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Možná bude pro někoho překvapením, že 
vás na úvod nového vydání A magazínu od-
kážu na poslední stránku. Začněte prosím 
číst odzadu. Najdete tam totiž zajímavé fo-
tografie. Nejen čísla prodejů, ekonomické 
výsledky nebo počet zaměstnanců nám po-
skytují představu o velkém rozvoji společnos-
ti  AGROTEC a o dlouhé cestě, kterou tato 
společnost za dvacet pět let své existence zdo-

lala. Vzpomínky mohou být ovlivněné, zkreslené, čísla zapomenuta, ale 
jsou zde fotografie, svědci toho, jaké to bylo v začátcích. Pokud pojedete 
do Hustopečí, na chvíli zpomalte a podívejte se na naše nové budovy 
a porovnejte je s historickými fotografiemi ze zadní stránky. 

Ale nyní se vraťme na začátek a řekněme si, co dalšího naleznete v na-
šem magazínu. Dokladem toho, že se v AGROTECu stále něco děje a že 
společnost myslí na budoucnost, je rozhovor a článek o trainee programu 
a o spolupráci se středními a vysokými školami. O tom, jak velké jsou 

skladové zásoby náhradních dílů pro zemědělskou a stavební techniku 
v Hustopečích a jak rychle se dostanou k zákazníkovi, se dočtete v rozho-
voru s Radkem Grůzou, vedoucím logistiky a nákupu náhradních dílů. 
Letmo nahlédneme do nového břeclavského autosalonu. O historii a sou-
časnosti společnosti AGROTEC si budeme povídat s  Ing. Jaroslavem 
Musilem, ředitelem divize závěsná technika. Jak se měří zavazadlový obsah 
osobních aut a kolik se vejde do nového kombíku Škoda Superb? A jsou 
mezi námi ženy, které by chtěly usednout za volant velkého náklaďáku? 
I na to vám přineseme odpověď. Okolní svět nám není lhostejný. Od své-
ho založení společnost AGROTEC podporovala a nadále podporuje velké 
množství akcí a přispívá i na charitu. Moderně se tomu říká společenská 
zodpovědnost. Jsou mezi námi lidé, kteří neměli tolik štěstí. Někteří z nich 
našli nový domov ve středisku Betlém v Kloboukách u Brna, a my jsme 
rádi, že se trochu podílíme na zlepšení kvality jejich života. Na úplném 
konci magazínu najdete… ale to jsem vlastně zmiňoval na začátku.

 Ing. Martin Rada | Předseda představenstva společnosti Agroteci
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PÁNOVÉ 
MUSÍME SE DOBŘE PŘIPRAVIT. 

ZÍTRA MÁME DŮLEŽITÉ JEDNÁNÍ. ODLÉTÁME 
PŘESNĚ V 8.00 HOD

… A DALŠÍCH 25 LET 
JSME ZASE V JEDNOM KOLE

U KARTÁRKY 4

MĚSÍC - ROK 2040

TÁTO PROBER SE, ZASE SI NÁMĚSÍČNEJ
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Předvést zemědělcům 
to nejlepší v pohybu

Na téměř půlhektarové výstavní ploše jsme pro návštěvníky měli přip-
ravený kompletní sortiment techniky New Holland a klíčové exponáty 
zastupovaných značek závěsné techniky. K vidění tak byl například 
kloubový traktor T9.480 s prototypem dvanáctimetrového diskového 
podmítače Catros 12003 od firmy Amazone nebo polopásový trak-
tor T8.435 SmartTrax v agregaci se strojem na hloubkové zpracování 
půdy Certos 5001 také od firmy Amazone. Při aktivním předvádění si 
dobré jméno jistě vydobyla další z novinek firmy Amazone – otočný 

pluh Cayron V200, který si na jedničku poradil i s velmi náročnými 
podmínkami, které v obci Kámen díky suchu panovaly. Ve výborném 
světle se také ukázal zástupce nové generace traktorů T7 – kdy model 
T7.210 se zúčastnil předvádění traktorů s čelním nakladačem. Kdo už 
měl techniky dost, mohl se na našem stánku stavit na pivo a již tradiční 
pochoutky z udírny.

 Text a foto: Agroteci

To je cílem akce Den zemědělce, kterou v obci Kámen u Pelhřimova organizuje 
vydavatelství Profipress. AGROTEC a. s., jako největší dodavatel techniky pro 
zemědělce, se akce samozřejmě se svými klíčovými značkami účastní. 
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Národní dožínky  
v Českých Budějovicích
Letošní žně byly v celé republice opravdu rychlé a bezproblémové, a tak 
tradiční výstava Země živitelka mohla oprávněně nést přídomek „Národ-
ní dožínky“. Za podpory AGROTEC a. s. se akce zúčastnili autorizo-
vaní prodejci značky New Holland a Amazone, firmy Kvarto spol. s r.o. 
a ARBO spol. s r.o., které na nové, větší a přehlednější ploše vystavily 
v poutavé expozici dvě zásadní novinky značky New Holland. Jednalo 
se o zástupce druhé generace traktorů řady T7 a traktor řady T8 s pol-
opásovým podvozkem. Obě novinky návštěvníky zaujaly a lidé si odnesli 
spoustu fotografií s novými traktory. Zájemce o sklízecí techniku pak 
hned před vchodem zdravila nejmenší sklízecí mlátička New Holland 
TC4.90, se kterou se nám letos podařilo za jediný den sklidit dvacet 
hektarů pšenice.

