvělé, že se například posu-
nete v tržbách meziročně o 20 % nebo 50 %, zvýšíte svůj podíl na trhu. Je fajn, že si může řada lidí koupit to či ono. 
Ale otázkou je, zda z pohledu lidské společnosti a člověka nám toto přinese štěstí, zkrátka budeme „happy“. 

Osobně si myslím, že mírné pozastavení, zamyšlení se nad tím, proč tu jsme, co je naše poslání apod., by nám 
všem jen prospělo. Ale tímto myslím, nejen nás tady v české kotlině, ale celý tento svět. Může se totiž stát, že 
pak přeřadíme na 6-tý rychlostní stupeň, motor půjde do maximálních otáček, ale většina „lidských vozů“ nemá 
sedmičku a dál jako např. Formule 1. Zákonitě musí dojít k problému. Doufám, že se tohle nestane. Dle čínského 
kalendáře 18. 2. skončil rok dřevěného Koně a nastal rok Kozy, kdy by se mělo vše, co cválalo a bylo rozdupáváno 
koňskými kopyty, zpomalit a situace se nebudou tak hrotit. Měl by přijít čas vše lépe promyslet, a tedy doplním 
svůj pohled, být lepší po všech stránkách.

Každopádně náš motor je kvalitní, jeho parametry oceňuje stále víc stájí – subjektů, patříme k nejvýznamnějším 
dodavatelům dílů v Evropě, jsem si jist, že ho dobře mažeme. Mimochodem, nový kvalitní olej 4MAX, který Vám 
nyní nabízíme za bezkonkurenčních podmínek, potvrzuje staré heslo: „Kdo maže, ten jede“. Právě už 25 let (to je 
ta 2 a 5 v čísle roku) Inter Cars působí na trhu a udává zvuk, výkon rychlost. Loni jsme v ČR slavili 10 let, letos je to 
jiná dimenze a čtvrtstoletí už opravdu znamená, že motor, který používáme, není špatný. Chce se mi říct, že dělat 
„v a s“ Inter Cars je jedna velká párty, protože loni i letos je co slavit, ale určitá míra skromnosti a i pokory mě drží 
zpět. Bude to velké. V září se o tom přesvědčíte na vlastní oči. Nechte se však překvapit.

Co nebudu již skrývat a tajit, je spolupráce s panem Alešem Lopraisem. Silný se spojuje se silným. Tato významná 
automobilová celebrita se na přelomu roku stala ambasadorem servisní sítě Q-SERVICE a projektu Motointegrá-
tor. Osobně se těším na tuto spolupráci a myslím, že právě jeho osoba je určitým symbolem toho, že nejen servis-
ní síť chceme budovat na principech, jak jsem uvedl na začátku a jak nejlíp umíme. Podobně jako on umí prosadit 
svoje umění v extrémních závodech na mezinárodní úrovni a patří k nejlepším, chceme se něco z toho od něj 
naučit a prostřednictvím Q-SERVICE toto umění přenést na konečného zákazníka, motoristu.

Toto a řadu dalších informací a novinek přinášíme na stránkách našeho časopisu. Přeji nám všem dobrý rok a ať 
už bude rychlejší nebo klidnější, jsem si jist, že přinese nám všem to, co si každý přejeme. 

Určitě však nezapomínejme při zvyšování rychlosti, nároků a toužení se mít ještě lépe na to, že žijeme ve společ-
nosti, která už nyní patří k cca 5 až 6 % celé populace mající se opravdu skvěle, byť si neustále na něco stěžuje-
me. Zbývající část lidstva živoří a spíše svůj, řekněme, automobil tlačí, než jede. Možná to byl důvod, kdy se člen 
vedení Inter Cars Group, Tomáš Kaštil, rozhodl realizovat projekt I love Afrika a spolu s Centrem Narovinu podpo-
ruje keňské děti na Ostrově naděje. Možná to ani nevíte, ale i Vy jste se stali součástí tohoto podpůrného progra-
mu, protože Inter Cars Česká republika se k jeho snaze připojil a různými formami se snaží tento projekt podpořit. 

Děkuji Vám již teď za přízeň a spolupráci. Je příjemné s Vámi tvořit poněkud jiný styl prodeje dílů a oprav automo-
bilů nejen malých, ale i těch, které například na D1 nejde přehlédnout :-)  

S úctou

Martin Havlík, 
výkonný ředitel  
Inter Cars Česká republika

Stále na plný plyn, 
ale bezpečně a s jistotou k cíli!
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06 ... Rychlost, spolehlivost, přesnost
Takové jsou základní atributy logistiky společnosti 
Inter Cars. Cílem je bezchybný pohyb náhradních 
dílů mezi centrálním skladem v Polsku 
a pobočkami firmy u nás. 

08 ...  Aleš Loprais: Rallye má v genech
Má v sobě klid, smysl pro humor a nadhled. 
Možná právě takové vlastnosti předurčují 
hvězdnou dráhu vítězů náročných rallye.

12 ...  Jaro ve znamení novinek
Rok 2015 přináší smršť nových automobilů – 
od mírných faceliftů až po netrpělivě očekávané 
premiérové modely.

16 ...  Pozor na žrouty benzínu!
Rady pro levnější jízdu existují. Není to žádná  
velká věda.  

17 ...  Novinky ve světě trucků
Truck je fenomén. Dnešní novinky ve světě trucků 
se sotva dají stíhat. 

18 ...  Když to rozjede Ken Block!
Je to síla, protože Ken Block je drifterový mág 
a za volantem dokáže neskutečné kousky! Slabší 
povahy tuhnou a milovníci rallycrossu září, když 
Ken Block sedá za volant. 

20 ...  Downsizing frčí!
V automobilovém průmyslu jde o nový termín.
Odborníci ho vnímají rozpačitě, zákazníci se s ním 
musí smířit. Brzy nebude jiné cesty.

22 ...  Vše o trestných bodech
Nejsou body jako body, zabodovat můžete 
ve sportovním závodě i na pracovní poradě. 
Zabodovat můžete doma tipem na super dovolenou 
nebo koupi nového auta. Horší je jiná sbírka bodů – 
za dopravní přestupky. 

24 ...  Jak vybrat správné brzdové 
kotouče

Funkční brzdy jsou jedním ze základních 
předpokladů bezpečné jízdy.

25 ...  Příprava klimatizace na jaro
Jaro většina z nás očekává s nadšením, 
u motorkářů to platí dvojnásob. 

26 ...  Q-SERVICE: Spolehněte se!
Značka Q-SERVICE má jasnou vypovídací 
hodnotu. Znamená zařazení do mezinárodní 
sítě profesionálních nezávislých autoservisů, ale 
i záruku služeb nejvyšší kvality.

28 ...  Vymazlené autíčko! Fabie se má 
čeho bát!

Tentokrát jsme si v našem testu posvítili 
na novinku Hyundai i20. Auto, které na trh přichází 
s velkými ambicemi – a speciálně na český trh, 
kde je jeho nejbližším konkurentem Fabia.
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Shutterstock, Thinkstockphotos, Isifa / Registrační číslo: MK ČR E 17689 / Vychází: 2. 4. 2015. Společnost Inter Cars Česká republika, s.r.o., neodpovídá za případné tiskové chyby.
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31 ...  Fenomén zvaný tuning
„Vytunit“ si auto má řadu příznivců a také odpůrců. 
Jenže při současné čím dál větší uniformitě vozů 
je pochopitelné, že touha mít něco extra je silná. 
A když pak potkáte na silnici opravdu s citem 
„vytuněný“ kousek, je to čirá radost.

32 ...  První sériové auto na vodík je tady!
V automobilovém průmyslu už jen máloco 
překvapí. Auta na plyn, hybridy, elektromobily 
na silnicích vnímáme jako běžný úkaz.

34 ...  Síť, která udrží váš truck v pohybu
Nezávislá síť kvalitních servisů, která nenechá 
krále silnic na holičkách. Tak funguje koncept 
Q-SERVICE TRUCK.

35 ...  IC Fleet: Bezpečný přístav  
pro vaši flotilu 

Péče o zákazníky má jednoznačný trend. Klienti 
se již nespokojí s pouhým produktem či službou 
– požadují komplexní řešení, které jim usnadní 
život a ušetří čas i peníze. Přesně takový je princip 
IC Fleet.

36 ...   Za volantem kaskadér
Stalo se v roce 1962 při natáčení filmu 
Limonádový Joe. Pod vedením Jaroslava Tomsy 
začala působit filmová kaskadérská skupina,  
jejíž profesionalitu a odvahu na filmových  
plátnech obdivujeme dodnes. Jmenuje se  
Filmka Stunt Team.

38 ...  Autofóry s Inter Cars

39 ...  Celebrity na motorkách
Mohou být více či méně slavní, ale jedno 
mají společné. Chlapi i dámy, kteří motorkám 
propadnou, začínají se svou vášní už v dětství. 
Vydrží jim ale na celý život. 

40 ...  Konec stáčení tachometrů
Při koupi ojetého vozu je stav tachometru 
nejsledovanějším údajem. Řada prodejců se 
pokouší údaje snížit a cenu vozu tím ovlivnit.

41 ... Jak zvládnout dlouhé řízení
Doba dovolených je spojena s báječnými 
zážitky a poznáváním nových míst, ale bohužel 
i s prudkým nárůstem dopravních nehod.

42 ... Pomáháme na Ostrově naděje
Na Viktoriině jezeře v západní části Keni najdete 
malý ostrůvek Rusinga Island. 

44 ...  Proč ženy řídí, jako když jsou 
z Marsu a Venuše zároveň?

Kdysi za pradávných časů se Marťané 
a Venušanky setkali, zamilovali se do sebe 
a navázali šťastné vztahy, protože uznávali 
a respektovali vzájemné rozdíly.  
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Předepnuté pružiny zavěšení náprav Ruville 
nyní poprvé na aftermarketu
Schaeffler Automotive Aftermarket, pod 
svou značkou Ruville, nabízí nyní jako 
první na nezávislém trhu s náhradními 
díly široké portfolio předepnutých pružin 
zavěšení náprav pro osobní vozy. Toto 
patentované montážní řešení umožňuje 
servisům velmi rychlou a snadnou výmě-
nu pružin přední nápravy a to bez rizika 
poškození. Pro montáž již není nutné po-
užití stahovák pružin.

Toto nové opravárenské řešení, které je 
nyní k dispozici na vybrané modely Audi, 
Seat, Škoda a Volkswagen pokrývá potře-
by více než 30 milionů vozidel pohybují-
cích se na silnicích v Evropě a v průběhu 
tohoto roku se bude jeho portfolio rozši-
řovat o aplikace pro další vozidla. Speci-
alisté aftermarketu nabízejí na tyto nové 
Ruville produkty záruku 10 let.

Pružiny pérování jsou důležité pro bez-
pečnost vozu a procházejí extrémním 
zatížením způsobeným jejich neustálým 
stlačováním a natahováním, kdy jsou 
zároveň vystaveny vlivu kamínků, špíny 
a korozivních materiálů, např. posypové 
soli. Některé stahováky používané pro 
výměnu nepředepnutých pružin mohou 
poškodit povrchovou úpravu pružiny ješ- www.Schaeffler-Aftermarket.com

tě před tím, než začne plnit svou úlohu 
jako součást podvozku. Výsledkem pak 
je koroze poškozených oblastí, která má 
nejen negativní vliv na životnost pružiny,  
ale v nejhorším případě může vést až 
k jejímu předčasnému prasknutí. 

Pružiny Ruville jsou předem stlačeny na 
přesnou délku potřebnou pro montáž. Je-
jich povrch je tak chráněn před poškoze-
ním, protože servis již nemusí použít pro 
instalaci stahovák pružin. “Nejen, že je 
teď možné výměnu pružin provést mno-
hem rychleji, ale oprava je také bezpeč-
nější a snadnější, než kdy předtím,“ říká 
Maik Evers, ředitel Program Management 
Ruville, Schaeffler Automotive Aftermar-
ket. Všechny Ruville předepnuté pružiny 
jsou vyráběny podle přísných pravidel 
a požadavků OE.

Mimochodem, pro zajištění optimálních 
tlumících vlastností podvozku doporu-
čují specialisté z Schaeffler Automotive 
Aftermarket nahradit vždy obě pružiny 
na dané nápravě. Jsou-li na téže nápra-
vě namontovány pružiny různého stáří, 
může pravá a levá strana reagovat odliš-
ně, což může mít negativní vliv na ovlá-
dání vozidla i na bezpečnost jízdy.

Další informace o tomto novém pro-
duktu Schaeffler Automotive Aftermar-
ket a  o  celém portfoliu pružin zavěšení 
náprav značky Ruville, naleznete na:   
www.ruville.com

Garantované napětí závěsných pružin Schaeffler Automotive Aftermarket

Pružiny Ruville jsou předem stlačené na 
přesnou délku potřebnou pro montáž. Jejich 
povrch je tak ochráněn před poškozením, 
protože servis již nemusí použít pro instalaci 
stahovák pružin.

Pod svou značkou Ruville, nabízí Schaeffler Automotive Aftermarket portfolio předepnutých  
pružin. Toto nové řešení pro opravy je nyní k dispozici pro vybrané modely vozů Audi, Seat, Škoda 

a Volkswagen. V průběhu letošního roku bude tato nabídka rozšířena o další aplikace. 

RUV_Suspension_Springs_clanek_2015_210x297_CZ.indd   1 20. 3. 2015   11:40:13
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Distribuce

Centrální sklad náhradních dílů máte 
v Polsku. Není to vzhledem ke konkurenci 
nevýhoda? 
Naše konkurence má sklady v Praze. Přesto 
se nám daří tuto výhodu eliminovat. Z našich 
centrálních skladů v Polsku dvakrát za noc při-
jíždějí dodávky se zbožím na všechny pobočky 
Inter Cars.  Jejich pohyb je rychlý a bezchybný.  
S čistým svědomím mohu říci, že v současné 
době jsme v termínu dodání zboží zákazníkovi 
stejně dobří jako ti, kdo mají sklady v České 
republice. 

Proč využíváte jako centrální právě sklad 
v Polsku? 
Jde o největší sklad náhradních dílů v Evropě. 
Najdete tu více než milion dílů. Jeho možnosti 
jsou neuvěřitelné. Takové zázemí je pro nás 
výhoda, kterou konkurenti nemají.

Kolik aut ve službách Inter Cars v noci 
pendluje na trase mezi centrálním skla-
dem a pobočkami? 
Mezi Polskem a českými pobočkami jezdí 
každou noc 12 vozidel. Mezi naším skladem 
v Říčanech a ostatními pobočkami je to denně 
kolem 20 aut. Máme 21 poboček, v každé 3 – 5 
rozvozových vozů. Vynásobte si je 21. Máte 
hned představu o tom, kolik vozů plně nalože-
ných zbožím míří ráno k našim zákazníkům.

Proč jste si vybral zrovna oblast firemní 
logistiky? 
Mám na starosti dopravu a pohyb zboží z pol-
ských skladů na všechny pobočky Inter Cars 
a provoz centrálního skladu v Říčanech. Líbí se 
mi, že každý náš den je jiný. Stále se něco děje. 
Nepropadnete rutině.  Naopak, pořád musíte 
reagovat na nové problémy, podněty a výzvy.

Takové jSou základní aTribuTy logiSTiky SpolečnoSTi inTer CarS. 
Cílem je bezChybný pohyb náhradníCh dílů mezi CenTrálním Skla-
dem v polSku a pobočkami firmy u náS. nejvíCe o jejíCh úSkalíCh ví 
manažer logiSTiky firmy inTer CarS franTišek CharváT.

Rychlost, 
spolehlivost, 
přesnost

Mezi Polskem a českými pobočkami jezdí každou noc 12 vozidel. 
Mezi skladem Inter Cars v Říčanech a ostatními pobočkami je to 
denně kolem 20 aut.

Říčanský sklad je v současné době na vy-
soké úrovni. Momentálně se v něm nachází 

více než 70 tisíc referencí zboží a uvažuje 
se o jeho dalším rozšíření.

Plzeň

Písek tábor

Ústí nad Labem

Říčany

Jihlava

České 
Budějovice

Jičín

Mladá Boleslav
Liberec

Hradec Králové

Ostrava

Olomouc

ZlínBrno

Znojmo

Velké 
Meziříčí

Kladno
Praha 1, 2, 3

Jak rychle jste schopni vyřídit zákazníko-
vu objednávku? 
Pokud si u nás zákazník zboží objedná do 18 
hodin večer, snažíme se, aby do druhého dne 
mezi 6 – 8 hodinou ranní měl zboží u sebe. 
Toto je naší prioritou a veškeré změny a zlepšo-
vání logistických procesů mají vždy tento cíl.

Co když se to nepodaří? 
Komunikace probíhá přes obchodní zástupce 
daných poboček. Všichni dopravci, kteří pro 
nás jezdí, musí mít zálohy. Pokud se jim auto 
rozbije, do hodiny musí mít další auto přista-
vené a jedou dál! Distribuce náhradních dílů 
je velmi specifická. Zákazník, který má auto 
rozebrané na heveru, potřebuje náhradní díl 
dostat co nejdříve. Svým závazkům se snaží-
me za každou cenu dostát. Velmi nám v této 
věci pomáhá sklad v Říčanech. Jeho úroveň 
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MANAžER LOgIStIKy 
FRANtIšEK ChARVát 
PRACuJE VE FIRMě 
INtER CARS šESt 
LEt. OD LOgIStIKy 
ODPOčíVá 
u ADRENALINOVýCh 
SPORtů. VěNuJE 
SE hOROLEZECtVí 
A thAJSKéMu BOxu.

je v současné době velmi vysoká a např. díly, 
které nejsou ve skladech v Polsku, se mohou 
distribuovat přímo z říčanského skladu, ve kte-
rém se momentálně nachází více než 70 tisíc 
referencí zboží. Sklad využíváme i pro usklad-
nění a následnou rychlou distribuci garážového 
vybavení a dílů LKW. 

V čem je jednoznačná výhoda Inter Cars? 
Díky rychlé dopravě jsme stále v plusu. Vý-
hodou je, že ze skladu v Říčanech, který se 
nám v poslední době podařilo výrazně rozšířit, 
fungují i tzv. polední závozy.  Reálně pobočkám 
slouží dva noční závozy z centrálních skladů 
v Polsku a tři závozy v průběhu dne ze skladu 
v Říčanech. To znamená, že každá pražská 
pobočka dostává potřebné zboží 5x denně.

Připravujete v blízké době pro zákazníky 
další zlepšení? 
Každá pobočka Inter Cars má příruční sklad, 
kde je zboží v hodnotě od 2 do 12 milionů 
korun. Denně je doplňujeme. Otevřena je nyní 
nová trasa – denní zásobování jedné z největ-
ších poboček v Brně ze skladu v Říčanech. 
Následuje distribuce po celé oblasti Moravy. 
Další změnu tras připravujeme v souvislosti 
s nově otevřenou pobočkou v Táboře. Mým 
velkým přáním je další rozšíření skladu v Říča-
nech. Přál bych si vytvořit z něho sklad špič-
kové evropské úrovně. Takové, která umožní 
zákazníkům Inter Cars co nejsnazší dostup-
nost náhradních dílů a naše služby dosáhnou 
v péči o zákazníka parametrů dokonalosti.

