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Dvacet pět let je v životě člověka významné 
jubileum. Je to období, kdy je člověk již do-
spělý, zodpovědný, plný síly, vědomostí a dov-
edností. Na své životní cestě kráčí sebejistě. 
Platí to i v případě firmy? Zcela jednoznačně. 
V roce 2015 slaví společnost Agrotec čtvrt-
století své existence. Za tu dobu se stala fir-
mou bezesporu úspěšnou, plně profesionální 
se stabilním rozvojem a vývojem. Co stojí za 

naším úspěchem? Jsou to špičkové produkty, které prodáváme a ser-
visujeme? Samozřejmě, ale hlavně jsou to lidé. Jsou to zaměstnanci 
společnosti Agrotec, bez kterých by se neprodal či neopravil jediný stroj, 
ale především jste to Vy, naši zákazníci. Bez Vaší důvěry v Agrotec by-
chom nebyli tam, kde jsme. Za to Vám bezesporu patří náš upřímný dík. 

Každé jubileum dává příležitost se ohlédnout. Pohled zpět nám posky-
tuje sebereflexi, zpětnou vazbu a informace, které můžeme využít, 
hledíme-li kupředu. To jsem si uvědomil zejména při čtení rozhovoru 
s panem Ladislavem Schejbalem, který je s Agrotecem od jeho úplného 
začátku. Při pohledu zpět jsem uviděl mnoho spolupracovníků, kteří 
svým nadšením, profesionalitou a oddaností firmě vytvořili základy, na 
kterých pevně stojí dnešní Agrotec. 
Je pochopitelné, že náš magazín v tomto roce a v nové grafické úpravě 
bude významné výročí připomínat. Jsme právem hrdí na to, že jsme na 
náročném trhu obstáli a že jsme, společně s Vámi, úspěšní. Přijměte naše 
ujištění, že i v dalších pětadvaceti letech budeme společně s Vámi kráčet 
sebejistě na naší cestě. Vždyť společně jsme silnější.

 Ing. Martin Rada | Předseda představenstva společnosti Agroteci

Ohlédnutí zpět nám dává 
ostřejší pohled do budoucnosti

Obsah
AGROTEC uprostřed tance a sportování 4
Vy jezdíte, my se staráme 4
Mlátičky CR jezdí 40 km/h, a to legálně! 5
Dotace na techniku – leden 2015 5
„Pamatuji si to obrovské nadšení,“ popisuje pan Ladislav Schejbal dobu začátků společnosti Agrotec v Hustopečích 6
Nejvýkonnější na poli 8
Firmu tvoří lidé 10
Společnost MAGIRUS – S kořeny hluboko v historii hledí vstříc budoucnosti 12
„O konkrétním stroji víme vše a víme také vše o možnostech, jak jej servisovat!“ 14
Společnost Chládek & Tintěra Litoměřice, a.s., představuje své nové dvoucestné rypadlo MH Plus S.2 18
Otcem projektu montáže kolejových podvozků na dvoucestná rypadla z produkce CNH je pan Miroslav Janich 20
Vsaďte se, že na Ekodieselu ušetříte… 21
Chtěli byste plnou nádrž a nové auto KIA Soul na víkend? Riskujete, že jej nebudete chtít vrátit! 22
Komunikace na komunikaci 24
Kde to vše před 25 lety začalo 26



4
magazín

AGROTEC uprostřed tance 
a sportování

Vy jezdíte, my se staráme

Čtyřlístek veletrhů SPORT 
LIFE, DANCE LIFE EXPO, 
THEATRE TECH a INJOY od 
6. do 9. 11. 2014 na brněnském 
výstavišti ukázal široké veřejnos-
ti rozmanité sportovní, taneční 
disciplíny společně s festivalem 
zábavy, divadelní a jevištní tech-
niky.

Akce zprostředkovala návštěvníkům výstaviště nádherný zážitek a nabíd-
la široký vějíř aktivit z oblasti sportu, tance a zábavy. Festival nezapom-
něl ani na prezentaci sportovního vybavení pro zimní a letní sportování 
v out/indoorovém provedení. 

Festival sportu, tance a zábavy byl příležitostí k osobnímu setkání se 
zákazníky a sportovními nadšenci. 
AGROTEC a.s., autorizovaný prodejce vozů ŠKODA, který byl partne-
rem akce, prezentoval v pavilonu sportu svou nejžhavější novinku – novou 
Škodu Fabia. Tato kráska přilákala nesčetně „zvědavců“, a nutno říci, že 
byla středem pozornosti mnoha návštěvníků. Kolemjdoucí u nové Škody 
Fabia ocenili nádherně čistou linku, sportovní nádech vozu a bezesporu 
i vytříbený vkus tvůrce, který se inspiroval českým křišťálem.
Společnost AGROTEC a.s. vystavila novou Škodu Fabia, s jejími spor-
tovně elegantními tvary, na veletrhu tance a sportování. V obou přípa-
dech se dá hovořit o umění, kráse a pozitivní energii.

 Text: Agrotec | Foto: Agroteci

Novou Škodu Fabia jsme s našimi věrnými zákazníky testovali v Hus-
topečích 11. 11. 2014. Svatý Martin na bílém koni sice nepřijel, ale o to 
svižnější byly zkušební jízdy na našich cestách. Zjistili jsme, že naše řidiče 
nová Škoda Fabia potěšila nejen tichým a klidným chodem, ale také 

okamžitou odezvou na sešlápnutí ply-
nového pedálu a nízkou spotřebou pa-
liva. Škoda Fabia třetí generace nabízí 
ještě více prostoru pro posádku i za-
vazadla než kdy předtím. Tento fakt 
zcela viditelně nadchl všechny zúčast-
něné testovacích jízd. Základních 
330 litrů patří v segmentu malých 

vozů k absolutní špičce. Sklopením zadních opěradel lze přepravní kapacitu 
hatchbacku zvětšit na 1 150 litrů. Jedinečné benefity v podobě unikátní 
nabídky ŠKODA Pojištění a možnost prodloužené záruky na pět let pod-
trhly výjimečnost tohoto vozu.
Škoda už oficiálně oznámila, že novou Škodu Fabia ještě doplní verze 
kombi. Ta by se měla představit začátkem roku 2015. Ve společnos-
ti AGROTEC a.s. se s ní můžete seznámit koncem ledna 2015.
Máte-li chuť se svézt, objednejte si testovací jízdu u autorizovaného 
prodejce – AGROTEC a.s. (středisko Hustopeče, Břeclav, Brno) na 
bezplatné lince 800 600 000.

 Text: Agrotec | Foto: Agrotec

Nová Škoda Fabia na festivalu sportu a tance

Testovací jízdy s novou Škodou Fabia
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Dotace na techniku – leden 2015

Mlátičky CR jezdí 40 km/h, 
a to legálně!

Zkusme se na chvíli vžít do role kombajnéra. Začínají žně, a vy se 
chystáte na cestu se sklízecí mlátičkou někde z Čech až na „Žitný 
ostrov“. Tato cesta může být dlouhá i přes 300 km. V tomto případě, 
když vaše průměrná rychlost bude 25 km/h, máte jistotu, že za volan-
tem budete bez jakékoli přestávky 12 hodin. Při výjezdu z podniku 
zjistíte, že naše kvalitní silnice nejsou zas tak široké, jak se vám zdálo. 
Silničářům zbyly peníze z mírné zimy na letní opravy, takže objízdné 
trasy vás zaručeně navedou k podjezdu s výškou 3,9 m. Nejkratší trasa 
opět není možná. Kamionů je letos zase více a ne všichni řidiči mají 
zrovna dobrý den. Do toho pár řidičů v klobouku v rezivém „Fa-
noušovi“ a kolona více jak deseti vozidel je zaručena. Také určitě pot-
káte několik rozumbradů, kteří vás budou školit, jak velké rozestupy 
mezi vámi musí být, jak musíte jet hezky vpravo, téměř až v příkopu, 
kdy musíte uhnout z cesty, aby se kolona rozjela. Pak se hezky zastavíte 
na jídlo v motorestu, kde vašeho plechového miláčka nezaparkujete 
nikde jinde než na autobusovém nádraží. Teď už vás čeká jenom úsek 
Jablonica – Trstín. Pak už víte, že jste za polovinou a cesta půjde lépe. 

Po této cestě rychle ubyto-
vat a spát, ráno vše vybalit 
nachystat, natankovat a do 
pole!
Anebo zkuste tento adre-
nalinový zážitek zkrátit 
o tři hodiny. Na oběd si 
dejte ještě o jeden párek 
navíc, po příjezdu nachys-
tejte vše na ráno a běžte se pořádně vyspat, ať se ráno v devět můžete 
řádně zakousnout do prvních hektarů, teda když nebudete muset zase 
čekat do oběda na to, až klesne vlhkost.
Nezapomeňte, čas jsou peníze a vaše nervy. Ne jeden „službař“ se ptá: 
„Kolik to jede? A kolik to pojede, když to jemně čipnu?“ Odpověď je: 
„Mlátičky New Holland 40! Oficiálně a s papíry jedou 40 km/h.“

 Text: Agrotec | Foto: NHi

S námi můžete žádat o zemědělskou techniku (kromě traktorů) a tech-
nologii v rámci rostlinné a živočišné výroby. Alokace pro toto kolo příj mu 
žádostí činí cca 700 mil. Kč. Podmínkou projektu je pořízení, dodání 
a úhrada techniky do konce června 2015, jelikož se jedná o nevyčerpané 

finanční prostředky z předchozích let. Pro další informace kontaktujte naše 
oddělení A finance.

