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Prosté vynásobení počtu pracovních dní v roce 
počtem let existence společnosti Agrotec nám 
dá číslo 6 275. Stačí k úspěchu, kterého jsme 
dosáhli, jen něco přes šest tisíc odpracovaných 
dní? Samozřejmě že ne! Je zřejmé, že těch dnů 
bylo mnohem, mnohem více, ale především 
se za každým z nich skrývá práce a nasazení 
desítek a stovek spolupracovníků. Jak v rozhov-
oru říká pan Josef Mráz, který je s Agrotecem 

od úplných začátků: „Práci jsme zvládali bez ohledu na čas“. K úspěchu 
nevede pouhé počítání času a odpracovaných hodin. K úspěchu nás dove-
de především profesionalita, odhodlání a touha něco dokázat. 

Co vás čeká v tomto vydání našeho magazínu? Nahlédneme do zá-
kulisí brněnského servisu užitkových vozidel a pozveme vás k návštěvě 
mladoboleslavského muzea automobilů značky Škoda. Vozidla na stla-

čený zemní plyn (CNG) se stále více a více prosazují a získávají si pro 
své nesporné ekonomické přínosy stále větší oblibu. Na to zareagovala 
nejen nabídka užitkových vozidel Iveco, ale třeba také Škodovka. Její 
model, využívající jako palivo právě stlačený plyn, Škoda Octavia G-Tec 
získal titul Zelené auto roku 2015. Těšíte se na novou Škodu Superb? 
My ano, je to krásné a dospělé auto.

Navíc v těchto dnech dokončujeme přestavbu našich showroomů 
značky Škoda. V novém prostředí krása nových škodovek vynikne ještě 
více. Možná se věnujeme v tomto vydání více automobilům a právě 
značce Škoda, ale jistě si to zaslouží. Vy, kteří fandíte vozům KIA, nám 
to jistě odpustíte. Kdybyste náhodou měli poruchu či nehodu, pak pro 
vás připravujeme zcela novou asistenční službu s nepřetržitým provozem. 
Jsme tu pro vás a společně jsme silnější.

 Ing. Martin Rada | Předseda představenstva společnosti Agroteci

Za úspěchem se skrývá 
mnohem více než jen 6 275 dní
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BUONGIORNO, 
MY MÍT TRAKTOR, ŘEZAČKA, 

MLÁTIČKA PRO VAS…,  TADY V ČECHÁCH 
POLE NEORANÉ…

VČERA 
POLE NEORANÉ, DNES POLE 

ZORANÉ

VĚŠTÍM TI 
MINIMÁLNĚ 25 LET ÚSPĚŠNÉHO 

PODNIKÁNÍ

U KARTÁRKY 2

VIDÍM 
MOHUTNÁ KOLA, 

VŠE JE ZAHALENO DO ZÁVOJE 
ŽLUTÉ A MODRÉ BARVY

ZÍTRA 
PŘIJDEŠ OBLEČENEJ JAKO  

NEW HOLLAND A PRODÁŠ PÁR JEJICH 
TRAKTORŮ
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Hustopeče Agro Tour ŠKODA AUTO 
 2. května 2015

Ani letos nebudou chybět plně zabezpečené cyklistické trasy závodu, 
který se letos poprvé jede z Hustopečí u Brna. Partnerem závodu Husto-
peče Agro Tour ŠKODA AUTO je společnost AGROTEC a.s. Společně 
s týmem seriálu Kolo pro život pro vás připravíme zázemí přímo v are-
álu společnosti AGROTEC a.s. Nezapomeňte oslovit své zaměstnance, 
kolegy, ale i vaše zákazníky. Přijeďte závodit nebo jen strávit příjemný 
den s bohatým zábavním programem pro dospělé i děti. Zajistíme také 
občerstvení.

Chcete-li se zúčastnit závodu Hustopeče Agro Tour ŠKODA AUTO 
a stát se členem AGROTEC BIKE TEAMU neváhejte a napište na 
klimova@agrotec.cz. Poskytneme Vám další podrobné informace. Vše 
o seriálu Kolo pro život a závodu Hustopeče Agro Tour ŠKODA AUTO 
najdete na www.kolopro.cz

 Text a foto: Agroteci

Máte-li chuť udělat něco pro své zdraví, nezapomeňte na cyklistický seriál 
Kolo pro život 2015. 
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JEEP nová značka AGROTEC Group 

Spoločnosť BMC Nitra sa týmto stala oficiálnym dealerom značky Jeep. 
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili predstavitelia spoločnosti 

 Agrotec Group na čele s generálnym riaditeľom Ing. Martinom Radom 
a taktiež zástupcovia členov skupiny Agrofert.

