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Každá firma funguje tak trochu jako spor
tovní tým. Třeba fotbalový nebo hokejový. 
Má své vedení, trenéra, osoby, které se sta
rají o zázemí a chod, ale především má své 
hráče. Týmu vždy dominují ostřílení kozáci. 
Ale také mladé pušky se snaží ukázat a před
vést, že už něco umí. Je to dobrá kombina
ce. Ti ostřílení získávají od mladých novou 
energii, ti mladí naopak tolik potřebné 

zkušenosti. V minulých vydáních jsme přinesli dva rozhovory s os
třílenými kozáky, s těmi, kteří jsou ve firmě AGROTEC od jejího 
samotného založení, tedy již 25 let. V aktuálním vydání přinášíme 
rozhovor s mladou puškou. Čerstvý absolvent univerzity a účastník 
našeho programu Start Career nastoupil jen před několika měsíci. 
Určitě se od starých kozáků přiučí a možná, že jako oni zůstane 

v AGROTECu 25 let. Vždyť má před sebou mnoho šancí a příleži
tostí rozvoje a růstu.

Vedle tohoto rozhovoru najdete v aktuálním vydání A magazínu re
portáž o praktických zkušenostech s postřikovačem Amazone a zjistíte, 
že i užitkové vozy mohou mít automatickou převodovku. Do zákulisí 
hustopečského servisu osobních aut Škoda a KIA vás zavede osoba z nej
povolanějších – vedoucí servisu Radek Kunický. Na veletrhu PYROS 2015 
vzbudil zaslouženou pozornost nejvyšší automobilový žebřík na světě – 
MAGIRUS. Jen dodám, že tuto firmu, která nabízí požární techniku, 
zastupujeme na českém trhu. A co dál? Otevřeli jsme nový autosalon 
v Hustopečích, představili novou Škodu Superb, byli jsme patrony cykli
stických závodů Kolo pro život a AGROTEC Petronas Syntium Rally 
Hustopeče.  Zapomněl jsem na něco? Ano! Popřát vám hezké léto.

 Martin Novák | Marketingový ředitel společnosti AGROTEC a.s.i

Mladé pušky 
a ostřílení kozáci
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AGROTEC je tu především pro lidi 

Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili předseda představenstva firmy 
AGROTEC Martin Rada a vedoucí tuzemské prodejní sítě vozů Škoda 
Luboš Vlček. Autosalon bude sloužit široké veřejnosti, což je podle Marti
na Rady to nejdůležitější. „AGROTEC je tu především pro lidi. Zákazníci 
se mohou spolehnout, že dostanou kvalitní služby, auto i palivo,“ zdůraz
nil. Starostka Hustopečí Hana Potměšilová popřála společnosti AGRO
TEC, která letos slaví čtvrt století od svého vzniku, hodně spokojených 
zákazníků. A protože jsou Hustopeče městem vína a mandloní, nechyběla 
ukázka sabrage (useknutí hrdla láhve sektu), kterou předvedl zástupce 
vinařství Proqin. Účastníci slavnosti tak mohli vynikajícím sektem připít 
a popřát novému showroomu mnoho úspěchů do dalšího čtvrtstoletí.

 Text a foto: Agroteci

Dvě zajímavé události se sešly ve stejný den na půdě společnosti AGROTEC 
v Hustopečích. V sobotu 2. května odstartoval premiérový závod seriálu Kolo 
pro život a byl otevřen nový autosalon ŠKODA.

Dne 7. června 2015 se od 12 hodin všem našim příznivcům otevřely brány 
naší firmy AGROTEC a. s. Akce byla spojována s číslicí 25. Společnost 
AGROTEC si po celý rok 2015 připomíná významné jubileum, a to 25 let 
své existence a úspěšného podnikání v regionu. Všechny návštěvníky dne 
otevřených dveří přivítal zakladatel firmy Karel Losenický, ale také starostka 

města Hustopeče Hana Potměšilová. Oba pozvali hosty na odpoledne plné 
her, zábavy a radovánek. Na své si přišel snad každý. Děti jezdily v traktorech 
a bagrovaly nebo si vyzkoušely jízdu s autíčky přes překážky na autodráze. 