Foto: Vít Zatloukal a archiv
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Aleš  
Loprais

rallye má 
       v genech
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Aleši, kdy jste poprvé usedl za volant 
závodní tatrovky? 
V sedmi letech. Seděl jsem v závodním 
voze svého strejdy Karla Lopraise. Tehdy 
ještě jezdil za tovární Tatra tým, byla to éra 
největší slávy Dakaru. V roce 1999 tým 
končil. Tatra se rozhodla, že jej dále nepod-
poří.  Techniku naštěstí koupil můj taťka. 
Zadlužil se, aby Karel mohl dál závodit. Za-
čali jsme auta stavět, přestavovat, pracovat 
s nimi od úplného počátku. Od té doby ale 
už jako soukromý Loprais tým.  
Vystudoval jste hotelovou školu 
a ve třetím ročníku opustil studium 
práv. Proč? 

Lákalo mě především obchodní právo. 
Poměrně rychle jsem si ale s jedním dob-
rým kamarádem uvědomil, že z nás žádní 
extra právníci nebudou.  Vnitřně jsem cítil, 
že udělám lépe, když svůj čas budu věno-
vat obchodu.  Samozřejmě ale především 
Dakaru. 
Je Dakar tak silné lákadlo? 
Je silné lákadlo. Svým způsobem až droga. 
Těžko se mi ten vztah popisuje, ale Dakar 
nedokážete opustit. 
Jaké bylo vaše první vzájemné setkání? 
Zpočátku jsme na Dakar jezdili soukromě 

s tátou. Přiletěli jsme do Dakaru, půjčili 
si jeep a jeli klukům naproti. Můžete jim 
pomoci s náhradními díly, organizačními 
záležitostmi, různými problémy. V té době 
jsem řešil veškerou logistiku týmu – při-
hlášky, komunikaci s pořadateli závodů. 
Díky tomu znám krásný pohled na Dakar 
z druhé strany.  Znám okamžik, kdy stojíte 
v dunovém poli a s napětím očekáváte, až 
vozy kolem vás projedou.  
Kdy jste krásu pohledu vyměnil 
za peklo závodu? 
V roce 2006. Bylo to zhruba 14 dní před 
Dakarem. Karlovi tehdy onemocněl navigá-
tor. Dobrého navigátora snadno nesežene-

te. Já se domluvil anglicky, věděl jsem, že 
Karel je skvělý pilot a mohu mu důvěřovat. 
Navíc byl už starší. Vnímal jsem to i jako 
jednu z možná posledních příležitostí vi-
dět toho skvělého chlapa za volantem.  
Nemohlo mě napadnout, že právě tehdy 
Karel utrpí úraz. Bylo to v kolizi s vysíleným 
motorkářem. Při závodech ke střetu mo-
torek a kamionů dochází poměrně často. 
Motorkář udělal chybu, Karel musel vůz 
na poslední chvíli strhnout. Vlétli jsme asi 
ve 140km rychlosti do obrovské díry, vzá-
pětí z ní zase s kamionem vylétli několik 

Má V SOBě KLID, SMySL PRO HUMOR 
A NADHLED. MOžNá PRáVě TAKOVé 
VLASTNOSTI PŘEDURČUJí HVěZDNOU 
DRáHU VíTěZů NáROČNýCH RALLyE. 
ALEŠ LOPRAIS Má JEŠTě NěCO NAVíC.  
JE SyNOVCEM ŠESTINáSOBNéHO VíTěZE 
RALLyE DAKAR KARLA LOPRAISE.  
CIT PRO VOLANT Má V GENECH. 

„Dakar je silné lákadlo. Svým způsobem 
až droga. Těžko se mi ten vztah popisuje, 
ale Dakar nedokážete opustit.“

rallye má 
       v genech

Foto: Dagmar Hájková a archiv
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metrů nahoru. Karlovi při tom praskly dva 
obratle. 
Jakým způsobem se tak těžké zranění 
v závodě řeší? 
V obrovském stanu místní polní nemoc-
nice. Tamější lékaři Karlova záda vyšetřili 
s tím, že jsou jen naražená. Nemají tam 
k dispozici dobře vybavenou laboratoř, 
žádné špičkové přístroje. V bolestech ab-
solvoval ještě dvě etapy. Dál to nešlo. Ze 
závodu jsme z druhého místa odstoupili.  
V té době jste se vnitřně rozhodl,  
že příští sezónu pojedete sám? 
Ano. Daleko silnější ale bylo mé vnitřní pře-
svědčení, že do kabiny už nikdy nesednu 
jako navigátor. 
Proč ne? 
Navigátorem se musíte narodit.  Nesete 
na sobě obrovské břímě. Svým způsobem 
jste za posádku zodpovědní. Vychytáte 
přitom nejvíce ran. Schytáváte je nepři-
pravení, protože koukáte do papírů. Je 
to zvláštní druh masochismu. Obětavost, 
která je až za hranicí.   
Je pro pilota navigátorská zkušenost 
výhoda? 
Obrovská výhoda.  Pilot očekává, že navi-
gátor ví. On ale může být ztracený, nebo 
se na trati objeví změny. Pokud už jednou 
jedete v roli navigátora, víte, že nic není 
stoprocentní.  
Jak si vybíráte lidi do týmu pro Dakar? 
Nejlépe lidi prověříte v krizových situacích, 
kdy vnímáte, jak reagují na stres. A jak jsou 
schopni druhému ve vypjatých chvílích 
pomoci. Máte chvíle, kdy dojde k havárii 
a někdo začne zvracet, chytne šok. Jiný 
jedná s přehledem, postupuje naprosto 
systematicky. Situace na Dakaru člověka 

prověří.  Vždy se ptám: kolik jsi prožil havá-
rií? Vím, že je to pro tým důležité. Dakar je 
týmová záležitost. Hodně záleží na charak-
teru, jaký máte. 
Prožil už jste zásadní moment, který 
charaktery v kabině prověřil? 
V roce 2012, ztráceli jsme pouhé dvě minuty 
na vedoucí kamion. Stalo se to na 30 km 
dlouhém přejezdu. Byl jsem unavený a po-
žádal kopilota, aby řídil. Sedl jsem si na jeho 
místo a probudil se v okamžiku, kdy se ka-
mion řítil z příkrého srázu. Začal jsem křičet, 
jenže řidič se probudil a v šoku přidal plyn! 
Vlítli jsme do obrovské jámy. Přední kola se 
utrhla, my se třikrát ve vzduchu otočili a do-
padli na střechu. Řidič byl připoutaný, visel 
hlavou dolů, z úst a uší mu tekla krev. Věděl 
jsem, že ho musím odpoutat, začínal se dusit. 
Měl jsem úraz zad, bolesti, ale musel jsem 
se k němu dostat sám. Navigátor byl v šoku. 
Byla to chvíle, kdy byl paralyzovaný. Ne-
schopný mi pomoci.  
Kdo s vámi bude na příštím Dakaru 
v kabině? 
Určitě španělský navigátor Ferran Marco. 
Tichý, klidný typ, všichni ho podceňovali. 
Dostal mě větou, jakou obvykle od navigá-
tora neslyšíte. Ztratili jsme se, na Dakaru se 
vám to stane velice často. Ptal jsem se ho, 
co budeme dělat? V klidu odpověděl: Aleši, 
já nevím, nemám ti co říct. Nakonec jsme se 
dohodli, že pojedeme vlevo a bylo to správně. 
Taková reakce navigátora je pro vás nesmírně 
cenná. Spousta z nich chybu nepřizná, nebo 
hledají příčiny jinde. On se přiznal. Věděli 
jsme, na čem jsme a toho si cením.  
Jaké vlastnosti musí mít špičkový pilot 
rallye? 
Musíte to mít v genech. Někdo krásně ma-

1� Rodinný poklad Lopraisů.  
Tatra 70 – jezdil v ní i prezident Beneš. 

2  Legendární Tatra Královna. V dílně 
prochází rozsáhlou rekonstrukcí.  
Její vývoj stál více než milion EUR.

1

2

2
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luje, jiný hraje fotbal, další má cit pro rallye. 
Na Dakaru záleží na tom, jaký je váš vztah 
k dunám. V nich ztrácíte cenné minuty. Je 
to věc psychiky. Kdo se dun bojí, ztrácí. My 
většinou na dunách vyděláme. Letos jsem 
v nich poprvé za svou kariéru ztratil.  
Co děláte pro zdárné projetí dunovým 
polem? 
Musíte podhustit pneumatiky. Letos jsem 
jel na novém voze a nechtěl čekat 2 minuty 
na potvrzení tlaku. Rovnou jsem se rozjel. 
V té chvíli jsem věděl, že je to fatální chyba. 
Zuli jsme se. Byla to daň i za to, že jsem 
přišel k jinému vozu a tak dobře ho neznal. 
Auto má deset tun a vy řešíte, jestli ho vy-
táhnout a měnit pneumatiku, nebo výměnu 
provést přímo v duně. Pomohl mi kolega. 

Natáhli jsme lano a on nás měl vyškub-
nout ven. Snažil se nad námi kroužit, chvíli 
dokonce hrozilo, že se na nás převrátí. 
V posledním momentu nás dostal nahoru. 
150 kg těžké kolo zůstalo dole. V tom šíle-
ném vedru ho musíte odválet nahoru.  
Mrzela vás po tom všem bramborová 
medaile? 
Byli jsme šťastní, že jsme jako jediní dokázali 
přerušit hegemonii Kamazu. Z jejich čtyř nepo-
razitelných strojů jsme porazili alespoň jeden. 
Věřím, že do budoucna budeme ještě lepší.  

Aleš Loprais je jezdec v dálkových 
motoristických soutěžích. Narodil se 10. 
ledna 1980 v Olomouci, první Rallye Dakar 
absolvoval v roce 2006. V roce 2011 zvítězil 
v Rallye Hedvábná stezka. Je ambasadorem 
servisní sítě Q-Service společnosti Inter Cars. 
V loňském roce jel Dakar v týmu MAN, letos 
se pro tovární tým ještě rozhoduje. Aleš žije 
ve Frenštátě pod Radhoštěm, s přítelkyní 
Gabrielou mají syna Alexe. 

už víte, jestli lepší budete se značkou 
tatra nebo MAN?  
V této chvíli jednáme i s Ivecem. Zvažujeme 
všechna pro i proti. Zatím plánujeme testovací 
jízdy v Maroku a soustředění v Emirátech. Před 
naloděním na Dakar pojedeme i několik závodů.  
Kdy Dakar 2016 startuje? 
Většinou je to kolem 5. ledna, uvidíme, zda 
start bude v Buenos Aires nebo v Peru. 
Stíháte si při tak náročném závodě 
všimnout třeba krajiny? 
Zažil jsem nádherné jezero plameňáků. 
Podíval jsem se a vzápětí vymetl ohromnou 
díru. Jedete v rychlosti 150 km v hodině 
náročným terénem. Musíte hlídat cestu 
před sebou a nepřekročit rychlostní limit. 
Okolí téměř nezaznamenáte.  

Proč vás při tom všem Dakar tak fas-
cinuje? 
Při tom závodě spolykáte kila písku, zhub-
nete 6 – 7 kg. V kabině auta je 50 stupňů, 
venku ještě o 10 stupňů více. Jste narvaní 
v těžké nehořlavé kombinéze, pod ní stejně 
nepříjemné nehořlavé prádlo, hlavu a tělo 
máte potlučené od nárazů v kabině. V Da-
karu je ale zároveň síla, prestiž, odhodlání.  
Fascinuje mě tím, že je v něm nadšení, 
zaujetí, velký adrenalin, ale především 
obrovská radost.

„Při tom závodě spolykáte kila písku, 
zhubnete 6 – 7 kg. V kabině auta je 50 
stupňů, venku ještě o 10 stupňů více.  
Je v něm ale zároveň obrovská radost.“

Vybavení pro Rallye Dakar
• Karbonová helma – 33 000 Kč.

•  Ohnivzdorná kombinéza – necelých 30 000 Kč.

•  Volant v závodním kamionu potažený velbloudí kůží.  
Vydrží až tři roky. 

•  Speciální kinetické lano, vytrhne až 50 tun. 

•  60 náhradních pneumatik.

•  120 – 150 pneumatik zlikvidují při závodech ročně.

•  Výměna 150 kg těžké pneumatiky trvá 11 minut, s komplikacemi 20.

•  Závodní kamion váží 10 tun. V terénu „skočí“ do dálky 15 m, do výšky 2 m.
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ROK 2015 PŘINáŠí SMRŠť NOVýCH 
AUTOMOBILů – OD MíRNýCH FACELIFTů 
Až PO NETRPěLIVě OČEKáVANé 
PREMIéROVé MODELy. PRO SNAZŠí 
ORIENTACI VáM NOVINKy TENTOKRáT 
PŘEDSTAVíME HEZKy PODLE ABECEDy.

Začneme tedy u A – u italské Alfy Romeo. Její 
budoucnost není v poslední době zrovna jistá. 
Přesto se už 25. června začne blýskat na lepší 
časy. Automobilka oslaví 105. výročí a představí 
nový model Giulia. Po pěti letech tak vypustí 
na trh velkosériový vůz. Láká modulárním pod-
vozkem, karosérií od šéfstylisty Fiat Chrysler 
Automobiles i odlehčenou platformou. 

tétéčko roadster i nabušený Focus 
V Ingolstadtu se letos soustředí na facelifty 
zavedených modelů. Radost budou mít přízniv-
ci tétéčka, neboť se začátkem jara přichází třetí 
generace Audi TT v provedení roadster. Dvou-
místný vůz je nepatrně kratší než předchůdce, 
nabízí nová sportovní sedadla a možnost 
výběru ze dvou multifunkčních volantů. Z pře-

Jaro  
ve znamení novinek

Audi tt roadster

Alfa Romeo giulia

Ford Focus St
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hršle novinek od BMW se na přelomu března 
a dubna objeví na českém trhu faceliftovaná 
řada 1. Na první pohled ji poznáte podle no-
vých světel, nejvýznamnější změnu ale najdete 
pod kapotou v podobě třílitrových motorů. 
Zklamání fanouškům bavoráků možná přinese 
facelift řady 6. Úpravy sportovně luxusní série 
jsou totiž tak kosmetické, že budete muset 
vůz několikrát obejít, než si jich všimnete.

Ford vtrhl do jarní sezóny vozem, který jste 
si mohli objednat už v lednu, ale k mání je až 
od března. Ostré pětidveřové focusy se těší 
velké oblibě a nový Focus ST by neměl být 
výjimkou. Pod kapotou číhá revoluční změna 
– vedle benzinového dvoulitru o 250 koních 
můžete zvolit i diesel o stejném objemu a 185 
koních. Bohatá standardní výbava zahrnuje 
mj. dvouzónovou klimatizaci, polokožená 
sedadla nebo hliníkové pedály. A na cestě je 
také další fordovská lahůdka – legenda Mus-
tang poprvé vstoupí na evropský trh. I plno-
krevníka si můžete objednat už nyní.  

honda CR-V s desítkami inovací 
Jarní novinky se nevyhnou ani segmentu 
SUV. Sází na něj Honda, která výrazně 
modernizovala vůz CR-V. Ten přináší tolik 
inovací, že jde takřka o nový model. V čele 
úprav stojí nový turbodiesel zkombinovaný 

s taktéž novou devítistupňovou automatickou 
převodovkou. V nabídce zůstávají i původní 
motorizace. Perličkou se stal multimediální 
systém Honda Connect, kde může řidič 
na sedmipalcovém displeji sledovat třeba 
obraz displeje smartphonu. 

Další asijská automobilka od H, korejský 
Hyundai, pokračuje v agresivní strategii 
a vypouští jednu novinku za druhou. Na jaře 
přijde nová karosářská varianta druhé nej-
menší řady i20 s chytlavým označením Cou-
pe. Skloněné sloupky, zadní spoiler, výrazné 
prolisy… To vše dává třídveřáku sportovnější 
charakter. Na své si přijdou i excentrici, do-
koupit lze např. sedmnáctipalcová litá kola 
v oranžové barvě. 

z automobilky Mazda. Sází na atraktivní vzhled 
a vytříbenou techniku. Mezi malými auty patří 
k nejvýraznějším a nabídka čtveřice vyspělých 
čtyřválců je více než uspokojivá. Vylepšení se 
dočkají i vysoce hodnocené modely 6 a CX-5. 

Když se řekne Mercedes-Benz AMG GT, každé 
písmeno dává tušit, že na jaře vyjede ze Stutt-
gartu další mocné žihadlo. Nezapře příbuznost 
s extravagantním SLS, i když je usedlejší. 
Dlouhá kapota a záď připomínající Porsche 911 
jsou nejvýraznějšími prvky hliníkové karoserie 
o senzačně nízké hmotnosti 231 kg. Maximální 
rychlost překročí 300 km/h. Nabušené bude 
také nejsilnější Mini v historii značky. Třetí ge-
nerace John Cooper Works dostává do vínku 
čtyřválcový dvoulitr s turbem o 231 koních. 

Na cestě k zákazníkům je též ostřejší verze 
Peugeotu 308 nazvaná GT. Oproti starším 
verzím se vyznačuje vyššími výkony, přepra-
covaným podvozkem a výraznějšími doplňky. 
To platí pro hatchback i praktičtější kombík. 
Oprostit od minulosti se chce také nový Renault 
Espace. Zakladatel kategorie MPV má ambice 
stát se spíše crossoverem. Přesto nabídne vý-
hody velkoprostorových vozů: sedm míst nebo 
zavazadelník o 660 l. 

usedlé Subaru a nadupaný  
kombík golf 
Zřejmě v závěru jara se na trzích objeví nejno-
vější výtvor korejské značky Ssangyong s ná-
zvem Tivoli. Firma se malým SUV snaží o re-

Z portfolia britských výrobců spadá do jarních 
měsíců především facelift Jaguaru XJ. Původní 
verze z roku 2010 sklidila velký úspěch, nicmé-
ně čas běží a zákrok designérů přichází právě 
včas. Činili se i motoráři a v Jaguaru tak najdete 
hybridní jednotku složenou z dvoulitrového 
čtyřválce a elektromotoru. Kombinovaný výkon 
činí 334 koní. Korejská Kia zaujme třetí generací 
SUV Sorento, které klade důraz na větší pohodlí 
i bezpečnost posádky. Tři řady sedadel nebo 
dvojnásobek použité vysokopevnostní oceli 
oproti minulé generaci hovoří samy za sebe.

