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›  úvodNík

Vážení přátelé, 

opět se přiblížil čas dovolených a vě-
řím, že i vy strávíte zasloužené chvíle 
odpočinku s rodinou a přáteli. Máme 
za sebou půlrok aktivního pracovního 
nasazení, kdy AGROTEC rozhodně 
nestál stranou.
Po úspěšném představení zemědělské 
techniky na veletrhu Techagro jsme 
nezaháleli a dále se s vámi setká-
vali při řadě příležitostí. Stali jsme 
se partnery předváděcí akce strojů 
pro vinaře na akci Kázání ve vinici. 
V krásném plenéru vinařství Sonberk 
jsme prezentovali speciální traktory 
New Holland řady T4.V/N/F a T3F 
včetně multifunkčního sklízeče hroz-
nů Braud. Traktorům New Holland 
patří i naše rubrika Do detailu, v níž 
upozorňujeme na přednosti převo-
dovky Dynamic Command.
Koncem dubna jsme v našem areálu 
hostili již tradiční  sportovní akci 
Kolo pro život. Letos dorazil rekordní 
počet cyklistů i sportovní veřejnos-
ti a velký zájem jsme zaznamenali 

zejména u dětí. Právě dětem se věnuje 
také náš kolega Bronislav Puzrla 
z Bosch Car service, který už třináctý 
rok v Hustopečích vede oddíl karate. 
Zajímavosti o hustopečském L. F. Clu-
bu Karate najdete v článku Aktivně 
s AGROTEC.
Jednou z dalších špičkových udá-
lostí, za kterou řadu let stojíme, byl 
již 14. ročník AGROTEC Petronas 
Rally, na níž letos v červnu startovala 
stodvacítka jezdců. Naše barvy  hájil 
Agrotec Czech Abarth Team s jezd-
cem Martinem Radou a spolujezdcem 
Jaroslavem Jugasem, kteří letos do zá-
vodu vstoupili s novým vozem Abarth 
124 Rally. V sérii Křížem krážem si 
letos připomínáme sté výročí vzniku 
Československé republiky a osobnost 
Tomáše Garrigua Masaryka. Tento-
krát z historie vybíráme jeho návštěvu 
Mladé Boleslavi. V cyklu Z historie 
rekapitulujeme další etapu Škodov-
ky, konkrétně třicátá až šedesátá léta 
minulého století této automobilky.
V rubrice Kde jsme pomohli se může-
te seznámit s aktivitami studentů Les-
nické a dřevařské fakulty Mendelovy 

univerzity, k jejichž akci jsme jim za-
půjčili vozy KIA Sportage. Do autosa-
lonu AGROTEC v Brně-Modřicích se 
lze vydat rovněž na stránkách našeho 
časopisu, neboť v rubrice Pohledem 
ženy vám představujeme přípravář-
ku servisu Lucii Janošťákovou. Jistě 
si na nás vzpomenete i na cestách, 
neboť v závěrečném článku na téma 
Vsaďte se se věnujeme nejmodernější 
technologii zpřesnění signálu pro 
určení polohy u zemědělských strojů 
díky vybudování sítě RTK stanic. 
Přejeme krásné léto, hodně zážitků 
a načerpání nové energie!

Martin Novák 
Marketingový ředitel  
společnosti AGROTEC

Odpovědi z vyluštěné křížovky posílejte na adresu: skodamarketing@agrotec.cz do 31. 8. 2018.  
Do předmětu e-mailu uveďte „A magazín léto 2018 – křížovka“ a do textu e-mailu tajenku křížovky,  
své jméno a korespondenční adresu. Tři nejrychlejší odměníme dětskými montérkami New Holland.

TAJENKA:  

Na Techagru 2018 jste měli možnost v pavilonu „V“ na stánku AGROTEC vidět vůbec poprvé v ČR 
……………………………. New Holland T8.410 SmartTrax, který je, kromě výše popsaných systémů,  
vybaven snímači pro sledování překážek, a je tak schopen pracovat zcela autonomně. Vše o RTK signálu  
s přesností 2 cm a více informací o autonomním řízení zemědělské techniky se dočtete v rubrice „Vsaďte se“.

SoutĚŽte S NÁMi!

Výherci z minulého čísla jsou: Vladimír Světlík, Zdeněk Hrdlička, Hana Soprová

Najdete nás na sociálních sítích agrotec.cz                     @agrotecgroup                               agrotec group                       agrotec a. s. 

›  kříŽovka 

https://www.facebook.com/agrotec.cz/
https://www.instagram.com/agrotecgroup/
https://www.linkedin.com/company/agrotec-a-s-/?originalSubdomain=cz
https://www.youtube.com/channel/UC0S8KoJ7BzP9vm9TgozC3aQ
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Slunečné počasí, rekordní návštěvnost a trasy na 56, 35  
a 10 kilometrů krajinou Pálavy se startem v Hustopečích  
a s nejníže položeným bodem v obci Němčičky. Tak vypadal  
druhý závod seriálu Kolo pro život, který se uskutečnil letos  
v dubnu se zázemím pro závodníky v areálu firmy AGROTEC.  

kolo pro Život  
počtvrté Se ZÁZeMíM  
v areÁlu aGrotec

huStopeče  
aGrotec tour  
Škoda auto
Datum: 28. 4. 2018
Místo: Hustopeče u Brna
Závod: 2. závod seriálu
Počasí: Jasno, 15–25°C
Stav trati: Suchý

Partnerem závodu Hustopeče  
AGROTEC Tour ŠKODA AUTO se 
stal AGROTEC letos počtvrté a svého 
úkolu postarat se o všechny závodníky 
se ujal opravdu zodpovědně. V areálu 
měli účastníci k dispozici servisní 
zázemí i zdravotní péči, nechyběl pro-
motruck ani program plný zábavy,  

pro děti např. v podobě Divadla 
Koráb. Na malé cyklisty a cyklistky 
čekala crossová dráha, ti nejmenší 
měli šanci závodit na odrážedlech. 
V zákrutách dětským závodníkům 
fandili rodiče i kamarádi. Místo se 
stalo zároveň cílem závodu a dějištěm 
vyhodnocení se stupni vítězů. 

„AGROTEC prodává vše, co má kola, 
a proto se i symbol – kolo, na kterém 
lidé relaxují, sportují, užívají si a baví 
je to a navíc mohou poznat krásy jižní 
Moravy – stal hlavním důvodem, proč 
jsme se do toho pustili. Jsme rádi, 
že můžeme být partnerem takového 
cyklistického závodu a poskytnout 
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mu zázemí. Je to relax pro lidi,“ po-
chvaloval si celou akci Martin Rada, 
generální ředitel AGROTEC Group. 
Rovněž si chválil nové trasy. „Všichni 
si myslí, že krajina na jižní Moravě 
je samá rovina, ale kdepak, máme 
i náročné tratě, které často vedou po 
polních cestách,“ dodal Rada.
Starty závodů se odehrávaly na ná-
městí v Hustopečích právě za přítom-
nosti Martina Rady a také starostky 
Hustopečí Hany Potměšilové. Cykli-
stický peloton vyjížděl celkem třikrát 
na trasy různé obtížnosti, nejkratší 
úsek měl 10 km. Součástí závodu 
byly i D-Fitness jízdy a jízdy dětí 
ve věku 8 až 16 let v premiérovém 
ČD Cargo Junior Trophy Marathonu. 
Špalír závodníku na startu vždy měs-
tem provázely nové značky Škoda 
– Kodiaq a Karoq. „Naše vozy vždy 
vyvedou závodníky z města a pak už 
se peloton rozdělí,“ vysvětlil Rada. 
„I loni to byla škodovka,“ dodal. 
Letošní účast v Hustopečích byla více 
než uspokojivá, stejně jako nečekaně 
slunečné počasí. Zatímco loni dora-

zilo na závody 1262 závodníků, letos 
jich bylo 1603. Velký zájem vzbudili 
organizátoři také u dětí, ty tvořily 
téměř třetinu závodníků. „Naším 

cílem je přilákat do tohoto závodu 
kolem dvou tisíc závodníků,“ vyslovil 
Martin Rada. Od jeho přání k realitě 
už věru není daleko. ‹‹

›  kaleidoSkop ›  fotoreportÁŽ

rally MeZi viNohrady
AGROTEC PETROnAs RAlly

Úzké cestičky, asfalt i šotolina, tak vypadá pověstná rally mezi vinohrady  
– AGROTEC Petronas Rally, jejíž 14. ročník se uskutečnil v polovině června v Hustopečích. 
Závod patří tradičně k vrcholům sezony v regionu, jezdí se ve dvou etapách a nabízí  
12 rychlostních zkoušek, hlavní ve Starovicích a Němčičkách. Na startu se sešla špička  
českého i slovenského rally sportu, ještě před závodem však musel odstoupit kvůli  
technické závadě na motoru jeden z favoritů, vítěz 10. ročníku Václav Pech z RT 2. 