 Text: Agrotec | Foto: Agroteci

A kolik to jede? To je jedna z otázek zákazníků při obchodních jednáních 
o koupi nové sklízecí mlátičky. Odpovědí je vyšší výkonnost, ale hlavně také 
vyšší bezpečnost a komfort při provozu.

Příjem žádostí na zemědělské stroje v rámci modernizace zemědělského podniku 
bude probíhat v polovině ledna 2015. Můžete získat až 60% dotace. 
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„Pamatuji si to obrovské 
nadšení,“ popisuje pan Ladislav 
Schejbal dobu začátků společnosti 
Agrotec v Hustopečích
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Od okamžiku, kdy firma vznikla, 
pracuje v Agrotecu mnoho lidí. 
Agrotec je atraktivní zaměstnavatel, 
který nabízí špičkové zázemí, 
možnost profesního růstu a mnoho 
benefitů. To potvrzuje i Ladislav  
Schejbal, servisní poradce osobních 
vozů Škoda.

Jak dlouho jste u Agrotecu? Na jaké pracujete 
pozici a co je náplní vaší práce?
V Agrotecu pracuji od jeho založení těsně po revoluci, ale byl jsem tu už 
předtím ‒ bylo tu výrobní družstvo Slokov, do kterého jsem nastoupil 
v roce 1977. Pamatuji si, že při založení měl podnik Agrotec asi jen 60 
zaměstnanců. Od té doby se počet pracovníků zvyšuje. Do roku 1992 
jsem dělal mistra a později jsem přešel na pozici vedoucího servisu. 
V této funkci jsem vydržel 20 let. S postupujícím věkem jsem si začal 
uvědomovat, že je potřeba trochu zvolnit, a svou pozici jsem přenechal 
panu Kunickému. Nyní již dva roky pracuji ve funkci přijímacího tech-
nika. Přijímám vozidla k opravě, komunikuji se zákazníky a následně 
opravená vozidla předávám.

Vzpomínáte na své začátky a na začátky 
Agrotecu? Jaká to byla doba, jací byli lidé?
Doba po revoluci byla skutečně dobrá. Pamatuji si to obrovské nad-
šení, kdy všichni makali jako zběsilí, chodili jsme do práce sobo-
ty-neděle a nikomu to nevadilo. Táhlo se za jeden provaz a každý 
se snažil udělat pro „svůj“ podnik maximum. Toto sice stále platí, 
ovšem mladí, ti už porevoluční nadšení pochopitelně nesdílí a navíc, 
obecně se do práce příliš nehrnou (smích). Pokud bych měl hovořit 
o samotném vývoji autoservisu v uplynulých 25 letech, tak v době, 
kdy jsme opravovali stodvacítky, měl technik například veškerá čísla 
ložisek v hlavě. V dnešní době jsou konstrukce motorů natolik složi-
té, že něco podobného nepřipadá v úvahu. S každým novým typem 
automobilu se motor vylepšuje a na to musí autoservis pochopitelně 
reagovat. Musí vlastnit veškeré prostředky potřebné k opravě. Ne-
musím říkat, jak je to finančně náročné. V dnešní konkurenci nám 
samozřejmě nic jiného nezbývá a je proto nespornou výhodou, že za 
námi stojí silná firma.

Vzpomenete si na nějaký silný pozitivní 
zážitek spojený s prací v Agrotecu?
Jednoznačně to byl ten začátek. Na to vzpomínají všichni, co si tehdejší 
atmosféru pamatují. Podle mě to bylo nejkrásnější období za celé moje 
zdejší působení.

A negativní vzpomínka?
Upřímně říkám, že si na žádný negativní zážitek nevzpomínám. Kdyby to 
tak bylo, asi bych zde tak dlouho nepracoval. Přirozeně se ‒ jako všude ‒ 
najdou komplikace, ale beru je jako výzvu k jejich řešení. A to mě baví.

Co vám práce pro Agrotec dala a co naopak vzala?
Poznal jsem velké množství lidí, ať už zaměstnanců, či zákazníků, jejich 
charaktery a příběhy. Samozřejmě také radost z dobře odvedené práce 
a ze zákazníků, kteří sice mají spoustu možností, komu svoje auto svěřit, 
ale vyberou si právě nás a odcházejí spokojení. To je přesně to, co mně 
práce v Agrotecu dává. A co mně vzala? Každá mince má dvě strany. Sa-
mozřejmě je to čas, někdy až příliš času, který věnuji své práci, bohužel 
někdy na úkor své rodiny.

Jak byste zhodnotil vývoj Agrotecu 
v uplynulých 25 letech? Co se změnilo a jak, co 
k lepšímu, co k horšímu?
Když zavzpomínám na Agrotec v době jeho vzniku a srovnám to se 
současností, jde o nepředstavitelný rozdíl. Ať se jedná o počet zaměst-
nanců, nebo o objem zakázek a s tím související obrat firmy, všechno je 
to v porovnání se začátky nesrovnatelně větší. Zejména poté, co se vlast-
níkem stal Agrofert, je vývoj firmy ještě patrnější. Agrotec je dynamicky 
se rozvíjející firma a já jsem rád, že jsem její součástí.

Jak se za tu dobu měnili lidé, pracovní vztahy…?
Co si budeme povídat. Doba se mění a s ní i komunikace mezi lidmi. 
Dřív bylo všechno „na hubu“, to znamená, že se něco řeklo a automatic-
ky se to taky udělalo. Dnes je vše tak nějak anonymnější. Komunikuje 
se po síti a vše musí být na papíře. Říkám tomu zbytečná byrokracie, 
i když chápu, že jsem tak trochu ze staré školy.

Jakou vidíte budoucnost této společnosti?
Pokud se bude firma vyvíjet jako doposud, tak samozřejmě dobrou. Kéž 
by tak u nás fungovalo všechno jako Agrotec.

 Text: Horák | Foto: Horáki
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Klíčové parametry dosažené při sklizni:

Celkový čas strávený při sklizni 8 hodin 
Hmotnost sklizeného zrna pšenice 797,656 tuny 
Průměrná výkonnost při sklizni 99,7 t/h 
Nejvyšší výkonnost 135 t/h 
Sklizeno ha při pokusu 80,2 hektaru 
Spotřeba PHM 1,12 l/t nebo 11,14 l/ha 
Průměrná vlhkost zrna 16,2 % 
Průměrný výnos 9,95 t/ha
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Nejvýkonnější na poli

Značka New Holland Agriculture pro sebe znovu získala světový re-
kord ve sklizni obilí, který je oficiálně zapsán v Guinnessově knize 
rekordů (GUINNESS WORLD RECORDS), a to téměř neuvěřitel-
ným výkonem, kdy za osm hodin sklidila rovných 797,656 tuny 
pšenice. 
Podařilo se to s vlajkovou lodí značky New Holland, motoricky ne-
jvýkonnější mlátičkou na světě, s modelem CR10.90, jenž disponuje 
výkonem 653 hp.
Jak potvrdil pan Hedley Cooper, šéf oddělení sklizňové techniky, 
CR10.90 překonala předchozí rekord ve výši 675,84 tuny již po šesti 
hodinách a 36 minutách. Celkem předchozí rekord překonala o plných 
121 tun, což je 18 %.

Rekordní výkon
Rekord mlátička pokořila již 15. srpna 2014, a to na rodinné farmě 
Bourn a synové (Bourn and Sons Farm), která se nachází ve Velké 
Británii v Grange de Lings, nedaleko města Wragby v hrabství Lincoln-
shire. Pole bylo v roce 2013 oseto ozimou pšenicí odrůdy Santiago a až 
následně v květnu 2014 jej specialisté New Holland vybrali pro pokus 
o překonání světového rekordu. Pokus tak probíhal za využití běžných 
pěstebních podmínek.
V den pokusu o překonání světového rekordu se začínalo sklízet v 11.17. 
Počasí bylo proměnlivé s teplotami mezi 18–21 °C, od 17.30 dokonce 
proběhlo několik lehkých přeháněk. Průměrná výkonnost mlátičky 
CR10.90 činila téměř sto tun za hodinu (99,7 t/h) s nejvyšší hodnotou 
plných 135 t/h. Při vlhkosti sklízené pšenice 16,2 % činil průměrný 
výnos 9,95 t/ha. Světového rekordu mlátička dosáhla se spotřebou 1,12 
litru paliva na tunu sklizeného zrna, a to při aktivovaném drcení po 
celou dobu sklizně.
Dosažení rekordu ověřil oficiální zástupce Guinnessovy knihy re-
kordů, pan Pravin Patel a jako druhý nezávislý pozorovatel také při-
hlížel pan Alan Robson, představitel Agrární komory hrabství Lincoln - 
shire.