 Text a foto: Agroteci

Na segment malé komunální techniky jsme se v letošním roce začali ori-
entovat poměrně aktivně. Do portfolia jsme zařadili malé traktory New 
Holland od 25 koní, přídavná zařízení značky Matev a natahováky konte-
jnerů Fornal. Spolu s komunálními stroji Amazone nabízíme nyní slušné 
portfolio i v této oblasti.

Premiéru všech těchto zařízení pohromadě jsme udělali na Dni země-
dělské a komunální techniky v Havlíčkově Brodě počátkem září tohoto 
roku. Že to byl krok správným směrem, se ukázalo ve zvýšeném zájmu 
o naše stroje i v návštěvnosti naší expozice. Jasným favoritem jsme byli 
i v praktických ukázkách, kdy nám hrálo do karet nevlídné deštivé počasí 
předchozí den. Právě na takové podmínky je žací stroj Amazone Pro-
fihopper konstruován a výsledek v sečení trávy byl mezi všemi žacími 
stroji bezkonkurenčně nejlepší. 

 Text a foto: Agroteci

Den zemědělské a komunální techniky  
v Havlíčkově Brodě
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OTÁZKY:
1.  Nová ŠKODA Superb Combi má objem zavazadlového 

prostoru:  
a) 1 950 litrů, b) 950 litrů, c) 3 950 litrů 

2.  Centrální sklad náhradních dílů pro zemědělskou a stavební 
techniku v Hustopečích má krytou plochu o velikosti:  
a) 1 280 m2, b) 1 900 m2, c) 2 300 m2

3.  Nově zrekonstruovaný showroom vozů ŠKODA otevřel 
AGROTEC v:  
a) Praze, b) Bratislavě, c) Břeclavi

Chcete vyhrát deštník? Na podzim se může hodit!

AGROTEC slaví 25 let … a otevřel novou 
autoprodejnu ŠKODA v Břeclavi

Pokud čtete náš magazín jen trochu pozorně, nebude pro vás těžké 
správně zodpovědět níže uvedené tři otázky. Poté stačí jen navštívit 
web www.agrotec.cz/a-magazin-anketa, vyplnit požadované kontakt-

ní údaje, zadat správné 
odpovědi, ohodnotit náš 
magazín a přidat názor. 
Pokud vám někdo bude 
držet opravdu pevně palce, 
pak se dostanete mezi tři 
výherce, kteří budou vyro-
zuměni a získají atraktivní 
výhru. Soutěž končí 30. 
listopadu 2015 a tentokrát 
soutěžíme třikrát o deštník 
ŠKODA.

Výherci z minulého čísla jsou: 
Vladimír Světlík, Ivan Novotný, Jiří Šašek

V letošním roce, kdy společnost slaví čtvrtstoletí své existence, 
úspěšně pokračuje v přestavbách svých ŠKODA showroomů. 
Prodejní síť značky ŠKODA prochází nejvýraznější plánovanou 
obměnou za posledních dvacet let. Kompletní přeměnu uví-
tal i AGROTEC. Autorizované provozovny ŠKODA ve firmě  
AGROTEC a.s. se mění před očima našich zákazníků. Tentokrát 
se velká změna udála v Břeclavi. Čisté a vzdušné prostory působí 
velmi moderně a příjemně. Obměna se netýká pouze prodejních 
prostor, ale nový kabát dostal také servisní příjem. Naše služby 
jsou tedy kompletní a v příjemném prostředí nového střediska. 
Novinkou břeclavské pobočky je rozšířený provoz. Prohlédnout si 
vozy ŠKODA nebo si nechat servisovat váš vůz můžete nyní také 
každou sobotu od 9 do 12 hodin. V případě jakýchkoli potíží na 
vašich cestách jsme vám také k dispozici na bezplatné nonstop 
asistenční lince 800 222 227.
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Znáte ten báječný pocit, 
když se o něco snažíte, 
věnujete tomu energii 
a ono se to podaří? To je 
pro mne AGROTEC!  
Říká Ing. Jaroslav Musil,  
ředitel divize závěsná technika 
AGROTEC a. s.
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Jste spojen s firmou AGROTEC v podstatě od 
začátku. Co vás do této společnosti přivedlo?
Když Karel Losenický na počátku devadesátých let rozjížděl společnost 
AGROTEC, potřeboval posílit rostoucí tým obchodníků s osobními 
vozy. Vzpomněl si na mne, na svého kolegu z předchozího zaměstnání. 
Neváhal jsem ani na chvíli a nabídku jsem přijal. Nastoupil jsem jako 
technik do celního skladu vozů FIAT. Prodej automobilů neuvěřitelně 
rostl. Naproti tomu zemědělství bylo v té době zcela v útlumu, bylo 
zmítáno restrukturalizacemi, privatizací a restitucemi.