Absolutní vítěz: Jan Škarnitzl  
(SRAM MITAS TREK)

MuŽi
1. místo: Jan Škarnitzl  
(SRAM MITAS TREK)
2. místo: Martin Stošek  
(Symbio+ CE.Energy)
3. místo: Filip Rydval  
(Alltraining.cz)

ŽeNy
1. místo: Jana Pichlíková  
(Erste Premier Petr Čech MTB Team)
2. Kateřina Drhavá
3. Nataša Hnátková

vítĚZové 2. ZÁvodu SeriÁlu

účaSt
Celkem 1603 závodníků
Muži: 927
Ženy: 180
Děti: 496
Kategorie 0 – 5 let: 120
Kategorie 6 – 9 let: 201

traSy a počet  
ZÁvodNíků
Trasa B (56 km): 517
Trasa C (35 km): 413
Trasa D: (10 km): 259
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›  fotoreportÁŽ›  fotoreportÁŽ

„Doma není nikdo prorokem,“  
potvrdila se i slova Martina Rady,  
generálního ředitele AGROTEC 
Group, který do závodu nastoupil se 
svým novým vozem Abarth 124 Rally. 
Konkurencí v RT 4 mu byly zejména 
posádky Porsche GT3 Petr Nešetřil, 
Jiří Jírovec či Miroslav Janota. I Radu 
s navigátorem Jaroslavem Jugasem 
však vyřadila ze závodu technická 
závada – olej v RZ 7.
Loňské vítězství obhájil favorit soutěže 
Jan Kopecký s vozem Škoda Fabia R5 
se spolujezdcem Pavlem Dreslerem. 
Jde o Kopeckého čtvrté vítězství 
v řadě, celkově na trati trumfoval  
už posedmé.

AgroTEc PETroNAs rAlly  
HusToPEčE 2018 – výslEdKy 
1.  místo – Jan Kopecký
2.  místo – Jan Kočí
3.  místo – Jan Černý
4.  místo – Filip Mareš
5.  místo – Grzegorz Grzyb (2. MSR)

Martin Rada se na startu před závodem 
pozdravil se svými příznivci. 

barvy firMy aGrotec v ZÁvodu hÁjil  
Nový vůZ abarth 124 rally aGrotec cZech 
abarth teaMu S řidičeM MartiNeM radou  
a SpolujeZdceM jaroSlaveM juGaSeM. 

ZáZEmí v moss logisTic
Závodníci a jejich posádky našli 
při letošním AGROTEC Petronas 
rally v Hustopečích zázemí v areálu 
Moss logistic. Před závodem bylo 
možné obdivovat jejich rychlé stroje 
a vozy procházely posledními úpra-
vami – ať už šlo o kontrolu podvozku 
nebo poslední leštění karosérie před 
rally. Zažít pocit závodníka umožnil 
návštěvníkům v zázemí Škoda park 
s trenažéry a simulátorem Fabia R5, 
nabízejícím tréninkový i ostrý  
průjezd rychlostní zkouškou.  ‹‹
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do jakých vozidel jste  
jako řidič už usedl? 
Vyučil jsem se automechanikem, pro-
tože jsem chtěl jezdit s tirákem. Ale 
nikdy jsem nakonec za volant tiráku 
neusedl. V roce 1993 jsem začal jezdit 
s tramvají a vydrželo mi to čtrnáct let. 
Pak jsem přesedlal na trolejbus, s tím 
jsem jezdil jedenáct let. Od loňského 
prosince řídím autobus MHD. S auto-
busem už jsem měl osmileté zkuše-
nosti, když jsem pracoval jako řidič 
na vedlejší pracovní poměr.

Kde v Brně obvykle jezdíte? 
Obrážím všechny linky, do práce  
chodím ráno, přes poledne domů 
a odpoledne zase jezdím. Kolega, 
který jezdí v noci, mne střídá na  
Mendlově náměstí, na hlavním  
nádraží nebo v Úzké. 

Který z vozů mHd  
jste si nejvíc oblíbil? 
Určitě starý kloubový autobus Karosa. 
Ten mám přidělený a je úplně úžasný. 
Krásně kopíruje zadek, nové autobusy 

už se tak hezky nepřizpůsobí. 
Občas také jezdím krátkými  
autobusy, když je potřeba. 

A po pracovní době 
vás baví řídit osobní auto?
Jasně. To mne baví mnohem víc. 
Mám mnohem větší klid. 

Jaké automobilové značce  
jste v poslední době věrný? 
V roce 2015 jsem si koupil vůz 
Kia Ceed, protože se mi moc líbil.  

Vášeň k autům a řízení provází Radka Holase, profesí řidiče autobusu městské  
hromadné dopravy, odmalička. „Tatínek byl profesionální řidič, tzv. ,papalášfároš’   
jezdil s Tatrou 603 a 613. V obou vozech jsem seděl a Tatru 613 i řídil.  
Tím to všechno vzniklo,“ vzpomíná Radek Holas. 

›  pohled ZÁkaZNíka›  pohled ZÁkaZNíka

Vyzkoušel jsem ho a za dva roky přešel 
na Kiu Sportage. Je to zajímavé auto, 
zvláštní, jiné než ostatní. A krásně 
se v něm sedí. Pohodlného sezení si 
cením asi úplně nejvíc. Také se do vozu 
Kia Sportage velmi dobře nastupuje, 
i to je hodně důležité. Ani výbava není 
špatná. Sice jsem si vždycky říkal: 
„Kamera do auta, pípáky, na co?“ 
Ovšem jak jsem si do Kie Sportage 
s touto výbavou sedl, nemohl jsem si 
to vynachválit. Všechno krásně vidíte. 
Kiu Sportage mám rok a mám najeto 
dvanáct tisíc kilometrů. 

vozy Kia jste pořizoval  
v AgroTEc Auto v Hustopečích. 
Proč jste zvolil tento salon?  
To byla čistě náhoda. Chtěl jsem 
si koupit Ceed, protože mne zau-
jal, navštívil jsem na webu stránku 
Kia a hledal vozy, které jsou ihned 
k dodání. Tak jsem narazil na Ceeda 
se skvělou výbavou a za dobré peníze 
v Hustopečích. Vydal jsem se tam 
a koupil ho. Dnes, když se vypravím 
do autosalonu v Hustopečích, cítím 
se, jako bych přijel domů za nejlep-
šími kamarády. Všichni zaměstnanci 
jsou perfektní – v servisu i autosalo-
nu. Pracují tam skvělí lidé a je znát, 
že dělají svou práci dobře. 