Americká značka Jeep ma dlhoročnú tradíciu a prvé vozidlo bolo 
vyrobené v roku 1941 špeciálne pre americkú armádu s názvom  Willys 
MB. Následne v roku 1945 spustili výrobu osobných vozidiel Jeep 
pre civilných zákazníkov. Automobilka taktiež patrí medzi najväčších 
producentov s masívnou výrobou vozidiel s pohonom všetkých kolies 
v segmente SUV. 

Súčasné portfólio značky tvoria modely Renegade, Cherokee, Wrang-
ler a vlajková loď Jeep Grand Cherokee.

 Text: BMC Nitra | Foto: Jeepi

Spoločnosť BMC Nitra, člen skupiny AGROTEC Group predstavila novú 
automobilovú značku JEEP na oficiálnom predstavení v hoteli Tartuf 
v Beladiciach pri Nitre dňa 15. Decembra 2014.
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KIA Sportspace 
dravost a okázalost v každém detailu

Gregory Guillaume vedoucí návrhář pro Evropu otevřeně komentuje 
okolnosti vzniku tohoto konceptu: „Kia v tomto důležitém segmentu 
evropského trhu nenabízí žádné kombi, avšak já se rozhodl, že nevyt-
voříme prostě další model v tradičním duchu vozů kombi. Tento vůz 
staví na touhách, které jsem měl ještě jako mladý student designu ve 
Švýcarsku.“

„Vždy jsem snil o možnosti stvořit takový vůz, který bych mohl 
vzít na víkendové lyžování s přáteli a poté jej odvézt zpět na autosalon 
v Ženevě. Ženevský autosalon je pro mne jako výstava něčím speciál-
ním – začíná v době, kdy zima konečně uvolňuje své sevření. Vždy má 
zvláštní atmosféru a přitažlivost. A ideální koncepční vůz to jednoduše 
musel odrážet – a já věřím, že SPORTSPACE právě toto dělá!“

 Text: Kia | Foto: Kiai

Kia SPORTSPACE, která odhalila své dynamické křivky ve světové premiéře 
ženevského autosalonu, je zcela jiným typem vozu, jenž zavrhuje tradiční kompromisy. 
Není to sedan, hatchback a ani kombi. Je to model schopný naplnit potřeby těch, kteří 
odmítají kategorizaci v otázkách životního stylu nebo samotných automobilů.

Nová Kia Optima startuje 
na světovou premiéru do 
New Yorku
Zcela nová Kia Optima v modelovém provedení 
2016, okamžitě rozpoznatelná, nicméně od základu 
přepracovaná a svěží, se poprvé ukázala veřejnosti 
1. dubna ve 13:20 na autosalonu v New Yorku.

Zcela nová Optima s různými možnostmi pohonu se pochlubí pros-
tornějším interiérem, prvky prémiové výbavy a celou řadou vyspělých 
technologií, které nejprodávanější sedan Kia střední třídy doposud 
nenabízel.
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Hustopeče
Modernizace interiéru celé hlavní budovy, která psala historii společnosti 
AGROTEC a.s. a byla ve své době symbolem úspěšné prosperující firmy, 
s mramorovou podlahou, nerezovým zábradlím a osvětlením z tehdy 
moderních zářivek. Nelehký úkol pro přeměnu na moderní autosalon 
s odlišnou koncepcí a rozmístěním pracovišť. Ze stavu, kdy jsou ob-
chodníci tak trochu za rohem, bez přímého výhledu na přicházejícího 
zákazníka, do podoby promyšlené nové koncepce.

Výsledný stav bude nabízet prostředí, kde je v hlavní roli zákazník 
a vše je tomuto podřízeno. Rozmístění aut, umístění jednotlivých pra-
covišť dle logiky příjemného a prozákaznického prostředí. Barevné tóny 
v kombinaci s moderními technologiemi a designem dle CI Škoda tvoří 
atmosféru, ve které klient dostává jasné sdělení o tom, kde a proč zrovna 
je – v prostorách společnosti, která je dealerem jedné z nejdynamičtěj-
ších značek na světě. 

Vzhledem k tomu, že nás čeká premiéra nové Škody Superb, vlaj-
kové lodi značky Škoda, je optimální mít prostředí, které dokáže pod-

trhnout moderní design tohoto auta – aspiranta na titul Auto roku  
2015.