Atraktivní trpaslík od Mazdy 
i rychlý Mercedes 
Jarní slunce zasvítí i z Japonska, odkud do Ev-
ropy dorazí třetí generace nejmenšího modelu 

inkarnaci, kdy ji od bankrotu zachránil pouze 
vstup indického investora. 

Hlavní jarní hvězda Subaru, pátá generace Out-
back, má naopak růžovou budoucnost takřka 
jistou. Komfortní, stabilní, kvalitně vyrobený vůz 
s adaptivním tempomatem EyeSight – co si 
ještě přát? Snad jen více sportovního ducha, 
který se ze Subaru vytrácí… To Suzuki je věrná 
pověsti experta na malé vozy a na jaře to hodlá 
potvrdit modelem Celerio. 

V květnu přispěje troškou do mlýna i Volks-
wagen, který nabídne nadupaný kombík Golf R 
Variant vhodný také do terénu. Cílí na zákazní-
ky, kteří se ani po založení rodiny nechtějí vzdát 
sportovních ambicí. honda CR-V

Subaru Outback

Mercedes-Benz AMg gt
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VIVA LA 
MEXICO!

Vaše II. hranice
Vaše III. hranice Vaše IV. hranice

1x Olmeca
1x Olmeca 1x Olmeca

Pojďte si užít žhavou mexickou 
party s Inter Cars! Máme pro vás 
pravou tequilu, žebra, krůty 
i super gril. Vamos!

Akce platí pouze pro registrované zákazníky Inter Cars. Změna cen vyhrazena, obrázky jsou pouze ilustrační. 
Podrobná pravidla a podmínky akce vám sdělí příslušný obchodní zástupce.

Akce probíhá 
od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015.  

4x burger 

5x Los Žebros 
5x Los Žebros 5x Los Žebros 

1x krůta 

1x Olmeca

8x burger 

1x luxus gril

Vaše I. hranice
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Praktické�tipy

•  každých 10 kg nákladu navíc  
= 0,1 l/100 km,

•  podhuštěné pneumatiky  
= 0,5 – 0,7 l/100 km,

• střešní box = až 2 l/100 km,

•  otevřená okénka při rychlé jízdě  
= 0,3 až 0, 5 l l/100 km,

• přívěsný vozík = 1 l/100 km,

• špatný styl jízdy = 2 l/100 km.

Můžete ušetřit
Odborníci vám potvrdí, že plynulá jízda je zá-
kladem omezení spotřeby paliva. Zapomeňte 
za volantem i na to, že jste od přírody závodník 
a nezkoušejte, kolik váš tachometr snese. 
Rychlá jízda s sebou nese i vyšší spotřebu. 
Ve Španělsku si pravidlo vzali natolik k srd-
ci, že dokonce omezili rychlost na dálnicích 
na 110 km. Rozhodnutí místních politiků velmi 
ocenili zástupci ekologických organizací, ale 
nakonec i nadávající řidiči. Zjistili, že při delších 
cestách se jim daří výrazně ušetřit. Dobré je 
uvědomit si i další cennou radu – před závora-
mi, v kolonách a při delších stáních vypínejte 
motor. Určitě ale není od věci si pár rad a tipů 
před řízením připomenout.

NAšE tIPy
Zařaďte vyšší rychlost. Okamžitě po rozjez-
du zařaďte dvojku a pokračujte stále výš. Vyšší 
rychlost, základ úspory. U většiny motorů se dá 
jet na pětku třeba i při 1500 otáčkách.

Za volantem nezávoďte. Sice to s vámi ob-
čas může cukat, ale pokud dodržíte rychlostní 
limity, auto vám poděkuje nižší spotřebou. 

Vypínejte motor při každém stání. V ko-
loně, na křižovatce i u závor doporučujeme 
motor vypnout. Při jízdách po městě můžete 
promyšleným vypínáním ušetřit až 10 procent 
paliva.  Přibývají i auta se systémem Start-stop. 

Pozor na žrouty benzínu!
Rady pRo levnější jízdu existují. není to žádná velká věda. ne-
musíte kvůli tomu chodit do kuRzů ani si připlácet v autoško-
le hodiny teoRie navíc. chce to jediné – plynulou jízdu, zbavit 
se v autě zbytečných věcí a při řízení používat mozek. 

Vypne automaticky vždy, když auto stojí.

Opatrně s klimatizací.  Nebudete věřit, 
ale klimatizace je schopna spolknout až litr 
na 100 km. Nastavte teplotu vždy o 4 – 5 stup-
ňů nižší, než je teplota venkovní. Jsou-li venku 
tropické třicítky, v autě vydržíte při 25 stupních. 
Ušetříte palivo i chlazení.

Nevozte zbytečně střešní nosič. Zdá se 
vám zbytečné sundat v pondělí ze střechy 
nosič, když víte, že v pátek vyrážíte na hory? 
Děláte chybu!  Každý zbytečný kilogram váhy 
v autě zvyšuje spotřebu. Pečlivě se proto roz-
hlédněte a zbytečností se zbavte!

Z kopce jeďte se zařazenou rychlostí. 
Jedno ze starších pravidel – jízda z kopce se 
zařazenou rychlostí bez plynu znamená, že 
motor nespotřebovává žádné palivo. Nikdy ale 
motor nevypínejte! 

Jeďte v klidu. Nepravidelná prudká dupání 
na brzdu a plyn s sebou nesou úplně zbytečný 
výdej energie. Nejvíc paliva si motor bere při 
rozjezdu. Plánujte si proto své cesty v klidu 
a s dostatečným předstihem. 

Dbejte na stav pneumatik.  Na spotřebu má 
vliv nahuštění pneumatiky na horní hranici tole-
rance výrobce. Při podhuštění se spotřeba zvy-
šuje a zbytečně zabrat dostávají i pneumatiky.

Kupte kvalitní olej. Je to přímá úměra – kva-
litnější olej – nižší spotřeba a vyšší životnost 
motoru.

Záleží i na barvě. Nejvíc „berou“ černá a další 
tmavé barvy, nejméně stříbrná. V americkém 
Berkeley udělali pokus se stříbrnou a černou 
Hondou Civic. A v kabině černého vozu naměřili 
o 12 stupňů víc. Což je pro klimatizaci černé 
hondy pěkná porce benzínu navíc. A mimocho-
dem – červená se taky prodraží. Ale to hlavně 
proto, že si tahle barva vybírá „divočejší“ řidiče.

neJvětší 
žrouti  
benzinu  
& naFty
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Úspora nade vše
Mercedes-Benz Trucks patří v trendech úspory 
paliva mezi největší inovátory. Jeden z jeho 
posledních modelů Actros dokázal ve srovnání 
se svým předchůdcem spotřebu snížit až o 7 
procent. Mimořádně nízké celkové náklady 
se podařilo realizovat díky úzce propojeným 
službám, jak jsou např. standardně dodávaný 
telematický systém FleetBoard. K důmyslné 
spotřebě se přidaly i motory Euro VI. Jsou k dis-
pozici ve čtyřech třídách zdvihového objemu 
a v celkem 16 stupních výkonu od 175 kW až 
po 460 kW. Díky souhře těchto nově vyvinutých 
motorů se sníženou spotřebou a řadou dalších 
inovativních řešení je nový Actros na pomyslné 
špičce hospodárnosti trucků. Pokud je řeč 
o úsporách, nesmíme opomenout firmu MAN. 
Její MAN TGX EfficientLine 2 má v odborném 

TRUCK JE FENOMéN. DNEŠNí NOVINKy VE SVěTě 
TRUCKů SE SOTVA DAJí STíHAT. NESOU S SEBOU 
UNIKáTNí TECHNOLOGIE, DOKONALá ŘEŠENí, 
INOVACE V ÚSPORáCH PALIVA. VýROBCI INVESTUJí 
DO DALŠíHO VýVOJE VOZů OBROVSKé ČáSTKy. 
VěDí, žE SE JIM JEJICH INVESTICE VyPLATí. PRáVě 
PROTO, žE TRUCKy MAJí BUDOUCNOST.

IDEáLNí PRO MANéVRy
Pro pohyb v omezeném staveništ-
ním prostoru představila společ-
nost DAF jako novinku třínápravo-
vé tahače řady CF a XF se zadní 
řízenou vlečenou nápravou s jed-
nomontáží o nosnosti 7,5 tuny. Je 
umístěna přímo za hnanou třinác-
titunovou nápravou. Tahače se vý-
borně uplatní při manévrech v ome-
zených staveništních prostorech. 
Navíc jsou vybaveny nakládacím 
jeřábem za kabinou. Vozidla jsou 
moderním a efektivním pomocní-
kem, kterého oceníte při přepravě 
stavebních materiálů a strojů.
Společnost DAF nabízí u nových 
třínápravových tahačů řady CF 
a XF výběr mezi 10,8litrovým moto-
rem PACCAR MX-11 a 12,9litrovým 
motorem PACCAR MX-13 s výkony 
od 291 kW (396 k) do 375 kW (510 
k). V rámci programu DAF Transport 
Efficiency byla provedena důležitá 
vylepšení těchto motorů a v kom-
binaci s moderními technologie-
mi, jako jsou prediktivní tempomat 
s prediktivním řazením a režim Eco 
Mode, je možné dosáhnout úspo-
ry paliva až 5 %. Tahač řady CF se 
zadní řízenou vlečenou nápravou 
se dodává s kabinou Day Cab, Sle-
eper Cab nebo Space Cab, řada 
XF je k dispozici s kabinou Space 
Cab a Super Space Cab. Všechny 
modely jsou nyní ve výrobním pro-
gramu značky DAF.

světě přezdívku úsporný zázrak. Odpovídá 
ekologickým normám a spotřebuje méně paliva 
než kdykoliv předtím. Už MAN TGX Efficient-
Line v provedení Euro 5 stanovil pro spotřebu 
paliva nová měřítka. Díky optimalizaci hnacího 
ústrojí a neustálému vývoji v oblasti efektivity 
a zavedení tempomatů MAN EfficientCruise® se 
systémem GPS se ale MANu podařilo dosáh-
nout dalšího snížení spotřeby paliva asi o 2 litry. 
A to při dodržení podmínek přísné normy emisí 
výfukových plynů Euro 6. K dosavadní úspo-
ře 18 000 litrů připočtěte dalších 12 000 litrů! 
Reálná úspora vás ohromí při dlouhodobějším 
používání vozidla. TGX EfficientLine 2 je ideální 
vozidlo, které je schopné splnit nejnáročnější 
kritéria. V konkurenci s ohledem na ekonomické 
podmínky snadno obstojí. 

Maximální efektivita dopravy
Nízké provozní náklady a vysoký výkon jsou cha-
rakteristické i pro vozidla DAF. Model Euro 6 DAF 
XF se vyznačuje novým podvozkem, motorem 
Euro 6 PACCAR MX s nízkou spotřebou paliva, 
aerodynamickým tvarem kabiny a moderním 
prostorným interiérem. Při vývoji nové gene-
race motorů Euro 6 navázala společnost DAF 
na 12,9litrový motor PACCAR MX, který si v Ev-
ropě i v Severní Americe získal skvělou pověst 
pro svou spolehlivost, hospodárnost a vysoký 
výkon. Motor PACCAR MX-13 charakterizuje 
kombinace osvědčených moderních technologií 
a velkého množství technických inovací.

NOVINKy 
VE SVětě 
tRuCKů

Fenomén�truck
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Autosport

JE TO SíLA, PROTOžE KEN BLOCK JE DRIFTEROVý 
MáG A ZA VOLANTEM DOKážE NESKUTEČNé KOUSKy! 
SLABŠí POVAHy TUHNOU A MILOVNíCI RALLyCROSSU 
ZáŘí, KDyž KEN BLOCK SEDá ZA VOLANT. ZVLáŠť STR-
HUJíCí JSOU JEHO „GyMKHANy“. VIDEA, KDy S AUTEM 
PŘEDVáDí SVé UMěNí, MAJí NA yOUTUBE A SOCIáLNíCH 
SíTíCH DESíTKy MILIONů ZHLéDNUTí.

V hledáčku jeho zájmu se postupně objevují 
skateboarding, snowboarding, motocross 
i rallye. Všude se dral do popředí. V každé 
nové oblasti chtěl za každou cenu uspět.  
Kdo ale viděl Kenovy kousky za volantem, 
ten chápe, že kromě nových věcí jezdec rád 
pokouší i svůj vlastní osud!

 „Nováček roku“ hned po prvních 
závodech
Kariéru v národní rallye zahájil Ken s týmem 
Vermont Sports Car v roce 2005. V té době 
jezdil na Subaru WRX STi 2005. Jeho prv-
ní rallye byla Sno*Drif. Skončil na skvělém 
sedmém místě a během sezóny se neustále 
zlepšoval. Jako to ostatně dělá vždycky, jezdil 
i v rallye na maximum. Závěrem prvního roku 
soutěže získal prestižní ocenění Rallye Ameri-
ca Rookie of the year – „Nováček roku“. 

O rok později se už ale se Subaru umístil 
v národním šampionátu Rallye America 
na druhém místě a v roce 2007 už měl ze 
závodů rallye 19 medailí a 8 celkových vítěz-
ství. Talent od Boha, řidič se zlatýma rukama 
– novinové titulky se předháněly v superlati-

i do podnikání naplno. DC Shoes  byla sázkou 
na úspěch. Postupem doby ji koupila společ-
nost Quiksilver a dnes je její nabídka potřeb 
pro extrémní sporty skutečně špičková. Nebyl 
by to ale Ken, aby nehledal stále výraznější 
adrenalin. „Nebaví mě klid, stojaté vody,“ 
říká se svým rošťáckým úsměvem. „V životě, 
byznysu i za volantem mě baví stále něco 
zkoušet. Své možnosti, schopnosti, nové věci. 
Pořád mám nutkání posouvat hranice vlast-
ních možností. Těší mě, když se pokouším 
o zdánlivě nemožné a podaří se mi uspět.“  

Od bot k rallye
Ken má pěkné rysy, charisma a postavu 
urostlého chlapa. Pro miláčka Ameriky jsou to 
základní předpoklady. Navíc miluje adrenalin. 
Zajímá ho všechno, co je extrém, vybočení, 
šílenost. Bez rizika jakoby nebyl. A to má 
tenhle sedmačtyřicetiletý krasavec pohodový 
domov a ženu Lucy! 

Před lety s kolegou začínal s výrobou bot pro 
skateboardisty. Značka se jmenuje DC Sho-
es a jako do všeho ve svém životě šel Ken 
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vech.  V roce 2008 Ken národní šampionát 
vyhrál. Nebyl by to ale on, aby zároveň s rallye 
nezačal pokukovat po něčem novém. 

gymkhana aneb svět se zbláznil
Ken se rozhodl pro natáčení Gymkhana. 
Efektní show, absolutní pecka, která vám 
nedovolí se ani nadechnout. Každé jeho 
video má svůj příběh. Ve studiu, na sta-
veništi, ale dokonce třeba i v ulicích Los 
Angeles předvádí Ken kousky, nad nimiž 
zůstává rozum stát.  Slavný Američan jasně 
ukazuje, že nezná strach. Neexistuje nic, 
co by se bál vyzkoušet. Ve svých stále více 
populárních videích s autem, které žongluje 
mezi překážkami, roztřeseným divákům 
učaruje. Ken prokázal, že jeho pověst svě-
tového automobilového kaskadéra je bez-

zmíněné Gymkhana 7 v Los Angeles trvalo 
pět dní. Celý rok předtím ale probíhala 
intenzívní příprava, shánění nejrůznějších 
povolení, konzultace s policií a především 
zajištění její asistence. „Příprava byla oprav-
du velmi náročná,“ doplňuje sám Ken. „Vím, 
že divák, který sleduje 12 minut jízdy ulice-
mi města asi těžko pochopí, že úspěch není 
jen za volantem. Je obsažený především 
v dokonalé přípravě. Nikdy ji nesmíte pod-
cenit. Nesmíte propadnout dojmu, že vám 
se nemůže nic stát!“

Podstatou Gymkhany je nacpat do urči-
tého časového limitu co největší množství 
akrobatických prvků za volantem a obecně 
adrenalinových kousků. Řidič musí být 

tou 845 koní. Je vám asi jasné, že klasický 
mustang 845 koní mít nebude. Z Fordu  
pochází jen základ auta. Ostatní už je věcí 
nejmodernějších technologií. Auto umí 
řvát jako ďas a díky pilotovi i parádně pálit 
gumy. V autě najdeme i obří displej s uka-
zatelem zařazené rychlosti. Ale teď už je 
lepší se dívat….

Prázdné ulice, Čínská čtvrť, dokonce i slav-
né betonové koryto L.A. River a Hollywood 
se staly svědky Kenova umění. Automobil-
ka Ford natáčení sponzorovala a osamo-
cený Ford si spolu se svým pilotem mezi 
mrakodrapy vedl skutečně skvěle. 

NAJDětE SI KENA
Jeho profil najdete na facebooku – Ken Block (sportovec). Má pět a půl 
milionu příznivců. Na Kenových facebookových stránkách najdete nejen 
nové vozy a videa, ale i veškeré novinky jeho exkluzívní  módní značky 
Hoonigan.

www.youtube.cz – Ken v akci a jeho nová videa, která mají často více než 
70 milionů zhlédnutí. Gymkhana na youtube rozhodně vyzkoušejte, za-
toužíte je prožít! Ale jinak se pěkně držte při své jízdě dopravních předpisů 
a žádné vylomeniny. Ken Block je jen jeden!

konkurenční. Videa s ním na youtube nebo 
sociálních sítích denně sledují desítky milio-
nů diváků. Například veleúspěšná Gymkha-
na 7: Wild in The Streets of Los Angeles 
– měla za pouhé dva dny více než 8 milionů 
zhlédnutí! Která z hvězd showbyznysu se 
může pochlubit něčím podobným?

Praštěné kousky, nebo 
umělecký dojem?
Burácející motor, vřískající gumy, táhlé 
smyky, spousta kouře a především bravurní 
show mezi překážkami v ulicích prázdného 
města. U obrazovek zůstává člověku ro-
zum stát! Jen pro vaši informaci – natáčení 

dokonale připraven, vytvořit se svým vozem 
absolutně bezchybné soukolí. Na natáčení 
7. dílu série se podílel štáb se stovkou lidí 
a desítkami kamer. Rozpočet také nebyl 
nejnižší. Dvanáctiminutová honička ulicemi 
L.A. vyšla na více než milion dolarů. Natá-
čení také více než obvyklé bizarní kousky 
prezentovalo jistou snahu o umělecký do-
jem. 

Ford Mustang a vůně spálené 
gumy
Navíc tentokrát Ken nejel na závodním 
speciálu, ale vychutnal si upravený Ford 
Mustang z roku 1965, který má pod kapo-

Tým režiséra Bena Conrada ale dokáže 
v případě Gymkhany geniálně vychytat 
jakékoli prostředí. Například Gymkhana 6 
se odehrává na staveništi.  Block se svým 
vozem driftuje mezi stavebními stroji, vy-
hýbá se demoliční kouli a popírá veškeré 
zákonitosti zemské přitažlivosti. Kromě 
fenomenálního jezdce se na celkovém 
dojmu podílí ještě rallycrossový Ford Fiesta 
ST s parametry, které jsou v imperiálních 
jednotkách pěkně sladěné: 650 koní a 650 
lb ft. 