Proč jste vyměnil ceed  
za sportage? Nebyl v pořádku?
To je totiž tak – jsem blázen do řízení 
a vůbec nejraději řídím pořád něco 
jiného. Už jsem měl Škodu 1000, 100, 
105, Fiata 850, Ford Escort, Renault 
Scenic, Fiata Grande Punto a z no-
vějších škodovek Roomstera a Fabii. 
Ceed měl najeto také asi dvanáct tisíc 

radek holas: jSeM blÁZeN do říZeNí 
a NejradĚji řídíM pořÁd NĚco jiNého

dNeS, kdyŽ Se vypravíM  
do autoSaloNu v huStopečích, 
cítíM Se, jako bych přijel doMů 
Za NejlepŠíMi kaMarÁdy. 

Radek Holas je od roku 1993  
řidičem MHD. 

kilometrů. Mně auto vydrží asi dva 
roky, tři už jsou rekord. Ale Kiu Spor-
tage bych si chtěl nechat déle, aspoň 
čtyři roky, a uvidíme. Sportage jsem 
dokonce doporučil i kolegovi z práce 
a taky je spokojený.

chystáte se s Kiou sportage  
někam na dovolenou? 
Ano, každý rok si pronajímáme chatu 
nebo chalupu v Čechách a tentokrát 
jsme zvolili Slovensko. S Kiou vyrá-
žíme do Tater. Budeme jezdit, chodit, 
bavit se. Loni jsme byli v Krkonoších 
a najel jsem tisíc kilometrů jen 
na dovolené. 

Necháte někdy řízení  
i na manželce?
Jasně, nepůjčím (smích). Manželka 

je pohodlný spolujezdec a trošku by 
i chtěla Kiu vyzkoušet, ale bojí se,  
že je to moc velký vůz. 

A kdo rozhodoval o barvě auta?
Manželka. Já bych byl pro červenou, 
i náš Ceed byl červený, ale manželka 
vybrala barvu, kterou v technickém 
průkazu označují jako žlutou, i když 
žlutě moc nevypadá. Žena říkala, 
že na ní nebude tak vidět, když bude 
auto zašpiněné. A samozřejmě měla 
pravdu. 

co děláte, když neřídíte?
Spím (smích). Jinak chodím s pejsky 
na vycházky – máme dva kníra-
če. A nedávno jsem si koupil kolo. 
Ale není moc času, člověk je pořád 
v práci. ‹‹
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jeho kolegů z firmy AGROTEC. Vět-
šina dětí zůstává v oddíle do patnácti 
nebo šestnácti let. Poté odcházejí 
studovat mimo rodné město, někdy 
se sportem skončí nebo pokračují 
někde jinde. 

Kdy A JAK ZAčíT
„V oddíle začínáme s dětmi v pěti 
šesti letech. Nejdřív si s nimi jen  
hrajeme a ze samotného karate  
děláme tak pět procent, víc ne.  
Věnujeme se pohybu a učíme je 
základům atletiky či gymnastiky. 
Netlačíme na ně, jak jsou vyvinutí 
pohybově. Když to nejde, necháme  
je cvičit, za rok za dva z nich může 
být dobrý závodník,“ vysvětluje 
Puzrla. Na karate také oceňuje, 
že nejde o zvlášť specifický sport, 
k němuž musí mít dítě nějaké 
výrazné předpoklady. K výsledku 
se dá vždy propracovat. „Zažil jsem 
spoustu dětí, které se staly v patnácti 
nebo v šestnácti dorosteneckými 
mistry republiky – přitom v šesti 
byste na ně nevsadili. Ale vždy zále-
ží hlavně na dětech, když není chuť, 
rodiče ani trenér nic nezmohou,“ 
dodává. 

Sám Bronislav Puzrla začal s karate 
v devíti letech. Původně ho sice díky 
filmu Rocky lákal box, ale v brněn-
ském oddíle tenkrát brali mladíky  
až od patnácti let. Maminka mu po-
radila vyzkoušet karate, že se k boxu 
může později vrátit. „Došel jsem  
ke karate a zamiloval jsem se do něj. 
Jak se říká – onemocněl jsem tím. 
A zůstal jsem nemocný do dneška,“ 
usmívá se trenér Puzrla. 

TréNováNí NA Závody  
i Pro ZáBAvu 
„Karate nabízí výběr ze dvou spor-
tovních kategorií. Kdo nemá chuť  
se s někým prát a nechce zápasit, 
má šanci si zacvičit, trénovat sestavy 
a také v nich závodit, aniž by přišel 
do kontaktu se soupeřem. Dětem 
nabízíme dvě cesty – závodní i 
cvičení čistě pro zábavu bez vyš-
ších sportovních ambicí. Všichni 
trénujeme společně, někdo vyráží 
v sobotu na závody, někdo ne. A pak 
se zase všichni sejdeme na trénin-
ku,“ vysvětluje Puzrla. Jelikož  

v karate existují technické stupně, 
může karatista dosáhnout černého 
pásku, aniž by někdy závodil. 

KArATE JAKo sPorT  
Pro KAždéHo
Velký zájem o karate je v poslední 
době mezi děvčaty. „Musím říct,  
že jsou šikovnější a mají k zápasení 
zodpovědnější přístup než kluci. 
Kluci jsou na sebe mnohem hodněj-
ší. Pro dívky je karate sport velice 
vhodný a flexibilní, nežádá si jako 
např. gymnastika nějaké proporce,“ 
vysvětluje Puzrla. Mezi svěřen-
kyněmi v oddíle má také úspěšné 
bojovnice – medailistky, mezi nimi 
i čerstvou žákovskou mistryni  

republiky v zápase, shodou okolnos-
tí dcerku od kolegy z Iveka.

„Poslední dobou se mi často stává, 
že rodiče přivedou do karate děti, 
kterým se nedařilo ve fotbalu nebo 
atletice. Tady mají šanci,“ míní 
Puzrla. Do jeho oddílu se také  
vracejí někteří bývalí karatisté,  
se kterými sám začínal, a přicházejí  
se svými dětmi. 

ÚsPěcHy HusToPEčsKýcH 
KArATisTů
L. F. Club Karate Hustopeče sklízí 
úspěchy na republikové i meziná-
rodní úrovni. Na svém kontě má dvě 
medaile z mistrovství světa ve stylu 
Goju ryu, v oddíle trénují také něko-
likanásobní mistři ČR v žákovských 
a dorosteneckých kategoriích. 
„Nyní máme v oddíle i starší kluky 
kolem osmnácti let. Někteří budou 
odcházet na vysokou, tak uvidíme 
po prázdninách. Vypadá to, že by-
chom mohli mít i skupinu seniorů,“ 
dodává Puzrla.

PodPorA firmy AgroTEc
Hustopečští karatisté mají i podporu 
firmy AGROTEC. „Jsem rád, že má 
firma o náš sport zájem a nemyslí 
jen na výdělek. Přispívá na provoz 
klubu a také pomáhá s dopravou,“ 
upřesňuje Puzrla. ‹‹

Bronislav Puzrla pracuje ve firmě AGROTEC již osmnáct let. Začínal v servisu Škoda 
ve skladu náhradních dílů, dnes je čtvrtým rokem vedoucím pracoviště Bosch Car service. 
Má na starosti mechanickou dílnu a dvě emisní stanice. Kromě toho se od dětství věnuje 
karate. Od roku 2005 je také hlavním trenérem L. F. Clubu Karate v Hustopečích.  
V roce 2009 získal na semináři v Okinawě 3. Dan Goju-Ryu Kyokai.

broNiSlav puZrla „oNeMocNĚl“  
lÁSkou ke karate v devíti letech

Oddíl karate v Hustopečích vznikl 
v roce 1993 pod hlavičkou Českého 
svazu karate a Českého svazu karate 
Goju ryu, což je styl, kterému se mladí 
karatisté věnují. V překladu to zname-
ná, že při trénování dávají přednost 
obloukovým technikám a stylu tvrdé-
ho a měkkého. 