Břeclav
Méně rozsáhlé úpravy interiéru budovy se zaměřením se na dostupnost 
a logiku jednotlivých pracovišť s rozšířením a zkvalitněním zázemí. 
Díky těmto úpravám docílíme nejen zvětšení výstavní plochy show-
roomu, ale i další zkvalitnění a optimalizaci služeb zákazníkům, jako 
je 3D konfigurátor, nabídka příslušenství a dalších produktů značky 
Škoda. 

V Břeclavi budeme po dokončení úprav nabízet mimo jiné také přímý 
příjem auta do servisu – moderní nástroj k tomu, jak ukázat zákazníkovi 
auto zespod a ihned komunikovat možná poškození, nabídnout jejich 
odstranění a získat tak další kredit profesionality.

 Text: David Krejčiřík, ředitel divize pro osobní automobilyi 

 Foto: Agroteci

Krásu a eleganci vozů ŠKODA podtrhne AGROTEC a.s. novými prodejními 
prostory v Hustopečích a Břeclavi

Nové prostředí, ve kterém 
hraje hlavní roli zákazník
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ŠKODA Superb na českém trhu

ŠKODA AUTO představila na autosalonu v Ženevě novou vlajkovou 
loď automobilky, třetí generaci modelu Superb. Ceník nového modelu 
ŠKODA Superb, směřujícího k horní hranici automobilové střední třídy, 
začíná na 599 900 Kč. Všichni partneři značky ŠKODA v České repub-
lice budou počínaje 10. březnem připraveni přijímat první objednávky. 
Zahájení prodeje proběhne v červnu letošního roku.

„Třetí generace modelu Superb je ztělesněním toho nejlepšího z his-
torie naší značky v kombinaci s nejmodernějšími technologiemi. Zkrá-

ceně řečeno, stává se nejlepším vozem značky ŠKODA všech dob,“ říká 
šéf prodejní organizace ŠKODA AUTO Česká republika Luboš Vl-
ček. „Model Superb tak nyní působí ještě emocionálnějším, suverén-
nějším a současně elegantnějším dojmem, přičemž si zachovává typické 
vlastnosti našich automobilů. Jsme přesvědčeni, že nová generace mode-
lu Superb zahajuje pro automobilku novou éru,“ dodává Luboš Vlček.

 Text a foto: ŠKODA AUTOi

Moderní, inovativní a prostorný automobil začíná na částce 599 900 Kč 
ve výbavové verzi Active s novým výkonným a úsporným agregátem 
1,4 TSI/110 kW.
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„Raději si stoupnu ke stroji 
a pracuji na jeho opravě,“ začíná 
pan Josef Mráz rozhovor o začátcích 
společnosti AGROTEC v Hustopečích
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Ačkoli by si mohl užívat 
zaslouženého důchodu, jeho 
dovednosti a zkušenosti se 
servisem zemědělských lisů jsou 
stále žádané a vysoce ceněné. 
Seznamte se: pan Josef Mráz.

Kdy jste nastoupil k Agrotecu a jaká je vaše 
specializace?
Vy chcete rozhovor? Já mluvení moc nedám, raději si stoupnu ke stroji 
a pracuji. Ale dobře… V Agrotecu pracuji od 1. 3. 1991 jako mechanik 
zemědělské zahraniční techniky a přesto, že jsem již v důchodu, s Agro-
tecem spolupracuji stále. Pokud bychom mluvili o specializaci, pak se 
již od roku 1986 zabývám opravami a servisem zemědělských lisů na 
kulaté a hranaté balíky. To jsou stroje, které balíkují třeba slámu nebo 
vojtěšku. Ačkoli tyto stroje, jako celá zemědělská technika, prošly za 
tu dobu obrovským vývojem, stále vím, kam sáhnout a jak to opravit.

Vzpomínáte na své začátky a na začátky 
Agrotecu? Jaká to byla doba, jací byli lidé?
Doba byla samozřejmě plná euforie, nadšení. Všichni měli chuť do 
práce, chtěli něco dokázat, a to nadšení bylo na lidech vidět, bylo vidět 
nasazení a chuť pracovat. Byla to úžasná doba… no a byli jsme taky 
všichni mladší, že.

Vzpomenete si na nějaký silný pozitivní zážitek 
spojený s prací v Agrotecu?
Víte, pro mě je vlastně pozitivním zážitkem každodenní práce, ta mne 
po všechny ty roky naplňuje. Samozřejmě, že byly i zážitky negativní, 
většinou nějaký problém, který jsme ale vždy dokázali vyřešit ke spoko-
jenosti všech. Takže nakonec i to je vlastně pozitivní vzpomínka.