Zdá se, že Kena nedokáže zastavit vůbec 
nic. Je to fenomén. Showman, klidař, skvě-
lý řidič, miláček Ameriky a především – ge-
niální obchodník. 
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Pohled�za�kulisy

Proč právě downsizing?
Význam slova downsizing je jednoznačný – zmenšování objemu motoru. Už tady nastává 
ve vztahu ke klientovi první rozpor. V motoristech je hluboce zakořeněná představa velkého 
motoru, který jako jediný může zaručit dokonalý komfort jízdy. Downsizing ale v praxi podobné 
předsudky boří. Vede sice k snižování objemu a spotřeby, ale zdá se, že nesnižuje výkonové 
parametry ani uživatelský komfort. Kromě toho, že se sníží počet objemů a válců, využívají 
se při downsizingu moderní metody přeplňování. Dále přímý vstřik paliva, variabilní časování, 
zdvih ventilů a další moderní technologie. 

Větší motor – opravdu sázka na jistotu?
Uvažuje tak dost řidičů. Úplnou pravdu ale nemají. Větší motor má nejen větší hmotnost, ale 
i větší odpor setrvačnosti a větší třecí odpory. To vše vede k vyšší spotřebě paliva. Spalování 
velkého množství směsi je i logickým důvodem vyšších emisí výfukových plynů. Kromě emisí 
je nutné si připomenout i spotřebu. U atmosférických motorů je objem daný množstvím smě-
si, kterou dokáže motor nasát během každého sacího zdvihu. Pokud tlak vzduchu zvýšíme, 
dojde k nasání většího množství směsi. Motor s objemem 2,5 litru tak může být bez problémů 
nahrazen přeplňovaným motorem s objemem 2 litry. A pozor – při srovnatelných výkonových 
parametrech klesne spotřeba o cca 9 %. Sázka na jistotu, zdá se, je vsadit si spíše na downsi-
zing! 

Bojíme se nových věcí
Každá změna nemusí být k lepšímu. Podobným způsobem uvažuje většina řidičů. Po moto-
rech s výkonem a po úsporách sice touží, ale zároveň se každé novinky obávají. U nových 
vozů bude podobné dilema při nákupu záhy vyřešeno. Jiný motor už koupit možné nebude. 
Snížení emisí je trend moderní doby a opatření na snížení emisí CO

2 přijímá celý svět. Snížení 
spotřeby je rovněž lákavé. Obavy jsou hlavně z toho, že přeplňovaný motor, postavený podle 
downsizingu, je více namáhán tlakem ve válcích i teplotně a povede k zvýšenému opotřebení 
ložisek, praskání hlav válců a odfouklým těsněním. Obavy nejsou na místě, protože motory 
jsou na takové namáhání patřičně dimenzovány. 

Odborníci na téma downsizing diskutují, ale jednoznač-
ně se shodují v tom, že éra atmosférických motorů 
se blíží ke svému konci. Přichází etapa malých 
přeplňovaných motorů, které mají ve vztahu 
k řidičům jeden těžký úkol. Musí prokázat, 
že není třeba se jich bát.

Ano
✓ Úsporná jízda

✓ Nízká hladina hluku

✓ Komfort jízdy

✓ Menší setrvačnost motoru

✓ Menší zatížení přední nápravy

ne
✗ Chybí požitek sportovní jízdy

✗ Schází jasná gradace výkonu

✗  Pravou nohu na plynovém pedálu  
je třeba hlídat

V AUTOMOBILOVéM PRůMySLU JDE O NOVý TERMíN. 
ODBORNíCI HO VNíMAJí ROZPAČITě, ZáKAZNíCI SE 
S NíM MUSí SMíŘIT. BRZy NEBUDE JINé CESTy. POKUD 
JDE O SNIžOVáNí EMISí CO2, V TESTOVACíM CyKLU 
DOWNSIZING ZARUČENě FUNGUJE!  

Downsizing Ano i ne

DOwNSIZINg 
FRČí!
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DOwNSIZINg 
FRČí!

www.cs.commaoil.com

Britská společnost COMMA, která se specializuje na výrobu olejů 
a dalších kapalin souvisejících s automobilovým průmyslem letos slaví 50 
let od svého založení. Za tuto dobu si stihla vydobýt pevné místo mezi 
olejářskými společnostmi. Kvalita těchto olejů je mimo jiné testována 
při automobilových závodech (PalmerSport), kde jsou všechny provozní 
kapaliny COMMA podrobeny vysoké zátěži. 

Již nikdy nebudete muset složitě zjišťovat jaký olej použít do konkrétního 
automobilu. Stačí navštívit stránky www.commaoil.com (stránky jsou 
přeloženy i do češtiny), kde zadáte základní informace o automobilu, 
u kterého Vás zajímají provozní náplně (motorový olej, převodový olej, 
brzdová kapalina, atd.). Stránky Vám následně doporučí vhodný produkt 
COMMA s informací o servisních intervalech a množství náplně, které 
potřebujete. COMMA garantuje, že informace o použitých kapalinách 
jsou v tomto případě 100 % správné. Toto je možno zajistit díky tomu, 
že COMMA je registrovaná u ACEA (asociace konstruktérů evropských 
automobilů) jako výrobce OE, takže tyto oleje lze použít dle doporučení 
do automobilů bez ztráty jakékoliv záruky.

Nejnovější oleje COMMA

Plně syntetický olej určený zejména 
pro nejnovější automobily Ford 
s motory EcoBoost.
Objednací index: ECO-F 5W20 5L

Plně syntetický olej určený zejména 
pro hybridní automobily.

Objednací index: PRO-NRG 0W20 4L

Plně syntetický olej určený zejména 
pro nejnovější automobily VOLVO 
vyžadující specifikaci A5/B5.
Objednací index: VOLTECH 0W30 5L
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Jak�na�dopravní�přestupky

Dam za volantem to bylo výrazně méně – 
zhruba 5,30 %. Krutá pravda je taková, že 
kdo nasbírá trestných bodů 12, ten rok nesmí 
za volant. O jeden bod se u nás zasloužilo 
už přes půl milionu řidičů. Dnes už je laťka 
za přestupky nastavena ještě výš. Viníci začí-
nají rovnou na dvou bodech.

Kolik bodů vlastně mám?
Pokud nemáte úplně čisté svědomí a tudíž 
jistotu, vydejte se na nejbližší pobočku Czech 
Pointu. Právě tady vám vystaví výpis z bodo-
vého hodnocení řidiče. Stačí předložit doklad 
totožnosti a uhradit stokorunový poplatek. Je 
dobré to čas od času udělat. Nespoléhejte 
na to, že se nic neděje. Ztráta řidičského 
průkazu může potom přijít jako blesk z čisté-
ho nebe. 

Jak se to mohlo stát?
Přestupky, které stojí na špičce pořadí pro-
hřešků za volantem, jsou následující: pře-
kročení rychlosti v obci o méně než dvacet 
kilometrů v hodině (2 body), nepřipoutání 
bezpečnostním pásem (3 body), telefonová-
ní za jízdy (2 body).

Na paty těmto rekordmanům dýchají: Ne-
dání přednosti v jízdě (4 body), řízení pod 
vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky  
(7 bodů), řízení motorového vozidla, aniž 
byste byli držiteli příslušného řidičského 
oprávnění (4 body), překročení povolené 

rychlosti v obci o dvacet kilometrů v hodině 
a více (3 body), překročení povolené rych-
losti mimo obec o víc než 10 kilometrů, ale 
méně než 30 kilometrů v hodině (2 body), 
překročení povolené rychlosti mimo obec 
o 30 kilometrů v hodině a víc (3 body).

Ministerstvo dopravy eviduje každého půl 
roku téměř 140 000 dopravních přestupků. 
Tak se honem zamyslete a návštěvu Czech-
Pointu neodkládejte!

Řízení blokové, příkazní  
nebo správní
Základem je, že každý dopravní přestupek, 
který se vám podařil a dostanete za něj 
trest, s vámi musí někdo projednat. Kon-
krétně v praxi to znamená, že s vámi bude 
vedeno blokové, příkazní nebo správní 
řízení. 

Přestupek je možné projednat do jednoho 
roku od spáchání. Pokud se jeho projednání 
nestihne, je promlčen. Na rozdíl od přestup-
ku, který právní moci nabývá do jednoho 
roku od jeho spáchání, blokové řízení nabý-
vá právní moci okamžitě. 

Přestupek s policistou můžete vyřešit 
na místě v rámci tzv. blokového řízení. Po-
kutu dostanete bezprostředně po spáchání 
přestupku. Jestliže s blokovým řízením 
souhlasíte, ztrácíte možnost odvolání proti 

NEJSOU BODy JAKO 
BODy, ZABODOVAT 
MůžETE VE SPORTOV-
NíM ZáVODě I NA PRA-
COVNí PORADě. ZABO-
DOVAT MůžETE DOMA 
TIPEM NA SUPER DO-
VOLENOU NEBO KOUPI 
NOVéHO AUTA. HORŠí 
JE JINá SBíRKA BODů 
– ZA DOPRAVNí PŘE-
STUPKy.

už devět let mezi námi
Přesně devět let už sbíráme trestné body kvůli 
dopravním přestupkům. Zpočátku jsme si na ně 
obtížně zvykali, ale ani dnes úplně jasno nemá-
me. Kdy mi bod přistane na mém dosud čistém 
skóre? Dá se nějak odmazat? Jak se vůbec 
dozvím, že můj bodový příděl už je definitivně 
vyčerpán? Kdo mi poradí? Pokusíme se být 
vaším mini průvodcem světem trestných bodů. 

Do loňského roku si nechvalný rekordní plný 
počet bodů zasloužilo téměř 39 000 řidičů. 

Vše o trestných bodech
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udělení pokuty. Automaticky se vám také 
připíšou trestné body – nikdo vás o tom 
nemusí ani informovat. Na druhou stranu 
vám může být útěchou, že uložená sankce je 
obvykle výrazně nižší než ve správním řízení.

Máte právo nesouhlasit
Pokud máte smůlu a dopravní přestupek 
jste jednoznačně spáchali, doporučujeme 
vám na blokové řízení kývnout. Jiná situace 
je, pokud dobře víte, že jste v těsné blízkosti 
nebezpečné dvanáctibodové hranice. V tom 
případě vám radíme jediné – blokové řízení 
odmítněte!

Následuje správní řízení, kde vám sice hrozí 
řádově vyšší pokuta, ale budete mít mož-

nost se poradit s právníkem a účinněji se 
hájit. Blokové řízení se vyplatí odmítnout 
i v případě, že se vám blíží termín odepsání 
čtyř bodů za rok bez přestupku. Právo ne-
souhlasu máte ale nejen vy. Stejným právem 
disponuje i policista, který u spáchání vaše-
ho přestupku zasahuje. I on může nesou-
hlasit a má právo přestupek poslat rovnou 
do řízení správního. 

Labyrint řízení – vyplatí  
se příkazní
Z předchozích slov se vám může zdát, že 
řízení jsou bludiště, z nichž je složitá cesta 
ven. Nabízíme vám proto i variantu příkazní-
ho řízení. Jako řidičům se vám vyplatí, úřed-
níkům naopak šetří čas.

tři roky ve vězení
Platný řidičský průkaz je základní podmínka 
jízdy. Kdo nemá platný řidičák a sedne 
za volant, dopouští se maření výkonu 
úředního rozhodnutí. Sazba za tento trestný 
čin jsou až tři roky vězení.

Pokud o spáchání přestupku není pochyb, 
nebo když vás například zaměří radar a za-
chytí kamera, může úřad zvolit variantu 
zrychleného řízení. Nedostanete pozvání 
k ústnímu projednání přestupku, ale rov-
nou dostanete Příkaz k zaplacení pokuty. 
Finanční částka v tomto řízení odpovídá 
blokové pokutě za přestupek (je nižší než 
ve správním řízení ). Na zaplacení dostanete 
patnáct dní. Bodovému postihu se vyhnete, 
pokud se vám podaří zaplatit ve stanovené 
lhůtě a ušetříte i tisícikorunu za náklady 
správního řízení.

Když s příkazem nesouhlasíte, můžete po-
dat odpor – podobně jako odvolání u správ-
ního řízení má odkladný účinek. Po podání 
odporu následuje klasické správní řízení.

umazané body
Je opravdu možné body umazat. Postačí 
rok po připsání bodů za spáchání přestupku 
(čili rok po pravomocném rozhodnutí úřadu) 
žádný další trestný bod nedostat. Odečtou 
se vám poté automaticky čtyři body. V pří-
padě, že máte třeba jen dva, klesne počet 
na nulu – do mínusu se dostat nemůžete. 
Domníváte se, že roční doba je na vás příliš 
dlouhá? 

V tom případě, nebo pokud se blížíte k hra-
nici 12 bodů a máte obavy, že o řidičák 
přijdete, je tu pro vás jedna možnost. Jsou 
jí akreditovaná školení bezpečné jízdy. Ode-
čtou se vám za ně tři body – využít nabídky 
můžete vždy jednou za kalendářní rok. Pod-
mínkou je, že ke dni ukončení školení nebu-
dete mít v registru řidičů zaznamenáno víc 
než deset trestných bodů. Mezi nimi navíc 
žádný šesti a vícebodový exemplář. 

Co když se vybodujete
Stát se to může. V takovém případě vám 
městský nebo obecní úřad pošle doporuče-
ný dopis s oznámením, že rok nesmíte řídit 
a do pěti dnů musíte své řidičské oprávnění 
odevzdat. Někoho může napadnout, že 
neodevzdání řidičského průkazu a metoda 
dělání mrtvého brouka jsou také řešení. 
Rozhodně je nedoporučujeme. V tako-
vém případě vám hrozí pokuta až do výše 
30 000 Kč.
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Kotouč a destičky pro vaše  
bezpečí
Brzdový kotouč, který svírají brzdové destič-
ky z obou stran, se otáčí společně s diskem 
kola. Stisknutím pedálu řidič spouští tření, 
které způsobí zpomalení vozidla. Je pravda, 
že existenci brzdových destiček i kotouče 
v autě už vnímáme spíše jako automatickou 
záležitost. Při objednání jejich výměny proto 
nemáme problém obrátit se na nezávislé 
opravce a rychloservisy. Právě brzdy ale 
musí být v dokonalém stavu. Jejich servis je 
proto třeba vybírat s maximální pečlivostí. 

Když se kotouč kroutí
V užívání brzdových kotoučů jde o poměrně 
častý problém. V případě razantního využí-
vání mohou často být zejména přední brz-
dové kotouče ke kroucení náchylné. S tímto 
jevem úzce souvisí i opotřebované brzdové 

destičky. Zkroucené kotouče a opotřebo-
vané destičky znamenají pro majitele vozu 
latentní hrozbu! Mohou být příčinou nežá-
doucí změny směru vašeho auta. Dávejte 
proto dobrý pozor na případné pískání nebo 
ubývání brzdného účinku brzd. V případě, 
že podobný problém zaznamenáte, s ná-
vštěvou servisu ani na okamžik neváhejte!

Musí se správně zajet
Po pořízení nového brzdového kotouče 
počítejte s tím, že prvních 200 až 300 km 
jízdy bude klíčových. Brzděte proto v tuto 
dobu jen zlehka. Materiál destičky a kotou-
če totiž vzájemně prorůstá a brzdný účinek 
proto není na nejvyšší úrovni. Jestliže máte 
pocit, že čas na zajetí kotoučů nemáte, 
vyzkoušejte zhruba 2 km dlouhou jízdu jen 
s lehkým užíváním brzd. Kotouče postupně 
ohřejete. Nezpůsobíte jim teplotní šok jako 

v případě, kdy začnete prudce brzdit ve vy-
soké rychlosti a se studenými brzdovými 
kotouči. Kotouče potřebují pro správné za-
jetí dostat prostor. Teplotní šok způsobený 
intenzívním brzděním ve vysoké rychlosti se 
studenými brzdovými kotouči brzdy trvale 
poškodí. Správné zajetí funguje naopak 
jako ochrana.

už mají změřenou teplotu?
Sledování teplot brzdových kotoučů je 
dalším předpokladem bezpečné jízdy. Nej-
jednodušší metodou je použití termogra-
fické barvy. Vnitřní teplota disku by neměla 
překročit 630 stupňů Celsia. Brát teplotu 
do úvahy a zároveň dbát na správný styl 
jízdy pro vás znamená, že brzdové kotouče 
ochráníte před zbytečnou námahou. Vaše 
snaha se vyplatí. Jízda bude plynulá a bez-
pečnější.

Kontrola brzd

Musí být pravidelná. Zahrnuje 
demontáž brzdových kotoučů, 
kontrolu jejich povrchu (přehřá-
tí, popraskání) a kontrolu brzdo-
vých destiček (vážnější trhliny). 
V  případě podezření na  větší 
trhliny na  destičce je ji třeba 
zpracovat jemným brusným pa-
pírem. Může jít jen o pórovitost, 
která na  roz-
díl od  trhlin 
po  zpracová-
ní zmizí.

Funkční brZdy jsou jedníM 
Ze Základních předpokladů 
beZpečné jíZdy. ZnaMená 
to: Ve Věci Výběru destiček 
a kotoučů do brZd Vašeho 
VoZu V žádnéM případě 
nedělejte koMproMisy.

Jak vybrat správné  
brzdové kotouče

Praktické�tipy

Navštivte nejbližší Q-SERVICE, kde vám 

pomohou doporučit nejvhodnější brzdové 

kotouče pro váš vůz. najděte si svůj nejbližší 

servis na www.q-service.eu
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Stěrače stírají, klimatizace chladí
Parafrázovat kultovní film Vrchní, prchni  sice 
můžeme, ale nezměníme nic na tom, že 
objektivně klimatizace řidiče příliš nezajímá. 
Dokud chladí, jde mimo náš zájem. Je to ale 
chyba, protože klimatizace potřebuje stejnou 
péči jako jiná část vozu. Obvykle ani při běž-
ném provozu nepoznáte, že účinnost klimati-
zace se ztrácí. 

Nenechte se proto ukolébat do stavu, že 
dokud vše funguje, je to v pořádku. Chla-
dicí médium R134, které náplň klimatizace 
tvoří, ubývá pomalu, ale s jistotou. Zhruba 
jde o ztrátu 5 – 25 %. Je to právě tlaková 
ztráta, která nakonec chod systému zastaví. 
Na ztrátu chladiva nemá vliv značka vozu ani 
jeho stáří. Na vině jsou vlastnosti vysokotla-
kého systému, množství těsnění a poréznost 
trubek dílů, z nichž se systém skládá.