 Text a foto: Agroteci

Den otevřených dveří 2015
Otestujte  

svoji pozornost  
a vyhrajte některou  

z cen! Více  
na straně 7

MÁMO, 
ZÍTRA JEDEME DOMŮ U KARTÁRKY 3

TÁTO, ASI 
JSME 
PÍCHLI

TÁTO, TO JE PARÁDNÍ 
NÁKLAĎÁK

…A NEZAPOMEŇ, IVECO JE 
TVOJE BUDOUCNOST



6 7
magazín magazín

Hustopeče a AGROTEC 
jako patroni závodu Kolo pro život

Po nestálém počasí a častých dešťových přeháňkách ve druhé polovině 
května řešil asi každý příznivec seriálu KPŽ, jestli se na novinku letošní 
termínovky – Hustopeče Agro Tour ŠKODA AUTO – vydat nebo ne. Jas
no nám v tom při páteční předpovědi neudělala ani moderátorská stálice 
ČT Tatiana Míková. A tak nezbylo než to risknout, ale doporučení bylo 
jasné: holínky, pláštěnky a deštníky s sebou. Během sobotního dopoledne 
se postupně utišil vítr, ustal i poslední drobný déšť, mráčky se rozplynuly, 
a na start se dokonce vyčasilo na krásných 17 stupňů Celsia. Cyklobůh stál 
zase jednou při nás. Nakonec si samotní účastníci pochvalovali, že se na 
jihomoravské poměry nepráší a vodu na většině míst vpila vyprahlá půda.

 Text a foto: Kolo pro životi

Na start prvního ročníku Hustopeče Agro Tour ŠKODA AUTO (2. 5. 2015) 
se postavilo bezmála 950 bikerů. První proťal cílovou pásku domácí 
Pavel Boudný (Česká spořitelna Accolade).

Škoda Superb –  
6. června 2015 odhalení vozu
V sobotu 6. června 2015 jsme odhalili před očima našich zákazníků 
novou ŠKODU Superb. Nádherný vůz, který se může chlubit nej větším 
vnitřním prostorem ve své třídě a inovativními bezpečnostními prvky. 
Nová ŠKODA Superb je dodávána s novou generací benzinových a naf
tových motorů, které spojují potěšení z jízdy a ekologické hodnoty. Tes
tovací jízdy společnosti AGROTEC a. s. potvrdily kvalitu těchto vozů. 
Máteli zájem, objednejte se na testovací jízdy nebo se jen tak zastavte na 
našich pobočkách v Hustopečích, Břeclavi a Brně. Více informací o vozu 
nová ŠKODA Superb a kontakty na autorizované prodejce vozů ŠKO
DA ve firmě AGROTEC a. s. vám sdělí na bezplatné lince 800 600 000.

 Text a foto: Agroteci

OTÁZKY:
1.  Technologie automatické převodovky u Iveco Daily se 

jmenuje:  
a) Hi-Tactic b) Hi-Matic c) Iveco Daily nemá automatickou 
převodovku

2.  Nejvyšší automobilový žebřík se zalamovacím ramenem na 
světě Magirus dosáhne do výše  
a) 22 m b) 32 m c) 42 m

3.  Systém ISARIA zefektivňuje  
a) hnojení b) výkopové práce c) práci ve výškách

Soutěžte s námi! Angličák Iveco Daily může být váš…

Služba na jedničku! Ve dne i v noci!

Pokud zodpovíte správně níže uvedené otázky, můžete získat model Ive
co Daily. Zdají se vám otázky těžké? Pak vám napovíme. Stačí pozorně 
číst náš časopis. Najdete v něm všechny odpovědi. 
Znáteli správné odpovědi nebo si myslíte, že je znáte, stačí navštívit 
webové stránky http://www.agrotec.cz/amagazinanketa, vyplnit poža
dované kontaktní údaje, zadat správné odpovědi, ohodnotit náš magazín 
a přidat svůj názor. Pokud se dostanete mezi tři výherce, budete vyrozu
měni a získáte hodnotnou cenu. Soutěž končí 6. září 2015 a tentokrát 
soutěžíme třikrát o model užitkového vozu Iveco Daily.

Výherci z minulého čísla jsou: 
1. Martin Albrecht
2. Vlastimil Pytela
3. Vlastimil Ovísek

Auto je úžasná věc. Dá vám svobodu, poskytne potěšení z jízdy, odveze 
nákup či celou rodinu na dovolenou. Má to ale jednu podmínku. Nesmí 
být rozbité. Auto, které vyřadí z provozu byť jen drobná závada, se stává 
problémem, velkou hromadou železa. Na našich silnicích je jednoduché 
prorazit pneumatiku, a když se k tomu ještě poškodí bezpečnostní šroub 
kola, pak máte problém. Auto je zcela v pořádku, až na tuto drobnost. 
Dál se ale jet nedá! Přesně to se před několika dny přihodilo Daliboru 
Průdkovi. A ještě k tomu nad ránem, přesněji ve tři v noci. Co dělat? 
Kam se obrátit? Pan Průdek kontaktoval nejbližší čerpací stanici. Sho
dou okolností to byla hustopečská, kde mu obratem poskytli telefon
ní číslo 800 222 227 na nonstop asistenční službu AGROTEC. Poté 
věci nabraly rychlý spád. Vždyť naše služba je pro vás 24 hodin denně! 
Do deseti minut byl na místě tým asistenční služby, závada byla díky 
technickému vybavení na místě odstraněna. A jak celý zásah zhodnotil 
Dalibor Průdek? „Vše proběhlo na jedničku! Děkuji za perfektní služby.“
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AGROTEC na veletrhu prezentoval především své spojení s mezinárod
ně známým výrobcem požárních nástaveb MAGIRUS, se kterým začal 
spolupracovat na začátku letošního roku. 