Co vám práce pro Agrotec dala a co naopak 
vzala?
Dobrý pocit. Dobrý pocit z práce. Když zákazníkovi opravíte stroj, když 
potřebuje, aby fungoval, pak na něm vidíte spokojenost. To mi pak dává 
dobrý pocit a jisté sebeuspokojení.

Na tu druhou otázku se zeptejte spíše mé rodiny (smích). Když jsme 
začínali, bylo nás na dílně jen sedm, práce i zákazníků přibývalo a my 
to museli zvládat bez ohledu na čas. Ale zvládli jsme to vždycky dobře!

Jak byste zhodnotil vývoj Agrotecu 
v uplynulých 25 letech?
Velký boom! Téměř každý den byly a stále jsou vidět změny k lepšímu, je 
vidět, jak firma roste, jak přibývá zákazníků i jak roste prodej a rozšiřuje 
se nabídka.

Jak se za tu dobu měnili lidé, pracovní vztahy…?
My, chcete-li ta první generace, stará garda, jsme byli spíš takoví 
mušketýři, jeden za všechny, všichni za jednoho. Hodně jsme dali na 
týmovou práci, neuměli jsme se tolik individuálně prosadit, tak jak to 
umí nová, nastupující generace.

Jak vidíte budoucnost této společnosti?
Podnik bude existovat, bude se dále rozvíjet, bude přibývat zákazníků 
a bude se prodávat stále více a více techniky.

Co byste popřál Agrotecu do dalších 25 let?
Jen to nejlepší, ať se mu daří. Vždyť jsem s ním prožil 25 let.

 Otázky pokládal: Filip Cvetler | Foto: Michal Horáki
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Největší flotila  
nákladních vozů Iveco CNG
Společnost Obaly Morava, a.s. z Otrokovic, v okrese Zlín, se zabývá výrobou 
obalových materiálů. Vyrábí třívrstvou a pětivrstvou vlnitou lepenku, 
papírové obaly, tvarové výseky, klopové kartony, krabice, boxy, palety 
a nabízí potisk všech těchto materiálů. Vedle špičkových obalových materiálů 
se může pyšnit také největší flotilou nákladních vozů Iveco s alternativním 
pohonem, stlačeným plynem.
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Iveco hraje na světovém trhu bezesporu vedoucí roli v oblasti alterna-
tivních technologií. Ve své nabídce má vozidla s pohonem na stlače-
ný zemní plyn. Široká produktová řada nových vozidel Stralis Natural 
Power Euro VI zahrnuje tahače v provedení 4×2 a podvozky 4×2 a 6×2. 
Vozidla jsou vyráběná na stejné montážní lince jako standardní dieselové 
modely. Srdce vozidel tvoří motor Cursor 8 Natural Power o výkonu 
270 až 330 hp. Vůz je vybaven 16stupňovou manuální převodovkou ZF 
nebo 6stupňovou automatickou převodovkou s hydraulickým konver-
torem točivého momentu. Kapacita nádrže modelů Iveco CNG umož-
ňuje dojezd 350–450 km. Spolu s verzí CNG pro střední vzdálenosti 
je Stralis Natural Power též k dispozici s LNG s dojezdem až 750 km. 
Tahač AT440S33T/P LNG, ve standardní konfiguraci, je vybaven čtyř-
mi 70litrovými nádržemi na CNG a 525litrovou kryogenickou nádrží 
na LNG. Zemní plyn je skladován v tekutém stavu při teplotě –130 °C 
při tlaku 9 barů, přičemž do plynného stavu je převáděn před vstřiko-
váním do motoru. 

 Text: Agrotec a Iveco | Foto: Agroteci

OTÁZKY:
1.  Nonstop asistenční služba AGROTEC bude mít telefonní 

číslo: a) 800 222 227, b) 800 888 888, c) 602 500 780.

2.  Škoda Octavia G-TEC jezdí a) na naftu, b) pouze na stlačený 
plyn, c) na benzin i stlačený plyn.

3.  Brněnský servis užitkových vozů je schopen servisovat  
a) všechna užitková auta bez ohledu na značku, b) pouze 
vozy značky Iveco, c) pouze užitkové vozy Iveco a Fiat řady 
Professional.

Čtěte pozorně náš časopis… 
...pak pro vás bude snadné správně zodpovědět anketní otázky 
a s trochou štěstí získáte i hodnotnou cenu. Znáte-li správné od-
povědi nebo si myslíte, že je znáte, stačí navštívit webové stránky  

http://www.agrotec.cz/a-magazin-anketa, 
vyplnit požadované kontaktní údaje, 

zadat správné odpovědi, ohodnotit 
náš magazín a přidat svůj názor. Po-

kud se dostanete mezi tři výherce, 
budete vyrozuměni a získáte 

hodnotnou cenu. Sou-
těž končí 6. června 

2015 a  tentokrát 
soutěžíme třikrát 

o  ve lký nafu-
kovací traktor 
New Holland 
pro děti.