„Měli jsme trenéra z Brna a v roce 
2005 to vypadalo, že oddíl zanikne. 
Stáli jsme před rozhodnutím, co dál, 
a jestli chceme pokračovat. Pro-
to jsem si tenkrát udělal trenérské 
zkoušky. Říkal jsem si, že zkusíme 
rok dva a uvidíme. Byla ohromná 
motivace s oddílem něco udělat 

a dostat se někam dál. A už pokraču-
jeme třináctý rok,“ vzpomíná na své 
trenérské začátky Bronislav Puzrla. 
V oddílu trénuje třikrát do týdne děti 
všech věkových kategorií od pěti do 
osmnácti let, rozdělené na začáteční-
ky a pokročilé. Z přibližně čtyřicítky 
svěřenců jde ve třetině případů o děti 

›  aktivNĚ S aGrotec a. s.›  aktivNĚ S aGrotec a. s.

Na NĚkteré  
ZÁpaSy  
Zapůjčuje  
aGrotec MalýM  
SportovcůM  
MiNibuS a Na  
čiNNoSti klubu  
Se podílí  
i fiNaNčNĚ.



a MaGaZíN  |  léto 2018  |  14 a MaGaZíN  |  léto 2018  |  15

hiStorie SpolečNoSti pichoN

1970 – založení společnosti Michelem a Martinem Pichonovými
1971 – výroba prvních strojů na zpracování půdy
1974 – stěhování do nových výrobních prostor o rozloze 1200 m2,  
             výroba 20 až 80 strojů za měsíc, 15 zaměstnanců
1976 – rok velkého sucha, Michel Pichon se rozhodl zahájit výrobu  
             prvních cisteren, 40 zaměstnanců
1979 – uvedení nového produktu: míchadlo kejdy
1992 – představení nového způsobu rozmetání – oceněno cenou  
             „Innovation in Business“
1995 – stěhování do nových výrobních prostor o rozloze 11 500 m², 77 zaměstnanců
1996 – společnost PICHON zaujímá ve Francii 40 % trhu s cisternami, 87 zaměstnanců
1997 – společnost PICHON se otevírá světu, zřizuje exportní oddělení
2004 – uvedení nového produktu: kloubový nakladač
2011 – stavba dalšího výrobního závodu v Polsku
2011 – zahájení výroby kompletního sortimentu rozmetadel hnoje
2013 – rozšíření výroby sortimentu kloubových nakladačů 
2015 – akvizice se společností Gilibert (dopravní technika) 
2017 – stěhování do nových výrobních prostor v Landivisiau o rozloze 22 000 m²

Z minulého čísla už víme, že kořeny rodiny Masaryků se nacházejí přímo v sídle  
společnosti AGROTEC, tedy v Hustopečích. Tentokrát nás cyklus Křížem krážem  
provede prvorepublikovou Boleslaví. Vydáme-li se opět po stopách TGM, zjistíme,  
že v časech první republiky tehdejší prezident navštívil Mladou Boleslav hned dvakrát. 
Zavítal do tamní automobilky, do nemocnice a také do bývalého sboru, kde se tehdy 
nacházelo muzeum.

NÁvŠtĚvy t. G. MaSaryka  
v Mladé boleSlavi

Poprvé do města zavítal 3. května 1919, kdy ho doprovázel také jeho syn Jan.

›  kříŽeM krÁŽeM

Historie společnosti PICHON sahá do 
roku 1970, kdy byla založena Michelem 
Pichonem. Ten opustil školní lavice 
a jako mladík se pustil do podniká-
ní. Zpočátku se firma zaměřovala na 
výrobu strojů na zpracování půdy. Po 
několika letech se však přeorientovala 
na výrobu cisteren. K tomuto kroku na-
pomohlo nezvykle dlouhé sucho, které 
v roce 1976 sužovalo Francii. 
Cisterny jsou dodnes vlajkovou lodí 
společnosti PICHON. S jejich roční 
produkcí více než 1000 kusů a s obje-
mem 3050 až 30 000 litrů zaujímá firma 
pomyslnou první příčku na francouz-
ském trhu. Co do kvality se řadí mezi 
TOP výrobce celého světa. Cisterny se 
vyrábějí zákazníkům přímo na míru 
a dle individuálních potřeb, výjimkou 
nejsou ani nestandardní řešení. Díky 
tomuto přístupu, investicím do vývoje 
i do lidských zdrojů jsou produkty firmy 
PICHON dodávány do více než 50 zemí 
světa. Dnes se však nejedná jen o cister-
ny či rozmetadla, ale i míchadla kejdy, 
kloubové a teleskopické nakladače nebo 
dopravní techniku značky Gilibert, 
která byla před dvěma lety doplněna  
do produktového portfolia firmy. ‹‹

›  předStavujeMe

Na západě Francie se rozkládá historická provincie Bretaň, která je opředena  
mnoha mýty a legendami. Mezi ty nejznámější patří legenda o meči Excaliburu nebo  
králi Artušovi. Kousek této mystické krajiny jsme měli možnost poznat během návštěvy  
společnosti PICHON INDUSTRIES, která je známá nejen díky svým robustním  
a poctivým fekálním cisternám či rozmetadlům statkových hnojiv. 

proč Se Michel pichoN  
roZhodl vyrÁbĚt ciSterNy

Foto: Fotografie poskytl  
Archiv společnosti Škoda Auto.

Fotoarchiv Muzea Mladoboleslavska
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›  Z hiStorie›  kříŽeM krÁŽeM

Masaryk navštívil továrnu v Mladé Boleslavi

Fotoarchiv Muzea Mladoboleslavska

Po okupaci ČSR hitlerovským Němec-
kem byla automobilka v srpnu 1939 
začleněna do Reichswerke Hermann-
-Göring A. G. (oficiální název  
Reichswerke AG für Erzbergbau  
und Eisenhütten „Hermann Göring“). 
Vedení továrny se snažilo zajistit pl-
nou zaměstnanost a zamezit odvodům 
dělníků na práci do Říše. Trh s osob-
ními automobily se zcela rozpadl.
Základem poválečné výroby se stal 
typ Š-1101, což byl zásadně inovovaný 

Popular. Na výrobním programu se 
začal projevovat sílící vliv komunistů. 
Mezi léty 1960 až 1964 v Boleslavi 
vznikla zcela nová továrna, která svou 
úrovní snesla srovnání s jakoukoliv 
západní konkurencí. Závod zaují-
mal plochu 800 tisíc m2 a zajišťoval 
uzavřený výrobní cyklus s pláno-
vanou denní produkcí 600 vozidel 
(kapacita původních linek byla max. 
120 Octavií denně). Provozy lisoven, 
svařoven, montáže, zkušebny a další 

pracoviště měly to nejmodernější vy-
bavení, vznikly produktivní kovárna 
a slévárny hliníku a litiny. Vysokou 
úroveň zaznamenaly technologie 
povrchových úprav. Výsledkem tech-
nické vyspělosti se stalo představení 
nového vozu Škoda 1000 MB v roce 
1964. Jednalo se o skutečně zdařilý 
automobil plně na úrovni své doby. 
Odborníci typ 1000 MB považovali 
za jeden z nejlepších vozů v litrové 
třídě. Zájem o něj byl obrovský. ‹‹

100 let  
voZů Škoda

9. 5. 1945 
1945 – 1946

1945
březen 1946

1952
1959

1959 – 1964
1964 

–  bombardování závodu v Mladé Boleslavi
–  rekonstrukce a obnova výroby závodu v Mladé Boleslavi
–  znárodnění průmyslu 
–  vznik AZNP: Automobilové závody národní podnik (se zpětnou platností od 1. 1. 1946)
–  první automobily s celokovovou karoserií, konkrétně vozy Š 1200 a Š 1201
–  začátek výroby automobilů Š Octavia a Š Felicia
–  stavba tzv. nového závodu v Mladé Boleslavi pro výrobu nového typu automobilu
–  Š 1000 MB – samonosná karoserie, motor vzadu, blok motoru vyroben tlakovým litím hliníku 

Škoda v letech 1938 – 1964

Druhá polovina 30. let byla pro značku Škoda úspěšná.  
V roce 1938 továrna zaměstnávala již 5642 lidí a denní produkce  
se pohybovala kolem 35 vozů. Ve třísměnném provozu  
se dařilo kapacitu výroby zvýšit na cca 95 ks.