Nechyběla však připomínka toho, že AGROTEC dodává požární vozy 
téměř od svého založení, a to především pro dobrovolné hasiče. Na veletrhu 
jsme vystavili dva vozy na podvozcích Iveco Daily a Fiat Ducato s nástavbou 
od výrobce nástaveb IVACAR IVANČICE. Fakt, že dobrovolní hasiči jsou 
pro nás důležitými zákazníky, jsme chtěli také podtrhnout spojením naší 
expozice s výrobcem hasičských praporů Alerion. Vystavené prapory hezky 
dotvářely atmosféru, kterou s sebou nelehké hasičské poslání nese. 

Na výstavě samozřejmě nechyběly vozy s nástavbou MAGIRUS. Ko
nec konců to bylo naše hlavní lákadlo. K vidění, a to již z velké dálky, 
byl nejvyšší automobilový žebřík se zalamovacím ramenem na světě. 
Jeho dosah 42 metrů si mohli návštěvníci „vyzkoušet“ na vlastní kůži. 
Pokud měli dost odvahy, mohli nastoupit do koše a nechat se vyvézt až 
nahoru. Žebřík pracoval až na menší přestávky nepřetržitě celé tři dny 
výstavy. A ani poslední den si neodpočinul, protože jsme ho využili při 
cvičení záchrany osob ze špatně dostupného koryta řeky. 

Dále byla k vidění cisternová automobilová stříkačka s ukázkou do
konalého využití úložných prostor pro hasičské vybavení. Pro nás coby 
zástupce firmy MAGIRUS na českém trhu bylo velmi příjemné vidět, 
jak během ukázky hasiči nevěřícně kroutili hlavami a tiše vydechovali: 
„Tady někdo přemýšlel. Je to samá vychytávka a žádný prázdný prostor. 
Konečně vůz, který nevozí vzduch!“

 Text: Agrotec | Foto: Michal Horáki

Nejvyšší automobilový žebřík 
se zalamovacím ramenem na 
světě na veletrhu PYROS 2015
Ve dnech 19. až 21. května 2015 se společnost AGROTEC a. s. zúčastnila  
17. ročníku mezinárodního veletrhu PYROS, který je specializovaným  
veletrhem určeným především odborníkům, jenž působí v oblasti požární  
ochrany a integrovaného záchranného systému. Samozřejmě i ostatní  
návštěvníci si přišli na své, když si mohli prohlédnout, co ke své práci  
používají moderní hrdinové. 

Otestujte  
svoji pozornost  

a vyhrajte některou  
z cen! Více  
na straně 7

Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem 
vítězi letošních Hustopečí

Zelenobílou Fabii R5 Jana Kopeckého nakonec dělilo po deseti rychlost
ních zkouškách od druhého Mini S2000 Václava Pecha 45,1 sekundy, 

tedy téměř stejný rozdíl, jaký panoval ve prospěch Plzeňana po páteční 
etapě (42,3 s). Třetí Roman Odložilík si v závěru pohlídal svou pozici 
před čtvrtým Pavlem Valouškem a neskrýval svou spokojenost. Valoušek 
pak mohl pouze litovat dnešních potíží se spojkou, přesto ale nebyl se 
svým výkonem v Hustopečích určitě zklamaný. Jezdec Martin Rada a 
spolujezdec Jaroslav Jugas z Agrotec Autoklubu s vozem Alfa Romeo 
147 obsadili v celkovém pořadí 39. místo. Ve své třídě se umístili na 
prvním místě.

 Text: agrotecrally.cz | Foto: František Dušekii

Jan Kopecký: 

“Pro mě i pro Vaška to byla rally nahoru dolů. My jsme měli 
potíže včera, Vašek zase dneska. Asi by bylo lepší kdybysme 
se tahali o vteřiny až do konce, ale někdy to takhle prostě je. 
Naše nové auto funguje dobře, i když má ještě nějaké mouchy, 
na které se chceme zaměřit a do Bohemky je vychytat.”

Posádka továrního týmu Škoda Motorsport, Jan Kopecký – Pavel Dresler, 
se stala absolutním vítězem letošní XI. Agrotec Petronas Syntium Rally 
Hustopeče. Druhou příčku si tentokrát z Hustopečí odváží Václav Pech 
s Petrem Uhlem, třetí místo pak putuje do rukou dvojice Roman Odložilík – 
Martin Tureček.
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Vždy jsem chtěl pracovat 
v zemědělství,  
AGROTEC byla přirozená  
volba… 

Otestujte  
svoji pozornost  

a vyhrajte některou  
z cen! Více  
na straně 7
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městnání. Jednou z těchto firem byl i AGROTEC, který naopak nabízel 
svůj projekt Start Career. Takže jsme se potkali vzájemně.