Výherci z minulého čísla jsou: 
1. Josef Rákosník
2. Irena Martynková
3. Ivan Novotný
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„Náklaďáky?  
To je svět, který mne baví,“
přiznává pan Václav Bedřich ml., vedoucí brněnského servisního střediska 
AGROTEC a.s. pro užitkové vozy Iveco a Fiat professional z divize nákladní 
automobily.
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Jste autorizovaný servis, co to pro zákazníky 
znamená?
Poskytujeme veškeré služby, které zákazník od autorizovaného servisu 
očekává. Jsme vybaveni originální diagnostikou, máme on-line příst-
up ke všem technickým dokumentacím a informacím, absolvujeme 
pravidelná odborná školení. Používáme speciální nářadí, přípravky 
a servisní techniku. To vše je již u autorizovaných servisů pochopitelně 
samozřejmostí. My se ale snažíme poskytovat našim zákazníkům něco 
navíc. A podle ohlasu se nám to daří. To něco navíc je profesionalita 
a zkušenosti. Můžeme se totiž opřít o dlouholetou praxi, vždyť naše 
divize se zabývá užitkovými vozy značky Iveco od roku 1995. Firma 
Agrotec má vlastní databázi servisních informací, interní informační 
portál, kde sdílíme možné servisní problémy a jejich řešení. Dokonce 
dříve než to celosvětově zavedlo Iveco! K tomu máme tým kvalitních 
pracovníků. Nabízíme profesionalitu, odbornost, dovednost získanou 
praxí a v dnešní době naprostou nutnost při každé opravě především 
použití zdravého rozumu.

Znamenají pro vás neznačkové, neautorizované 
servisy konkurenci?
Tzv. neznačkové servisy pro nás nepředstavují nijak zásadní 
konkurenci. Určitě ukousnou kus trhu. Snaží se konkurovat cenou, 
ale naše zkušenost je jednoznačná, mnoho aut po návštěvě tohoto 
„neznačkového servisu“ skončí stejně u nás. Cena je v tomto případě 
až na druhém místě. Důležitější je rychlost ve spojení s kvalitou. Záka-
zník si již dokáže spočítat, že se mu levná oprava nemusí vyplatit. 
Užitkové vozy musejí především vydělávat svým majitelům, nesmí stát 
v servisech. Tomu dobře rozumíme. Když servisujete nákladní vozy, 
je to úplně jiný svět než například v případě osobních vozů. A my si 
v tomto specifickém světě dokážeme poradit opravdu se vším. Užit-
kové vozy jsou v mnohém jiné. Jsou prostě ve všem větší, robustnější, 
ve velké míře se opravují, než „jen“ mění náhradní díly za nové.

Počkejte, náhradní díly! To je dobré téma! Jak se 
stavíte k tzv. neznačkovým náhradním dílům?
Mohl bych to shrnout jednou větou: „Levně koupený, dvakrát 
placený“. Ale my se nebráníme i neznačkovým náhradním dílům, 
pokud si to zákazník přeje. Je nám jasné, že v mnoha případech 
bude tlak na cenu ze strany zákazníka opravdu silný. V jednot-
livých konkrétních případech jsme schopni zvážit a doporučit, zda 
neznačkový díl použít, případně s ním probrat, jaký to bude mít vlit 
například na životnost. Nabízíme více variant a řešení oprav. Stručně 
řečeno: Dokážeme poradit, navrhnout řešení, třeba i vyjednat lep-
ší cenu u značkového dílu nebo naopak zvážit zvolení vhodného 
neznačkového dílu.

Servisujete pouze Iveco?
Děláme všechna užitková auta. Autorizaci máme na Iveco a od roku 
2014 i na užitkové vozy Fiat řady Professional. Od loňského roku také 
servisujeme prakticky všechny značky užitkových a nákladních vozidel 
na trhu. Jsme schopni se postarat o celý vozový park zákazníka, co se 
užitkových vozidel týče.