Přesto jste začali prodávat i zemědělskou 
techniku…
Samozřejmě. To by nebyl AGROTEC, aby neviděl i v zemědělství 
mnoho příležitostí. Již v té době se společnost držela myšlenky, že cesta 
nevede jen přes drobné zemědělce, rodinné farmy, jaké fungují v Polsku 
nebo v Maďarsku, ale že šanci konkurovat na českém i evropském trhu 
budou mít moderně řízené zemědělské firmy. AGROTEC rychle získal 

zastoupení zemědělských strojů FIAT Agri, nyní New Holland, a já jsem 
přešel na zemědělskou techniku, která začala být velmi perspektivní. Od 
roku 2013 jsem zodpovědný za segment závěsné zemědělské techniky.

Co vás po celou tu dobu motivovalo?
Pocit úspěchu. Satisfakce. Znáte ten báječný pocit, když se o něco snažíte, 
věnujete tomu energii a ono se to podaří? To je pro mne AGROTEC! 
Když jsem dostal na starost zemědělskou techniku (tenkrát to byly ještě 
traktory FIAT Agri), bylo zemědělství ve špatné situaci. Probíhaly restruk-
turalizace a restituce. Ve firmě tušili, nebo spíše věděli, že i české země-
dělství dříve nebo později půjde nahoru a chtěli u toho být. Zpočátku 
obchod probíhal doslova v kuchyni jednotlivých farmářů, sedláků po celé 
České republice. A jen odpoledne a v podvečer, abychom je vůbec zastihli 
po práci. V roce 1992 jsme prodali pět traktorů. Pozor! To byl dobrý start, 
protože to byla úplně neznámá značka na trhu a my vlastně taky. Získali 
jsme tržní podíl v desetinách procent. Pak následoval neuvěřitelný úspěch, 
vykoupený naším nasazením, odhodláním a časem, často na úkor rodiny. 
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Můžete uvést nějaká čísla prodeje?
Nárůst prodeje traktorů FIAT Agri a následně New Holland byl ohro-
mující. V roce 1996 jsme prodali 150 velkých traktorů a 110 sklízecích 
mlátiček, což je, mluvíme-li o mlátičkách, pokud se nepletu, dosud 
rekord. Obrat překonal miliardu korun a AGROTEC se stal význam-
ným hráčem na trhu. Následovalo postupné budování a profesionalizace 
prodejní sítě. Pro New Holland jsme po roce 2000 získali v případě trak-
torů tržní podíl nad 13 %, a v případě mlátiček dokonce 30 %. Od té 
doby jsme stále na bedně, tedy na pomyslných stupních vítězů, a to jsme 
začínali vlastně od nuly. Je to nádherný pocit. Jsem hodně orientovaný 
na výsledek, vyhledávám pocit satisfakce a prestiže z dosaženého… Od 
roku 2013 mám na starost divizi závěsné techniky a budeme se snažit 
obdobný úspěch zopakovat.

Zavzpomínejte ještě na začátky ve firmě. Jací 
v té době byli lidé?
Všichni to byli absolutní srdcaři. Pracovalo se s obrovským nasaze-
ním. Karel Losenický dal dohromady skvělý tým, všichni pracovali 

pro společný úspěch. Nebylo nás víc než padesát, vše probíhalo na 
bázi osobního kontaktu. Přirozeně s rozvojem firmy rostl i počet lidí 
a tím i nutnost důslednější organizace, nastavení způsobů komuni-
kace… Prostě více zaměstnanecký přístup. Samozřejmě vztahy mezi 
několika stovkami lidí jsou jiné, než když vás je padesát, ale to je 
pochopitelné.

Kam dál?
AGROTEC zdaleka nevyčerpal svůj potenciál. Víme, že máme stále 
mnoho příležitostí. Budeme se posouvat dál, ale k tomu potřebu-
jeme dobrý tým lidí, prodejní síť i finanční zázemí. Samozřejmě 
k tomu je nutné, aby byla celkově ekonomika a zemědělství v dobré 
kondici. Přál bych si, aby se zemědělství vnímalo jako producent 
potravin, tedy strategické suroviny, kterou lidé potřebují a na je-
jich výrobu je nezbytná moderní zemědělská technika, což je naše 
parketa.

 Otázky pokládal: Filip Cvetler | Foto: Vít Mádrii
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Řídit náklaďák mne láká 
říká Jana Zlámalová 
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Otestujte  
svoji pozornost  

a vyhrajte některou  
z cen! Více  
na straně 7
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Můžete nám svoji firmu představit?
ACE TRANS je malá, ale stále se rozšiřující firma. Založili jsme ji v roce 
2012.  

Naše portfolio služeb zahrnuje jak spediční, tak i dopravní činnost, 
kterou zajišťujeme vlastními vozy.

V současné době naše firma disponuje třemi tahači s návěsy a menší 
dodávkou pro přepravu drobnějších nákladů nebo osob.

Proč jste se rozhodli pro Iveco Stralis?
Můj manžel je zemědělec a úzce spolupracuje s firmou AGROTEC, 
respektive s její zemědělskou divizí.