Jaký je přechod ze studií do praxe?
Strašný (smích)… naštěstí jsem během studia částečně pracoval, takže 
to tak strašné nebylo, ale potýkám se s tím, s čím se potýká většina 
absolventů po nástupu do práce, a to je pravidelný režim, ranní vstá
vání.  Člověk již nemá k dispozici tolik volného času a není tak časově 
flexibilní, ale to je pochopitelné.

Jaká je vaše studijní specializace?
Vystudoval jsem Mendelovu univerzitu v Brně, Agronomickou fakultu. 
Navíc jsem v rámci projektu Erasmus studoval v Německu a získal titul 
Master of Agriculture se zaměřením na Agrobusiness.

Na čem se budete ve firmě AGROTEC podílet? 
V současné době mám na starosti prodej velmi zajímavého pro
duktu. Jedná se o systém ISARIA firmy Fritzmeier. Je to přídavné 
zařízení, které se snadno instaluje. Senzory automaticky monitorují 
rostliny, vyhodnocují konkrétní stav a ihned přizpůsobí dávkování 
hnojiv.

Jak přijímají farmáři moderní techniku?
Moderní technika je u mladých farmářů přijímána pozitivně. U těch 
starších občas musíte překonávat určité stereotypy. Ale ve výsledku chtějí 
všichni hospodařit efektivně a dosahovat maximálních zisků, proto sou
časnou techniku, která jim toto vše přináší, nemohou opomíjet.

 Otázky pokládal: Filip Cvetler | Foto: Michal Horákii

Znal jste AGROTEC dříve?
Pocházím z Blučiny a do Hustopečí jsem jezdil denně do školy, na gym
názium. Jezdil jsem doslova kolem AGROTECu. Nemohl jsem si nevšim
nout, jak se firma rozvíjí a roste. Je to nejvýznamnější firma široko daleko. 
Tedy ano, AGROTEC jsem znal jako velkou firmu, která se neustále 
rozvíjí, ale v té době mne ještě nenapadlo, že zde budu také pracovat.

Co vás přesvědčilo o tom, že jste se rozhodl 
pro AGROTEC?
Chtěl jsem pracovat v zemědělství, ve svém volném čase jsem se dříve 
věnoval koním a nyní zkouším vinařství. Volba byla usnadněna tím, že 
jsem se zapojil do programu AGROTECu pro studenty Start Career, 

který umožňuje studentům již během studia poznat AGROTEC a získat 
vhled do budoucí práce.

Jak vás přijali spolupracovníci?
Je to ještě krátká doba… Vlastně se stále poznáváme. AGROTEC je vel
ká firma a denně potkáváte nové lidi. Samozřejmě se rychleji a snadněji 
seznamuji s mladšími lidmi mého věku.

Kde jste se setkal s programem AGROTECu 
Start Career?
Na fakultě jsem se svými spolužáky organizoval projekt, který oslovoval 
firmy a umožňoval jim nabídnout studentům praxi, stáže či případně za

Systém ISARIA v interakci s rostlinami přesně spočítá op-
timální zásobení živinami a předá tuto informaci aplikační 
technice. ISARIA plně automaticky přizpůsobí dávku dusíku 
k dosažení maximálního výnosového potenciálu plodin na 
dílčích plochách pole, vyrovná kvalitu úrody, efektivně využije 
náklady na hnojiva a přispěje k lepší ochraně životního pros-
tředí.

Funkční princip systému ISARIA:
 
Hnojení je uzpůsobené dílčím plochám a každá dílčí plocha 
pole je jiná. Proto si každý zemědělec, který hospodaří eko-
nomicky a myslí ekologicky, klade důležité otázky:

•  Jak jsou momentálně zásobeny moje plodiny dusíkem?
•  Jak využiji jejich výnosový potenciál?
•  Jaké množství hnojiva musí být aplikováno a na jakých 

místech?
 
O výši výnosu i jeho kvalitě velkou měrou rozhoduje optimál-
ní zásobení dusíkem. Na to ale neexistují žádné směrodatné 
hodnoty.
Systém ISARIA v interakci s rostlinami přesně spočítá op-
timální zásobení živinami a předá tuto informaci aplikační 
technice.
Pole za polem, kousek po kousku, plně automaticky s opti-
málním zásobením živinami – to je princip, na kterém funguje 
ISARIA.
  