Jaká je struktura servisů Agrotecu pro Iveco 
a Fiat?
První servis vznikl v Hustopečích, celkem máme pokrytou už celou 
Moravu, kde disponujeme pěti servisy. Rozrůstáme se ale i dál do 
Čech, v současné době přibyly čtyři nové servisy. Ty se zase special-
izují více na jiné značky. Každý z těchto pěti servisů na Moravě drží 
zásobu obrátkových náhradních dílů na skladě, navíc máme centrální 
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sklad v Hustopečích. Pokud by něco speciálního chybělo, pak je tu 
centrální sklad Iveco pro Českou republiku ve Vysokém Mýtě. Ry-
chlost i těchto dodávek je samozřejmostí. Každý servis, i v Brně, má 
vlastní nepřetržitou asistenční službu, nonstop 24/7. Jsou to plně 
vybavená výjezdová auta. Vlastní odtahovou službu máme v Hus-
topečích.

Jaká je základní charakteristika vašeho přístupu 
k zákazníkům?
Otevřenost! Je to jednoznačně otevřený přístup k zákazníkům. Jed-
náme na rovinu, co si domluvíme a slíbíme, to platí. Držíme slovo. 
Se zákazníky komunikujeme pravdivě. Tím si získáváme jejich důvěru 
a budujeme profesionální partnerský vztah.

Daří se vám najít pracovníky, kteří sdílí tyto 
hodnoty?
Ano i ne. Když jsem převzal vedení brněnského servisu v srpnu 2013, 
rozšířil jsem tým o nové pracovníky a na výsledcích je to vidět. I když 
bych potřeboval hned ještě další dva dobré mechaniky. Agrotec je 
firma s vysokou firemní kulturou a vztahem nejen k zákazníkům, ale 
i zaměstnancům a to přináší hodnotu všem. Pracoval jsem i u jiných 
firem. Proto mohu srovnávat.

Co pro vás znamená značka Iveco?
Náklaďáky! To je svět, který mne baví! Vozidla značky Iveco, to jsou 
auta, která mají výhodný poměr pořizovací ceny a hodnoty, kterou 
dokáží tyto vozy zákazníkovi poskytnout. Iveco je držák, pracant, 
odvozí tuny nákladu a vydrží.

Co vám v souvislosti s vaší profesí přineslo 
v poslední době radost?
Převzal jsem vedení brněnského servisu v srpnu 2013. Od té doby 
se nám podařilo servis rozšířit, posunout dál jeho kvalitu a rozsah 
poskytovaných služeb. Noví zákazníci si nás našli a vrátili se i ti „staří“. 
Vidím výsledky a to mé práci dává smysl.

A starost?
Starosti? Jsme v Brně na Dornychu a tato čtvrť prochází kompletní 
změnou a přestavbou. A to přináší velká omezení. Vydáváme spoustu 
energie, času a úsilí, abychom nemuseli práci servisu přerušit či omezit. 
Nejde zavřít bránu a říct: „Neděláme“.

Děkuji za rozhovor.

 Otázky pokládal: Filip Cvetler | Foto: Michal Horáki
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Nonstop asistenční 
služba AGROTEC 
800 222 227

Při poruše vašeho vozu během cesty se pokusíme provést opravu vašeho 
vozu přímo na místě poruchy, případně váš vůz odtáhneme do naše-
ho autorizovaného servisu, kde o něj bude dokonale postaráno. Pokud 
budete muset své auto nechat po nějakou dobu u nás, nabídneme vám 
náhradní vůz, který dočasně zastoupí váš automobil. 

V případě havárie odtáhneme nebo dle potřeby vyprostíme vaše nepo-
jízdné vozidlo. O servis vozu se postarají kvalifikovaní pracovníci našeho 
autorizovaného servisu. V rámci zajištění vašeho pohodlí provedeme 
likvidaci případné pojistné události a samozřejmostí je nabídka zapůj-
čení náhradního vozidla.

24 hodin denně 7 dní v týdnu 365 dní v roce. Společnost AGROTEC a.s. 
zajišťuje profesionální nonstop asistenční a odtahovou službu.

 Text: Agrotec | Foto: Michal Horáki
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Nová Octavia G-TEC je důležitým milníkem a obohacením nabídky 
ekologických a současně cenově dostupných modelů značky ŠKODA. 
CNG je nejvýhodnější pohonnou hmotou a navíc je dlouhodobě garan-
tována z důvodu minimální výše spotřební daně. Finanční úspora oproti 
klasickým fosilním palivům činí až 50 %.

Model Octavia G-TEC vyniká dojezdem až 1 330 km. Její motor 
1,4 TSI/81 kW G-TEC je schopný spalovat dva různé druhy paliva – 
konkrétně zemní plyn a benzín díky Bi-fuel nádrži. Dvě nádrže napl-
něné stlačeným zemním plynem vystačí na vzdálenost 410 km. Po vy-

prázdnění plynových nádrží se provoz automaticky přepne na benzín, 
na který ujede Octavia G-TEC dalších až 920 km. 