Výbava mlátičky CR10.90
Základem výkonnosti mlátičky CR10.90 je čistě axiální způsob vým-
latu, který probíhá pomocí unikátní technologie značky New Holland 
nazývané Twin Rotor®. Tu charakterizují dva rotory, jež byly osazeny 
mlatkami Twin Pitch High Performance. Před rotory je nově uložený 
přítlačný a usměrňovací válec Dynamic Feed Roll™, jenž se ukázal při 
překonání rekordu jako neocenitelný, zejména odpoledne po zhoršení 
počasí. 
Mlátičku pohání koncernový motor FPT Cursor 16, který získal 
ocenění Dieselový motor roku 2014 a dodává mlátičce výkon 653 hp. 
CR10.90 tak plní nejpřísnější emisní limity Tier 4B, a to pomocí tech-
nologie HI-eSCR. O pojezd mlátičky se stará pár unikátních pásových 
podvozků SmartTrax™ s hydraulickým odpružením Terraglide™.
Extra dlouhá vyprazdňovací roura (10 metrů) přesunuje zrno z mlátičky 
do odvozového prostředku rychlostí 142 litrů/sekundu. Mlátička 
CR10.90 byla při překonání rekordu také vybavena GPS navigací s au-
tomatickým řízením IntelliSteer™, která dovolovala i s lištou o záběru 
13,7 metru pracovat s přesností na 1–2 cm. Nový rekord je nejlepším 
dárkem, který mohly mlátičky New Holland s axiálním výmlatem dostat 
k nadcházejícím čtyřicátým narozeninám.

 Text: Aleš Petr | Foto: NHi

Sklízecí mlátička CR10.90 od New Holland Agriculture jednoznačně pokořila 
dosavadní rekord ve sklizni obilí zapsaný do GUINNESSOVY KNIHY REKORDŮ. 
Za osm hodin sklidila neuvěřitelných téměř 800 tun pšenice.
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Firmu tvoří lidé

Základním cílem skupiny AGROTEC je poskytovat zákazníkům kon-
kurenční výhodu v podobě zajištění komplexních služeb tak, aby se 
mohli plně věnovat svému podnikání a byli v něm úspěšní. 
Pro úspěch podnikání AGROTECu je důležité opírat se o tým zkuše-
ných a motivovaných zaměstnanců. 
S nastavenými firemními hodnotami, které jsou postaveny na třech pi-
lířích – týmovosti, odpovědnosti a profesionalitě – chce AGROTEC 
vytvářet vstřícné a tvůrčí prostředí s cílem rozvíjet tým zaměstnanců, 
kteří jsou schopni spolupracovat, zvyšovat svoji kvalifikaci a růst tak, jak 
roste celá firma. Struktura zaměstnanců se opírá o zkušené zaměstnance, 
kteří jsou spojeni s AGROTECem deset, patnáct i více let. „Za produk-
ty a službami stojí vždy konkrétní lidé. Jsou to oni, kdo tvoří firmu,“ 
říká Renata Pagáčová, personalistka společnosti AGTOTEC a dodává: 
„Klademe důraz především na osobnostní stránku člověka. Tu odbornou 
lze doplnit a rozvinout.“ A právě o to se snaží v projektu Start career.

Start Career
Personální oddělení sídlí v Hustopečích a tvoří jej pět lidí. V září letošního 
roku spustili program Start Career. Tento projekt má na starosti právě 
Renata Pagáčová. Program vznikl z potřeby postupného, dlouhodobého 
a cíleného vytváření personálních rezerv. Na trhu je velký nedostatek tech-
nických pracovníků a šikovných lidí, kteří jsou schopni zastávat profese 
mechaniků, techniků, obchodníků a školitelů. Takové zaměstnance dle 
slov Renaty Pagáčové hledají. Program Start Career zastřešuje spoluprá-
ci s odbornými – jak středními, tak vysokými – školami po celé České 
republice. Vychází z potřeb AGROTECu a bere ohled na regionální vaz-
by jednotlivých středisek a místních dealerských zastoupení. Součástí je 
i stipendijní program vázaný na prospěch, možnosti brigád nebo exkurzí.
 „Start Career přináší šance vzájemně se poznat,“ vysvětluje Renata Pa-
gáčová a dodává: „Proces vyhledávání nových pracovníků je pak rychlejší 
a rychlejší je samozřejmě i adaptace na nové pracovní prostředí v případě 
nového zaměstnance. Se studenty, ale i absolventy chceme spolupracovat 

dlouhodobě. A těm vybraným dát možnost se uplatnit nejen v rámci 
AGTOTECu, ale případně i v celém koncernu Agrofert. O šikovné 
a pracovité lidi máme stále zájem.“
Pro absolventy, ale i studenty vybraných vysokých škol a univerzit AGRO-
TEC nabízí Trainee program. Účastníci programu rotují šest až dvanáct 
měsíců na jednotlivých pozicích a divizích. Ověřují si tak, na jakou pozici 
jsou nejvhodnější. Vše si mohou doslova osahat. Cílem samozřejmě je, 
aby po ukončení programu a absolvování školy v AGROTECu zůstali. 
V AGROTECu dostane šanci každý, kdo má snahu neustále se učit 
a zdokonalovat, kdo je nabitý energií a novými nápady. To vše si AGRO-
TEC ověří v rámci celého programu Start Career. 

Nedostatek lidí brání dalšímu růstu firmy
AGROTEC se jako většina dynamických firem potýká s nedostatkem 
schopných pracovníků. Požadavky uchazečů jsou často nereálné a jejich 
zájem se omezuje na služební auto, mobil, notebook a dovolenou navíc. 
Vytrácí se vlastní zájem o práci a odvětví. Navíc je pro mnohé oblast ze-
mědělství málo atraktivní. „Při nedostatku pracovníků musejí ti stávající 
řešit každodenní úkoly a mají méně času na rozvoj firmy,“ vysvětlujte 
Renata Pagáčová a celý rozhovor uzavírá větou: „Nedostatek schopných 
lidí brání většímu růstu firmy.“

 Text: Požár | Foto: Horáki

Před dvaceti pěti lety firma, která stála v zárodku Agrotec Group, měla 
67 zaměstnanců. Od té doby se ruku v ruce s expanzí firmy rozrostl počet 
zaměstnanců na počet přesahující číslovku 750.

Pro studující: Odborné praxe, stipendijní programy, 
brigády, spolupráce na bakalářských, diplomových a absol-
ventských pracích, exkurze

Pro absolventy: Trainee program 

Pro více informací kontaktujte: Renata Pagáčová,  
pagacova@agrotec.cz
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Společnost MAGIRUS 
S kořeny hluboko v historii 
hledí vstříc budoucnosti 

Hasič ke své práci potřebuje především odhodlání, vůli, fyzickou i psy-
chickou sílu, zkušenosti nebo zkušené vedení, vědomosti a v neposlední 
řadě kvalitní výstroj a výzbroj, na kterou se může spolehnout. Toto věděl 
i Conrad Dietrich Magirus, německý podnikatel, průkopník požární 
ochrany a především vynálezce automobilového hasičského žebříku. 
Jeho vizí byla technika, která by přesně odpovídala požadavkům hasičů 
a záchranářů. Technika vyrobená těmi, kteří nejlépe vědí, co je potřeba. 
Požární technika vyrobená hasiči. V roce tak 1864 založil společnost, 
která dodnes nese jeho jméno. 
Společnost MAGIRUS představuje spojení inovace a tradice. Ve svých 
produktech kombinuje vášeň s přesností a špičkovou technologii 
s řemeslem. I dnes se společnost MAGIRUS řídí pravidlem „od hasičů 
pro hasiče“. Mnoho jejich zaměstnanců je aktivními členy hasičských 
a záchranných jednotek. Díky tomu zůstávají v blízkém kontaktu se svými 
zákazníky, kteří jsou zároveň jejich kolegové. Jen hasiči vědí, co jejich ko-
legové budou při zásahu potřebovat, co jim jejich náročnou práci usnadní 
a co jim dá tu největší možnou bezpečnost. S rozsáhlou řadou moderních 
a spolehlivých hasičských vozidel je dnes MAGIRUS jedním z největších 
a technologicky nejvyspělejších poskytovatelů požární techniky na světě. 

Jméno MAGIRUS je synonymem pro světové 
prvenství
Výroba špičkové požární techniky rozhodně není pásovou záležitostí 
jako v klasické automobilce. Každá jednotka si může objednat nástavbu 
podle vlastních požadavků. Společnost nabízí pro každý vůz mnoho 
variant a možností, aby mohla co nejlépe vyjít svým zákazníkům vstříc. 

Vyrobit jedno auto trvá skoro 9 měsíců. Důvodem je fakt, že tato 
speciální technika je v Ulmu vyráběna ručně. To je v dnešní moderní 
době trochu nezvyklé, ale Magirus si tento postup zachovává. Pracovníci 
nejsou stroje a pracují s materiálem na základě zkušeností, které robot 
mít nemůže. Zaměstnanec udělá svou část práce a předá výrobek dál, 
kde si jej přebere další pracovník a předešlou práci zkontroluje. Tak je 
dohled nad kvalitou průběžný a je efektivnější než pouze výstupní kon-
trola. Každý vůz je navíc po výrobě vystaven zatěžkávacím zkouškám. 
Automobilový žebřík je například zkoušen až po dobu 3 týdnů.  
Společnost MAGIRUS oslavila v roce 2014 své 150. narozeniny. Do 
nové etapy svého života se rozhodla zvolit nového dealera pro český trh – 
firmu AGROTEC. Díky této spolupráci bude na území České republiky 
zajištěn servis a produktová podpora, které zde doposud chyběly. Tato 
nová opatření přinesou hasičům mnoho výhod. 