Problémy uniformního hnojení:
•  Vývoj rostlin se může lišit.
•  Na polích mohou být různé zóny výnosových potenciálů.
•  Výnos závisí především na zásobení dusíkem.
•  Existují i jiné ovlivňující faktory – například 

typ půdy, voda, půdní reliéf.

Tomáše Trávníčka jsme potkali na Polním dnu v Ratíškovicích, kde společně se 
svými spolupracovníky zastupoval AGROTEC s ucelenou nabídkou  
zemědělských strojů. Tomáš je novou tváří firmy AGROTEC, nedávno dokončil 
univerzitní studium a začal v této společnosti pracovat.
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S emisní normou Tier4B se dostáváme k inovacím u modelové řady T7, 
která si získala srdce farmářů všude na světě. Vždyť za osm let se podařilo 
vyrobit 60 000 traktorů této modelové řady. (Sesterský traktor T6 pro 
Evropu bude následovat v roce 2016, i když první fotografie z USA již 
kolují na webu). Příjezdem prvních traktorů s novými motory vstoupí 
ve druhé polovině roku 2015 emisní norma Tier4B také v praktický ži
vot. Farmářům přinese především nižší emise NOx, takže riziko kyselých 
dešťů se dále sníží, pokud k nám ovšem nedoputuje nějaký mrak z méně 
rozvinuté části planety, kde se takové věci neřeší…

Další komplikace majitele traktorů New Holland nečekají, protože 
i s Tier4B zůstáváme pouze u systému SCR. Žádné hrboly na vačkové 
hřídele nepřiděláváme, žádné výfukové plyny nepřisáváme, nesnižujeme 
teplotu (a tedy účinnost s čistotou) spalování, nespotřebováváme ener
gii na chlazení obrovského množství horkých plynů z velkých motorů 
atd. Emise zkrátka stále řešíme až za motorem ve vylepšeném a patenty 
chráněném katalyzátoru HiEfficient SCR, kde se odbourá 95 % NOx. 
Pokud si mohu dovolit určitou parafrázi, jdeme na to systémem „SCR 
ONLY“ a věříme, že to bude vám, farmářům, ku prospěchu. O tom, 
že systém HiEfficient SCR je správné řešení emisí, svědčí i prestižní 
ocenění DIESEL OF THE YEAR 2014 udělené motoru CURSOR 16, 
o kterém jsme psali ZDE.

Co určitě farmářům ku prospěchu nebude, je nárůst ceny strojů, 
který s každou novou emisní normou přichází. I proto má značka New 
Holland Agriculture v zásobě solidní množství motorů Tier4A tak, aby 

cenově dostupnější stroje byly k dispozici do konce roku 2015 – využijte 
toho, počty se každý den krátí. Ale zpět nové modelové řadě T7.

Nový vzhled přináší i praktické výhody:
Vzhled nové řady T7 zaznamenal zásadní změnu. V souladu s nejmo
dernějšími designérskými trendy charakterizují nový vzhled uhlazené 
agresivní křivky. Pro značku New Holland charakteristické „kočičí oči“ 
jsou součástí kapoty motoru a obsahují moderní LED pásek. Elegantní 
splývavé křivky kapoty přecházejí také na modré boční krycí panely, 
které chrání části motoru před nečistotami. Nově jsou na boku kapoty 
vytvarované tři průduchy ve tvaru žraločích žaber, které znáte ze sportov
ních vozů. Přístup k filtrům a chladičům byl vždy vynikající a s novým 
designem se nemění. Lehká linie střechy se zvedá k okrajům jako křídla 
racků a tím vytváří prostor pro nastavitelná a výkonná LED pracovní 
světla, která si v noci zamilujete. Chytře řešené detaily, jako je integro
vaná anténa rádia do střechy, ukazují, že styl a praktická použitelnost 
mohou jít ruku v ruce.

 Text: Aleš Petr | Foto: NHii

•  T7 přebírá moderní výrazný styl od sesterského traktoru T8.

•  Stroje jsou osazené novými motory s emisní normou Tier4B 
s technologií HI-eSCR. Máme „SCR ONLY“ řešení a zacho-
váváme všechny výhody, které zákazníci oceňují!

•  Při práci oceníte LED pracovní světla a ISOBUS Class III.

•  Pohoda při práci v kabině Horizon™.

Nová generace traktorů T7
Na výstavě SIMA v Paříži představila firma New Holland novou generaci 
oblíbených traktorů řady T7. Můžete se těšit na nový design, vyšší 
maximální výkon jednotlivých modelů a samozřejmě ještě lepší pohodu při 
práci.
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Pantera šetří spoustu času,  
říká Pavel Rozsypal o postřikovači 
od firmy Amazone 
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Kdy a jak nový stroj používáte?
Jak už jsem zmínil, je nutné během růstu rostlin několikrát aplikovat 
postřik z důvodu výživy a ochrany, které spolu jdou ruku v ruce. Pokud 
chcete mít vysoký stupeň výživy, musíte mít i vysoký stupeň ochra
ny. Začínáme aplikací herbicidů, následuje ochrana proti škůdcům, 
jak podzimní, tak jarní, aplikace fungicidů proti chorobám v období 
sloupkování a kvetení. Tím, jak se výška rostlin zvětšuje, tak velice 
uvítám i větší výšku Pantery, což byl v podstatě rozhodující parametr 
při výběru stroje.