Klimatizace si péči zaslouží
Přinejmenším jednou za dva roky, ideálně 
ale vždy před nástupem jarní a letní sezóny, 
klimatizaci péči dopřejte. V servisu dohlédnou 
na plnění a kontrolu množství chladiva v kli-
matizačním okruhu. Zaplatíte pevný poplatek 
plus cenu doplněného chladiva, kterou určí 
jeho množství. Správně ošetřená klimatizace 
má vliv i na další komponenty vozu. Nižší než 
předepsané množství náplně klimatizace dost 
významně zatěžuje kompresor. Snižuje se tím 
jeho životnost. Pravidelná odborná péče tak 
prospívá nejen klimatizaci vašeho auta, ale 
projeví se na celkové kondici vozu. 

Jde i o vaše zdraví
Klimatizace vozu reaguje na bakterie a plísně 
jako mucholapka. Příčinou je fakt, že na jejích 
součástech se usazuje vlhkost. Bakteriím 
a plísním se ve vlhkém prostředí daří a proto 

JARO VětšINA Z NáS OčEKáVá S NADšENíM, 
u MOtORKáŘů tO PLAtí DVOJNáSOB. MAJItELé VOZů 
ALE čAStO V RáMCI PŘíPRAV NA CESty PODCENí 
JEDNu DůLEžItOu VěC. NEZAPOMEňtE PROtO PŘI 
CEStě DO SERVISu DOPŘát PéčI I KLIMAtIZACI. 

jich v klimatizaci sídlí často až 7x více než 
ve venkovním prostoru. 

Stačí pak spustit ventilátor a problém je 
na světě. Nebezpečné mikroorganismy si 
bez problémů plují do vnitřku vozidla, kde 
je vzápětí vdechuje posádka auta. Zvlášť 
pro malé děti je toto setkání s odvrácenou 
tváří klimatizace nebezpečné. 

Nečekejte proto na zápach z klimatizace. 
Je prvním varovným signálem. Postupně 
vás začnou pálit oči, v krku, citlivější jedinci 
pocítí výrazné nutkání ke kašli. Tehdy už je 
třeba provést antibakteriální ošetření funkč-
ních částí klimatizace a interiéru vozu. 

Příprava 
klimatizace  
na jaro

nAše tipy pro vAši  
klimAtizAci

•  Auto stojící na přímém slunci 
před zapnutím klimatizace 
pořádně vyvětrejte. šetříte 
práci klimatizaci i motoru. 

•  V teplu vypněte klimatizaci 
pět minut před opuštěním 
vozu. Do auta nechte proudit 
teplý vzduch. Neutrpíte tím 
teplotní šok. 

•  Rozdíl mezi teplotou venku 
a uvnitř vozu by neměl být 
vyšší než 6°C. Dodržujte jej, 
jinak zbytečně riskujete na-
chlazení.

V dubnu 

  

V Q-SERVICE. naVštIVtE 

nEjblIší Q-SERVICE.

VíCE na www.Q-SERVICE.Eu
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Zařadit se do mezinárodní sítě profesionál-
ních nezávislých autoservisů znamená prestiž 
a jistý závazek. Musíte splnit přísná vstupní 
kritéria na technologické vybavení, kapa-
citu oprav i klientské zázemí. Je patrné, že 
kladenský servis náročné podmínky splnil. 
Zajímalo nás proto, jaká je úroveň jednot-
livých součástí systému Q-SERVICE? Jak 
si vedou? S jakými problémy se potýkají? 
Jakým způsobem vyjdou vstříc například 
ženám řidičkám, které nejsou zrovna fanyn-
kami motorů, ale auto vnímají pouze jako ryze 
účelovou věc? 

Servis Autoslužby Trojan najdete v příjem-
né části Kladna v Příční ulici. Jako ženu 
mě v první chvíli zaujala čistota v dílně, 
pohoda a zvláštní klid. Chvíle, kdy se při 
vstupu do autoservisu necítíte nepatřičně. 
Nepřipadáte si jako vetřelec, outsider nebo 

ZNAČKA Q-SERVICE Má JASNOU VyPOVíDACí 
HODNOTU. ZNAMENá ZAŘAZENí DO MEZINá-
RODNí SíTě PROFESIONáLNíCH NEZáVISLýCH 
AUTOSERVISů, ALE I ZáRUKU SLUžEB NEJ-
VyŠŠí KVALITy. NAVŠTíVILI JSME SERVIS AUTO-
SLUžBy TROJAN KLADNO, KTERý JE SOUČáSTí 
SíTě Q-SERVICE. NA VLASTNí OČI JSME SE 
PŘESVěDČILI O TOM, žE V NáROCíCH NA DO-
KONALé SLUžBy JEDNOZNAČNě OBSTOJí.

Reportáž
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totální mimoň. Mechanici se na vás nedívají 
s despektem, ale laskavě a s velkou mírou 
pochopení.

„Snažíme se už při vstupu zákazníka od-
hadnout a přizpůsobit mu nabídku našich 
služeb“, vysvětluje s úsměvem majitel servisu 
Stanislav Trojan. „Pokud přijede do servisu 
dáma nebo i méně znalý muž řidič, předpo-
kládáme, že má alespoň základní povědo-
most o tom, co jeho autu schází. Alespoň 
rámcově tuší, kde je problém. Vzápětí 
nabídneme diagnostiku vozu, rychlý servis, 
domluvíme se na termínu opravy a nabídne-
me zapůjčení náhradního vozidla po dobu 
opravy.“

Díky tomu, že kladenský autoservis je sou-
částí sítě Q-SERVICE, zaručuje zákazní-
kům jednu velice podstatnou věc. Náhradní 
díl, který se objedná do 18. hodin večer, 
bude do servisu dodán nejdéle do ranních 
hodin následujícího dne. „Být součástí 
sítě Q-SERVICE pro nás znamená záruku 
silného partnera. V současném světě je to 
v našem oboru velice zásadní věc,“ dodává 
Stanislav Trojan. „Možnost využít služeb 
skladů Inter Cars v dodávce náhradních dílů 
je pro nás jasným krokem vpřed. Je to jistota 

Pomocník jménem Motointegrator 
Motointegrator je internetový obchod, který 
společnost Inter Cars spustila v roce 2010. 
Nabízí nejen náhradní díly, ale i přehled 
autoservisů a služeb, které každý motorista 
může využít. Zajímalo nás, jak vnímá Sta-
nislav Trojan jeho konkrétní přínos v praxi.  
„Mrzí mě, že zákazníci jeho služeb nevyu-
žívají daleko víc,“ říká. „Je to velká škoda, 
protože Motointegrator je zárukou moder-
ních, snadno dostupných a rychlých služeb 
pro motoristy. Určitě by bylo dobré, aby 
k zákazníkům pronikl s daleko větší razancí 
a stal se jejich skutečných pomocníkem 
a spolehlivým partnerem. V dnešní době 
jsou e-shopy jasným trendem. Věřím, že 
Motointegrator má stále budoucnost před 
sebou.“

Stanislav Trojan si cení především rychlé 
dostupnosti náhradních dílů, kterou právě 
spolupráce se společností Inter Cars zaru-
čuje. Pokud se ho zeptáte, jaký vůz pro něho 
v rámci opravy může znamenat problém, 
s úsměvem odpoví, že francouzské vozy. 
Občas je problém i s náhradními díly pro vozy 
asijské provenience, ale vše se obvykle daří 
vyřešit do druhého dne. 

Na druhou stranu si vychutnává tovární 
značky VW, ŠKODA, AUDI a SEAT. Zdejší 
autoservis se na ně specializuje. Náš dojem 
z návštěvy autoservisu Autoslužby Trojan je 
jednoznačně velice příznivý. Je patrné, že 
Q-SERVICE má na Kladně důstojného zá-
stupce.

a pro zákazníka samozřejmě i záruka služeb 
na nejvyšší úrovni.“

Bloková výjimka platí 
Bloková výjimka (EU č. 461/2010) vychází 
z evropské legislativy a nabízí motoristům 
daleko širší záběr služeb autoservisů. Podle 
ní totiž platnost záruky nesmí být podmíněna 
opravou ve značkovém servisu. Právě bloko-
vá výjimka tudíž umožňuje nezávislým auto-
servisům, jakým je např. Q-SERVICE Trojan, 
provádět záruční opravy značkových vozů. 
Při opravách vozu dodržují stejné postupy, 
jaké nařizují výrobci, používají originální nebo 
výrobci doporučované díly, mají stejnou dia-
gnostiku... Ano, jednou věcí se obvykle tyto 
servisy liší. Jsou proti těm tzv. „značkovým“ 
až o 30 % levnější!

„Je jasné, že prodejci nemají zájem své zá-
kazníky s blokovou výjimkou seznámit“, říká 
Stanislav Trojan. „Doporučují raději vlastní 
firemní servisy, nepřiznají, že zákazník má 
na výběr z daleko širšího spektra služeb. Je 
to věc, která nás obecně velice trápí. Nabí-
zíme rychlé, kvalitní služby a majitelé nových 
vozů často ani netuší, že záruční opravy mo-
hou absolvovat i u nás. Mohou si sami vybrat, 
kde a jakým způsobem se jim o jejich vůz 
ideálně postarají. Často ale o svých možnos-
tech nemají ponětí. Nedostanou při nákupu 
vozu odpovídající informace.“

Nejen záruční oprava, ale i z pohledu zoufalé-
ho motoristy, který urychleně hledá pomoc, je 
nabídka sítě autoservisů Q-SERVICE hotová 
mana nebeská! Zkuste si představit motoris-
tovu noční můru. Ocitnete se sami s nepo-
jízdným vozem v neznámém městě. Zejména 
večer jste nahraní! Na Kladně máte jistotu, 
že záchytný maják je funkční. Domluvíte se 
s místními mechaniky a náhradní díl je díky 
skladovému zázemí společnosti Inter Cars 
do rána k dispozici. 

„Skutečně myslíme na to, abychom byli našim 
klientům po ruce. Nabízíme jim zázemí, jistotu, 
že jsme tu pro ně stále,“ vysvětluje Stanislav 
Trojan, zatímco konzultuje s jedním z techniků 
nový problém na dílně. Vše probíhá v klidu, 
dalo by se dokonce říci – decentně.

S. Trojan: „Skutečně myslíme na to, abychom byli našim klientům co nejblíže.“

Inter Cars Group
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TENTOKRáT JSME SI V NAŠEM 
TESTU POSVíTILI NA NOVINKU 
HyUNDAI i20. AUTO, KTERé 
NA TRH PŘICHáZí S VELKýMI 
AMBICEMI – A SPECIáLNě 
NA ČESKý TRH, KDE JE JEHO 
NEJBLIžŠíM KONKURENTEM 
FABIA.

Vymazlené autíčko! 
Fabie se má čeho bát!
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Bez velkého napínání musíme konstatovat 
jednu věc: tohle auto je zatraceně povedené 
a vymazlené. A když k tomu přidáme 5 let 
záruku bez omezení ujetých km, 5 let asis-
tenční služby, 5 let kondiční prohlídky – to vše 
v pořizovací ceně, je tady zaděláno na oprav-
du zajímavý souboj.

Design 
Na první pohled je tu znát, že Peter Schreyer, 
ředitel Hyundai Motor Group zodpovědný 
za design, se snažil nové i20 vtisknout jasně 
evropskou tvář. Povedlo se mu to. A to nejen 
proto, že i20 vyhrála prestižní cenu iF Design 
Award v disciplíně Produkt – kategorie Auto-
mobily/Vozidla. Nová i20 by klidně mohla zářit 
i s logem audi (ostatně Peter Schreyer audiny 
před pár lety designoval a přetáhnout ho 
do Hyundai se Korejcům rozhodně vyplatilo, 
i když to stálo pořádný balík).

Čisté linie, které evidentně časem nebudou 
příliš zastarávat, výrazná „tlama“ přední mas-
ky, která zaujme na první pohled, LEDky pro 
denní svícení tvořící jakési „obočí“ nad světly 
a celkově velmi dynamický design – prostě 
moderní auto se vším všudy. A když už je řeč 
o designu a karoserii, ta je ze 42 % vytvořena 

z ultrapevnostní lehké oceli (u minulé gene-
race i20 to bylo jen 16 %), což se projevilo 
na její podstatně nižší váze. Dost ale o de-
signu, ten bude vždy subjektivní, ale tenhle 
Hyundai je švihák!

Interiér 
Prošel stejně radikální změnou jako vnější 
kabát. Uvnitř můžete volit ze čtyř barevných 
kombinací, my jezdili se slušivou hnědo-
černou, ale velmi pěkná je i „holubí“ modř. 
Za příplatek můžete mít i posuvnou panora-
matickou prosklenou střechu, mezi konku-
renty největší. V Hyundai i20 najdete dostatek 
odkládacích prostor na drobnosti, před řadicí 
pákou bez problémů odložíte i velký telefon, 
do výplní dveří se vejde 1,5 l PET lahev. Dí-
lenské zpracování je na velmi vysoké úrovni, 
na řadě míst najdete měkčené plasty obvyklé 
spíše pro vyšší třídy. Modře podsvícený stře-
dový panel nabízí kromě přehrávání CD a MP3 
(nechybí USB vstup) také Bluetooth konektivi-
tu – bez problému tak získáte handsfree pro 
svůj mobil. V základní výbavě nechybí šestice 
airbagů a bezpečnostní prvky typu stabilizace 
ESP a asistenta pro rozjezd do kopce, v těch 
vyšších se objevují i v této třídě málo vídané 
věci, jako jsou couvací kamera ve zpětném 
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zrcátku, vyhřívaný volant nebo hlídač vyjetí 
z jízdního pruhu. 

Prostor 
A teď, oč tu běží nejvíce – prostor! Nový mo-
del je s délkou 4035 mm o tři a půl centimetru 
delší než první generace. Prostor pro cestující 
vzadu se zvětšil díky nárůstu rozvoru náprav 
o 45 mm. Místo pro posádku uvnitř je dokon-
ce větší, než měla první octavia! Vzadu se 
usadí bez problémů tři dospělí. Je to tak jedno 
z mála pětimístných aut v této třídě. Velkorysá 
podpora stehen a příjemně měkký podklad 
patří mezi další argumenty, proč novou i20 řa-
dit mezi mistry prostornosti a pohodlí. Stručně 
řečeno, tohle auto není jen pro „prcky“, ale 
v pohodě se v něm svezou i 180 cm vysocí 
jedinci a nebudou trpět. Vyzkoušeli jsme 
na vlastní kůži, pardon, těla. Zavazadlový pro-
stor přináší 326 litrů (s rezervním kolem o 25 
litrů méně), zavazadelník je širší, ale mělčí než 
třeba u nové fabie (menší je jen o 4 l). Poho-
dlně se ale do něj vejde vše, co potřebujete. 
I při cestách na delší dovolenou u moře.

Vzhůru na silnici 
Hyundai i20 má skvěle vyladěný podvozek, kte-
rý je komfortní a zároveň díky němu auto velmi 
dobře „sedí“ za každé situace. S motorizací, 
kterou jsme měli k dispozici (1,2 DOHC 16V, 
55 kW), to rozhodně není závodník, ale ruku 
na srdce, kdo by to od tohoto motoru očeká-
val? Zaujme kultivovanost chodu motoru, hluk 
do kabiny proniká opravdu jen při jeho vyšším 
vytáčení. Nejlépe se k motoru hodí klidná a ply-
nulá jízda po rovině, ať už je to po městě, mimo 
něj nebo na dálnici. Kopce mu dávají trochu 
zabrat a lehce v nich ztrácí dech. Výrobcem 
udávaná spotřeba pod pět litrů nemusí být 
sci-fi, ale my jsme jí vzhledem k svižné jízdě 
s častým vytáčením motoru nedosáhli. Stručně 
řečeno – jízdní vlastnosti nové i20 jsou velmi 
slušné a na úrovni konkurentů ve své třídě. 
I v tomhle ohledu je to auto víc než povedené.

Náš verdikt 
Hyundai i20 bude určitě nejčastěji porovnáván 
s Fabií. Ostatně proti ní se odvážně vyme-
zuje i v reklamě. Vypovídají o tom i slogany 

Testovaný model:

hyundai i20

1.2 DOhC 16V

Počet dveří: 5

Zvihový objem motoru:  
1248 cm3

Druh paliva: 95 NAt – benzin

Výkon: 55 kW

Kroutící moment: 121 Nm

Max. rychlost: 170 km/h

Průměrná spotřeba dle výrobce: 
4.8 l/100 km

Cena od 239 990 Kč

Nejdospělejší rodinný vůz a o Třídu kvalitnější 
než ostatní. I když v sobě sebereme veškerý 
patriotismus a fakt, že Fabie se vyrábí v Mladé 
Boleslavi a Hyundai i20 v Turecku... no... tohle 
je opravdu těžký souboj. Hyundai dokazuje, že 
auta umí dělat čím dál lépe. A zdá se, že tohle 
ještě rozhodně není jeho poslední slovo. Pro 
nás motoristy je to jen dobře. Konkurence je 
zdravá a díky ní si můžeme vybírat z opravdu 
velmi kvalitních vozů. A nový Hyundai i20 k nim 
rozhodně patří.
Vůz zapůjčila společnost hyundai Motor 
Zlín, zastoupená panem Jaroslavem Zlá-
malíkem. Děkujeme! www.zlin.hyundai.cz



Tuning

 Fenomén zvaný  
tuning

Tuning ale rozhodně není o tom „pohrabat 
se“ v autě a „nějak to vyladit“. Je to cílená 
úprava vozu, aby lépe vyhovovala potřebám 
řidiče či majitele. To znamená, že ještě před 
samotným tuningem musím mít jasno, co 
hodlám na autě změnit a proč. Může se to 
týkat designu, výkonu, doplňků... Přinášíme 
pár tuningových tipů, kterým můžete svého 
miláčka vyladit.

Kola 
Dobrý nápad a patřičně viditelný je nahradit 
malá kola s velkou světlou výškou většími 
s nízkým profilem a současně mírně větší 
šířkou. Sníží se tím rotační hmoty, vůz se 
bude méně naklánět při ostřejší jízdě a proje-
ví se to i na vyšší stabilitě. Samozřejmě něco 
pro znamená i něco proti – v tomto případě 
větší přenos rázů do karoserie a z toho 
vyplývající menší pohodlí jízdy.

Plynokapalinové tlumiče 
Sportovnějšímu vyladění vozu pomůže in-
stalace plynokapalinových tlumičů tvrdších 
per. Auto líp sedí, drží v zatáčkách, ale opět 
– pohodlí jízdy se tím fakt nevylepší.

Sportovní vzduchové filtry 
Původní papírová vložka od výrobce se dá 
snadno nahradit vložkou bavlněnou, která 
má větší propustnost. Výrobci uvádějí navý-
šení průchodnosti vzduchu až o 40 %  a zvý-
šení výkonu až o 12 %. Rozhodně se zlepší 

akcelerace a pružnost motoru, navíc filtr lze 
po umytí použít opakovaně. Údajně se sníží 
i spotřeba paliva, ale kvůli tomu si obvykle 
tento filtr člověk nepořizuje.