 Text a foto: ŠKODA AUTOi

Vsaďte se, že ušetříte až 50 %
ŠKODA Octavia G-TEC: Šampion v zeleném stylu
Cenově dostupný alternativní pohon

Škoda Octavia G-Tec: Zelené auto roku 2015

Zelené auto roku 2015 je anketou, jejímž cílem je ocenit ne-
jvýznamnější nový ekologický automobil na českém trhu. 
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Cena pohonných hmot roste. Osobní a režijní náklady rostou. Cena zrna na 
trhu stagnuje. V tomto prostředí je otázka efektivního provozu a racionálního 
využívání techniky čím dál více ve středu zájmu jejích uživatelů. Na tento trend 
se samozřejmě snaží reagovat výrobci techniky. Znovu a znovu přicházejí 
s novými, úspornějšími systémy. Stále vylepšují technická řešení, která jsou již 
více jak 100 let známá – spalovací motory a převodovky. Finální úspory se 
však pohybují v řádu několika málo procent. Dobře využívat takové úspory 
je velmi složité, protože často fungují pouze při určitých pracích a za určitých 
předpokladů. Demonstrovat úspory v řádu procent v klasických pracovních 
podmínkách je pak téměř nemožné, protože provoz stroje je silně ovlivněn 
aktuálním stavem nářadí, počasí, terénu, obsluhou stroje a dalšími faktory.

Tu nejlepší techniku můžete mít 
se značkou New Holland i vy
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Využijte navigační technologie pro zlepšení 
organizace práce!
Rozvoj GPS technologií přinesl mocný nástroj, bez kterého si například 
spediční firmy již nedokážou své fungování vůbec představit. V oblasti 
zemědělství dovoluje moderní technika ve spojení s navigacemi sledo-
vat aktuální pro vozní parametry, za kterých je souprava provozována, 
a průběžně je upravovat. Zároveň umožňuje evidovat místo, kde je stroj 
provozován. To umožňuje zlepšit organizaci práce, sní žit administrativní 
náročnost a především uspořit peníze na několika frontách:
•  Lepší využití personálních nákladů a sledování technolo gické káz-

ně a kontrola organizace práce. 
•  Přehled o pozemcích, kde vaše stroje pracují, a o aktuálním stadiu 

práce. Možnost vytvořit si přesnou kalkulaci na pozemek i plo-
dinu. 

•  Přesný záznam o provozu strojů. Mož nost meziročního srovnání 
výkonů a spotřeby i srovnání mezi jednotlivými stroji a řidiči.

Konkrétní řešení sledování strojů 
Přesné využití systému závisí na vybavenosti konkrétního motorového 
vozidla – nejvíce informací je dostupných na strojích, které mají sběr-
nici CAN Bus. Lze jej adaptovat také na starší stroje bez CAN Bus, 
ale některé pokročilé funkce nebudou k dispozici. Systém umožňuje 
evidovat data na konkrétní pozemek, přejezd nebo stabilní pracovní 
operaci (např. drcení štěpky). Následně vidíte, jaké operace na poli pro-
běhly, kolik tam vaši zaměstnanci strávili času a kolik paliva spotřebovaly 
stroje. Pokud si k půdnímu bloku přiřadíte plodinu a výnos z mlátičky, 
eventuálně i aplikační mapy z postřikovačů a rozmetadel, máte k dispo-
zici přesnou kalkulaci. Systém také umí evidovat „skutečně obdělanou 
plochu“, která odečítá případné přejezdy na souvrati a překrývání zábě-
ru. Výsledná data často překvapí… 

Lepší využití personálních nákladů, a to díky 
precizní organizaci práce
Systém se zapíná při otočení klíčkem v zapalování a dokáže zaevido-
vat, kdy traktor běžel na volnoběh, kdy byl opravdu v činnosti a jaké 
bylo procento zátěže. Přesně tak vidíte, kdy zaměstnanci začali pracovat 
a kolik měli prostojů. Pokud si chcete zkontrolovat kvalitu prováděné 
práce a domluvit se na dalším postupu, nemusíte vyvolávat, kde se právě 
souprava nachází, ale můžete jet najisto, systém je propojen s leteckými 
snímky z Google Maps. To je velmi užitečná funkce, pokud máte hodně 
malých pozemků – nebudete ztrácet čas zbytečným ježděním. Kromě 
toho systém pomáhá kontrolo vat dodržení technologie. Přesně vidíte, 
kdy například traktor s krmným vozem dorazil do které stáje a kdy 
začalo krmení. Vidíte, kolik práce se za den podařilo udělat. Můžete 
zaměstnancům naplánovat činnosti na den následující. 