Foto: Fotografie poskytl  
Archiv společnosti Škoda Auto.

V roce 1919, kdy se Tomáš Garrigue Masaryk jako prezident Československé 
republiky zajel poprvé oficiálně podívat do továrny v Mladé Boleslavi, nešlo ještě 
o závod Škoda, ale o automobilku Laurin & Klement. S průmyslovým koncernem 
Škoda se firma spojila až o pět let později. Důvodem byl zejména rozsáhlý požár, 
který zničil výrobní haly, a také skutečnost, že Laurin & Klement nedokázali čelit 
sílící a lepší konkurenci na tehdejším trhu. Historie této firmy však k dějinám 
Škody neodmyslitelně patří. 

NávšTěvA druHá  
Masarykův dům sociální péče

Podruhé zavítal prezident Masaryk 
do Mladé Boleslavi v době konání 
Výstavy severních Čech, konkrétně 
10. července 1927. Navštívil také 
právě dokončený dům sociální péče 
v Havlíčkově ulici, který byl na jeho 
počest už dříve pojmenován jako 
Masarykův dům sociální péče.  
Fungovaly tam např. jesle, mateřská 
škola, útulek pro rodičky, lékařská 
poradna pro matky a děti. Na místě 
sídlila i studentská menza, učňovský 
útulek a také kanceláře Českosloven-
ského červeného kříže. ‹‹

NávšTěvA PrvNí 
TGM o významu automobilu:

„Dobře nyní pochopuji význam  
automobilu. Já sám, dříve než jsem 
odjel do ciziny, díval jsem se na  
automobil nesprávně, ano, dost 
naivně, vida v něm luxusní novotu... 
Doufám, že automobil dojde i u nás 
takového všeobecného používání jako 
v Americe. V Americe má kdekterý 
farmář svůj automobil, ba i lépe 
situovaný dělník může si dopřáti 
tohoto dopravního prostředku, aby se 
v sobotu s celou rodinou odebral na 
venek a tam trávil svůj volný čas, a na 
to v pondělí se opět vrátí k své práci.“ 

Muzeum je zcela nově koncipova-
nou výkladní skříní značky,  
která zve návštěvníky k pestré, 
poutavé, interaktivní a multi- 
mediální procházce historií firmy.
Sbírka Škoda muzea nyní čítá 
zhruba 340 položek. Převažují 
mezi nimi osobní vozy sériové 
výroby, závodní speciály a proto-
typy, dále se naskýtá k prohlídce 
několik desítek motorů, čtyři  
motocykly a jedno kolo. Nej-
starším exponátem je kolo Slavia 
z roku 1899, nechybí první  
automobil Voiturette nebo filmo-
vý hrdina Ferat. Součást sbírky 
tvoří i 24členná flotila vozů, která 
se pravidelně účastní automobilo-
vých výstav a veteránských rally.

raZaNtNí jíZda Z hiStorie  
do SoučaSNoSti

Škoda MuZeuM

tip Na výlet
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zpracování půdy,“ vysvětlil Ing. Petr. 
Kdo chtěl, mohl pozorovat stroje 
přímo v akci u viničních tratí, poho-
dlnější část publika využila projekce 
u promotrucku, odkud také zástupci 
jednotlivých firem komentovali úko-
ny jednotlivých strojů. 

NEJvyšší viNAřsKé  
sPEciály T4.v/N/f
U vinařských speciálů řady T4.V/N/F 
diváky zaujala především speciální 
náprava. Díky ní se nenatáčí jen 
kola, ale celá náprava, což umožňuje 
vytvořit tak velký úhel natočení kol, 
že traktor přejíždí rovnou z jedno-
ho řádku do druhého a nemusí se 
vracet. Traktory se vyrábějí ve třech 

›  reportÁŽ

„Přivezli jsme dvanáct strojů značky 
New Holland, z toho osm předvádě-
cích. Přímo ve vinici chystáme praktic-
ké ukázky tří řad speciálních trakto-
rů,“ pochlubil se hned ze startu akce 
Ing. Aleš Petr, marketingový specialista 
firmy AGROTEC. „Máme výhodu,  
že naše traktory na Sonberku dlou-
hodobě pracují. Máme s nimi dobrou 
zkušenost,“ dodal.

TrAKTory v řádcícH
Už při příchodu do vinařství, které se 
rozkládá na kopci před obcí Popice  
a je nepřehlédnutelné díky zajímavému 
architektonickému řešení stavby ve vi-
nici, čekaly traktory vzorně seřazené 
uprostřed jednotlivých řádků. Při 
praktických ukázkách se vydaly po své 
práci nejprve z kopce dolů a pak i na-
horu. Speciální traktory T3F, určené 

pro menší vinařství, přišly na řadu jako 
první – a precizně zoraly první řádky 
vinice. Účastníci obdivovali, jak si mj. 
pásové traktory poradily s trsy trávy.
„Výhodou pásového traktoru, kdy mo-
hou být pásy gumové i kovové,  
je přenos výkonu na podložku čili na 
půdu. Pásové traktory pro zpracování 
půdy tak skvěle táhnou zařízení, které 
mají za sebou. Jsou ideální právě pro 

›  reportÁŽ

Jak ulehčit vinařům sklizeň a jak nejlépe ošetřit půdu ve vinici? I s tak náročnou prací,  
kterou obnáší péče o vinohrad, dnes může pomoci speciální vinařská technika. Přehlídka  
té nemodernější se uskutečnila letos v květnu ve vinařství Sonberk. Pod názvem Kázání  
ve vinici předvedlo své stroje dvacet firem. Akci pořádal Svaz vinařů ČR a role hlavního  
partnera připadla firmě AGROTEC. 

Kázání vE viniCi  
viNařSkÁ techNika v akci

šířkách od 115 přes 130 až po 150 cm 
celkové šířky traktoru. Prodloužením 
rozvoru se zároveň zlepšují tahové 
vlastnosti traktoru. Odborníky oslovila 
i nová hydraulika s možností elektro-
nického ovládání se dvěma nezávislými 
hydraulickými okruhy. Kvalitní pra-
covní prostředí pro obsluhu stroje pak 
skýtá nová kabina s uhlíkovými filtry, 
aby chránila obsluhu stroje  
např. při postřikování. 

sKlíZEč HroZNů 
JAKo suPErsTAr
Jako gigant mezi technikou do vinice 
působil sklízeč hroznů, který dokáže 
zastoupit až čtyřicet pracovníků.  

Ač šlo o statický exponát, na akci  
rozhodně nezůstal stranou. Kromě 
sklízení totiž dokáže hrozny i rozdě-
lovat podle odrůdy, svede odstranit 
zbytky stopek a listů i suché plody. 
„Tyto stroje jsou čím dál populárnější, 
protože chybí pracovní síla. Zároveň 
jde o multifunkční stroj, který je 
schopen mít na sobě i další zařízení 
– např. postřikovou nástavbu nebo 
univerzální nosiče nářadí,“ objasnil 
Ing. Petr.
Šťastným majitelem sklízeče hroznů 
je mj. na Moravě jeden z nejvýznam-
nějších šlechtitelů vinné révy u nás 
Miloš Michlovský. Stroj zakoupil 
právě u firmy AGROTEC. ‹‹

viděNo v AKci
Pásový traktor New Holland TK4.90F se strojem Cultivitis Dondi
New Holland T4.90F s rosičem CarraroSprayers Zen Eco
New Holland T4.100Ns čelní tunelovou lištou Proviti SND50
New Holland T4.80V s vyvazovačem letorostů Potivis PA5000
New Holland T4.80V s defoliatorem Protivis LR350
New Holland T4.90N s diskovým podmítačem Dondi Discovitis 10V
New Holland T4.90V s diskovým podmítačem Dondi Xvitis 8V
Samojízdný sklízeč hroznů New Holland 9070l s rosičem Berthold SURPAIR 2500
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„Loni na podzim jsme oslovili Auto-
salon AGROTEC v Brně-Modřicích 
s prosbou o zapůjčení vozu. Do té doby 
jsme vždy vše na akci dopravovali vlast-
ními silami, což už nebylo úplně reálné. 
Ozvali jsme se raději v předstihu, pro-
tože taková věc se nedá naplánovat za 
čtrnáct dní,“ uvedl Petr Müller ze Spolku 
posluchačů Lesnické a dřevařské fakulty. 
Studenti sice původně uvažovali o české 
značce Škoda, po dohodě s autosalonem 
však zhodnotili, že jejich potřebám bude 
nejlépe vyhovovat právě Kia Sportage. 
„Automobil jsme využili také k přepra-
vě účastníků ze zahraničí, které jsme 
vyzvedávali na letišti nebo na vlakovém 
nádraží a vezli jsme je do areálu Mende-
lovy univerzity,“ doplnil Müller.