Jelikož byl se službami této firmy vždy spokojen, rozhodli jsme se 
oslovit i divizi prodeje nákladních automobilů. Byly nám nabídnuty 
právě tahače Iveco Stralis. Po dobrých zkušenostech svého rozhodnutí 
pořídit si právě tyto vozy rozhodně nelitujeme.

K čemu tyto vozy používáte, kam s nimi jezdíte, 
kolik toho najezdí a kam se dostaly nejdále?
Vozy Iveco Stralis používáme především k přepravě paletovaného zboží. 
Jezdíme hlavně po území celé České republiky a Slovenska. Občas ale 
naše vozy zavítají také do Německa, Rakouska či Maďarska. V současné 
době zaměstnáváme čtyři řidiče, z toho tři stabilní a jednoho náhradní-

Není mnoho žen, které by se „motaly“ kolem velkých náklaďáků. Ten svět je 
vyhrazen téměř výhradně mužům. Řidiči kamionů jsou tvrdí chlapi, vždyť musí 
zvládat velké a výkonné stroje. Jana Zlámalová je ta, která pak řídí ty řidiče 
a možná i sama někdy za volant usedne.
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ho. Náhradní řidič nastoupí za nemocného řidiče, nebo když je potřeba 
střídat se při delších cestách. Musím říct, že naše vozy jsou permanentně 
vytíženy a za měsíc najezdí přibližně 9 000 kilometrů.

Jak jste byla spokojena s prodejními 
a poprodejními službami společnosti 
AGROTEC? Jak funguje servis?
Jsme velmi spokojení! Prodejci i pracovníci servisu jsou profesionálové na 
svém místě a za celou dobu spolupráce se nevyskytl sebemenší problém. 
Jistě k tomu přispěla i vysoká spolehlivost a kvalita pořízených automobi-
lů. Servis tak využíváme víceméně pouze z důvodu servisních prohlídek.

Vy sama umíte řídit takový velký vůz? Pokud 
ne, láká vás to? Proč ano, proč ne?
Musím říct, že řídit náklaďák mě skutečně láká. Uvažuji o tom, že si 
na něj časem papíry udělám. Přiznám se, že už jsem si řízení tahače 

vyzkoušela, a to rovnou na brněnském Masarykově okruhu. Troufám si 
říct, že mi to celkem šlo. Dokonce jsem zaparkovala mezi dva odstavené 
kamiony. Popravdě tím, že je můj manžel zemědělec, mám i já k velkým 
strojům opravdu blízko, byť oprávnění řídit je zatím nevlastním.

Plánujete rozšířit vozový park o další vozy 
Iveco? Pokud ano, o jaké a proč?
Ano rozšíření našeho vozového parku rozhodně plánujeme. Každý rok 
rozšiřujeme náš vozový park o jeden tahač a nejinak tomu bude i letos. 
Za chvíli nás čeká jednání se zástupci AGROTECu o koupi dalšího 
tahače Iveco. V tomto trendu bychom chtěli i nadále pokračovat. Sama 
jsem zvědavá, k jakému počtu aut se nakonec dopracujeme. Pokud bude 
naše spolupráce s firmou AGROTEC taková jako doposud, tak jsem 
naladěna velmi optimisticky. 

 Otázky pokládal: Jan Požár | Foto: Michal Horákii
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2 300 m2 kryté plochy,  
více než 15 000 skladových 
položek, 250 000 kusů 
v ceně 100 milionů korun,
přesvědčivě, řečí čísel, popisuje centrální sklad náhradních dílů pro 
zemědělskou a stavební techniku Radek Grůza, vedoucí logistiky a nákupu 
náhradních dílů ve společnosti AGROTEC a. s.
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Proč a s jakým cílem bylo založeno oddělení 
A parts?
Koncem roku 1996 vznikla potřeba centralizovat a sjednotit služby 
v oblasti distribuce náhradních dílů pro zemědělské a stavební stroje. 
Nejprve jen pro potřeby dealerské sítě v České republice, následně i pro 
Slovensko. Zjednodušeně řečeno, bylo potřeba mít náhradní díly pod 
jednou střechou. V té době stále více rostly požadavky zákazníků na 
poprodejní služby. Stroj zákazník vybírá poměrně dlouho, konfiguruje 
jeho vybavení a klidně si na dodávku počká. Něco jiného platí v případě 
náhradních dílů. Záruční, pozáruční, a především servisní služby utvářejí 
výslednou spokojenost zákazníka. Rychlost dodávek náhradních dílů 
završuje komplexní služby, které AGROTEC poskytuje. Zde se kvalita 
našich služeb projeví v plné míře.

Jaká je vaše úloha v tomto oddělení?
Ve firmě AGROTEC jsem od roku 1994. Nejdříve jsem spolupracoval 
ve skladech náhradních dílů Škoda a Fiat a později jsem se účastnil roz-
voje skladu náhradních dílů pro Iveco. Od konce roku 2007 jsem přešel 
do oddělení centrálního skladu náhradních dílů a logistiky, nyní A parts 
services. Aktuálně řešíme digitalizaci a komputerizaci řízení  skladových 
zásob. V roce 2016 přecházíme na „bezpapírový sklad“, to povede 
k vyššímu zefektivnění práce a většímu přehledu o stavu skladových 
zásob a také přispějeme ochraně životního prostředí. Ještě více se sníží 
procento reklamací, které máme nyní na úrovni pouhých 0,04 %.