Každý den hasiči a záchranáři na celém světě zachraňují životy, bojují se 
silami přírody a pomáhají lidem v těžkých situacích. Tito lidé nedělají „prostě 
svou práci“, oni odpovídají na volání. Na vaše volání o pomoc.
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Společnost Agrotec zastupuje na českém trhu značku Magirus oficiálně od 
1. 1. 2015. Při této příležitosti jsme položili několik otázek Miloslavě Jánské, 
manažerce společnosti Agrotec zodpovědné za značku Magirus.

Jak se potkal Magirus se společností Agrotec?
Společnost Magirus hledala nového partnera pro český trh a zvolila 
Agrotec, který již prokázal své schopnosti při spolupráci s celou skupi-
nou CNH Industrial, do které Magirus patří.

Je nabídka ucelená a kompletní? Nabízíte od 
Magirusu vše, nebo jen některé produkty?
Z produktů samozřejmě nabízíme vše, co momentálně Magirus vyrábí. 
V současné době pracujeme na tom, abychom mohli nabídnout také 
servisní zázemí na území ČR a služby s ním spojené. Momentálně jsou 
opravy prováděny v Německu a značně se tím zvyšuje cena, což bychom 
rádi změnili.

Kdo je pro vás zákazníkem?
Potenciální zákazníci jsou především profesionální hasiči. Dále pak 
firemní hasiči, jejichž vedení si uvědomuje důležitost nejlepšího 
možného požárního zabezpečení pro jejich podnik. Samozřejmě i do-
brovolní hasiči by si u nás našli své.

Jaká je situace na českém trhu s požární 
technikou? A jaké jsou úskalí tohoto trhu?
Situace na trhu – to je oříšek. Trh je velice úzce specializovaný a je 
v něm poměrně dost konkurence. Největším problémem je ale závislost 
hasičů na penězích ze státní správy. Bohužel je proto prvotřídní kvali-
ta nahrazována spíše levným řešením, které často zasahujícím hasičům 
nevyhovuje. 

Který z produktů má na českém trhu největší 
šanci a proč?
Jistě bych spoléhala na automobilové žebříky, ty jsou totiž „vlajkovou 
lodí“ Magirusu. Ostatně tato speciální výšková technika zajišťuje 
Magirusu světové prvenství jak v dnešní době, zde je třeba zmínit 
například nejvyšší kloubový automobilový žebřík na světě, tak 
i z pohledu historie. Vždyť Magirus byl výrobcem prvního požárního 
žebříku na světě.

 Text: Ing. Miloslava Jánská | Foto: Magirusi
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„O konkrétním stroji 
víme vše a víme také 
vše o možnostech, jak jej 
servisovat!“
Takto přímočaře vysvětluje pan Zdeněk Homola, vedoucí servisního centra 
zemědělských strojů Agrotec, výhody autorizovaného servisu.
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Jaké výhody přináší váš servis zákazníkům?
Jsme autorizovaný servis značek New Holland, Amazone a Kuhn. Prio-
ritně poskytujeme záruční a pozáruční servis právě těmto značkám. 
Pokud bych měl zdůraznit naši hodnotu a výhody v profesní termi-
nologii, pak jsme dokonce importérský servis. To znamená, že máme 
přístup k detailním technickým informacím zemědělských strojů 
zmíněných značek, máme přístup do technické knihovny výrobce, 
můžeme informace sdílet a máme přístup k řešením. Zkrátka: O kon-
krétním stroji víme vše a víme také vše o možnostech, jak jej servisovat. 
Neautorizovaný servis vám samozřejmě taky něco opraví, s některými 
jednotlivými závadami si poradí, ale například vám neposkytne up-
grade, nový software pro řídící jednotky. Neautorizovaným servisům 
může chybět potřebná specializace nebo nedokáží opravit vše a pak 
můžete slyšet: „S tím už musíte jinam.“ To se u nás nestane. Na rozdíl 
od jiných servisů, my dokážeme opravit vše, co je na stroji namonto-

vané. Opravíme pneu, motor, klimatizaci, řídící jednotku, hydrauliku, 
převodovku… Máme od výrobce kompletní data a technické podklady 
a umíme poskyt nout kompletní servis z jednoho místa. 
Naše centrální dílna v Hustopečích má 1 200 m2 a slouží především jako 
servis pro námi zastupovaný region Agrotecu. Navíc se zde mimo běžné 
opravy specializujeme i na generální opravy motorů a převodových 
ústrojí pro celou dealerskou síť. Mezi naše technické vybavení patří 
i motorová brzda, bez které nelze udělat detailní diagnostiku výkonu 
motoru. Výsledky pak slouží pro následnou opravu a servis motoru. 
Provozujeme zde i nonstop pneuservis. Ten je stejně důležitý jako ostatní 
části servisu. Tato služba je u nás hojně využívána, jelikož pneumatiky 
přenášejí veškerou sílu stroje na podložku a s poškozenou pneumatikou 
stroj prostě nepracuje.

Jaký je trend vývoje servisu zemědělské 
techniky?
Vše na moderních strojích dnes ovládá řídící jednotka. Zajišťuje op-
timální provoz a maximálně účelové využití zemědělských strojů. 
Zažíváme jednoznačný odklon od mechanických prvků a součástek 
k vyspělé elektronice. Dá se říci, že se moderní zemědělské stroje stěhují 
do prostředí, které jsme dříve znali jen v leteckém průmyslu. Tím, jak 
se mění trendy ve vývoji zemědělské techniky, vzrůstají i nároky na ser-
visní pracovníky. V současné době potřebujeme více odborníků na dia-
gnostiku a opravy elektronických součástí. Když jsem před dvaceti lety 
v Agrotecu začínal, tak servis znamenal více mechanické práce a klasické 
elektroniky. Dnes je ovšem trend úplně obrácený a servisní mechanik 
musí přesně pochopit princip každé součástky stroje, aby dokázal co 
nejrychleji závadu identifikovat a opravit. 

Jak se vám daří najít odborníky pro takto 
náročné servisní služby?
Je to čím dál těžší. Cítíme, že zde selhává učňovské školství, které nestačí, 
až na čestné výjimky, reagovat na rychlý vývoj v zemědělské technice. 
Absolventi mají problémy se ihned po škole zapojit do práce. Hůře se 
v současné technice orientují a nemají pracovní návyky. Velmi intenzivně 
proto začínáme spolupracovat s učňovskými provozy. Nabízíme nejen 
možnosti praxe, ale i informace o vývoji v oboru, s čím se v praxi budou 
setkávat a co mohou očekávat. Jsou samozřejmě školy, kterým se daří 
alespoň do jisté míry stačit tempu a vývoji, ale je jich méně, než bychom 
potřebovali. V poslední řadě situaci neulehčují ani samotní absolventi 
škol; vyrůstají nám generace bez přímé zodpovědnosti za svěřenou práci 
a svým zaměstnavatelům nenabízí potřebnou kvalifikaci. 
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Jaká je filozofie Vašich servisních služeb?
Agrotec v rámci své dealerské sítě nabízí celorepublikové pokrytí. Žád-
ný zákazník to do servisu nemá více než 100 km. Naším cílem je tuto 
vzdálenost postupně snižovat. Náš přístup k servisu a opravám je jed-
noduchý: vždy na telefonu, od nahlášení poruchy do 4 hodin na místě, 
kde opravu rovnou provedeme nebo provedeme příslušnou diagnosti-
ku s návrhem postupu. Stroj zprovozníme, chcete-li „zpojízdníme“, do 
maximálně 24 hodin od nahlášení poruchy. Většinu, vyjádřeno číslem 
je to 80 %, závad dokážeme odstranit do 6 hodin. V případě, že nelze 
poruchu do té doby odstranit, nabízíme náhradní stroj pro pokračování 
v započatých zemědělských pracích. Máme efektivně řešenu dodávku 
náhradních dílů. V Hustopečích máme centrální sklad, ale pokud tento 
sklad nemá příslušný náhradní naskladněn, neznamená to žádný závažný 
problém – objednáme doručení přes noc z evropského skladu a poža-
dovaný díl je k dispozici ráno v sedm hodin. Jsme si plně vědomi, že 
prostoje techniky stojí nemalé prostředky, a proto je naším cílem tyto 
prostoje co nejvíce omezit. Závažnost poruchy se tak měří časem na její 
odstranění. S rostoucí vytížeností a stářím zemědělským strojů pocho-

pitelně roste poruchovost a četnost poruch. Od toho jsem tu ale my, 
aby stroje zbytečně nestály.