Není divu, že na akci samotné měla 
i Kia Sportage své nezastupitelné místo 
– bez ní by se budoucí lesníci neobešli.  
Vedle vozu, který přepravoval vše 
potřebné, byl zájemcům k dispozici 
i předváděcí vůz Kia Sportage. 
Veřejnost měla příležitost sledovat v po-
řadí již 32. ročník soutěže Mezinárodní 
lesnická všestrannost. Na studenty 
čekaly disciplíny jako rozborka, řezání 
dvojmužnou pilou, řezání stojícího 
a ležícího kmene, odvětvování na čas 
nebo sekání sekerou na přesnost. V pro-
gramu se představil také řezbář Petr 
Hajda s prezentací speedcarvingu, což je 
vyřezávání sochy za určitý čas. Zejména 
malé diváky potěšily lekce z lesní peda-
gogiky a ukázka dravců. ‹‹

›  kde jSMe poMohli›  kde jSMe poMohli

Spolek posluchačů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně pravidelně 
pořádá soutěžní klání s mezinárodní účastí Lesnická všestrannost, v němž se studenti 
utkávají v disciplínách souvisejících s řezáním dřeva, sekáním a podobně. Akce se koná 
v parku za Lužánkami a je potřeba zajistit její mobilitu. Veškeré nářadí, motory,  
pily i reklamní předměty dopravila letos v dubnu na místo Kia Sportage  
zapůjčená od společnosti AGROTEC. 

aGrotec Nabídl poMocNou ruku  
poSluchačůM MeNdelovy uNiverZity
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Srdcem převodovky Dynamic Command jsou dvě hřídele, každá má dvě spojky.  
Na hřídelích jsou umístěna ozubená kola sudých nebo lichých převodových stupňů  
a jejich spojky a spojky pro změnu směru jízdy.

u plynulých převodovek AutoCom-
mand. Na jedné hřídeli jsou umístěna 
ozubená kola „lichých“ stupňů a jedna 
spojka. Na druhé hřídeli se nacházejí 
ozubená kola „sudých“ stupňů a druhá 
spojka. Krouticí moment se poté pře-
náší mezi jednou a druhou hřídelí, jak 
se řadí sudé a liché převodové stupně. 
Jakmile jedna spojka vypne, druhá se 
automaticky sepne. Tak je jednoduše 
zajištěno hladké řazení a efektivní 
přenos sil. 

řAZENí
Pro reverzaci jsou určené samostatné 
spojky, řazení mezi skupinami probíhá 
robotizovaně. Jde o velmi efektivní 
řešení, převodovka pracuje s minimál-
ními ztrátami, a dokonce i pro mazání 
je využité čerpadlo s variabilním 
průtokem. Plynulé převodovky mají 
obecně nižší účinnost než převodovky 
mechanické, ale díky své „bezstupňo-
vosti“ dokáží udržovat motor v otáč-
kách velmi blízkých maximálnímu 
krouticímu momentu, kde je i nejnižší 
spotřeba paliva. U mechanických  
převodovek se motor vždy musí  
přizpůsobit pevně danému převodo-
vému poměru, a tak často pracovat 
v méně výhodném otáčkovém pásmu.  
U plynulých převodovek se palivo  
„šetří“ přímo v motoru a trochu „ztrá-
cí“ v převodovce, zatímco u mechanic-
kých převodek je to přesně naopak.

HosPodárNosT  
A uživATElsKá PříJEmNosT
Převodovka Dynamic Command má 
několik zajímavých funkcí, které zvyšují 
hospodárnost a zvyšují uživatelskou 
příjemnost ovládání.

smart range shift – Chytré řazení 
skupin. Při přechodu mezi skupinami 
se automaticky zařadí nejvýhodnější 
převodový poměr. Překrývající se  
stupně automatika sama přeskočí. 

Brake to clutch – Brzdíte se spojkou. 
Tato funkce zjednodušuje práci řidiči, 
především pokud často zastavuje, např. 
při práci s nakladačem. Stačí šlápnout 
na brzdu a traktor zpomalí až do 
zastavení. Nemusí se řadit neutrál nebo 
šlapat na spojku. Po uvolnění pedálu 
se traktor  sám rozjede – jasný příklad 
jednoduché automatizace. 

Auto shift – Automatické řazení. 
Základní prvek automatizace, který na 
základě předvolených otáček motoru 
řadí převodové stupně. Podle provádě-
né práce si řidič vybere rozsah poklesu 
otáček, při němž dojde k přeřazení 
převodového stupně.

ground speed management – Řízení 
pojezdové rychlosti. Toto je již pokro-
čilá funkce převodovky. Při nastavení 
požadované pojezdové rychlosti se 
o další postará automatika. Řazení 
převodových stupňů i přidávání plynu 
probíhá zcela automaticky. 

Adjustable shuttle Aggression  
– Nastavitelná agresivita změny směru 
jízdy. Některé práce vyžadují velmi 
hladké změny směru jízdy, jindy je 
naopak potřeba agresivní reverzace.  
U T6 lze zvolit, co zrovna vyhovuje  
– řidič má na výběr ze tří možností. 

intellishift – Mozek ovládající řazení 
převodovky. Každá změna převodo-
vého poměru je „unikátní“. Za celým 
procesem řazení stojí uzavřený analy-
tický proces, který vyhodnocuje otáčky 
motoru, otáčky jednotlivých ozubených 

kol v převodovce, zatížení motoru, 
pojezdovou rychlost, a dokonce i tep-
lotu převodového oleje. Proto je řazení 
s převodovkou Dynamic Command 
hladké i v mrazivém ránu. 

Kick down – „Nakopnutí“ pro nej-
rychlejší akceleraci. Prostě jen sešlápne-
te plyn až na podlahu a traktor automa-
ticky podřadí, aby otáčky motoru byly 
v oblasti maximálního výkonu. Za den 
se tak převeze větší náklad.