Řídíte jej sám?
Postřikovač řídím pouze já nebo můj otec.

Jaké jsou vaše dojmy z jeho obsluhy, výkonu 
a provozu?
Je to postřikovač na skutečně vysoké úrovni. Prostorná kabina, pohodlná 
obsluha, GPSSWITCH, autopilot, funkce DUS a flexibilní profi II 
ramena.

Používáte stroj jen pro svoji potřebu nebo jej 
také pronajímáte?
Tím, že se starám o svoje pozemky od setí až po sklizeň, tak mi prostor 
na pronajímání stroje už skutečně nezbývá.

 Otázky pokládal: Jan Požár | Foto: Michal Horákii

Čím se v zemědělství zabýváte?
Jedná se o zemědělskou prvovýrobu, především tedy o pěstování rostlin. 
Farmu jsem převzal po svém otci a v současné době hospodařím na 
rozloze 300 hektarů. Pozemky se nacházejí na šesti katastrech v blízkém 
okolí. Hlavními plodinami jsou řepka, pšenice, ječmen jarní, kukuřice 
na zrno, ale také drobnosemenné plodiny, jako je mák a sója.

Proč jste se rozhodl pořídit si postřikovač 
Amazone Pantera?
Můj původní postřikovač od francouzského výrobce dosloužil, a tak jsem 
byl nucen poohlédnout se po novém stroji. Zvažoval jsem, zda si pořídit 
postřikovač tažený, anebo samochodný. Poté, co jsem se zúčastnil polního 
dne firmy Amazone v Německu, jsem se definitivně rozhodl pro „samo

choda“ Panteru. Také proto, že při pořízení taženého postřikovače bych 
zároveň musel pořídit i nový traktor, a tato souprava by se mně už finančně 
nevyplatila. Uvědomoval jsem si rovněž, že farma se rozrůstá a já budu po
třebovat výkonnější stroj. Větší záběr a světlejší výška, při které vám v době 
květenství rostlin stroj nepoškodí květy, lepší aplikace v kukuřici a řepce, 
to vše jsou devizy, pro které jsem zvolil postřikovač Amazone Pantera.

Čím vás tento stroj nadchl?
V prvním okamžiku svou velikostí a také jednoduchostí. Tím, že ne
musím pokaždé zapojovat traktor do postřikovače a ramena obsáhnou 
větší plochu, ušetří mi stroj spoustu času. Vzhledem k tomu, že na 
každou plodinu použijete čtyři až pět aplikací, je jasné, že úspora času 
je skutečně nezanedbatelná.
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„Důraz na profesionalitu 
pracovníků a jejich 
znalosti je u nás vysoký,“
říká Radek Kunický, vedoucí autorizovaného servisu vozů Škoda a Kia 
v Hustopečích
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Mohl byste nám krátce představit hustopečský 
servis?
Náš servis je autorizovaný servis továrních značek Škoda a Kia se všemi 
výhodami, ale i povinnostmi, které označení „autorizovaný servis“ 
zahrnuje. Disponujeme také vlastní klempírnou, lakovnou a pneuser
visem. Škodovky se v Hustopečích servisují více než 45 let. Kia má his
torii o něco kratší. Servis pro tuto značku poskytujeme od roku 2008. 
V současné době servisní tým tvoří dvacet šest pracovníků. Z toho je 
deset mechaniků, tři klempíři, tři lakýrníci, čtyři pracovníci skladu, 
pět servisních poradců, jedna asistentka a ‒ jeden vedoucí servisu.

Jaké výhody přinášíte zákazníkům?
Vzhledem k tomu, že jsme autorizovaný servis dvou světoznámých 
továrních značek, musíme splňovat přísná kritéria, která nám tito 
dva výrobci stanovují. Musíme mít předepsané dílenské vybavení 
a plně profesionální, proškolený personál. Důraz na profesionalitu 
pracovníků a jejich znalosti je vysoký. Musejí procházet školeními, 
která výrobci pravidelně organizují. Školení se týká nejen technických 
pracovníků, ale i pracovníků v netechnické sféře. Každý pracovník 
dnes musí mít nastoupenou kvalifikační cestu, která spočívá v ab
solvování různých druhů školení. Až zhruba po dvou letech získává 
plnou certifikaci pro svoji pozici. Tím to ale nekončí. Následně se musí 
pravidelně účastnit školení, která jsou zaměřena na aktuální technické 
novinky. Naši pracovníci jsou tedy dlouhodobě vzděláváni ve svém 
oboru a mají hluboké znalosti konkrétní značky.