Kdy servisní a opravárenská sezona vrcholí?
Vrcholem sezony jsou bezesporu žně. V té době vyjíždí veškerá technika, 
kterou zemědělci mají. V tomto období se každý zemědělec musí na svo-
ji techniku zcela spolehnout. Proto dlouhodobě a s úspěchem nabízíme 
předsezonní kontroly s následnou předsezonní opravou. To znamená, 
především v zimních měsících, bezplatnou kontrolu s navržením násled-
ných oprav tak, aby měl stroj bezproblémovou sezonu. Předsezonní 
opravy snižují četnost poruch až o 70 %. V důsledku se investice do 
případné předsezonní opravy našim zákazníkům vyplatí. 

Co vám ve vaší profesi přináší radost?
To je jednoduché. Když se zákazník vrací a má slova uznání, ocení kvalitu 
služeb a dodržení termínu. Když prostě uznale řekne: „Nemáte konkurenci“.

 Text: Požár | Foto: Horáki
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Společnost Chládek & Tintěra 
Litoměřice, a.s., představuje 
své nové dvoucestné rypadlo 
MH Plus S.2

Pane řediteli, co byste na úvod řekl o vaší 
společnosti?
Společnost Chládek a Tintěra Litoměřice, a.s.,  je střední stavební firma, 
jejíž součástí je několik výrobních středisek. Největším z nich je závod 
kolejových staveb, který se zabývá kompletní výstavbou železničních ko-
lejových svršků a spodků, a pro toto středisko bylo dvoucestné rypadlo 
zakoupeno. Dalšími výrobními závody jsou střediska inženýrských staveb, 
mostních staveb, pozemních staveb, dopravy a mechanizace, svařování, 
elektromontáží a údržby. Středisko kolejové dopravy v sobě kromě sa-
motné výstavby sdružuje také provozování drážní licence, kterou firma 
potřebuje nejen pro provoz vlastních lokomotiv a vagonů, ale také v rám-
ci dokladového řízení ke stavbám na železnici. S tímto střediskem úzce 
spolupracuje také středisko údržby, které se zabývá drobnými opravnými 
pracemi na železnici, kterých neustále přibývá. Do tohoto segmentu sta-
veb je přerozdělováno čím dál tím více peněz a nám se celkem úspěšně 
daří tyto zakázky vyhrávat, takže i toto středisko rok od roku eskaluje.  

Na které referenční stavby z oblasti výstavby 
železnic byste rád upozornil?
U všech firem, které se pohybují na železnici, patří mezi stěžejní refe-
renční stavby výstavby koridorů, které jsou výkladní skříní toho, co 
společnost umí a nač odborně i kapacitně stačí. Na jaře tohoto roku se 
nám podařilo vysoutěžit velkou zakázku, která spadá právě do této kate-
gorie staveb a jedná se o rekonstrukci železniční stanice Strakonice. Tato 
stavba je již realizována a svým objemem a rozsahem prací je historicky 
největší stavbou, na jaké jsme se kdy podíleli. Jsme rádi, že se nám ji 
podařilo získat a bereme ji jako výzvu, závazek, ale i zkoušku toho, co 
všechno jsme schopni zvládnout. Naše společnost je ale na trhu kolejo-
vých staveb již více než 20 let etablovanou firmou, a vybrat tedy jen pár 
referenčních staveb je složité. Když se ale dnes pohybujeme u Tachova, 
rád bych zmínil alespoň jednu stavbu z tohoto okolí. Před rokem a půl 
jsme zdárně předali koridorovou stavbu Stříbro–Planá, kde jsme byli 
členem sdružení a realizovali zde objemy staveb ve výši stovek milionů 

Společnost Chládek a Tintěra Litoměřice, a.s., pozvala redakci Stavebních 
a investorských novin na prohlídku svého nového stroje, dvoucestného rypadla 
MH Plus S.2. Naše setkání se uskutečnilo v Lomu u Tachova, kde právě probíhá 
rekonstrukce regionální trati zahrnující výměnu kolejových polí a štěrkového 
lože, opravu a úpravu přemostění a opravu mostních propustů. Stroj jsme 
zastihli v plném provozu a průvodce nám zde dělal technický ředitel společnosti, 
Bc. Tomáš Pátek. Zajímalo nás, jaké byly důvody pro koupi tohoto stroje a zeptali 
jsme se i na společnost Chládek & Tintěra Litoměřice, a.s., trochu obecněji.
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korun. Samozřejmě se snažíme soutěžit i o zakázky nekoridorového cha-
rakteru, abychom byli schopni v rámci našeho portfolia závodu kolejo-
vých staveb zajistit během celého roku dostatečný objem těchto vysoce 
specializovaných prací. Neřeknu žádné tajemství, když prozradím, že 
společnost Chládek a Tintěra Litoměřice, a.s., vyprodukuje roční obrat 
1–1,5 miliardy korun ročně, z čehož středisko kolejových staveb se na 
tomto objemu podílí přibližně ze 40–50 %. 

Společností Chládek a Tintěra je ale více. 
Jakým způsobem jsou spolu propojeny?
My se jmenujeme Chládek & Tintěra Litoměřice, a.s. Každá ze spo-
lečností Chládek a Tintěra funguje naprosto samostatně a autonomně, 
má své vlastní vedení i své vlastní vize. Spojuje nás pouze majitelská 
struktura. Občas se stane, že si vzájemně konkurujeme, ale většinou se 
snažíme kooperovat. Majetkově a akcionářsky jsme propojeni, na trhu 
ale všechny působíme jako autonomní společnosti. 

Vraťme se teď k vašemu novému stroji. Proč 
jste se rozhodli právě pro New Holland a proč 
právě od společnosti AGROTEC servis s.r.o.?
Společnost AGROTEC je naším dlouholetým partnerem již více než 
10 let a spolupracujeme s ní jak na bázi dodávek, tak i servisu spe-
ciálních stavebních mechanismů. Na Vaši otázku je proto velice jed-
noduchá odpověď. Když bagr, tak samozřejmě od AGROTECu. Pro 
nás je velice důležitá nejen samotná kvalita stroje, ale neméně důležitý 
je i bezchybný servis těchto strojů, což je alfou i omegou provozu těch-
to dvoucestných rypadel. V případě, kdy by toto rypadlo zůstalo viset 
na provozované koleji, vzniká obrovský problém a tlaky na servis jsou 
pak extrémní. A právě na poli servisu máme s AGROTEC servisem 
vynikající zkušenosti a za celou dobu naší spolupráce můžu s klidným 
svědomím říct, že nebyl jediný případ, kdy bychom se dostali do oprav-
du velkých problémů. Pokud se ptáte na to, proč jsme si vybrali právě 
New Holland, tak tato volba vychází opět z dlouholeté tradice. V roce 
1999 jsme si pořídili první stroj, tehdy ještě Orenstein & Koppel, který 
později zfúzoval do značky New Holland. Tyto stroje se vždy vyzna-
čovaly jednoduchostí, rychlostí a obratností. Oproti konkurenci mají 
obrovskou výhodu v tom, že jsou kompaktní, velmi spolehlivé a jsou 
i velice oblíbené u strojníků, což je pro nás také důležité. 

Co byste řekl k této nové verzi MH Plus S.2?
Jedná se o dvoucestné rypadlo nové generace, takže už i z názvu vyplývá, že 
se může pohybovat jak po klasických komunikacích, tak i po železničním 

svršku, pro který je i primárně určen. My jej používáme pro klasické zemní 
práce na železnici, tzn. pro práci s drapákem nebo s lopatou. Za pomoci 
přídavných zařízení jej lze využít i pro kladení a výměnu pražců, kladení 
výhybek, odmetání štěrku, sekání apod. Díky tomuto mnohostrannému 
využití lze směle říct, že je pro práci na železnici takřka nepostradatelný. 
Všechny stroje procházejí určitým vývojem a MH Plus S.2 je zatím poslední 
vývojový článek těchto dvoucestných rypadel. Jsme v České republice první, 
kteří jej mohou používat, což nám skýtá další výhodu oproti konkurenci. 

Jak vidíte další perspektivu společnosti 
Chládek & Tintěra Litoměřice, a.s., a co říkáte 
na výhledy stavebního trhu v ČR?   
Naším cílem zůstává i do budoucna podílet se v co největší míře na kole-
jových stavbách a rozvíjet činnosti i v dalších oborech našeho zaměření. 
Výhled na příští rok i roky další vidíme o dost optimističtěji, než tomu 
bylo v posledních dvou letech. Ono se ale říká, že všechno zlé je i k ně-
čemu dobré. Stavební trh se „malinko narovnal“ i vyčistil a silné firmy, 
mezi které se počítáme, s úsměvem na tváři a trochu napnutým očeká-
vání hledí do budoucnosti. Očekáváme podstatný nárůst prací v obecné 
stavařině i na poli kolejových staveb a jsme na něj připraveni. Vlastně 
i nákupem tohoto rypadla reagujeme na to, že stavební trh čeká rozvoj. 
Na poli strojního vybavení máme v úmyslu rozšířit počet dvoucestných 
rypadel z původního počtu osmi kusů na devět a chystáme i postupnou 
obměnu současných strojů za nové. Je nám jasné, že při této obměně 
naše kroky povedou opět do AGROTEC servisu, kde budeme spoléhat 
na kvalitu strojů New Holland a přídavných zařízení značky Windhoff. 