Transport Power management – 
Řízení výkonu v dopravě. Při rychlosti 
alespoň 22 km/h přejde motor na jinou 
výkonovou křivku, která koncentruje 
více výkonu do oblasti vyšších otáček. 
To přináší lepší akceleraci v celém roz-
sahu pracovních otáček motoru. 
Každá z výše uvedených funkcí neod-
diskutovatelně zvyšuje produktivitu 
práce a zjednodušuje ovládání traktoru. 
V kombinaci s nejlepším osmistup-
ňovým Powershiftem na trhu získáte 
Dynamic Command, jasnou volbu 
ve své třídě. 

ovládáNí PřEvodovKy
K manipulaci s traktorem s převodov-
kou Dynamic Command slouží loketní 
opěrka SideWinder II s elektronicky 
nebo mechanicky ovládanými vnějšími 
okruhy hydrauliky. I multifunkční páka 
existuje ve dvou verzích – jako pevná 
nebo se silově úměrným režimem, 
známá z verzí s plynulou převodovkou. 
Zatlačením do páky se zařadí na vyšší 
rychlostní stupeň, přitažením k sobě 
naopak podřadí. Při použití reverzu 
se logika samozřejmě obrátí. Při práci 
v režimu Ground Speed Management 
zatlačením do páky traktor zrychlí na 
požadovanou pojezdovou rychlost, při-
tažením páky k sobě naopak zpomalí. 
S funkcí CustomSteer se dá nastavit 
agresivita řízení, tj. počet otočení volan-
tem do plného rejdu. Práce s naklada-
čem bude zase o trochu jednodušší, 
stačí si připomenout funkci Break to 
Clutch. Traktory T6 Dynamic Com-
mand mohou být vybavené ISOBUS 3.
Filozofie značky New Holland říká, 
že moderní prvky vám mají přinášet 
výhody, a ne komplikovat řidiči život. 
Jednoduché používání je u traktoru 
T6 Dynamic Command alfou  
i omegou bez kompromisů. ‹‹

›  do detailu›  do detailu

New Holland přichází s mezistupněm 
mezi klasickou převodovkou řazenou 
pod zatížením a plynulou převodovkou. 
Jedná se o dvouspojkovou převodovku 
Dynamic CommandTM s 24 rychlost-
mi vpřed i vzad. Jsou rozdělené do tří 
skupin, takže zákazník má k dispozici 
8 stupňů řazených pod zatížením 
¬¬– tolik stupňů pod zatížením v této 
kategorii traktorů jinde nenajdeme.
„New Holland měl vždy velmi dobrý 
výběr v segmentu středních trakto-
rů. Traktory řady TS, TS-A i T6000 
si zákazníci chválí dodnes pro jejich 
úspornost a spolehlivost. Naši zákaz-
níci vždy hledali stroje s velmi dobrým 
poměrem ceny a hodnoty a věříme, 
že nová převodovka jde přesně tímto 
směrem,“ okomentoval důvod zařazení 
nové převodovky do sortimentu Sean 
Lennon, hlavní produktový manažer 
pro traktory New Holland Agriculture. 
Leitmotivem u převodovky Dynamic 
Command je hospodárnost. 

KoNsTruKcE PřEvodovKy
Novou převodovku vyvinuli vývojáři 
New Holland Agriculture a výroba 
probíhá v tradiční ttovárně na převo-
dovky a pohonná ústrojí v Modeně, 
automobilismu zaslíbeném městě. 
Továrna je certifikovaná a pravidelně 
auditovaná v rámci programu World 
Class Manufacturing, což garantuje 
vysokou kvalitu výroby i montáže.   
Pokud se podíváme na konstrukci 
převodovky trošku detailněji, jedná 
se o dvouspojkovou technologii, která 
zajišťuje obdobně hladké řazení jako 

traktory t6 S Novou převodovkou 
dyNaMic coMMaNdtM

Plynulé převodovky jsou komplexní stroje, které mají svou cenu, a ne všichni jsou  
ochotni do pohody při jízdě a moderních funkcí tolik investovat. Proto nyní mají všechny 
čtyřválcové modely řady T6 k dispozici novou převodovku Dynamic Command, která  
doplňuje klasickou nabídku mechanických převodovek Electro Command a plynulých 
AutoCommand. Úspěchy s plynulými převodovkami AutoCommand, které se svými čtyřmi 
oblastmi stoprocentní mechanické účinnosti patří mezi technicky nejvyspělejší na trhu,  
slaví značka New Holland Agriculture. 

Spojky v převodovce jsou ovládané hydraulicky. 
Cartridge se spojkami je jednoduše vyjímatelná  
z boku traktoru a celá konstrukce spojky  
je velmi kompaktní. 
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V autoškole vám sice řeknou, kde co 
je, ale v praxi si mnohdy neporadíte 
nebo to ještě můžete poplést. Někdo 
s  autem jezdí dál, i když mu v motoru 
něco klepe. Neřeší to. Přitom by mohl 
předejít horší závadě. 

co už jste naučila vy sama?
Skvěle parkovat. To je velká výhoda. 
Jsou ženy, které jezdí autem dlouho, 
ale s parkováním mají stále problém. 
V běžném životě nemáte většinou 
možnost parkovat tisíckrát za den. 
Můj tatínek se mnou neměl v tomto 

případě dost trpělivosti. Když jsem si 
špatně najela, nechal mne vystoupit 
a zaparkoval sám. Až tady jsem se 
naučila sledovat úhly a vše zvládnout. 
Prostor je opravdu malý, a když jedete 
třeba Superbem, musíte se snažit. 

co obnáší vaše práce? 
Najedu si k myčce, cvaknu zakázku, 
vysaji auto, vytáhnu a pořádně umyju 
gumové koberce – pak vypadají oprav-
du jako nové. Na karoserii nejdřív roz-
pustím špínu rozpouštědlem, spláchnu, 
pak použiji vosk se šamponem. Nako-
nec auto naleštím – a je to super. U nás 
mají zákazníci servisu mytí zdarma, 
což hned tak někdo nenabízí. Moje po-
zice sice není nic odborného, ale není 
to zbytečná práce a i v ní si musí člověk 
najít systém. Ze začátku jsem nevěděla, 
s čím začít. Dnes mám postup jasný 

›  pohledeM ŽeNy

tlakem.“ Pomáhají ochotně. I když 
ze začátku jsem se trošku zalekla. 
Čekala jsem mechaniky a mistra, spíš 
nějakého staršího pána, jak jsem to 
zažila ve škole. A tady jsou všichni 
mladí. Mají třeba pětadvacet třicet, 
ale vypadají stejně jako já. Na myčce 
mám kolegu, který se dokonce narodil 
ve stejný rok i den jako já, jen o pár 
hodin dřív. Super náhoda! Ten mne 
také v profesi přípraváře zaučoval.

ostatním ženám byste práci  
v autosalonu nebo servisu  
doporučila?
Určitě, je to super věc. Člověk se 
podívá, jak se co dělá, např. jak se 
vyměňují kola, jak doplnit kapalinu 
a podobně. Kolegové mne při práci do 
všeho zasvětí a ukazují mi různé opra-
vy. To bych doporučovala každé ženě. 

Auta byla jasná volba?
Tatínek mne k nim vedl odmala. Dřív 
měl servis, dnes s auty podniká, hlavně 
jezdí. Jako malá jsem umývala bagry 
a traktory a pomáhala s opravami. 
Viděla jsem to doma odjakživa a chtěla 
jsem s auty také pracovat. Nejdřív 
jsem zvažovala, jestli se držet oboru, 
kterému jsem se věnovala na škole,  
ale po pár brigádách jsem brzy zjistila, 
že mi vyhovuje spíš něco akčnějšího 
než účetnictví.

Jak jste se dostala 
do autosalonu v modřicích? 
Líbilo se mi, že AGROTEC prodává 
česká auta. Miluji škodovky. Doma 
jsme vždycky měli tuto značku. Také 
jsem trošku uvažovala o CNC vozech, 
ale tam už mi přišla práce pro ženu 
přece jen trošku nebezpečná. Když 

jsem se napoprvé nedostala na vyso-
kou školu, tatínek říkal, ať se zeptám 
tady v autosalonu, pravidelně sem 
dojíždí, že je to tady moc pěkné. Posla-
la jsem životopis a vyšlo to. Navíc to 
mám blízko z domu. 

A co teď vaše plány a vysoká?
Moje přání bylo mít vysokou školu, 
ale budu studovat dálkově. Už bych 
nechtěla chodit do školy každý den. 
Studenti denního studia většinou ne-
mají čas ani na brigádu. Nyní pracuji 
na plný úvazek a chtěla bych vše zvlád-
nout při zaměstnání. Vybrala jsem si 
docela náročný obor, veřejnou správu 
na Masarykově univerzitě, tak uvidí-
me. Před maturitou jsem se taky moc 
neučila, ale našla jsem si svůj systém 
a vyšlo to. Mám tajné přání pracovat 
jednou u celníků nebo u policie. 