I zkušený traktorista s lety strávenými na poli potřebuje čas, aby se sžil 
s novou technikou. Sledování provozních parametrů, jako jsou otáčky 
motoru a skutečně spotřebované palivo, může být vodítkem k pozná-
ní nového traktoru. Moderní mo tory dnes mají velmi plochou křivku 
krouticího momentu. Umí tak pracovat v nižších pracovních otáčkách 
mezi 1 500 a 1 700 ot/min, blízko maximálního krouticího momentu 
(díky využití této vlastnosti pak plynulé převodovky snižují spotřebu 
paliva, přestože mají nižší účinnost než ty mechanické). Zjednodušeně 
řečeno, každá otáčka motoru znamená vstříknutí paliva a tím i vyšší 
spotřebu. Pokud tedy někdo ze zvyku pracuje v oblasti 2 100 otáček, 
počíná si značně nehospodárně. Proto je dobré vše zkusit a na základě 
přesných dat upravit ovládání stroje. Pokud nemáte v ruce jasná data 
o tom, jak je stroj používán, budete se utápět ve zbytečných diskusích 
o tom, jak je letos tvrdo, mokro atd. 

Výkonné traktory dnes hravě spotřebují naftu za milion korun ročně. 
Pokud k současným mzdovým nákladům přidáte jen pětinu uspořené 
část ky, určitě za takové peníze seženete kvalitního pracovníka, který plně 
využije potenciál stroje s nejnovějšími motory. V nejvyšší verzi systému 
můžete zřídit autorizovanému servisnímu středisku přístup do dat z histo-
rie i do současného stavu stroje a tím maximálně usnadnit hledání příčiny 
případné poruchy. Servisní technik si tak s sebou může vzít vše potřebné, 
vy se vrátíte rychleji k práci a sni žuje se také riziko zbytečného výjezdu. 

Velmi podobný systém využívají technici při závodech Formule 1. 
Tu nejlepší techniku tak můžete mít se značkou New Holland i vy. Je 
jen na vás, jakou si zvolíte úroveň a kolik si můžete dovolit do ní sami 
investovat. Úroveň lze samozřejmě krok po kroku zvyšovat.

 Text: Aleš Petr | Foto: New Hollandi
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Fascinující cesta historií automobilů

Nové ŠKODA Muzeum 
V roce 1895 založili Václav Laurin a Václav Klement v Mladé Boleslavi 
společný podnik. ŠKODA tak patří k jedné z nejstarších automobilo-
vých značek na světě. Muzeum oživilo tento příběh na autentickém 
místě – v bývalých výrobních halách, ve kterých se až do roku 1928 
vyráběly automobily. Hned vedle v největším a nejmodernějším závodě 
tento příběh pokračuje: Den co den tam sjíždějí z výrobní linky nové 
škodovky.

Také v muzeu je historie stále v pohybu: Výstavy, řady akcí, koncertů 
a v neposlední řadě výměna exponátů nabízejí celoročně inspiraci a roz-
manitost. Kromě prohlídek v mnoha jazycích jsou nabízeny doplňkové 
služby, například pro skupiny a děti. Ideálním rozšířením návštěvy mu-
zea je prohlídka přilehlých výrobních provozů. Tím se vše propojí ve 
fascinující cestu historií automobilů.

Muzejní sbírka
Sbírka ŠKODA Muzea nyní čítá nepřeberné množství položek. Mezi 
nimi převažují osobní vozy sériové výroby, závodní speciály a prototypy, 

několik desítek motorů, čtyři motocykly a jedno kolo. Nejstarším ex-
ponátem je právě jízdní kolo Slavia z roku 1899. V muzeu nechybí ani 
první automobil Voiturette nebo filmový hrdina „Ferat“. Součástí sbírky 
je i 24členná flotila vozů, která se pravidelně účastní automobilových 
výstav (např. Techno-Classica Essen) a veteránských rallye (např. Sach-
sen Classic, Kitzbüheler Alpenrallye, Silvretta Classic nebo Oldtimer 
Bohemia Rally).

 Text a foto: ŠKODA Muzeum, http://museum.skoda-auto.czi

Mladá Boleslav v číslech

Město bylo založeno ve druhé polovině 10. století n. l.

Počet obyvatel k 31. 12. 2014: 38 507

Rozloha: 2 487 ha

To, co jsou pro AGROTEC a.s. Hustopeče, to je pro škodovky Mladá Boleslav. 
Pokud budete cestovat po středních Čechách, nenechte si ujít muzeum 
automobilů Škoda v Mladé Boleslavi. Bude to určitě stát za to.
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