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí.

 Text a foto: Stavební a investorské novinyi
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Základem stroje je kolové rypadlo WE 170 z produkce konsorcia CNH, mo-
mentálně pod značkou New Holland. Je to již 18. stroj, který jsme jako im-
portér těchto strojů do České republiky upravili pro provoz na kolejích, čímž 
jsme z něj udělali speciální dvoucestné rypadlo. Stroj se tak může pohybovat 
po kolejích i po komunikacích. Veškeré tyto úpravy bylo nutné provést za do-
zoru Drážního úřadu, aby byl stroj schválen jednak pro provoz po kolejích, co 
se týká samotné jízdy, ale i pro používání zátěže a zapřahání vagonů. Je osazen 
vagonovou, vlakovou brzdou a může tahat zátěž až do 120 tun. Stroj je možné 
využít i jako zvedací zařízení čili železniční jeřáb. Pro tyto účely je vybaven 
okruhy pro bezpečnost dle nejnovější evropské normy, podle které se schvalují 
tyto dvoucestné stroje v celé Evropské unii. Výhodou oproti klasickému, želez-
ničnímu jeřábu je i to, že pokud na náklad nedosáhne, může se vykolejit, dojet 
si pro něj na gumových kolech a zase se vrátit zpět na koleje. Další výhodou 
je i bezpečnostní prvek proti přetížení jeřábu, takže řídící jednotka strojníkovi 
nedovolí přetížit jeřáb a nehrozí tak nebezpečí převrácení. Toto zabezpečení 
předchozí modely ještě neměly. Prvních 17 strojů jsme postavili na základě 
kolových rypadel, také z produkce CNH a také pod značkou New Holland 
s označení MH Plus. Tyto stroje pocházely z koncepce bývalé zaniklé značky 
Orenstein & Koppel, která zanikla sloučením značek Orenstein & Koppel, 
Fiat, Kobelco a New Holland v roce 2005, kdy se z nich stal New Holland. 

Tento 18. stroj, který je označován WE 170, vychází z koncepce bývalé firmy 
Kobelco a oproti předchozím typům jsou zde vidět určité změny v základních 
rozměrech stroje, například delší osová vzdálenost závaží. Tato změna zlepšuje 
stabilitu stroje právě při jeřábování nebo rypných pracích. Co se týče nakolejo-
vání, konstrukce vychází z předešlé značky Orenstein & Koppel, typu MHS, 
který se vyráběl pod značkou OK v Berlíně. Od roku 1990 bylo dovezeno 124 
kusů těchto strojů do České republiky. Při ukončení výroby nás naši zákazníci, 
kteří měli tyto stroje koupeny, tlačili k tomu, abychom jednali s výrobcem 
CNH o obnově jejich výroby. Zjistili jsme, že švýcarská firma MBA, sídlící 
v Bassenndorfu u Zürichu, která je také ve vlastnictví konsorcia CNH, pro 
svůj švýcarský trh právě stroje New Holland upravuje na dráhu. Spojili jsme 
se proto s nimi s nabídkou, zdali bychom mohli společnými silami vytvořit 
stroj, který by byl akceptovatelný i pro naše zákazníky. Tato iniciativa padla 
na úrodnou půdu a jejím výsledkem je stroj MH Plus S.2. Konstrukce tohoto 
stroje vychází z předchozích sedmnácti kusů, je ale již inovovaným strojem 
přímo od výrobce CNH, kde kromě základních rozměrů jsou změněny i další 
prvky, jako elektronika, ovládání hydraulického výkonu čerpadel atd. Mezi 
jeho možnou náplň práce patří pokládání kolejnic a pražců, těžba štěrkového 
lože pod kolejnicemi, úpravy terénu v okolí trati, lze s ním stavět i sousední 
stavby jako nástupiště, odvodňovací kanály, troleje, návěstidla, sloupy a dá se 
využít i jako železniční jeřáb. V nabídce má spoustu přídavných zařízení jako 
jsou lžíce, lopaty, zametače štěrku nebo jeřábový hák. Oproti konkurenčním 
značkám může jezdit rychlostí až 30 km/hod na kolejích a až 35 km/hod po 
silnici. Kabina stroje je dvoumístná, a to především z toho důvodu, kdy stroj-
ník nezná danou trať a je nucen vzít sebou dalšího pracovníka. Výkon motoru 
je 105 kW a hydraulika je řízena elektronicky, počítačem. Pro práci na kolejích 
je zcela ojedinělý a myslíme si, že naprosto nepostradatelný.

Text a foto: Stavební a investorské novinyi

kterého jsme požádali o sdělení technických parametrů stroje MH Plus S.2. 
Byl k nám velice vstřícný a sdělil nám tyto informace:

Otcem projektu montáže kolejových 
podvozků na dvoucestná rypadla 
z produkce CNH je pan Miroslav Janich ze 
společnosti AGROTEC servis s.r.o.,
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Pokud jezdíte na naftu, určitě jste si často při tankování říkali, zda ne-
zkusit tu levnější, ekologickou. Ti z vás, kteří ji vyzkoušeli, už na ni 
dávno jezdí. Vy, kteří stále váháte, čtěte dál.
Na začátek trochu teorie. Směsná motorová nafta (SMN 30) je standard-
ním, plnohodnotným palivem pro všechny moderní naftové motory. Ne-
jedná se o pouhou alternativu, ekologický rozmar či doplněk v nabídce 
paliv. Pro směsnou motorovou naftu není třeba žádná úprava motoru. 
Jak je patrné z názvu, toto palivo obsahuje 70 % motorové nafty a 30 % 
biosložky, což je methylester řepkového oleje (MEŘO). Toto palivo najdete 
na čerpacích stanicích pod názvy Ekodiesel, Biodiesel, B30 či Setadiesel.

Směsná motorová nafta je opředena mnoha mýty a stále se k ní přistupuje 
s předsudky. Základním a nezpochybnitelným faktem je skutečnost, že 
směsnou naftu můžete natankovat okamžitě, právě teď do svého dieselu 
(vznětový motor). Žádné technické úpravy, změny či omezení. SMN 30 
je dokonce volně mísitelná se standardní motorovou naftou a při tan-
kování není nutné brát ohled na to, zdali je v nádrži motorová nafta či 
nafta s příměsí biosložky. Jen dotankujete. Druhým nezpochybnitelným 
faktem je cena. Prostě ušetříte! Mezi další pozitiva patří čisticí účinnost 
tohoto paliva. Rozpouští a odvádí usazeniny vzniklé nejen v palivové 
soustavě, ale i v samotném motoru. To s sebou nese nutnost věnovat po-
zornost olejovým a palivovým filtrům a případně je častěji měnit. Motor 
si to zaslouží a odmění vás delší životností, tišším a pružnějším chodem. 
Jednou z námitek je snížení výkonu. Ano, směsná motorová nafta má 

o 3 až 4 % nižší energetický obsah, ale to při běžném provozu nepoznáte.  
Pokud jezdíte pravidelně a často, směsná motorová nafta funguje zcela 
bez problémů i v zimních podmínkách. Pro používání biopaliv hovoří 
i další aspekty. Snižuje se závislost na ropných produktech dovezených 
ze zahraničí a současně se podporuje české zemědělství.
Tankujte u zavedených čerpacích stanic, mějte své auto v pořádku 
a vyzkoušejte Ekodiesel. Ušetříte!

 Text: Požár | Foto: Shutterstocki

Vsaďte se, že na 
Ekodieselu ušetříte…
aneb směsná motorová nafta bez předsudků a mýtů

Fakta o SMN 30:

•  Směs minimálně 30 % methylesteru řepkového oleje (MEŘO) 
a 70 % motorové nafty.

•  Ryze česká směs. V Evropě nebo v USA najdete směsnou 
motorovou naftu s nižším podílem biosložky  – MEŘA je 
v ní pouze 20 %.

•  Mohou ji tankovat opravdu všechny diesely bez omezení – 
nejsou nutné konstrukční změny motoru.

•  Můžete na ni bez obav jezdit po celý rok, to znamená i v zimě.
•  Má vysoké čisticí účinky v palivové soustavě – rozpouští 

a odvádí usazeniny vzniklé spalováním motorové nafty.
•  Má vysokou mazací schopnost, snižuje opotřebení motoru.
•  Vysoké cetanové číslo zaručuje tišší a pružnější chod motoru.
•  Palivo musí splňovat normu ČSN 14214.

Na co je důležité dát si pozor:

•  Měňte častěji olej i palivový a olejový filtr. Díky čisticím 
účinkům paliva jsou rozpuštěné a usazené nečistoty odvedeny 
právě do filtrů. Toto je důležité hlavně při přechodu na toto pali-
vo, kdy se nečistoty z motoru najednou usadí v olejovém filtru.

•  U starších vozidel kontrolujte těsnost gumového těsnění  
a hadiček, případně je vyměňte za nové z odolnějších materiálů.

www.biopalivafrci.cz
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Chtěli byste plnou nádrž a nové 
auto KIA Soul na víkend?  
Riskujete, že jej nebudete chtít vrátit!