Jak jste si zvykala v práci  
na mužský kolektiv? 
Chodila jsem na technickou školu, 
kde to byl samý kluk, takže jsem 
zvyklá. Ve třídě nás sice původně 
bylo více holek, ale moc jich do konce 
nevydrželo. Na dílně jsem dnes jediná 
žena a proti kolegům nemůžu říct půl 
slova. Jsou to chlapi! Nemůžete čekat, 
že budou pokaždé milí. Na sebe jsou 
hrr, třeba si občas i vynadají, ale pak 
jsou v pohodě. Poplácají se po zádech 
a jdou dál. To se mi na tom líbí. Když 
se spolu pohádají ženské, tak spolu 
třeba pak půl roku nepromluví. 

Nabídli vám hned po vašem  
nástupu pomocnou ruku? 
Ano, když jsem přišla, hned mi 
radili: „Musíš tak a tak, tohle nedělej, 
nesplachuj to moc, toto neber plným 

›  pohledeM ŽeNy

Lucii Janošťákovou zlákal k autům už jako malou tatínek. Na škole se zaměřila  
na obory účetnictví, ekonomika a strojírenství, nicméně účetnictví ji příliš  
nechytilo. Zdálo se jí zbytečně stresující a málo akční. Hledala proto práci,  
kde by měla blíž k automobilům. Loni v prosinci nastoupila do Autosalonu  
AGROTEC v Brně-Modřicích jako přípravářka. 

lucie janošťáková:  
auta úplNĚ ZboŽňuji!

– vysát auto, vyčistit dveře, prahy, 
kufr, vysušit motor, utřít a vysušit. 
Kdybych měla firemní auto, tak je 
každý den umývané a leštěné. 

Zůstáváte věrná škodovkám?
Ano, ty mám opravdu ráda. A nej-
lepší je podle mne Superb. Je rychlý 
a vzadu se v něm velmi pohodlně 
sedí. Máme ho i doma, a kdybych 
našetřila, určitě bych si ho koupila. 
V autosalonu už jsem vyzkoušela 
také Kodiaq a Karoq. Obě SUV se mi 
líbí, ale Karoq mne zaujal víc, není 

tak velký, řekla bych, že je pro ženy 
pohodlnější. 

řídíte ráda?
Ano, moc. Přes léto, když jsem měla 
čas, jsem s tatínkem projela celou 
Českou republiku. Jeli jsme třeba 
k Českým Budějovicím, což je celý 
den za volantem, tak mne nechával 
řídit. Auta úplně zbožňuji. Párkrát 
jsem vyzkoušela i motorku, ale auto 
je auto. Z motorky mám větší respekt. 
Rozhodně dávám přednost autům.

Jaké jsou vaše plány na léto?
Jsem takový typ, že mi nedělá pro-
blém být i dva týdny doma na zahradě 
a nic neřešit. Ale naskytla se možnost 
se někam podívat, tak letos poletíme 
k moři. U moře už jsem párkrát byla, 
ale ještě jsem neletěla. ‹‹

v autoSaloNu  
uŽ jSeM vyZkouŠela 
také kodiaq a karoq. 
obĚ Suv Se Mi líbí,  
ale karoq MNe Zaujal 
víc, NeNí tak velký,  
řekla bych,  
Že je pro ŽeNy  
pohodlNĚjŠí.
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›  vSaďte Se

Kromě přesnosti je dalším benefitem 
pro zákazníky firmy AGROTEC mož-
nost využívání RTK stanic sousedních 
států, takže ani při překročení hranice 
RTK signál neztratí.

Naši předkové k určení polohy použí-
vali navigaci stejně jako my dnes, avšak 
orientovali se podle hvězd. Zlom nastal 
v roce 1978, kdy Američané vyslali 
na oběžnou dráhu svou první družici 
systému Navstar GPS. K ní se do roku 
1994 přidalo dalších 23 družic a vznikl 
kompletní systém pro určování polohy. 
Dnes můžeme využívat mnohem více 
družic, protože na oběžné dráze se po-
hybují další satelity ze systémů Glonass, 
Beidou a Galileo. Přijímače signálů pro 
určení polohy se staly součástí našeho 
života, ať už se jedná o mobilní telefon, 
auta, letadla, drony, zemědělství, sta-
vebnictví či vojenský průmysl. Přesnost 
samotného GPS signálu se pohybuje 
kolem 5 až10 m! Pokud pomocí soft-
waru „odfiltrujeme“ zaměřené body 
s velkou odchylkou, přesnost snížíme 
na přibližně 1 m, což se dá využít pro 
orientaci v jízdních pruzích u navigace 
v automobilech, určení polohy v mapě 
přes mobilní telefon apod.

Ve spojení s automatickým řízením na 
zemědělském stroji, ať už jde o traktor, 
sklízecí mlátičku, postřikovač apod. lze 
dosáhnout díky přesnosti úspor hno-
jiva, osiva, postřiků a dalších vstupů. 
Ve strojích New Holland lze pomocí 
monitoru IntelliView IV ovládat i vy-
pínání jednotlivých sekcí postřikovače, 
rozmetadla, popř. secího stroje, čímž se 
možnost úspor opět zvýší. Vše je řízeno 

na základě pozice stroje. Stroj už jede 
a řídí sám ještě s větší přesností, než 
jakou má ruka zkušeného traktoristy, 
což znamená další benefit.

Společnost New Holland pro své stroje 
s automatickým řízením IntelliSteer na-
bízí také systém automatického otáčení 
na souvrati IntelliTurn. Obsluha pak na 
souvrati pouze zvedá a spouští nářadí. 
V monitoru je potřeba pouze správně 
zadat parametry soupravy a parametry 
otočky, zvolit směr otáčení, vzdálenost 
od souvratě, kde se má traktor začít 
otáčet, a počet vynechaných záběrů. 
Využívá se hlavně pro přípojné stroje 
s menším záběrem, aby se zjednodušila 
trasa otočky. Zvedání a spouštění nářadí 
ovládá obsluha tlačítkem pro aktivaci 

HTS II, což je systém, který umožňuje 
provést na základě zmáčknutí jednoho 
tlačítka několik operací (např. u trakto-
ru s žací kombinací při aktivaci tlačítka 
zvedne traktor přední žací lištu, po na-
stavené vzdálenosti zvedne zadní, stejně 
se aktivuje spouštění lišty do záběru).

Autonomní traktor New Holland 
T8.410 SmartTrax měl v ČR premiéru 
na Techagru 2018 v pavilonu V právě 
na stánku AGROTEC. Traktor je kromě 
výše popsaných systémů vybaven sní-
mači pro sledování překážek, proto také 
dokáže pracovat zcela autonomně.
Pro vyzkoušení našeho RTK signálu 
s přesností 2 cm a pro více informací 
kontaktujte svého regionálního obchod-
ního zástupce. ‹‹ 

rtk SiGNÁl pro ZeMĚdĚlSké Stroje 
New hollaNd
Vsaďte se, že na složitou otázku, kde jsem, stačí znát pouze souřadnice polohy.  
Společnost AGROTEC Group v roce 2017 v rámci zkvalitnění nabízených služeb  
investovala do nejmodernější technologie zpřesnění signálu pro určení polohy.  
Na území celé ČR se podařilo vybudovat síť RTK stanic, které bez problému pokryjí celou 
republiku včetně odlehlých míst v pohraničí. Přesnost tohoto signálu je plus minus 2 cm. 

pro vyZkouŠeNí NaŠeho rtk SiGNÁlu  
S přeSNoStí 2 cM a pro více iNforMací 
koNtaktujte Svého reGioNÁlNího 
obchodNího ZÁStupce.
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