Pro jaké značky zajišťujete náhradní díly?
Jsou to značky, které zastupuje skupina AGROTEC. V zemědělské 
a stavební technice tedy pro značky výrobce CNH Industrial a v závěsné 
technice především pro stroje Amazone, Kuhn, Pichon a Great Plains, 
ale i další.

Jaká je logistika, distribuce dílů?
Distribuci náhradních dílů až ke koncovému zákazníkovi řešíme v úzké 
spolupráci s jednotlivými dealery. Páteří je náš centrální sklad v Hus-
topečích. Pokud obdržíme požadavek na náhradní díl do 18.00 ho-
din, díky nočnímu rozvozu doručíme náhradní díl do druhého dne 
ráno. Pokud není náhradní díl u nás, kontaktujeme evropský sklad 
v německém Heidelbergu. Výjimečně, pokud se jedná o něco velmi 
speciálního, pak objednáváme ve skladu v USA. Odtud je díl doručen 
do tří dnů. Teď mluvím především o značkách Case IH a New Holland. 
U dalších značek je to obdobné.

Pro zemědělské stroje a stavební techniku – 
pokud jsou „nasazeny v práci“ – platí, že musí 
vydělávat peníze, ne stát a čekat na náhradní díl. 
Vnímáte tuto potřebu zákazníků? A jak se k ní 
stavíte?
Pokud je situace opravdu mimořádná a urgentní, jsme schopni do-
dat cokoli kamkoli. Speciálním kurýrem, vlastní dopravou. Sklad 
otevřeme i o půlnoci. Jsme k dispozici doslova sedm dní v týdnu 
dvacet čtyři hodin denně. Zákazník chce všechno hned, všechno 
hoří. V zemědělství jsou kritickým obdobím žně. Tlak na dostup-
nost a rychlost dodání náhradních dílů v té době enormně roste. 
Proto musíme držet skladové zásoby těch dílů, které budou v daném 
období nejvíce potřeba. Dlouhodobě komunikujeme se zákazníky 
a konzultujeme jejich požadavky a nároky tak, abychom optimali-
zovali strukturu skladových zásob. Můžeme tak garantovat, že poža-
dovaný díl bude ihned k dispozici a doručen bez zbytečných prodlev 
doslova na pole.

Můžete uvést nějaká čísla? Především objem 
skladových zásob?
Centrála v Hustopečích na 2 300 m2 kryté plochy drží na skladě více než 
15 000 skladových položek v celkovém počtu větším než 250 000 kusů 
v ceně 100 milionů korun. Náš tým se skládá ze tří účetních, jednoho 
logistika a centrálního nákupčího náhradních dílů, dále sedmi sklad-
níků, jednoho řidiče a mě.
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Značkové versus neznačkové díly. Zákazníci 
jsou jistě citliví k ceně náhradních dílů. Cítíte 
od zákazníků tlak na používání neznačkových, 
tedy levnějších dílů? Jak se k tomu stavíte, jaký 
je váš názor na problematiku značkové versus 
neznačkové?
Originální díly to mají těžší v tom, že musí zákazníky přesvědčit o své 
kvalitě, která se pak odráží v ceně. Neznačkový díl kromě ceny nemá dál 
moc co nabídnout. Dlouhodobá zkušenost našich zákazníků i koncových 
uživatelů hovoří jednoznačně ve prospěch značkových náhradních dílů. 
Samozřejmě, že jsme testovali i neznačkové díly, ale u nich jednoznačně 
platí: Nižší cena znamená nižší životnost. Originál vždy zvítězil. V našich 
skladech nenajdete neoriginál. Zákazníci se za celou tu dobu přesvědčili, 

že použití značkového, originálního dílu je v celkovém výsledku výhod-
nější. Na základě vlastních zkušeností si uvědomují, že dobrou kvali-
tu včetně záruk dostanou jen u prověřených distributorů nabízejících 
značkové díly bez ohledu na to, kde byly vyrobeny. Neznačkové díly však 
přece jenom zákazníkům přináší jednu výhodu. Vytváří na nás tlak. Dis-
tributoři těchto dílů samozřejmě čekají na svoji šanci a na naše případné 
zaváhání, tak aby mohli oslovit naše odběratele a zákazníky. My jim 
tu šanci nedáváme! Oni nabízejí jen cenu, zatímco my celkový balíček 
služeb od kvalitního náhradního dílu přes rychlé dodání prostřednictvím 
spolehlivé distribuční sítě a přes časovou flexibilitu až po individuální 
přístup. To vše v přijatelné ceně značkového originálního dílu.