V soutěži s rádiem JIH jste vyhrál na víkend 
auto. O jaký vůz šlo a kam jste se s ním vydal?
Jednalo se o vůz značky KIA Soul a s rodinou jsme se rozhodli pro výlet 
do jižních Čech. Tuto oblast máme velice rádi a výhra v soutěži pro nás 
byla příležitostí, jak se tam po čase zase podívat. Zvolil jsem cestu mimo 
dálnici, už proto, že je daleko pěknější, ale taky jsem si chtěl užít jízdní 
vlastnosti auta. Jako první jsme navštívili Telč, kde na nádvoří zámku 
právě probíhaly vánoční trhy. Je to opravdu nádherné město a velice se 
nám tam líbilo. Cestou přes Jindřichův Hradec jsme dorazili do Veselí 
nad Lužnicí, kde jsme se rozhodli přenocovat.
Druhý den jsme měli naplánovanou prohlídku Třeboně a Českých 
Budějovic. Cestování v překrásné krajině s tak dobrým a pohodlným 

autem jsme si opravdu užili. Jen nás trochu mrzelo, že jsme ho museli 
po víkendu vrátit (smích).

Jak byste auto KIA hodnotil z pohledu jízdních 
a užitných vlastností?
KIA na mě udělala ve všech směrech velice dobrý dojem. Zapůjčený 
model měl benzínový motor o objemu 1 600 cm3. První, co jsme 
vnímali, byl velmi tichý chod automobilu. Ve spojení s dynamik-
ou vozu mě to svádělo k poněkud rychlejší jízdě, než jsem zvyklý. 
Novinkou pro mě byla šestistupňová převodovka a rovněž tempomat, 
který jsem ale vzhledem k terénu moc nevyužil. Interiér vozu je velice 
prostorný jak na předních, tak i na zadních sedadlech, ale řekl bych, 
že trochu na úkor zavazadlového prostoru. To je asi jediná věc, kterou 
bych mohl tomuto automobilu vytknout. Naopak mě zaujala jedna 
vychytávka. Ukazatel rychlosti je zasazen tak hluboko, že na něj vidí 
pouze řidič, a tak nemusí sklízet kritiku od vedle sedící manželky 
(smích).

Koupil byste si KIU Soul? Jaké auto 
v současnosti vlastníte?
Momentálně jezdím ve Fordu Mondeo z roku 1996. Není to špatný 
vůz, ale srovnávat ho se zapůjčeným vozem dost dobře nejde. Rozdíl 
v generaci je opravdu vidět ve všech směrech.
Pokud se někdy rozhodnu pro koupi nového auta, bude KIA Soul opra-
vdu silným hráčem.

 Text: Horák | Foto: Horáki

Pan Jaromír Mašinda vyhrál v soutěži rádia JIH auto na víkend. Jednalo se 
o automobil Kia z firmy Agrotec, a tak je zcela přirozené, že jsme mu položili 
několik otázek, když auto vracel. Z výrazu jeho tváře bylo patrné, že se 
s takovým vozem loučí jen nerad.
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Ačkoli je obecné povědomí o otázkách týkajících se alkoholu za vo-
lantem v řidičské veřejnosti na poměrně vysoké úrovni, neblahé statis-
tiky dopravních nehod, v nichž hrál roli alkohol, i policejní statistiky 
odhalených přestupků dokládají, že v úsilí o minimalizaci tohoto nad-
míru rizikového protispolečenského chování před námi leží ještě velký 
kus práce. Svým dnešním příspěvkem si dovolím krátce zrekapitulovat 
hlavní zásady, kterými se řídí aktuální právní úprava v České republice.
Právní úprava je ve vztahu ke konzumaci alkoholických nápojů na rozdíl 
od většiny evropských zemí v Česku poměrně přísná, neboť se uplatňuje 
nulová tolerance alkoholu, a to jak na řidiče motorových vozidel, tak 
i na cyklisty nebo jezdce na zvířeti. Podle zákona řidič nesmí požít al-
koholický nápoj nebo užít návykovou látku během jízdy, řídit vozidlo 
nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo 
užití návykové látky a (nejčastěji) řídit vozidlo nebo jet na zvířeti v ta-
kové době po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky, 
kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem. 
Porušování posledního shora uvedeného zákazu patří v praxi k ne-
jčastějším a může založit nejen přestupkovou, ale i trestní odpovědnost. 
K prokázání takového protiprávního jednání postačuje, když se řidič 
po zastavení vozidla podrobí dechové zkoušce na přítomnost alkoholu 
v krvi s pozitivním výsledkem. Je proto důležité zdůraznit, že alkohol se 
odbourává poměrně pomalu, a proto je nutné počítat s tzv. zbytkovým 
alkoholem i den po intenzivnějším požívání alkoholu. 
Řízení pod vlivem návykových látek je jednání, kterým je možné spáchat 
nejen přestupek, ale i trestný čin, a to v závislosti na tom, nakolik byl 
řidič návykovou látkou ovlivněn. Pokud byl řidič ovlivněn natolik, že 
byla vyloučena jeho způsobilost řídit vozidlo, jedná se o trestný čin.
V případě alkoholu je hranice mezi přestupkem a trestným činem 
soudní praxí stanovena tak, že způsobilost řídit vozidlo je u každého 
řidiče vyloučena při dosažení hladiny 1 promile alkoholu v krvi. O vy-
loučení způsobilosti se však může jednat i při hladině alkoholu nižší než 
1 promile; v takovém případě by však muselo být vyloučení způsobilosti 
prokázáno jinými důkazními prostředky (např. svědeckými výpověďmi). 
Pokud nedošlo ke spáchání trestného činu, bude se v případě přítomno-
sti alkoholu v krvi jednat vždy alespoň o přestupek.
Orientační dechová zkouška je na základě závazného pokynu policejního 
prezidenta standardní součástí dopravní kontroly. Analyzátory, které se 
k měření hladiny alkoholu v dechu využívají, vychází z množství alkoho-

lu zachyceného v dechu, podle kterého stanoví jeho hladinu v krvi. Tato 
metoda pochopitelně nemůže eliminovat některé vlivy (alkohol obsažený 
v ústech apod.), které mohou způsobit nesprávnost výsledku měření.
Z medicínské praxe navíc vyplývá, že člověk může mít (nepatrnou) 
fyziologickou hladinu alkoholu v krvi, aniž by před tím alkohol konzu-
moval. Na množství zhruba do 0,2 promile se při laboratorním vyšetření 
vzorku krve hledí proto jako na fyziologickou hladinu. Není-li jiným 
způsobem zjištěno, že řidič alkohol v době před jízdou konzumoval, 
nelze toto množství alkoholu přičítat konzumaci. Naměření nižších 
hodnot než 0,24 promile alkoholu proto není bez dalšího považováno 
za dostatečný důkaz, že je řidič ovlivněn alkoholem. 
Dechová zkouška kalibrovaným přístrojem je podle nejnovější judikatu-
ry dostatečným důkazem nejen pro správní, ale i pro trestní řízení, a není 
proto nutné konat lékařské vyšetření. Pokud se řidič podrobí dechové zk-
oušce (trubičkou) a ta je pozitivní, je povinen se na výzvu policisty podrobit 
lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (zprav-
idla krve). Tuto povinnost řidič nemá, pokud je dechová zkouška provedena 
kalibrovaným digitálním dechovým analyzátorem s ukazatelem hodnoty, 
neboť tento výsledek postačí jako důkaz. Pokud řidič odmítne podstoupit 
vyšetření, hrozí mu stejná sankce, jako když odmítne dechovou zkoušku.
Jestliže se řidič odmítne podrobit orientační dechové zkoušce, dopus-
tí se přestupku, za který mu může být uložena pokuta v rozmezí od 
25 000 Kč do 50 000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel na dobu od 
jednoho do dvou let. 
Pokud je zjištěná výše alkoholu v krvi nižší než 1 promile, pak se řidič 
dopustí přestupku, který je trestán pokutou 2 500 Kč až 20 000 Kč 
a zákazem řízení motorových vozidel na 6 až 12 měsíců; při zjištěné 
hodnotě do 0,3 promile se přestupek obejde bez trestných bodů, nad 
0,3 promile pak bude řidiči přiděleno 7 trestných bodů. 
Pokud je však hladina alkoholu v krvi vyšší než 1 promile, pak se řidič 
dopustí trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle para-
grafu 274 trestního zákona, za který je možné uložit trest odnětí svo-
body až na jeden rok nebo peněžitý trest nebo trest zákazu činnosti. 
V případě recidivy nebo v případě, že řidič ve stavu vylučujícím způsobi-
lost způsobí například dopravní nehodu, jinému ublíží na zdraví, zvyšuje 
se hranice trestního postihu na šest měsíců až tři roky.
Prosinec 2014.