Vyladěný výfuk s rezonátorem 
Kromě designu se tuningový výfuk méně 
zanáší karbonem a má menší odpor. A jasně, 
jde taky o zvuk! Navíc, pokud je výfuk oprav-
du správně vyladěný, zvýší výkon o 5 až 15 
kW. K vyššímu výkonu pomůže také rezoná-
tor, který zajistí lepší odvod plynů z výfuku 
a tím zajistí rychlejší plnění válců.

Chiptuning 
To je taková malá alchymie, která může 
leccos vylepšit, ale také pokazit. Řídící jed-
notka je dnes alfou a omegou každého auta. 
A je také pravdou, že jejím softwarovým 
naladěním automobilky často nastavují své 
vozy (a motory) tak, aby si vzájemně ne-
konkurovaly. Uměle tak snižují výkon, který 
by mohl být podstatně větší. Chip tuningem 
můžete výkon svého vozu navýšit až o 35 % 
a zároveň snížit potřebu až o 15 %. Nej-
častěji se mění dávkování paliva, například 
doba otevření vstřikovacího ventilu, ale 
i další parametry. Mezi hlavní výhody, kte-
ré chiptuning přináší, patří pružnější chod 
motoru, podstatně lepší akcelerace a nástup 
točivého momentu už v nižší otáčkách. Ale 
pozor – někdy se zkracuje životnost motoru! 
Další vychytávky jako například vložky mezi 

náboj kola a disk, úpravu pedálů nebo různé 
„boule“ na kapotu pro lepší sání radši pře-
skočíme, i když, jak se říká, proti gustu žád-
ný dišputát. Pravý tuning dá vašemu vozu 
super výkon a super vzhled. A je vždycky jen 
na vás, kam až chcete jít.

„VyTUNIT“ SI AUTO Má ŘADU PŘíZNIVCů A TAKé ODPůRCů. JENžE PŘI SOUČASNé 
ČíM DáL VěTŠí UNIFORMITě VOZů JE POCHOPITELNé, žE TOUHA MíT NěCO EXTRA 
JE SILNá. A KDyž PAK POTKáTE NA SILNICI OPRAVDU S CITEM „VyTUNěNý“ 
KOUSEK, JE TO ČIRá RADOST.

Tuning World 
Bodensee 
30. 4. až 3. 5. 2015
Jeden z největších evropských srazů fa-
noušků tuningu se koná každý rok u Bo-
damského jezera už od roku 2003. Tolik 
„vytuněných“ aut na jednom místě nemá 
obdoby! Je to zároveň jedna z největších 
show plná promo akcí, DJ vystoupení, 
zábavy i volby Miss Tuning. Každoročně 
se jí účastní téměř 100 000 návštěvníků.
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hyundai jako první
Hyundai patří v oboru k největším inovátorům. 
Velkou pozornost věnuje vývoji hybridu a jako 
první také představil na autosalonu v ženevě 
v roce 2013  auto na vodík. A Hyundai ix35, 
u nás známý jako Hyundai Tucson, zaujal. 
Do konce roku 2015 sjelo z výrobních linek 
továrny v Ulsanu v Jižní Koreji více než 1000 
těchto vozů. Auta jsou určena k prodeji a pro-
nájmu. 

Velký zájem o nový typ vozu projevují přede-
vším severské země, kde má ochrana život-
ního prostředí prioritu. Řada měst v Dánsku 
a Švédsku proto s Hyundai uzavírá kontrakty 
a auta na vodík putují na tamější silnice.  
Dalším významným zákazníkem jsou USA. 

S VodíkEm a bEz řIdIčE?
německému koncernu daimler futuristická auta na vodík nestačí. 
vývoj už pokročil natolik, že tamější experti připravili prototyp 
luxusního vozu s mimořádným zázemím. sedadla se v interiéru otáčejí 
tak, že pasažéři mohou sedět proti sobě a komunikovat. jako doma 
v obýváku. auto bez řidiče používá kamery, radar a ultrazvuková 
čidla. tvůrci ho nevnímají pouze jako samořiditelný vůz, ale jako 
mobilní životní prostor. v usa už státy nevada, Florida a kalifornie 
cesty robotických aut bez řidiče legalizovaly. co nás čeká příště?

Řidiči v Kalifornii mají například možnost 
pronajmout si vodíkový tucson za pět set 
dolarů měsíčně. O alternativní typy pohonů 
je v Kalifornii obecně zájem. Stát Kalifornie 
navíc zavedení aut na vodík stejně jako 
severské státy finančně podporuje. Hyundai 
je v oblasti vývoje nového typu aut jedno-
značně světovým premiantem. Cílevědomě 
naplňuje svůj ambiciózní plán spustit sério-
vou výrobu. 

Nový typ pohonu
Donedávna sci-fi, dnes se vodíková auta stá-
vají realitou. Zdrojem energie jsou v jejich pří-
padě vodíkové palivové články, které z vodíku 
vyrábějí elektřinu pohánějící samotné auto. 
Dojezd vozu je poměrně slušný, přibližně 

600 km. Hyundai na vodík má i velice pěkný 
design. Tvůrcem je šéf designérů koncernu 
Hyundai – Kia Peter Schreyer. Postupně se 
k Hyundai přidávají s prototypy vozů na vo-
dík i další výrobci. Třeba Toyota a její sedan 
jménem Mirai. Pozadu nezůstávají ani Honda, 
Nissan nebo Daimler. Testování v největších 
automobilkách probíhá ve velkém. Německý 
Daimler například vyslal prototypy vodíkových 
verzí Mercedes-Benz třídy B na zátěžovou 
cestu kolem světa.

Auta na nejlehčí plyn potřebují i zázemí vodí-
kových čerpacích stanic. Jejich infrastruktura 
zatím příliš rozšířená není. Na její budování se 
jednotlivé země, kde se s auty na vodík počí-
tá, musí zaměřit. 

V autoMobiloVéM 
průMyslu už jen 
Máloco překVa-
pí. auta na plyn, 
hybridy, elektro-
Mobily na silni-
cích VníMáMe jako 
běžný úkaZ. Může 
Vůbec ještě něco 
přijít? Zdá se, že 
auta na Vodík.

Hit�budoucnosti

První sériové auto 
na vodík je tady!
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děkujeme...
Více než 10.000 čtenářů několika časopisů 
zvolilo v roce 2014 po deváté v řadě firmu 
Knorr-Bremse za nejlepší značku pro 
užitková vozidla v kategorii 
brzdových systémů.

Install con dence 
www.vsm.skf.com

Sady rozvodů / pro plochý systém s vodní 
pumpou – koncept, který Vám šetří peníze. 

Vyhněte se mechanickým závadám jako je třeba selhání 
posilovače řízení nebo porucha celého motoru tím, že při 
výměnách rozvodů nebo plochého systému vždy vyměníte 
i vodní pumpu.

Dvě mouchy jednou ranou. 

Automachanika VKMC A5 CZ.indd   Sec1:1 2015-03-18   09:20:19

Šetřete čas i peníze 
nákupem v e-shopu

Inter Cars Group

Inter Cars Group

www.motointegrator.cz

Doporučuje Aleš Loprais, 
ambasador servisní sítě 
Q-SERVICE a e-shopu 
motointegrator.cz.
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Q-SERVICE�TRUCK

Kdy koncept servisní sítě pro 
nákladní vozy, přívěsy, návěsy 
a autobusy vznikl? 
S aktivním oslovováním partnerů v ČR jsme 
začali 1. ledna 2014. Samotná myšlenka je 
samozřejmě starší. 

Ve kterých regionech  
Q-SERVICE tRuCK funguje?  
Jde o celoevropský projekt, který chceme 
rozšířit do všech zemí, v nichž naše spo-
lečnost působí. Začali jsme v Polsku, kde 
má síť už 69 servisů. V tuzemsku jde nyní 
o 9 servisů, několik dalších je před podpi-
sem smlouvy. Jako první zde splnila naše 
požadavky společnost THERMOSERVIS-
-TRANSPORT v Brně.   

Jak se bude síť rozšiřovat letos? 
Plánujeme začít s jejím budováním v Ru-
munsku a na Slovensku. V ČR bychom 
chtěli mít do konce roku 15 servisů, díky 
velkému zájmu je kvóta už téměř naplněna. 
I proto nyní ještě přísněji posuzujeme, který 
servis přijmeme. Následně chceme provést 
audit zapojených servisů, s cílem dalšího 
zkvalitnění služeb. 

Co by měl zájemce splnit,  
aby se mohl do sítě zapojit?  
Usilujeme o to, aby se servis kvalitativně co 
nejvíce přiblížil standardům autorizované 
servisní sítě. Za klíčové považujeme re-
prezentativní prostředí, odpovídající vyba-
vení a technickou vyspělost. Stále častěji 
upřednostňujeme servisy u dálničních tahů 
a významných cest.   

Jaké výhody servisy zapojením 
do konceptu získají? 
Poskytujeme nadstandardní cenové pod-
mínky, softwarové vybavení, zpětné bonusy 
a investiční program. Nechybí marketingo-
vá a vzdělávací podpora. Náhradními díly 
zásobujeme síť Q-SERVICE TRUCK 2 – 3x 
denně, za zvýhodněných podmínek servi-
sy vybavujeme diagnostikou a garážovou 
technikou. V květnu navíc odstartuje pro-
jekt „Pomoc na cestách“, který servisním 
partnerům zajistí přísun zákazníků. Nejprve 
z ČR, pak z celé Evropy.  

A jaké výhody přináší návštěva 
servisů zákazníkům? 
Po odborné stránce poskytuje Q-SERVICE 

NEZáVISLá Síť KVALITNíCH SERVISů, KTERá NENE-
CHá KRáLE SILNIC NA HOLIČKáCH. TAK FUNGUJE 
KONCEPT Q-SERVICE TRUCK, JEHOž ROZVOJ Má 
NA STAROSTI MICHAL HOLíK. 

TRUCK služby na úrovni autorizovaného 
servisu, avšak za podstatně zajímavější 
ceny. Servisy jsou schopné se za předem 
stanovených podmínek pravidelně starat 
o vozové parky klientů a díky rozšiřující se 
evropské síti vyřešit jejich akutní závadu 
právě v projektu „Pomoc na cestách“. Ten 
chceme nabídnout zejména nejvýznam-
nějším zákazníkům Inter Cars jako benefit 
za spolupráci.  

Jaké další novinky v segmentu 
služeb pro nákladní vozy chys-
táte? 
Rozšiřujeme zásoby náhradních dílů na po-
bočkách a v centrálních skladech, aby-
chom byli schopni konkrétní díl dovézt zá-
kazníkovi co nejdříve. V nákladní dopravě 
představuje rychlost dodání klíčový faktor 
úspěchu. Dále letos plánujeme rozšířit po-
bočkovou síť o 2 – 3 prodejní místa, která 
budou rovněž schopna obsloužit klienty se 
specifickými požadavky na truck díly.  

Q-SERVICE tRuCK
•  nezávislá servisní síť  

pro trucky a autobusy

•  celoevropský projekt, který 
už zahrnuje přes 80 servisů

•  důraz na kvalitu, rychlost 
a dostupnost

•  dlouhodobá péče i řešení 
akutních poruch
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IC�Fleet

Jste malá, střední či velká firma? Provozujete 
osobní nebo dodávkové vozy? Chcete mít 
jistotu, že budou spolehlivě sloužit a v případě 
poruchy se brzo vrátí do práce? Pak je Fleet 
Program Inter Cars správným řešením právě 
pro vás.

Férová pravidla zná klient  
 předem 
Myšlenka komplexního servisu firemního vo-
zového parku pod hlavičkou Inter Cars vznik-
la v Polsku před 10 lety. Kulaté páté výročí 
letos IC Fleet slaví i v ČR, meziročně přitom 
roste o 30 %. A není divu. „Nabízíme kom-
pletní převzetí správy servisní údržby a oprav 
firemních vozidel. To vše za jednoznačných 
pravidel jako pevná sazba hodinové práce 

nebo autorizace každé zakázky klientem,“ vy-
světluje manažer projektu Miroslav Šimůnek. 
Úspora pro klienta je přitom značná. Např. 
při výměně brzdových destiček a kotoučů, 
oleje, filtrů a svíčky u Škody Octavia oproti 
značkovému servisu ušetří 36 % nákladů. Při 
opravách se používají díly ze sortimentu Inter 
Cars v kvalitě shodné s originálem. 

Přes 90 servisů po celé republice 
Síť servisů, v nichž Inter Cars fleet služby 
poskytuje, disponuje více než 70 servisními 
středisky konceptu Q-SERVICE a  20 servis-
ními středisky Fleet po celé ČR. Smluvní part-
neři, kteří servis zajišťují, musejí před přijetím 
do sítě splnit náročné vstupní parametry. „Ty 
zohledňují současné trendy v autoopraváren-

IC Fleet: Bezpečný  
přístav pro vaši flotilu 

PéČE O ZáKAZNíKy 
Má JEDNOZNAČNý 
TREND. KLIENTI 
SE JIž NESPOKOJí 
S POUHýM 
PRODUKTEM ČI 
SLUžBOU – POžADUJí 
KOMPLEXNí ŘEŠENí, 
KTERé JIM USNADNí 
žIVOT A UŠETŘí ČAS 
I PENíZE. PŘESNě 
TAKOVý JE PRINCIP 
IC FLEET.  

ství i tradiční hodnoty. A protože se obor vy-
víjí, nelze opomenout ani systém následného 
školení personálu,“ doplňuje Šimůnek. Maji-
telé vozových parků tak mají zaručené stejné 
standardy kvality, ať už zavítají do kteréhokoli 
ze servisů. Sami mohou od Inter Cars očeká-
vat maximální vstřícnost. Jak dodává Miroslav 
Šimůnek: „Stačí se s námi spojit, rádi převez-
meme iniciativu a vše uvedeme do chodu.“

Již brzo: Nonstop asistenční  
 služba 
Jaké další výhody využívání fleet programu 
přináší? Kromě finanční úspory i úsporu 
časovou, třeba díky jednotné fakturaci. Dále 
efektivní komunikaci – každá firma má pro 
celou ČR přiděleno jedno kontaktní telefonní 
číslo a jeden e-mail. Právě dostupnost slu-
žeb napříč republikou klienty zajímá. „Často 
dostávám otázku, zda opravdu umíme  efek-
tivně spravovat vozový park rozložený po růz-
ných krajích. S čistým svědomím odpovídám: 
ANO,“ usmívá se Šimůnek.

Ani tak si tým IC Fleet nemůže dovolit usnout 
na vavřínech. „Letos plánujeme zpřístupnění 
třístranného rozhraní pro jednodušší komu-
nikaci mezi všemi stranami a posílení sítě 
o 10 servisů. A perlička na závěr – v dubnu  
zprovozníme celostátní nonstop asistenční 
službu,“ uzavírá Miroslav Šimůnek.

SPOKOJENí KLIENtI PROgRAMu IC FLEEt

AB Facility 

čásenský & hlavatý

Dallmayr 

ELtODO

MAFRA

Mountfield 

a mnoho dalších…
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Profíci�na�kolech

Základ je týmová práce 
Nemožné pro ně není vůbec nic. Scény 
s auty, které ve vzduchu zvládnou několik 
kotrmelců, než se zřítí ze strmého útesu, 
hořící domy i postavy v nich.  Výbuchy, skoky, 
kousky ve vzduchu, na vodě i pod vodou. 
Neuvěřitelné věci, kdy se divák nestíhá ani 
nadechnout. Každý takový záběr musí být 
vypilovaný do poslední sekundy. Každý 
z kaskadérů musí být dokonale připravený. 
Kaskadér Ladislav Lahoda do týmu vstoupil 
v roce 1970. Po odchodu Jaroslava Tomsy 
do důchodu převzal jeho vedení. 

„Špičkový filmový kaskadér musí umět nejen 
precizně řídit auto nebo motorku v různých 
situacích,“ říká, „ale v jeho případě jde 
o jistou všeobecnou dovednost. Zahrnuje 
gymnastiku, bojové umění, pády, ale i další 
specializace, jakými jsou třeba parkour, free 

Za volantem kaskadér

running, výškové práce – horolezectví, para-
šutismus nebo jízdu na koních.  Vezměte si, 
že v týmu Filmky je v současné době zhruba 
100 kmenových členů. Polovinu tvoří univer-
zální kaskadéři, další polovina má nějakou 
specializaci.  Není možné, aby jeden člověk 
uměl vše na vrcholové úrovni. Stunt coor-
dinátor provádí  výběr do filmu přímo podle 
požadavků režie. Za nás kaskadéry je ale 
zásadní prioritou schopnost pracovat v týmu. 
Výkony, které předvádíme, jsou nadstandard-
ní. Ve vypjatých scénách jsme závislí jeden 
na druhém. Jen absolutně dokonalá souhra 
týmu nám zaručí bezpečnost.“

Být kaskadérem  
za pět minut nelze 
Profese filmového kaskadéra je atraktivní. 
Zázemí štábů, vidina velkých hollywood-
ských produkcí! Koho by taková šance 

filmka pro natáčení využívá kas-
kadérské a rigging dodávky (iveco 
daily), rampy pro auta, airbagy, 
chrániče, obleky, masky a vodní 
gely pro hoření, vystřelovací rampy, 
horolezecké vybavení, kabelové 
pojezdové navijáky, všechny dru-
hy lítacích postrojů a řadu dalších 
pomůcek. 

jen v loňském roce její kaskadéři 
natáčeli např. s orlando bloomem 
a michaelem  douglasem film un-
locked, s adrienem brody, paz 
vega, rutgerem hauerem film em-
peror, v českých snímcích nejhorší 
zločin ve Wilsonově, gangsterka 
a mnoha dalších.

STALO SE V ROCE 1962 
PŘI NATáČENí FILMU 
LIMONáDOVý JOE. POD 
VEDENíM JAROSLAVA 
TOMSy ZAČALA PůSOBIT 
FILMOVá KASKADéRSKá 
SKUPINA, JEJíž PROFE-
SIONALITU A ODVAHU 
NA FILMOVýCH PLáT-
NECH OBDIVUJEME 
DODNES. JMENUJE SE 
FILMKA STUNT TEAM.
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nelákala? Členem týmu Filmky se ale ne-
může stát každý. Záleží na vašich fyzických 
předpokladech. Hodně ale záleží i na tom, 
jaká jste osobnost. 