 Otázky pokládal: Ondřej Mach | Foto: Michal Horákii

Otestujte  
svoji pozornost  

a vyhrajte některou  
z cen! Více  
na straně 7
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Vsaďte se, že... 
do nového kombíku ŠKODA Superb 
naložíte předmět dlouhý 3,1 metru 
či 1 950 litrů dřevěných destiček!
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 Nová ŠKODA Superb Combi disponuje největším zavazadlovým pro-
storem ve střední třídě. Ačkoli je nový Superb Combi jen o 23 mm 
delší než minulá generace, pojme zavazadlový prostor při nesklopených 
sedadlech o 27 litrů více než jeho předchůdce. Po sklopení zadních 
sedadel vzroste objem zavazadlového prostoru až na téměř dva metry 
krychlové: 1 950 litrů je zdaleka nejlepší hodnotou ve své třídě a o 85 li-
trů více než u předcházející generace. Bez problému lze naložit i dlouhé 
předměty. Opěradlo sedadla spolujezdce lze v případě potřeby jednoduše 
sklopit. Pak se do nového Superbu Combi vejdou předměty dlouhé až 
3,1 metru.

Nová ŠKODA Superb Combi boduje nejen svou nabídkou prostoru, 
ale i počtem praktických řešení. Nový model nabídne celkem až 31 Sim-
ply Clever řešení – jedenáct z nich se nachází v zavazadlovém prostoru.

Stejně jako liftback může být i nová ŠKODA Superb Combi poprvé 
na přání vybavena takzvaným virtuálním pedálem pro bezdotykové 
otevírání elektricky ovládaných pátých dveří pomocí gesta: K otevření 
pátých dveří postačí jednoduchý pohyb nohou pod zadním nárazníkem. 
Tato funkce pracuje v kombinaci se systémem bezklíčového zamykání 
a startování KESSY.

Premiéru v nové generaci vozu ŠKODA Superb Combi má i praktická 
funkce Tip-To-Close pro zjednodušení zavírání elektricky ovládaných 
pátých dveří. Stačí přitom krátce zatáhnout za páté dveře a ty se začnou 
zavírat. V kombinaci elektricky ovládaných pátých dveří a KESSY je 
možné páté dveře zavřít také pomocí dálkového ovládání.

Opěradla zadních sedadel se v Superbu Combi nové generace sklápí 
po odjištění páčky v zavazadlovém prostoru. 

Nejvyšší praktické využití nabízí v nové generaci modelu ŠKODA 
Superb Combi variabilně nastavitelná dvojitá podlaha zavazadlového 
prostoru. S touto pohyblivou podlahou lze zavazadlový prostor různě 
rozdělovat a tím přizpůsobit aktuálním požadavkům. Systém kromě 
toho vytvořil i jeden praktický odkládací prostor – krycí roletu zavaza-
dlového prostoru lze uložit pod dvojitou podlahu. 

Krycí roleta je koncipována jako tzv. rolo s mezipolohou – stačí leh-
ký dotyk a kryt se automaticky zavine. Je-li Superb Combi vybaven 
také elektricky ovládanými pátými dveřmi, resp. virtuálním pedálem, 
disponuje roleta navíc i automatickým odblokováním. Roleta se při 
otevření pátých dveří automaticky posune o jeden stupeň vzad, aby 
usnadnila nakládání zavazadel.

Praktická je také nová multifunkční kapsa. Ta se nachází pod krycí 
roletou. Do ní je možné uložit například kabát.

Čtyři sklopné háčky v zavazadlovém prostoru umožňují například 
bezpečný převoz nákupních tašek. Užitečným doplňkem je také síťový 
program. Náklad v případě potřeby zajistí jedna horizontální síť a dvě 
sítě vertikální. V zavazadlovém prostoru se nachází také vyjímatelná 
LED svítilna, kterou je možné používat i mimo vozidlo. V držáku ve 
voze se během jízdy automaticky dobíjí. Kabina je odhlučněná, plně 
klimatizovaná. Řidič má při jízdě pocit, jako by ovládal komfortní osob-
ní automobil.

 Text a foto: ŠKODA AUTOii

Kombinací funkčnosti a emocí bude nová ŠKODA Superb Combi od září 
definovat nová měřítka ve své třídě. Zdařilou souhru designu a praktických 
vlastností představuje zejména zadní partie nového vozu: Záď není 
jen tvarovaná výrazněji než kdykoli předtím, za velkými a vysoko 
se otevírajícími pátými dveřmi se skrývá i největší a nejpraktičtější 
zavazadlový prostor v segmentu.

Jak se měří objem zavazadlového prostoru?

V době, kdy je téměř vše předepsáno a modifikováno Evropskou 
unií, pro určování objemu zavazadlového prostoru u automobilů 
překvapivě ne existuje jednotná metodika. Vše je založeno na důvěře 
a také na osobních zkušenostech s tou či onou značkou. Přestože 
se dnes nové automobily rodí na monitorech počítačů, které by 
snadno a přesně změřily objem navrhovaného zavazadlového 
prostoru, nejčastěji se používá ruční měření. Podle metodiky VDA 
(DIN 70020) se objem měří pomocí dřevěných špalíků o rozměru 
200 × 100 × 50 mm, což odpovídá objemu jednoho litru. Pro snazší 
představitelnost je pak objem uváděn v litrech. Kolik se těchto 
„litrových“ destiček do zavazadlového prostoru automobilu vejde, 
takový má objem. Jak jednoduché!
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Jsem trainee 
ve společnosti 
AGROTEC!