 Text: Mgr. Martin Konopčík, advokáti

Alkohol za volantem
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Komunikace na komunikaci

Denně ho zaslechneme a možná i několikrát použijeme. Ve výkladovém 
slovníku najdeme dva základní významy: jednak je to cesta, spojující dvě 
místa, a za druhé je to způsob dorozumívání, přenos informace a jejich 
sdílení. Je zajímavé, kolik toho mohou mít společného. Cesta, nebo 
chcete-li silnice, propojuje dvě místa, podobně jako komunikační kanál 
propojuje toho, kdo informaci vysílá, s tím, kdo ji přijímá. Na silnici 
může být někdy provoz klidný a někdy horečnatý, někdy vše jede ply-
nule a někdy se musí stát v zácpách, někdy jedou auta jedním směrem 
a někdy se pokoušejí jet v jednu chvíli všemi směry a vytvářejí obrovský 
a nepřehledný mumraj. Podobné je to s naším dorozumíváním – někdy 
je plynulé a hladké, ale jindy plné nedorozumění a šumů. A co samotný 
pohyb automobilů po silnici? Sděluje také něco? Nebo automobily, ve 
kterých jedeme. Má tato skutečnost nějakou vypovídací hodnotu? A co 

barvy automobilů? Mají nějakou informační hodnotu, kterou něco své-
mu okolí sdělují, nebo je to jen estetický prvek? Samozřejmě že mají. 
To znamená, že o komunikaci na komunikaci nemusí jít jenom tehdy, 
když po dálnici jedou krokem vedle sebe dva kamiony, jejichž řidiči 
si zrovna potřebují o něčem popovídat. Komunikace na komunikaci 
je i celá ta situace, kdy dva velké automobily zabrání ostatním, aby je 
mohli předjet. Nepochybně komunikací je i to, když tyto dva kamiony 
někdo předjede zprava odstavným pruhem a přitom z okna svého auta 
vystrčí vztyčený prostředníček. 
Mimochodem, neverbální komunikace je velmi silný komunikační ná-
stroj. Nástroj, který nese nejen určitou informaci k příjemci, ale vyjadřu-
je i určitou informaci o nás, jakožto vysílajících. A ta bude nepochybně 
jiná u vztyčeného prostředníčku, prstů ukazujících paroháče, anebo 

V běžném životě se příliš nezaobíráme přesnými významy slov, která 
používáme v řeči. Vezměme si slovo „komunikace“.
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naopak u úsměvu doplňujícího přikývnutí anebo u palce směřujícího 
vzhůru na znamení pochvaly či komplimentu. Neverbální komunika-
ce zkoumá různé způsoby, kterými si sdělujeme informace beze slov. 
Jednou z nich je komunikace vzdáleností. Víme, jak nepříjemné nám 
je, když se někdo, pokud to není někdo blízký, přiblíží do naší intimní 
zóny, která je přibližně 50 centimetrů kolem našeho těla. Známe ten 
pocit, jak ztuhneme nebo se odtáhneme. Na komunikaci je to úplně 
stejné. Jak to vnímáme, když k nám někdo přijede příliš blízko s auto-
mobilem? Když na nás najíždí, jako by do nás chtěl vrazit? A co je to za 
sdělení, když do auta dokonce vrazí, tak jak to známe z gangsterských 
filmů? Je to vrcholně agresivní akt. V duchu nerespektu k prostoru toho 
druhého. Oblastí neverbální komunikace je celá řada. Kromě komuni-
kace vzdáleností je to pohyb, gesta, mimika, oční kontakt, dotek, úprava 
zevnějšku, postoj. U každé z nich bychom mohli hledat paralely ve světě 
automobilů, ve kterých se pohybujeme po komunikaci.
Komunikaci na komunikaci se nelze vyhnout. Už jen způsob, jakým 
se míjíme a předjíždíme, má svoji výpovědní hodnotu; nese v sobě in-
formaci o tom, za koho považujeme sebe a za koho ty druhé; a jak, 
pokud vůbec, smýšlíme o našem vzájemném vztahu. Jak by asi vypadala 
situace v dopravě, kdyby se všichni rozhodli, že celým svým projevem 

na komunikaci budou sdělovat respekt k pravidlům a respekt k dru-
hým bytostem, které se pohybují v jejich okolí? Radost a pokoru nad 
tím, že mohou používat takový výdobytek techniky, jakým je motorové 
vozidlo; vyjadřovat radost, že je to dáno i druhým. Zkuste si to chvíli 
představovat, a možná budete překvapeni (až opustíte myšlenku, že je 
to úplná ptákovina), že i taková představa může měnit vaše vnitřní na-
ladění a dělat svět lepším. Přeji vám samou radostnou komunikaci na 
komunikaci i mimo ni.
Poselství na závěr: Kdekoli v životě, tedy i na komunikaci, komuniku-
jeme slovy, řečí našeho těla a skutky, které děláme. I při komunikaci na 
komunikaci platí: „Dělej druhým to, co bys chtěl/a, aby druzí dělali tobě.“

 Text: PhDr. Vojtěch Černý, Ph.D.i

Autor PhDr. Vojtěch Černý, Ph.D., psycholog a psychotera-
peut. Již více než 20 let vede ambulantní psychologickou praxi 
v Brně, vede kurzy a školí jednotlivce, skupiny i firmy v ČR 
a SR. Je také autorem několika publikací z oblasti aplikované 
psychologie, managementu a obchodu.

OTÁZKY:

1.  AGROTEC slaví v roce 2015:  
a) 20 let na trhu; b) 25 let na trhu; c) 30 let na trhu.

2.  Sklízecí mlátička CR10.90 od New Holland Agriculture 
pokořila dosavadní rekord ve sklizni obilí zapsaný do 
 GUINNESSOVY KNIHY REKORDŮ. Za osm hodin sklidila:  
a) téměř 800 tun pšenice; b) téměř 1 000 tun pšenice; c) téměř 
700 tun pšenice.

3.  AGROTEC Group v roce 1990 začínal se 67 zaměstnanci. Nyní má:  
a) více než 1 000 zaměstnanců; b) více než 750 zaměstnanců; 
c) více než 550 zaměstnanců.

Tři správné odpovědi a můžete vyhrát!
Pokud čtete náš magazín s trochou potřebné pozornosti, nebude pro 
vás těžké zodpovědět správně tři níže uvedené otázky. Poté stačí jen 
navštívit webové stránky http://www.agrotec.cz/a-magazin-anketa, vy-
plnit požadované kontaktní údaje, zadat správné odpovědi, ohodnotit 
náš magazín a přidat svůj názor. Pokud vám někdo bude držet opravdu 
pevně palce, pak se dostanete mezi tři výherce, kteří budou vyrozuměni 
a získají atraktivní výhru. Soutěž končí 15. 3. 2015. Tentokrát budeme 
soutěžit o model vozu Nová Škoda Fabia Combi.

Výherci z minulého čísla jsou: 
1. Jana Oprchalová
2. Zdenek Hrdlička
3. Martin Stibůrek
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Kde to všechno před 25 lety začalo
Město Hustopeče je přirozeným centrem jižní Moravy, chcete-li jeho 
srdcem. Krajina je prozářená slunečním svitem, který přináší bohatství 
v podobě vinné révy a ovocných sadů všem jeho obyvatelům. Úrodná 
půda, teplé slunečné dny a pracovití lidé – to je oblast, která se stala 
i srdcem společnosti Agrotec. Hustopeče nejsou jen vstupní branou do 
moravské vinařské oblasti, ale díky společnosti Agrotec i centrem tech-
niky. Zemědělské, stavební i automobilové.
Hustopeče leží na okraji Velkopavlovické vinařské podoblasti. Vinařská 
tradice města sahá až do středověku. V 16. a 18. století se Hustopeče 
staly výměrou vinic dokonce největší obcí Moravy. Spolu s městy Mi-
kulov a Znojmo tvořily trojici hlavních moravských vinařských center.
Mezi významné osobnosti, které byly v minulosti s městem spjaty, patří 
bezesporu první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. 
Této mimořádné osobnosti českých dějin je v Hustopečích věnováno 
hned několik pamětních míst. V roce 2009 byla slavnostně otevřena na-
učná stezka Masaryk a Hustopeče, která mapuje nejvýznamnější místa 
spojená s jeho zdejším působením. Dále je třeba jmenovat například 
světově proslulého malíře Alfonse Muchu.
Hustopeče mají bohatou tradici a minulost. Přítomnost je však neméně 
pestrá, plná kulturních, sportovních i společenských aktivit. Ke spor-

tovnímu vyžití slouží především krytý bazén a moderní aquapark či ví-
ceúčelová sportovní hala. Během roku se ve městě koná celá řada akcí, 
například Hustopečský masopust, Slavnost mandloní a vína, Cykloputo-
vání krajem André, Hustopečské hody, Burčákové slavnosti nebo Oslava 
svatomartinských vín a husí.
A co si rozhodně nenechat v Hustopečích a blízkém okolí ujít? Křížový 
vrch s lesoparkem a kaplí sv. Rocha, Hustopečské rybníky či přírodní re-
zervaci Kamenný vrch. Středoevropskou raritou jsou mandloňové sady. 
Zde je i naučná stezka a oblíbená rozhledna. Městem a jeho okolím ve-
dou vinařské cyklostezky i turistické trasy. Osobitým kouzlem si všechny 
návštěvníky podmaní vinné sklepy v ulicích Turhandly a Vinařská.

 http://www.hustopece.cz/i

Hustopeče v číslech

Nadmořská výška: 184 m n.m.

Rozloha: 2 447 ha

Počet obyvatel k 1. 1. 2012: 5 867
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