„Učit někoho kaskadérskému řemeslu 
od základů, není dost dobře možné,“ dopl-
ňuje Ladislav Lahoda. „Vyžadujeme proto 
profesní životopis. Bez sportovního základu, 
na kterém můžete dále stavět, není možné 
pokračovat. Vybrané zájemce pozveme 
ke společným tréninkům. Z deseti zájemců 
se zhruba tak dva stanou členy našeho 
týmu profesionálů s možností dalšího 
velkého růstu. Nováček musí být trpělivý 
a vytrvalý. Kaskadérem se nestanete za pět 
minut. Stejně tak nikdo nejde před kameru 
za pouhý týden práce!“

Bez štěstí to nejde 
Filmka je jedním z mála světových kas-
kadérských týmů, který má systematické 
společné tréninky. Z pohledu našich i zahra-
ničních produkcí jsou žádaní. Jsou schopní, 
flexibilní, schopní pracovat na více pro-
jektech najednou a podílet se na natáčení 
nejnáročnějších scén. Právě filmová scéna 
s autem patří k nejdrsnějším vzpomínkám 
kaskadéra Lahody. Tvrdě mu připomněla 
pro kaskadéry důležité pojmy, jakými jsou 
respekt a pokora.

„V oboru pracuji 45 let a opravdu jsem si 
prošel snad vším, včetně několika zranění,“ 
usmívá se. „Často jsem si říkal, že štěstí jsem 
si vybral na dlouho dopředu a v pokoře za ně 
děkoval. Jednou jsme s Jirkou Krausem 
točili scénu, kdy nás z jedoucího náklaďáku 
vytáhlo s pomocí helikoptéry lano. Vytaže-
ní proběhlo skvěle, točily se už jen detaily. 
Na nákladní části trucku stála konstrukce, 
na ní jsme s Jirkou byli zavěšeni. Auto jelo 
100 km rychlostí. V té chvíli se ale s námi 
konstrukce zlomila! Hup! Hrozný tlak a my se 
zhoupli přímo pod zadní kola náklaďáku! Vše 
je v rychlosti, nestíháte si nic ani uvědomit. 
Naštěstí se mi v poslední chvíli podařilo se 
vší silou odkopnout od podvozku. Dal jsem 
do toho celou svou energii a jen o vlásek 
jsme tak minuli zadní nápravu. Určitě by nás 

převálcovala!  Tehdy to bylo opravdu o fous. 
Pro kaskadéra tvrdá zkušenost. Nikdy v živo-
tě už na ni nezapomenete!“

Do rizika nad 10 % nejít 
Zodpovědnost za akce na filmových placech 
má stunt coordinátor. Většinou sám bývalý 
kaskadér. Má zkušenosti. Ví, jaké rozhodnutí je 
třeba udělat. Je zodpovědný za to, aby scéna 
vypadala akčně, ale zároveň byla provedena 
bezpečně. „Míru rizika pečlivě zvažujeme,“ 
doplňuje Ladislav Lahoda. „Auta, oheň, skoky 
z letadla…Víte, žádný film na světě vám nestojí 
za riziko, které překročí 10 %. Jednoznačně 
akčnější jsou zahraniční projekty. Je tam pro 
nás více práce, dost času na přípravu i zkouš-
ky. Je to o penězích. Možnosti v zahraničí jsou 
nesrovnatelné. České filmy pro nás znamenají 
větší pohodu. Pracujeme s kamarády a práce 
není hektická jako u zahraničních, hlavně ame-
rických produkcí.“

Akčnost scén s kaskadéry za volantem se 
posuzuje podle počtu zlikvidovaných aut. Šéf 
týmu Filmky si ještě pamatuje doby před rokem 
1989. Pokud se před kamerou zničilo jedno 
auto, byl to zázrak. Dnes je díky možnostem 
nákupů ojetých aut počet zničených aut pro 
jedno natáčení mnohonásobně vyšší. Bohaté 
americké produkce si nelámou hlavu ani se 
zničenými vlaky, vrtulníky nebo letadly. Doba 
se změnila.

„Vše se mění především s ohledem na finanč-
ní náročnost natáčení, efekty, akčnost,“ říká 
s nadhledem Ladislav Lahoda. „Základem naší 
práce ale zůstává držet laťku výkonnosti co 
nejvýše. Těžce získaný kredit se může lehce 
rozplynout. V dobách pana Tomsy tvořili základ 
týmu olympionici, vrcholoví sportovci, repre-
zentanti. I po několika generačních výměnách 
i dnes držíme v každém ohledu profesionální 
přístup. Jsme schopni obstát v tvrdé zahra-
niční konkurenci. Filmka má už 14 nominací 
na světovou kaskadérskou cenu Taurus. Jde 
o obdobu filmových Oscarů vyhlašovanou 
každým rokem v Los Angeles. Věřím tomu, že 
její špičkový tým bude schopen předat slávu 
i poctivost kaskadérského řemesla dalším 
generacím.“

World Stunt awards TauruS – je obdo-
ba oscarů, takový kaskadérský oscar. 
je to cena udílená každoročně v Cali-
fornii, l.a. náš tým má na svém kontě 
14 nominací. na fotce je: robert laho-
da, ladislav lahoda, jarda pšenička.

foto: jiří kraus

Ladislav Lahoda
Pochází z Brna, kde se od mládí věnoval zápasu ve volném stylu, s tímto olympijským spor-
tem se dostal do reprezentace. Působil jako trenér střediska vrcholového sportu a národní 
reprezentace. V roce 1970 přišel do kaskadérské skupiny Jaroslava Tomsy. Jako kaskadér 
má na svém kontě nespočet nebezpečných scén ve filmech české i zahraniční produkce. 
V současné době je koordinátorem a šéfem skupiny filmových kaskadérů Filmka Stunt Team.
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Jsou vděčné a n
ajdete je 

všude. Média, internet 

i sociální sítě na
bízejí celé 

sekce vtipů o au
tech, 

řidičích, policiste
ch, 

motorkářích nebo 

blondýnách a ven
kovských 

strejcích s čepic
í 

za volantem. A baví! 

Mimochodem, naše fóry 

s Inter Cars už 
znáte?

Citroen má jedno velké plus…

Kde?!
Na baterii.

Jaké auto je nejlepší do terénu?

Služební.

Proč mají Škodovky zadní sklo vytápěné?

Aby nezábly ruce, když tlačíte.

LehCe morbIdní
Na rovném úseku sjel autobus do příkopu.
- „Jak se to mohlo stát?“ ptá se policista šoféra.
- „Nemám tušení, zrovna jsem vzadu vybíral jízdné!“

Když jsem přijížděl domů, vjel jsem omylem do jiného dvora a naboural do stromu, protože ho doma na tomto místě nemám.

-Jdou dva po krajnici, a najednou VŽUUUMMM, projede bezhlavej motorkář. -Tak jenom tak kouknou, a jdou dál. Za chvíli VŽUUUMMM, další bezhlavej motorkář. Zas jen tak kouknou, a jdou dál. A když kolem projede třetí motorkář bez hlavy, povídá jeden: „Hele Franto, nemyslíš, že by bylo lepší dát si tu kosu na druhý rameno?“

PeCkA nA koneC
Chlápek u soudu žaluje druhého pro ublížení na zdraví při 

autonehodě.
Obhájce se postiženého ptá: „Je pravda, že na místě nehody 

jste policistovi řekl, že jste se v životě necítil lépe?“

„Ano, to je pravda.“
„Tak proč teď viníte mého klienta za zdravotní poškození?“

„Když k nehodě dorazil policista, přišel k mému koni, který měl 

zlomenou nohu, a zastřelil ho. Pak popošel k Azorovi, mému 

psovi, který byl celý potlučený a zkrvavený, a také ho zastřelil. 

Pak se mě zeptal, jak mi je. Myslel jsem, že za těchto okolností 

bylo rozumné říci, že mi nikdy nebylo lépe!“

Turista jede vzadu v taxíku a chce se zeptat taxikáře 

na nějaké tipy, kam ve městě zajít. Nakloní se a poklepe 

řidiči na rameno. Ten zděšeně vykřikne, strhne volant, 

odrazí se od autobusu na chodník a zastaví těsně před 

obrovskou prosklenou výlohou.
Turista, hodně vystrašený, se začne okamžitě omlouvat: 

„Pardon, pardon, netušil jsem, že vás takhle vyděsím.“

Taxikář se na něj otočí a zařve: „Nikdy! Už nikdy mi to 

nedělejte!“
Pak se rozdýchá 
a povídá: „Není to 
úplně vaše vina. Víte, 
jsem dnes první den 
v nové práci a před 
tím jsem léta jezdil 
s pohřebákem!“

o AuteCh

Nejlepší 
autovtipy 
roku



Nejlepší 
autovtipy 
roku

Co�řídí�celebrity

MOHOU BýT VíCE ČI MéNě SLAVNí, ALE JEDNO MAJí SPOLEČNé. CHLAPI I DáMy, KTEŘí MOTOR-
KáM PROPADNOU,  ZAČíNAJí SE SVOU VáŠNí Už V DěTSTVí. VyDRží JIM ALE NA CELý žIVOT. 

Bára Munzarová 

tatínek Luděk Munzar závodil v autech, 
ona ale dává přednost motorkám. Chválí 
si, že v Praze jde o nejpraktičtější dopravní 
prostředek. Začínala na nejmenší kubatuře, 
dnes se za prací i na nákupy bez problémů 
dopravuje na yamaze 250. 

Celebrity na motorkách

Brad Pitt
hollywoodský otec miluje atmosféru motocyk-
lových závodů. Nejvýznamnější z nich určitě 
nevynechá. Sám je ale i aktivní jezdec. Jeho ru-
kama prošlo několik chopperů, Triumph a v po-
slední době si dělá radost na BMW R1200GS. 
Jeho manželka Angelina Jolie mu dokonce 
jeden stroj nechala vyrobit přímo na zakázku.

Ewan Mc GrEGor
 motorkám propadl natolik, že se v roce 2004 
vydal s kamarádem Charleym Boormanem 
na čtyřměsíční cestu z Londýna do New yorku. 
Usoudili, že to byl slušný nářez, o své cestě 
vydali knihu, která se stala bestsellerem a oba 
od té doby nedají dopustit na motorky značky 
BMW nebo Ducati.
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VELKé CTITELE MOTOREK NAJDETE 
I VE FILMOVé HISTORII. MILOVNíKEM žEN 
A MOTORů VŠEHO DRUHU ByLI NAPŘíKLAD 
JAMES DEAN NEBO STEVE MC QUEEN, 
KTERý DOKONCE V ROCE 1970 VyZKOUŠEL 
I PROSLULý ZáVODNí OKRUH V LE MANS.

Filip Blažek
i on miloval motorky od dětství. Vzpomíná 
na pubertální jízdy na babetě, pincku a všech 
motorkách svého strejdy. První vlastní 
motorku si pořídil za první honoráře – byla to 
yamaha 400R. Po ní přišla Suzuki GSX 1400 
a Ducati 999. Nyní zvažuje zkusit něco nové-
ho, čeká na poslední mototrendy.

DaviD Matásek
vedle kolegů působí téměř nostalgicky. Jezdí 
na skútru Vespa, který považuje za kultovní 
záležitost a oceňuje její design. Pochvaluje si, 
že Vespa i benzín jen tak ucucává, jako pravá 
dáma! Pokud David přejde k silnějším kubatu-
rám, zůstane podle vlastních slov stále věrný 
italským značkám.

Martin zounar
poprvé sedl na dědova „pařeza“ v sedmi letech. 
Jak rostl, přišel Mustang bez papírů a nako-
nec série motorek, na něž už vlastnil řidičské 
oprávnění. Naprostou hvězdou jeho sbírky se 
stala „pusina“ yamaha XJR 1300. Po narození 
dcery Claudie šla z domu a šťastný otec se stal 
motorkářem v záloze. Jezdí jen příležitostně.

pavel liška
oblíbený herec řídí tajně 
od patnácti. Na rodinné 
chalupě u Smržovky už v tom 
věku proháněl malé motocykly. 
Jeho první „srdeční“ záležitostí 
byla Kawasaki 250. Dnes řídí luxusní BMW v řá-
dově o statisíce vyšších cenových relacích.

anGElina JoliE
co zvládne Brad, zvládne i ona. Nakonec 
ve filmu řádila na motorce už jako Lara 
Craft. Ve filmu Tomb Raider jela na enduro 
CCM 604, sama si zakoupila MV Augusta 
Brutale 750. Na vyjížďky s Bradem zásad-
ně sedlá BMW F650GS.
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Stav tachometru zjistíte zdarma
Nová služba, kterou mohou od ledna využít 
řidiči, by měla potíže spojené s koupí ojetého 
vozu minimalizovat. Novou aplikaci najdete 
na stránkách ministerstva dopravy na adrese 
www.kontrolatachometru.cz. Pokud znáte VIN 
a máte k dispozici velký technický průkaz nebo 
číslo protokolu o poslední technické prohlídce, 
potřebné údaje se vám zdarma zobrazí. Systém 
vám vzápětí poskytne přehled o datech všech 
technických prohlídek a stavech kilometrů, 
které se při jednotlivých prohlídkách odečetly. 

Data z technických kontrol se u nás sbírají 
přibližně devět let, proto ani údaje ze star-
ších prohlídek zájemcům utajeny nezůsta-
nou. Auta, která jsou čerstvě dovezená ze 
zahraničí, prozatím v ministerské databázi 
nejsou. Naše země totiž stále ještě ne-

vstoupila do evropského monitorovacího 
systému Eucaris, který má podvodům 
s auty zabránit. Změnu by mohla přinést 
evropská směrnice na jednotné provádění 
technických prohlídek. Podle ní bude třeba 
stav tachometru důsledně evidovat a člen-
ské státy mají povinnost tuto podmínku 
splnit do roku 2017. Evidence má být sou-
částí systému Eucaris.

Snadnější přihlášení a odhlášení 
vozu
Legislativa přináší od ledna 2015 i další pro 
motoristy příjemné změny.  Podle novely 
zákona č.56/2001 je to změna v oblasti re-
gistrace vozů. Odhlášení auta z původního 
majitele a přihlášení na nového vlastníka lze 
nově vyřídit na jednom místě jediným úko-
nem. Vaše auto bude převedeno na nového 

Konec stáčení 
tachometrů
při koupi ojetého vozu je stav 
tachometRu nejsledovanějším údajem. 
řada pRodejců se pokouší údaje snížit 
a cenu vozu tím ovlivnit. noví majitelé 
tak často pozdě zjistí, že jejich vůz je 
v úplně jiné kondici než předpokládali.

provozovatele bez předešlého odhlášení. 
Neexistuje už ani tzv. „polopřevod“ – tzn. 
odhláška vozidla z evidence registru.

Vše nově zařídíte v místě, kde je auto právě 
registrované. žádost o změnu zápisu musí 
ale podat prodávající i nový majitel do deseti 
dnů od převodu vlastnického práva. Kromě 
klasických dokumentů je nutné přiložit i proto-
kol o evidenční kontrole. Ne starší než 14 dní. 
Vozidlo vám zaregistrují s původní registrační 
značkou. Záleží jen na novém majiteli, zda se 
rozhodne ji za poplatek vyměnit. U převodu 
má být přítomný prodávající i kupující, a pokud 
je některý z nich zastoupen jinou osobou, je 
třeba doložit plnou moc s úředně ověřeným 
podpisem. 

Potřebné pro registraci vozu:

• velký a malý technický průkaz,
•  prodejcem odhlášené auto 

(nebo plnou moc k odhlášení),
• protokol o evidenční prohlídce,
• kupní smlouva,
•  zelená karta od nového  

povinného ručení.

Praktické�tipy
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Na�cesty

doba dovolenýCh je 
Spojena S báječnými 
zážiTky a poznáváním 
novýCh míST, ale 
bohužel i S prudkým 
nárůSTem dopravníCh 
nehod. pokud nejSTe 
na dlouhé jízdy zvyklí, 
nepřepínejTe Síly. 
jeďTe S rozmySlem 
a neriSkujTe.

nezApomeňte nA Auto!
příprava na cestu se týká i vašeho vozu. 
zjistěte, zda nemáte podhuštěné pneuma-
tiky – zhoršují ovladatelnost vozu. v servisu 
nechte prověřit brzdovou soustavu, spojte 
s výměnou brzdové kapaliny. zkontrolujte 
hladinu oleje a nezapomeňte důsledně 
prověřit i servisní balíček a lékárničku.

šťastnou cestu!

Odpočinek na prvním místě
Většinou je scénář podobný. Poslední pra-
covní den před dovolenou nabitý do vteřiny 
povinnostmi. Rychle domů, dokončit balení. 
Stres, zmatek, děti dožadující se pozornosti. 
V takové kondici usedá řidič za volant. Je 
dobré uvědomit si, že jízda bez odpočinku je 
předzvěstí průšvihu. Pokud nejste na dlouhé 
jízdy zvyklí, s klidem obětujte pár hodin a od-
počiňte si. Při dlouhém řízení únavu a riziko 
nízké pozornosti rozhodně nepodceňujte. 

Zjistěte si informace o cestě
Ještě v pohodlí domova si předpokládanou 
trasu prověřte na internetu. Zjistíte informace 
nejen o možných dopravních omezeních 
a výlukách na trase, ale i o intenzitě provozu 
a nehodách. Budete vědět, jakým úsekům 
cesty se vyhnout. Výrazně pro sebe omezíte 
mnohahodinové stání v kolonách a zároveň 
snižujete riziko cesty.

Přestávky jako ve škole
Při dlouhých jízdách jsou nutné. Stejně jako 
ve škole si pro udržení pozornosti při jízdě 
přestávky dopřejte. Zastavte ideálně po 2 
– 2,5 hodinách, projděte se, protáhněte. 
Na dálničním odpočívadle určitě nebudete 
jediní, kdo se tímto způsobem pokouší riziko 
dlouhé jízdy eliminovat.

Spánek není soupeř!
Pamatujte si naše základní pravidlo:  Se 
spánkem se nebojuje! Přizpůsobte jízdu 
vašemu aktuálnímu stavu. Pokud cítíte, že oči 
se vám klíží, ihned zastavte. Často stačí se 
na určitou dobu vystřídat se spolujezdcem, 
nebo využít k prospání nejbližší motorest.

Pitný režim jako při sportu
Soustředění i adrenalin, to všechno je sou-
částí řízení. Je to jako ve sportu. Stejně 
jako ve sportu proto dodržujte pitný režim. 
Nezapomeňte, že energetické nápoje vám 
pomohou maximálně hodinu před dojez-
dem, delší „životnost“ nemají. K psychické 
a fyzické pohodě přispívá, když se vám 
podaří udržet stabilní hladinu cukru v krvi. 
Nepřejídejte se proto před cestou, pozor 
na těžká jídla. Dopřejte si spíše zeleninu 
a celozrnný chleba.

S hudbou to jde lépe
Cestu vám určitě zpříjemní melodie, jaké 
máte rádi! Namixujte CD nebo flash disk 
se svou oblíbenou muzikou. Poslech vám 
dodá energii a dobré CD zabaví i děti. Pro 
ně ale na cesty raději vymyslete nějaké hry. 
Zapátrejte v paměti, máte jich v záloze urči-
tě spoustu – slovní fotbal, hádej, kdo jsem 
a spoustu dalších.