Říká s úsměvem Jaromír Čuta, student Zahradnické fakulty Mendelovy 
univerzity v Lednici, který je v současné době v rámci trainee programu 
na pracovní stáži ve společnosti AGROTEC.
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Znal jste AGROTEC dříve?
Ano. Jelikož bydlím v blízkém okolí Hustopečí, tak jsem měl k této 
firmě vždycky „blízko“. Navíc spousta mých známých ve společnosti 
buď pracuje, nebo v minulosti pracovala. Byl jsem však překvapen, co 
všechno AGROTEC dělá a nabízí. Měl jsem tuto společnost spojenou 
pouze s prodejem vozů ŠKODA.

Jak jste se dostal ke stáži u této společnosti?
Stáž jsem objevil náhodou na internetových stránkách a po obdržení 
kladných referencí na tento trainee program, jsem neváhal a zaslal svůj 
životopis. Po několika telefonických rozhovorech jsem byl pozván na 
pohovor.

Jakým testováním a programy pro studenty 
jste prošel?
Pohovor mě mile překvapil, probíhal formou Assessment centra. Byl 
jsem rád, že si mohu tento tzv. skupinový pohovor vyzkoušet na vlastní 
kůži. Tato forma výběru je pro uchazeče vhodnější a méně stresující 
než klasický pohovor. Zaměstnavatel má navíc možnost už v průběhu 
řízení poznat chování budoucích kolegů a jejich schopnost kooperace.

Trainee program je rozdělen většinou na tři rotační kola na různých 
odděleních, zpravidla v délce tří měsíců na každém oddělení. 

Co studujete?
Jsem studentem Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici 
a studuji posledním ročníkem obor řízení zahradnických technologií. 
Řekl bych, že se jedná obor průřezový, takže není zaměřen na jednu 
konkrétní věc, ale skýtá studentovi možnost uplatnit získané doved-
nosti, a to například v marketingu, managementu, potravinářském či 
vinařském sektoru. Sám jsem si zvolil také diplomovou práci na téma 
vinařství, které je mi blízké.

Na čem jste se již ve společnosti AGROTEC 
podílel?
Moje stáž začala v personálním oddělení, kde jsem se během 14 dnů 
seznámil s organizační strukturou firmy, chodem personálního oddělení 
a vyzkoušel si roli „personalisty“. Klasické rotační kolečko jsem poté 
absolvoval na marketingovém oddělení, kde pracuji doposud. Zde jsem 
se dostal k většině úkonů, které toto oddělení nabízí, za což jsem velmi 
rád. Podílel jsem se na přípravě různých eventů – AGROKOMPLEX, 
setkání prodejců CASE IH nebo spolupracuji při tvorbě inzerátů či 
návrhů na zlepšení propagace firmy.

Jaké jsou vaše první dojmy?
Ve firmě jsem spokojený a práce mě baví. Je to určitě i tím, že jsem se 
zatím setkal jen s příjemnými lidmi, kteří se mi snažili vždycky ve všem 
vyjít vstříc, popřípadě mě správně nasměrovali.

Někteří kolegové mohou být zpočátku ke trainees skeptičtí, nicméně 
časem sami zjistí, že trainees se nijak výrazně neliší od běžných zaměst-
nanců. Jediným rozdílem je, že během programu získají zkušenosti z více 
oddělení.

 Otázky pokládal: Filip Cvetler | Foto: Michal Horákii
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Odborné praxe –
start nového 
potenciálu

Od poloviny září by naše dílny převážně v Hustopečích a dalších 
střediscích měly zaplnit kromě kmenových zaměstnanců také nové 
tváře z řady škol. Jedná se především o žáky druhých a třetích roč-
níků. Tito studenti se budou brzy rozhodovat, do jaké společnosti 
povedou jejich první kroky po zdárném ukončení studia. Chceme 
to být právě my, kdo si získá jejich náklonnost a u koho budou chtít 
začít pracovat. 

Stejně jako se mění technika a technické vybavení dílen, mění se 
i pracovní trh. Ten je v současné době postaven jinak než v minulosti. 
Dříve to byli samotní žáci, kteří museli bojovat za volná pracovní 
místa. Nyní se doba otočila a jsou to právě firmy, kdo musí bojovat 
o přízeň žáků a o jejich zájem pracovat v nich. Když přijdete na střední 
nebo vysokou školu, neupoutají vás na nástěnkách aktuální rozvr-
hy hodin, ale nabídky firem se stipendijními programy, odbornými 
praxemi v nejmodernějších dílnách, odměna za produktivní práci, 
nabídka letních brigád a v neposlední řadě jistá nabídka pracovní-
ho místa včetně všech benefitů. My dokážeme studentům nabídnout 
stejné podmínky. Záleží na individuálním přístupu každého z nás, 
jaký dojem uděláme na žáky, jak se k nim budeme chovat, jak moc 
budeme ochotní učit je novým věcem a ukázat jim co možná nejvíce. 
Naším cílem je vybrat si toho nejvhodnějšího kandidáta a je hlavně 
na nás přesvědčit ho, aby u nás chtěl zůstat a stal se plnohodnotným 
hráčem našeho týmu. Cílem odborných praxí je to, abychom my po-
znali žáka a on zase nás. Aby obě strany věděly, co od sebe navzájem 
mohou očekávat.