Jaký je současný trend servisování osobních 
vozů?
Je to jednoznačně poskytování komplexních služeb. Dnešní trend je 
takový, že musíte zákazníkovi poskytovat vše. Od běžných oprav, ser
visních prohlídek a údržby vozu až po poradenskou a asistenční službu 
či řešení pojistných událostí. Zákazník právem očekává ‒ a považuje 
to již za běžné služby kvalitního servisu ‒ že se o něj a o jeho vůz 
postaráme od a až do z. Ukažme si to na příkladu nehody. V případě 
nehody zákazník zavolá naši odtahovou službu, my jej dovezeme do 
jednoho z našich tří servisů, kde se ho ujme technik. Ten pomůže 
nahlásit pojistnou událost, zdokumentuje škodu a udělá zápis pro 
pojišťovnu včetně fotodokumentace. Následuje oprava a vyřízení po
jistného plnění, a to i v případě firemního vozidla. Všechna jednání 
s pojišťovnou vybavuje zákazník prostřednictvím servisu. Jednoduše, 
na jednom místě.

Originální náhradní díly proti dílům 
neznačkovým: Jaký je váš pohled na tuto 
problematiku?
Jsem zastáncem převážně originálních náhradních dílů, které jsou 
výrobcem schvalovány a zaručují tu nejvyšší kvalitu. Především 
jsou ale výrobcem vyzkoušeny a zákazník má jistotu, že do jeho 
vozu přišla součástka, která je pro jeho vozidlo určena a vyrobena. 
V dnešní době se snaží výrobci dodávat na trh takzvané Economy 
díly. Tyto díly jsou automobilkami schváleny, ale nemají takzvaný 

punc originality. Doporučují se do starších vozů. U těchto dílů 
můžeme někdy očekávat nižší životnost, ale pořád se jedná o díl, 
který je automobilkou schválen. Tyto díly jsou prvotně určeny pro 
vozy starší čtyř let s menším počtem najetých kilometrů. Jejich cena 
je srovnatelná s cenou neoriginálních dílů, v určitých případech jsou 
dokonce levnější.

Často se mezi řidiči ozývá povzdechnutí, že se 
auta již neopravují, že se jen mění díly. Co vy na 
to?
Tento názor slýchávám velice často. Samozřejmě existuje celá řada 
dílů a komponentů, které se stále dají opravovat, popřípadě repasovat. 
A my to děláme. Ale je třeba si uvědomit, že automobilový průmysl 
udělal za posledních několik let obrovský skok kupředu. Dnešní auto
mobily jsou technicky vysoce vyspělá zařízení. Součástky nejsou dělány 
tak, aby se daly repasovat. Jsou to komponenty, které jsou neroze
bíratelné, a jedině tak je zaručena jejich správná funkce.

Jaká je filozofie vašich služeb, jaký je váš 
přístup k zákazníkům a k jejich autům?
Snažíme se o to, aby byl náš zákazník spokojený. Nebojím se říct na
dšený. Chceme, aby měl pocit, že jsme pro něj udělali vše, co očekával. 
A chceme mu dát i něco navíc, tak aby se k nám vracel.

Co vám ve vaší profesi přináší radost?
Mám radost, když jsou zákazníci s našimi službami spokojeni a dají to 
najevo. Máme stálé zákazníky, kteří k nám jezdí již dvacet pět let. Další 
zákazníci se k nám vracejí a přicházejí noví. To vše je výsledkem skvělé 
práce celého týmu hustopečského servisu. Tato doba klade náročné 
požadavky na všechny naše pracovníky. Na ty, kteří jsou v přímém 
styku se zákazníky, i na ty, kteří jejich auta opravují. Všichni pracují 
s maximálním nasazením a obětavostí. Za to vše patří celému týmu 
velký dík.

 Otázky pokládal: Filip Cvetler | Foto: Michal Horákii

Otestujte  
svoji pozornost  

a vyhrajte některou  
z cen! Více  
na straně 7
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Iveco Daily, držitel titulu Van of the Year 2015, nyní nabízí verzi s auto
matickou osmistupňovou převodovkou HiMatic. Použitá technologie 
nabízí vysokou flexibilitu a efektivitu, přispívá k nižší spotřebě a zajišťuje 
řidiči maximální pohodlí při ovládání vozu. HiMatic řadí rychlostní 
stupně dokonce rychleji a přesněji než zkušený řidič a přeřazení na vyšší 
rychlostní stupeň provede za 200 milisekund. Nové Iveco Daily HiMa
tic má i nižší provozní náklady a nižší náklady na servis. A to až o 10 %.