Jak zvládnout 
dlouhé řízení



42                                    | www.intercars.cz

Komunitní centrum Rusinga Island se rozvíjí 
od roku 2005. Je v místě hodně zapotřebí. 
Zkuste si představit chudou oblast, kde hlav-
ním zdrojem obživy jsou drobné zemědělství 
a rybolov. Na rozdíl od kvalitních potravin 
získávají zdejší obyvatelé snadno především 
nemoci. Malárie, TBC, AIDS, břišní tyfus, inva-
ze parazitů a s nimi související problémy jsou 
na denním pořádku. Připočtěte k tomu podvý-
živu a nedostatečnou zdravotní péči.  Je jasné, 
že lidé v oblasti se do života naplněného boles-
tí a strastmi přímo rodí. O to víc se cení každá 
pomoc odjinud. Dobrovolná práce, nápady, 
aplikace udržitelných technologií, kam patří 
fotovoltaika, zavlažovací systémy, úpravny vody 
nebo větrné elektrárny. Momentálně areál tvoří 
15 staveb, rozsáhlá farma a sirotčinec, který 
je domovem pro více než 70 opuštěných dětí. 
A Inter Cars je při tom.

univerzita a farma pro cvrčky
Čeští dobrovolníci z Centra Narovinu se zamě-
řují na komplex problémů místních lidí. V po-
slední době se soustředí především na stavbu 
knihovny a počítačové učebny, zajímají se 

NA VIKTORIINě JEZEŘE V ZáPADNí ČáSTI KENI NAJDE-
TE MALý OSTRůVEK RUSINGA ISLAND. CHARAKTERIS-
TICKýM RySEM TOHOTO KOUTU SVěTA JE NAPROSTá 
CHUDOBA. CENTRUM NAROVINU V MíSTě BUDUJE 
ROZLEHLý AREáL S KLINIKOU, VZDěLáVACíM ZáZE-
MíM A SIROTČINCEM. INTER CARS PATŘí K DLOUHO-
DOBýM PARTNERůM PROJEKTU. PŘINáŠíME PRVNí 
ČáST REPORTážE O TOM, JAK SE RUSINGA ISLAND 
POSTUPNě PROMěňUJE V OSTROV NADěJE. 

Inter�Cars�pomáhá

Pomáháme  
na Ostrově naděje
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i o univerzitu v Bondo a její projekt cvrččí farmy 
nebo instalaci chovných klecí na ryby v rybář-
ské vesnici Bondo beach. Všechny aktivity 
mají jediný cíl – zvýšení životní úrovně obyvatel 
a pomoc dětem k tomu, aby dostaly šanci 
na potřebné vzdělání a zdravotní péči. Napo-
zemku určeného ke stavbě střední školy vymě-
řujeme její možný půdorys,“ vysvětluje český 
dobrovolník Martin z Centra Narovinu. „K naší 
práci patří ale i kontrola rozvíjejících se projek-
tů. Musíme třeba změřit hloubku jezera tak, 
abychom věděli, do jaké vzdálenosti od břehu 
je třeba umístit chovné klece na ryby, chceme 
nastartovat hmyzí farmu s moučnými červy 
a cvrčky nebo uspořádat workshop, kde ka-
meníci z Tabaky naučí ženy z ostrova Rusinga, 
jak opracovávat a dekorovat mastkové sošky. 
Je toho spousta. Velkou odměnou pro nás jsou 
okamžiky, kdy vidíme, jak se zoufalou životní 
úroveň zdejších lidí daří zvolna měnit k lepšímu.“

V současné době se lidé z Centra Narovinu 
chystají navštívit i jeden z největších slumů 
v Africe – Kiberu v Nairobi. Vědí, že jedna 
nezisková organizace tu postavila toalety, 

které slouží zároveň jako bioplynová stanice 
na výrobu metanu. Podobný záměr chtějí čeští 
dobrovolníci provést právě v Rusinga Island 
v rámci projektu střední školy. Potřebují pouze 
informace, které najdou právě v Kiberu.

Je libo cvrčka nebo saranče?
Toalety z Kiberu nejsou jedinou inspirací, kterou 
při své práci dobrovolníci využívají. Zaměřují se 
třeba i na zpracování kávy a zajímá je hlavně 
možnost využití kávových slupek pro zpracová-
ní mouky. 

„Možná vám to přijde zvláštní,“ doplňuje dobro-
volník Martin. „V této části světa je ale důležité 

využít vše na maximum. Cvrččí farma vám 
může přijít jako úsměvná záležitost. Není 
to pravda! Jde o projekt, který se zaměřuje 
na chov jedlého hmyzu jako alternativního 
zdroje potravy. Absolvovali jsme kvůli tomu 
několik přednášek spojených s degustací. 
Pořádala je skupina lidí, která spolupracuje 
s Mendelovou univerzitou v Brně. Výzkumem 
jedlého hmyzu jako stravy 3. tisíciletí se tu 
zabývají. Ochutnali jsme díky tomu třeba 
moučné červy, červy potemníka peruán-
ského, cvrčky, sarančata a dokonce šváby. 
Pokud se oprostíte od zažitého klišé, že hmyz 
je něco nečistého a stravu ochutnáte, zjistíte, 
že jde o zajímavou a chutnou záležitost. Pro 
budoucí život lidí v Rusinga Island může mít 
obrovský význam!“

Od loňska čeští pomocníci věnují velkou část 
své energie také výstavbě nové knihovny 
a počítačové učebny. Prostor budovy bude 
mít 200 m čtverečních a je rozdělený na dvě 
části. První má sloužit jako knihovna, druhá 
jako počítačová učebna. Na rozdíl od ostat-
ních staveb má v plánech větší okna, aby byl 

uvnitř dostatek denního světla na čtení. Měla 
by poskytnout komfortní zázemí pro vzdělání, 
zábavu a práci s počítači.

První várka knížek do knihovny od dobro-
volných dárců už je na místě. Další se budou 
průběžně doplňovat. Velice se těšíme na oka-
mžik, kdy počítačová učebna svou práci spus-
tí. Společnost Inter Cars věnovala jejím příštím 
uživatelům tiskárny a laptopy. Těší nás, že jsme 
s vybavením mohli pomoci a přejeme si, aby 
návštěvníci učebny našli pro svůj zájem spous-
tu nových podnětů. Inter Cars tím podporuje 
projekt, který má pro život lidí v malé oblasti 
na Viktoriině jezeře hluboký smysl. 

obecně prospěšná společnost Centrum narovinu ve své práci cílí především 
na rozvojovou spolupráci a zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní 
úrovně v africe. jasným cílem sdružení je i snaha o vybudování tolerantní mul-
tikulturní společnosti, zvyšování veřejného povědomí o situaci v rozvojových 
zemích a prevence diskriminace a rasismu v naší společnosti. Centrum naro-
vinu je členem českého fóra pro rozvojovou spolupráci (forS) a spolupracuje 
na kampani česko proti chudobě. v současné době představují hlavní náplň 
aktivit Centra narovinu projekty zahraniční rozvojové spolupráce v keni (ostrov 
naděje a další) a globální výchovy v české a Slovenské republice. partnerem 
projektu ostrov naděje je i společnost inter Cars.

„CentruM narovinu uvítá poMoC kažDého, kDo 
BuDe oChoten projekt poDpořit použitýM pC, 
laptopeM neBo knížkou v angliCkéM jazyCe.”
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KDySI ZA PRADáVNýCH ČASů SE MARťANé A VENUŠANKy SETKALI, ZAMILOVALI 
SE DO SEBE A NAVáZALI ŠťASTNé VZTAHy, PROTOžE UZNáVALI A RESPEKTOVALI 
VZáJEMNé ROZDíLy. POTOM VŠAK PŘIŠLI NA ZEM A STIHLA JE ZTRáTA PAMěTI: 
ZAPOMNěLI, žE POCHáZEJí Z RůZNýCH PLANET. TOUTO METAFOROU VySVěT-
LUJE DR. JOHN GRAy VE SVé ZNáMé KNIZE KONFLIKTy MEZI MUžI A žENAMI. My 
JSME SE PODíVALI NA ZOUBEK ROZDíLůM V ŘíZENí AUT MEZI MUžI A žENAMI. 

Proč ženy řídí,  
jako když jsou 
z Marsu a Venuše 
zároveň?

Ženy�za�volantem
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Začněme rovnou od podlahy, tedy od pedálů. 
Muži byli, jsou a budou lepší řidiči než ženy. 
Konec diskuze! Je to stejné jako s kuchaři. ženy 
sice vaří, ale ti opravdoví mistři kuchařského 
umění jsou v drtivé většině muži. Stejně tak ženy 
točí správně volantem a udrží se na silnici, ale 
řídit umí muži. Proto jsou hlavními hvězdami 
ve Formuli 1, ve všech automobilových závod-
ních disciplínách od rallye až po autokros, moto-
cyklových závodech, driftovacích soutěžích atd. 
atp. Tak a tečka a tím by v zásadě tento článek 
mohl skončit. Ale třeba... možná... no... 

Něco statistiky
V porovnání s rokem 1975 u nás více než 
pětinásobně stoupl počet řidiček. Z výzkumu 
dr. Havlíka, uskutečněného v letech 2006 
– 2008 Centrem psychologie práce pro jiho-
západní Čechy vyplynulo, že dnešní řidičky se 
na silnici projevují samostatněji a sebevědoměji 
v porovnání s řidičkami z poloviny sedmdesá-
tých let minulého století. Nejenže jich jezdí pod-
statně víc než dříve a ujedou větší počet kilo-
metrů, ale jsou v průměru také mladší. Zatímco 
před třiceti lety převažovaly řidičky ve věku mezi 
25 až 35 lety, dnes je za volantem více žen, 
které mají 20 až 30 let. Zároveň platí, že přibližně 
60 procent řidiček se snaží dodržovat pravidla 
silničního provozu a jezdí v souladu se zásadami 
defenzivní jízdy – tj. stále sledují podstatné pod-
něty na komunikaci, přiměřeně hodnotí dopravní 
situaci, dodržují předepsanou i doporučenou 
rychlost a předjíždí s rozmyslem. Styl jejich jízdy 
je také více tolerantní a ukázalo se, že často 
myslí i na druhé – upozorňují například bliknutím 
řidiče, kteří zapomněli svítit. 

Výzkumy evropského autoklubu zase prokázaly, 
že muži mají za následek dvě třetiny dopravních 
nehod, ženy jen třetinu. A také to, že ženy se 
dokáží na jízdu více soustředit a zbytečně ne-
riskují. Další výzkumy, tentokrát z USA, vedené 
dr. Tomem Vanderbiltem prokázaly, že muži 
mnohem častěji bourají kvůli agresivní jízdě, 
alkoholu za volantem, touze exhibovat, mají 
větší sklon k zbytečnému závodění. A tohle 
všechno se ženám vyhýbá. A aby toho nebylo 
málo, ve Velké Británii slaví velký úspěch kam-

paň „Drive like a girl“, neboli „Jezdi jako holka“, 
protože... ehm... zvláště začínající mladé holky 
jezdí mnohem bezpečněji než splašení mladíci 
za volantem. A neohrožují ani sebe, ani ostatní 
kolem sebe. Takže radši dost statistik, protože, 
pánové, tak úplně lichotivý obrázek o našich 
řidičských schopnostech to nedává.

Řidičský downsizing
Se snižováním objemů motorů i omezováním 
rychlosti v běžném provozu (a zároveň díky jeho 
trvalému nárůstu) stále více vyžaduje současné 
řízení toleranci a „downsizing“ v agresivitě i touze 
být všude co nejrychleji. A tady, nutno říct, ženy 
vedou. Jsou totiž za volantem mnohem trpěli-
vější než muži. Navíc moderní systémy stále více 
hrají víc v jejich prospěch – prostorovou předsta-
vivost, která je nepopiratelně vědecky potvrzena 
lepší u mužů, nahrazují couvací a další systémy. 
Jak se navíc automobil stává nezbytným pro-
středkem pro chod domácnosti, je i pro ženy 
řízení zcela běžnou činností. Jezdí auty do za-
městnání, obstarávají nákupy, vozí děti do školy, 
k lékaři, k prarodičům a při dlouhých cestách 
na dovolenou k moři úspěšně střídají u volantu 
manžela. Postupně se vyvíjí jejich řidičská inte-
ligence, předvídavost v situacích a schopnost 
na ně reagovat. Na druhou stranu – vzestup 
řidičského umění žen je jedinečnou zásluhou 
mužů! A abychom i tady sáhli do statistiky, tak 
zábavných videí o tom, jak ženy řídí, najdete 
na youtube téměř 300 000, těch mužských 
něco kolem 60 000. Vřele doporučujeme na-
příklad Women Driving Fail Compilation nebo 
Women Drivers Compilation. Fakt to stojí za to! 

Jak to tedy je?
Vraťme se zpět na úvod článku. Muži byli, jsou 
a budou lepší řidiči než ženy. To samozřejmě 
platí nadále. Zvláště do okamžiku, než se stanou 
lepšími ony. Nebo možná to trumfování, kdo je 
lepší, vlastně není tak podstatné. Podstatnější 
je, že právě řízení automobilu velmi dobře doka-
zuje, že v rámci teorie o Venušankách a Marťa-
nech se dá i na zemi žít ve vzájemné symbióze. 
A i když jsme možná z různých planet, na silnici 
(a snad i nejen na ní) dokážeme najít společnou 
cestu.

Opět vycházíme ze studie dr. Havlíka a při-
nášíme stručný výběr rozdílů v řízení mezi 
ženami a muži.

žena
• řízení nebývá osobní seberealizací
• snížená rozhodnost
• zkušenosti z kratší řidičské praxe 
• hůře reagují na překvapivé momenty
• vzácné projevy agresivních reakcí
• snaha vyhýbat se konfliktům v provozu 
• problémy při řešení kritických situací
• netíhne k soutěživosti a předvádění se
• neoplácí chybné chování jiných účastníků
• vyšší vcítění k účastníkům provozu
• dobrá snášenlivost a trpělivost
• svědomitost a spolehlivost
• vyšší obezřetnost
• sklon k defenzivní jízdě
• v krizi ubere zpravidla plyn
• snaha dodržovat dopravní předpisy 
• potíže s orientací při cestování
• sklon nepřeceňovat schopnosti
• velmi dobré znalosti pravidel
• nesnáze při řešení technických problémů

Muž
• řízení bývá osobní seberealizací
• přiměřená přizpůsobivost
• rozhodnost a sklon k razanci
• zkušenosti z delší praxe 
• lépe reagují 
• časté agresivní reagování
• tendence vytvářet konflikty
• zvládání kritických situací
• soutěživost, ctižádostivost, ješitnost
• sklon trestat ostatní za chyby
• oslabené vcítění a sebeovládání
• snížená ohleduplnost a netrpělivost
• nižší svědomitost 
• tendence k neopatrnosti a riskování 
• sklon k ofenzivní jízdě
• v krizi obvykle šlápne na plyn
• tendence nerespektovat předpisy
• přiměřená schopnost orientace
• sklon přeceňovat se a exponovat 
• průměrné znalosti pravidel
• snadno řeší technické problémy

ženy versus muži

Pár záběrů údajně dokumentujících řidičské umění žen. Zdroj: youtube



Pozn.:  Akční cena neplatí pro vozidla se 
systémem sledování tlaku v pneu-
matikách.

Inter Cars Group

Inter Cars Group

Dovolená autem 
bez starostí!
Nechte si vAše Auto Před dovoleNou zkoNtrolovAt v Q-service 
A získáte GArANci MoBilitY v chorvAtsku, NA sloveNsku, v Česku, 
Polsku, MAďArsku, BulhArsku A ruMuNsku. v PříPAdě NeoČekávA-
Ných Potíží NA vAšich cestách se PostAráMe o vás i vAše Auto!

HOT LINE: +420 222 74 75 74

Cena
prohlídky

249 Kč

GARANCE MOBILITY ZAHRNUJE
•  HOT LINE 24 hodin denně 

•  Příjezd technika v případě  
nepojízdného vozidla

•  Odtah do partnerského  
servisu Q-service

•  Odstranění závady  
a zprovoznění vozidla

•  Poskytnutí náhradního vozu. 
Zajištění a proplacení náhradního 
vozidla stejné kategorie po dobu 
opravy až na 6 dní zdarma (pokud 
se závada nedá v servisu odstranit 
ten samý den)

JAK ZÍSKÁTE GARANCI MOBILITY? 
Prohlídkou vozu v kterémkoliv  
autoservisu Q-SERVICE v období  
od 1. 5. do 31. 8. 2015

PLATNOST GARANCE MOBILITY 
do 30. 9. 2015 i pro opakované cesty!

Inter Cars Group

WWW.Q-SERVICE.EU

Speciální jarní nabídka  
Q-SERVICE
•  199 Kč za přezutí letních 

kol při nákupu sady (4 ks) 
letních pneumatik  
na www.motointegrator.cz

•  399 Kč za přezutí letních 
kol při nákupu 2 ks  
letních pneumatik  
na www.motointegrator.cz

•  499 Kč za přezutí vlastní 
sady letních pneumatik

Více informací a seznam servisů 
na www.q-service.eu nebo 
na www.motointegrator.cz. 
Ceny jsou platné pro pneumatiky 
do průměru 17“ včetně závaží 
do 160 g celkem.

Termín akce:
od 1. 4. do 24. 4. 2015

Navštivte Největší 

obchod s autodíly Na 

www.motoiNtegrator.cz

NyNí akčNí ceNy Na letNí 

pNeumatiky a disky kol
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Kompletní 
přezutí letních kol 
již od 199 Kč!
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Termín akce:
od 1. 4. do 24. 4. 2015
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Brzdové destičky a kotouče TRW - 
perfektní souhra

braking. steering. suspension.

TRW brzdové destičky a kotouče jsou navrženy pro práci v dokonalé harmonii. 
Pro zkrácení brzdné dráhy vozidel při prvních brzděních po montáži nových 
destiček, vyvinulo TRW unikátní povrchovou úpravu „COTEC“. 
Zároveň byla tato úprava navržena tak, aby destičky perfektně pasovaly na 
brzdové kotouče TRW a dokázaly tak poskytnout dokonalejší, bezpečnější a 
účinnější brzdění od prvního zastavení vozidla po to poslední. 
TRW kotouče jsou pokryty pouze tam, kde je potřeba, čili po hranách a na ná-
boji kola, kde povrchová úprava působí proti korozi, redukuje jejich opotřebení 
a zároveň Vám tak garantuje vynikající výkon od prvního zabrzdění.

Bezpečnost, výkon a kvalita jsou pro nás prioritou. V naše produkty věříme, 
proto nabízíme zdarma prodloužení záruky na 3 roky nebo 50 000 km na 
jakékoliv materiální nebo výrobní vady.

Pro podrobnosti o registraci k montáži navštivte:  
www.trwaftermarket.com/perfectmatch
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