 Text: Renata Pagáčová | Foto: Agrotecii

Start nového potenciálu – přesně tak se dá vnímat nový začátek 
odborných praxí v AGROTEC Group. 
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Středisko BETLÉM v Kloboukách u Brna slaví stejně jako my 25. vý-
ročí svého vzniku. Možná je to pouhá náhoda, možná je v tom ale 
i jistá symbolika. Více nám o činnosti tohoto střediska řekne Bc. Jana 
Lexová, vedoucí úseku veřejných vztahů a fundraisingu.

Domov Betlém je domovem v pravém smyslu slova. Krásná vila z po-
čátku 20. století se nachází v hezkém areálu. Návštěvník vnímá příjemné 
prostředí a především zde panují otevřené, blízké a upřímné vztahy mezi 
všemi obyvateli i pracovníky domova. V této rodinné atmosféře poskytuje-
me dospělým lidem se zdravotním postižením potřebné služby. Základním 
cílem poskytovaných služeb je pomoci naplňovat tělesné, duševní, duchovní 
a sociální potřeby dospělých lidí s tělesným postižením. Zároveň si klademe 
za cíl vytvářet svým obyvatelům skutečný a bezpečný domov. Domovem 
rozumíme takový způsob soužití, který dává svobodu, volnost a možnost 
seberealizace, je otevřený změnám a zapojuje obyvatele do života společnosti.

Se společností AGROTEC nás pojí dlouhodobé a pevné vztahy. 
Spolupracujeme již od roku 2000. Od roku 2003 se AGROTEC ak-
tivně zapojuje do charitativní aukce výrobků našich klientů a z výtěž-
ků jsou financovány již konkrétní projekty. Přijali jsme také několik 
finančních i věcných darů. Naši klienti každý rok malují pro AG-
ROTEC novoročenky. Tím AGROTEC získá velmi originální přání 
a zároveň nám velice pomáhá. Bez sponzorů a partnerů, jako je AG-
ROTEC, bychom se jen těžce obešli. Z finančních darů financujeme 
velkou část chodu střediska Betlém a samozřejmě i naše další aktivity. 
Jsme rádi, že máme možnost i touto cestou poděkovat za štědrou 
podporu naší činnosti. Touto cestou mu děkujeme a přejeme další 
úspěšná léta.

 Text: Jana Lexová a Agrotec | Foto: Michal Horáki

Okolní svět nám není lhostejný
O úspěchu či neúspěchu rozhoduje mnoho faktorů. Jedním z nich je – ať chceme nebo ne – 
kousek štěstí. V AGROTECu vnímáme i svět kolem nás a nechceme být lhostejní, k těm, kdo měli 
toho štěstí o trochu méně. Již dlouho pomáháme tělesně postiženým spoluobčanům v Domově 
Betlém, darovali jsme nákladní automobil organizaci Český červený kříž Brno, řadu let 
podporujeme nadaci Truck Help, Základní a praktickou školu Hustopeče nebo Fond ohrožených 
dětí. Velkou pozornost věnujeme také vlastnímu regionu. Pomohli jsme s rekonstrukcí kostela 
sv. Anežky, se stavbou památníku T. G. Masaryka, s pořádáním vinařských výstav, koncertů, 
lidových oslav a sponzorováním celé řady sportovních klubů a akcí. 
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AGROTEC na úplném začátku

Je to již téměř nepředstavitelné. AGROTEC za dvacet pět let své existen-
ce urazil velký kus cesty. Na počátku se prodávala technika doslova po 
jednom kuse. Nyní jsou ročně prodány stovky osobních či užitkových 
vozů a zemědělské techniky. Na počátku pracovalo ve firmě šedesát lidí, 
nyní AGROTEC zaměstnává na devět set pracovníků. Celkový obrat 
přesahuje pět miliard korun a společnost zastupuje dvacet jedna značek 
ve čtyřech odvětvích. V areálu společnosti v Hustopečích bylo postaveno 
mnoho nových budov. Většina původních byla během let přestavěna 
a zrekonstruována do dnešní podoby. Dovolím si citovat slova starostky 
města Hustopeče, PaeDr. Hany Potměšilové, která na otázku, co se ji 
vybaví pod pojmem AGROTEC, odpověděla: „To je nepřehlédnutelný 
areál se spoustou vozů všeho druhu při sjezdu z dálnice, významná fir-
ma, která se podílí na mnoha společenských, sportovních a kulturních 
akcích a vytváří mnoho pracovních míst.“

 Text a foto: Agrotecii

Už jen historické fotografie nám umožňují připomenout si, jak vypadal areál 
firmy v době, kdy tato společnost byla založena. Jsou černobílé a nebyly 
pořízeny digitálním fotoaparátem, ale klasickou technikou za použití 
svitkového filmu. 
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AGROTEC a.s.

Brněnská 74

693 01  Hustopeče

tel.: +420 519 402 111

e-mail: info@agrotec.cz

www.agrotec.cz


	A-mag 2015_podzim_WEB_titulka.pdf
	A-mag 2015_podzim_WEB.pdf