U jakých motorů se můžete s automatickou převodovkou setkat? 
HiMatic lze kombinovat se vznětovými motory o objemu 2,3 a 3,0 l 
s výkonem od 78 kW (106 k) do 151 kW (205 k) a točivým momen
tem 270 až 470 Nm. HiMatic je možné použít pro vozidla s celkovou 
povolenou hmotností do 7,2 tuny.

Technologické řešení využité u Iveco New Daily HiMatic nabízí 
tři možnosti nastavení, podle charakteru a podmínek, ve kterých bude 

vozidlo nejčastěji využíváno. Sem patří využití v městském provozu, 
v meziměstském provozu i v dálkové přepravě. Tomu odpovídá i po
jmenování jednotlivých typů nastavení: Urban, Regional a International. 
Cílem přednastavení je optimalizovat výkon, zajistit nejnižší možnou 
spotřebu pohonných hmot a poskytnout řidiči maximální pohodlí 
a komfort při ovládání vozidla.

Užitková vozidla Iveco Daily se vyznačují klasickou odolnou kon
strukcí podvozku s rámem. Mají vysokou životnost a montáž různých 
nástaveb je snadná. Nové řešení předního odpružení u modelů do 
3,5 tuny zajišťuje optimální ovládání vozidla a zvyšuje pohodlí řidiče. 
Kabina je odhlučněná, plně klimatizovaná. Řidič má při jízdě pocit, jako 
by ovládal komfortní osobní automobil.

 Text a foto: Ivecoii

Vsaďte se, že... automat 
zařadí vyšší rychlost za 
pouhých 200 milisekund
Automatická převodovka Hi-Matic u vozů Iveco Daily řadí rychlostní stupně 
rychleji a přesněji než zkušený řidič



26
magazín

Dřinu strojům? Dřinu strojům!

Muzeum zemědělské techniky může svým návštěvníkům nabídnout ně
kolikahodinový program. Návštěvu muzea je možné spojit i s návštěvou 
řady pamětihodností v okolí. Přímo v Čáslavi se nalézá jedno z nej
starších městských muzeí v Čechách, nedaleko je Národní zemědělské 
muzeum Kačina – Muzeum českého venkova, dále také Kutná Hora 
se svými památkami, novogotický zámek Žleby i obora s bílými jeleny 
v Žehušicích.

Dřinu strojům? Dřinu strojům!
Velmi zajímavá je nově vybudovaná expozice nazvaná Dřinu strojům? 
Dřinu strojům! V kontextu s významnými českými i světovými udá
lostmi je na pozadí rozvoje celé společnosti prezentován vývoj nejen 
zemědělské techniky, respektive vývoj využívání energie v oblasti pohonu 
strojů. Hlavní linii tvoří dějiny zemědělského strojnictví, vedlejší pak 
dějiny podnikání v zemědělském strojnictví, které v každém časovém 
období reprezentují česká jména a významné české firmy. Součástí ex
pozice je i dětský program.

Historické traktory
Jde o ucelený přehled traktorů a zemědělských parních strojů, a to pře
vážně z první poloviny 20. století.

Sklízecí mlátičky
Prezentace sklízecích mlátiček (kombajnů), používaných v zemědělství.

Stabilní motory
V depozitáři stabilních motorů uvidí návštěvníci množství exponátů řady 
světových výrobců. Návštěvník zde může obdivovat různorodost konstruk
cí, technické zpracování i zdařilé estetické provedení práce našich předků.

Obilní mlátičky
Depozitář představuje systémy strojů pro mlácení obilí, jež měly vliv i na 
pozdější vznik kombajnu. Zachycuje vývoj v mlácení, a to od cepů ručních 
a mechanických přes jednoduché mlátičky až po dokonalejší mlátičky čisticí.

Jede traktor orat brambor
V tomto novém depozitáři se návštěvníkům představí bezmála 70 strojů 
a nástrojů, které jsou spojeny s pěstováním brambor.

http://www.nzm.cz/caslav/

 Text a foto: Národní zemědělské muzeumii

Muzeum zemědělské techniky v Čáslavi je pobočkou NZM 
Praha se specializací na studium a prezentaci historické 
i současné techniky používané v zemědělství. V rozsáhlých ob-
jektech bývalého vojenského autoparku se nachází depozitáře 
a expozice, které jsou zaměřeny především na mechanizaci 
rostlinné výroby, na energetické zdroje v zemědělství a na 
dopravu. Unikátní sbírka traktorů a historických oradel patří 
mezi nejvýznamnější a největší podobné sbírky v Evropě.

Zemědělská technika má své muzeum v Čáslavi. Unikátní sbírka traktorů 
a historických oradel patří mezi nejvýznamnější a největší podobné sbírky 
v Evropě.
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