› úvodník

soutěžte
s námi!
Model traktoru
T7 New holland potěší
nejen chlapce
Unikátní model traktoru T7 může být váš, pokud budete znát odpovědi na naše
dotazy a zároveň budete patřit mezi trojici vylosovaných výherců. Zdají se vám
otázky těžké? Pak vám napovíme. Stačí pozorně číst náš časopis. Najdete v něm
všechny odpovědi. Znáte-li správné odpovědi 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. Soutěž končí 31. července 2016.

1/ Kolik závodníků se
zúčastnilo letošního
ročníku akce Kolo pro
život v Hustopečích?

a/ 1229
b/ 702
c/ 947

2/ JAKÉHO VÝKONU BUDE PODLE
ATLETA RADKA JUŠKY POTŘEBA
PŘIBLIŽNĚ DOSÁHNOUT,
aby postoupil do olympijského finále v Riu?

a/ 760 cm
b/ 710 cm
c/ 815 cm

3/ Jaký nejvyšší výkon
má šetrný benzínový
tříválec 1,0 TSI
u Škody Octavia?

a/ 80 kW
b/ 82 kW
c/ 85 kW

Slunce a sport
Přicházející léto si může někdo spojit
s pouhým lenošením u vody, jiný
dává přednost návštěvě nejrůznějších
hudebních festivalů. Každoročně
stoupá ale počet i těch, kteří se věnují
nejrůznějším sportovním aktivitám,
popřípadě sledování vrcholných výkonů jiných u televizních obrazovek.
Do značné míry se sportu a zdravému
životnímu stylu věnuje i druhé letošní
číslo našeho magazínu.
Uspěje atlet Radek Juška v Riu de
Janeiro? Odchovanec břeclavské
atletiky se pilně připravuje na start
na svých prvních olympijských hrách
a velmi dobrou formu nedávno potvrdil například na Zlaté tretře v Ostravě,
kde výkonem 792 centimetrů ovládl
dálku. V Jižní Americe nicméně
předpokládá, že bude muset ke svému
výkonu přidat ještě několik desítek

centimetrů. Společnost AGROTEC
se mu přitom v jeho snažení snaží
pomoci.
Svou fyzickou zdatnost si mohli
prověřit závodníci a návštěvníci akce
Kolo pro život, kterou jsme již podruhé přivítali v Hustopečích. Počasí
nám přálo a na počtu účastníků se to
pozitivně projevilo. Nás přitom může
těšit, že podle svých slov odjížděli
z jihu Moravy spokojeni a s příslibem,
že se k nám za rok opět vrátí.
Společnost IVECO si pro prezentaci
svého nového Daily Euro 6 vybrala
horskou stanici Skyway Mont Blanc
na vrcholu masivu Helbronner, tedy
místo, které je zaslíbeno především
příznivcům turistiky. Ty pozveme i na
jeden z nejkrásnějších masivů v Dolomitech na severu Itálie, kde se nachází
přírodní park Drei Zinnen.

Nezapomněli jsme samozřejmě ani
na příběhy lidí, technické a stavební
novinky a přidali jsme i rady, jak
připravit své auto před delší cestou
do zahraničí. Přejeme vám příjemné
čtení a pohodu v letních měsících,
ať je strávíte pokud možno podle
svých představ.

Martin Novák
Marketingový ředitel
společnosti AGROTEC

Výherci z minulého čísla jsou: Jaroslav Staněk, Martin Albrecht, Lucie Babická
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ŠKODA nabízí množství technologických novinek 		
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Jak připravit auto na hlavní motoristickou sezónu
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všechny situace. Pod kapotou se ukrývá vznětový přeplňovaný motor 2.4 l
o výkonu 180 k kombinovaný s pětistupňovou automatickou převodovkou
a pohonem všech kol s elektronickou
uzávěrkou zadního diferenciálu. Přední část vyniká specifickou mřížkou
chladiče zušlechtěnou chromovanými
segmenty, které vytvářejí trojrozměrný
efekt, a dále ochrannými kryty pod-

vozku, jež vozu přidávají na dynamice
a offroadovém vzhledu. Za pozornost
stojí i bi-xenonové světlomety a navigace. Fiat Fullback se může pochlubit
specifickými stylistickými detaily a příslušenstvím. Jde například o exkluzivní
matně černé kryty vnějších zpětných
zrcátek či kliky dveří, sportovní rampu
nebo 20palcová litá kola s diamantově
černými otvory. ‹‹
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reportáž

Kolo pro život přilákalo rekordní počet závodníků		

Nový pick-up spojuje robustnost, odolnost, spolehlivost a všestrannost pro
každodenní použití i volný čas. Stručně
řečeno, Fullback je připraven přijmout
jakoukoliv výzvu, o čemž svědčí i jeho
název, který je odvozen od klíčové
pozice v ragby či americkém fotbalu.
Fullback je posledním mužem v linii
obrany a také obráncem útoku. Je to
zkrátka hráč, který je schopen řešit
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Den otevřených dveří se povedl
V sobotu 21. 5. se konal v areálu
společnosti AGROTEC tradiční Den
otevřených dveří. Návštěvníci mohli
nakoupit a ochutnat farmářské výrobky, vyzkoušet projížďky v zemědělské
technice i v osobních automobilech.
Zpestřením byla mini zoo včetně vyjížďky na koních. Malí diváci soutěžili
ve skoku do dálky s českým reprezentantem Radkem Juškou. V showroomu byla vystavena studentská formule
sestavená studenty z VUT Brno. Tři
vylosovaní šťastlivci navíc vyhráli
jízdu s rally speciálem. ‹‹

Neprodejné. Produkce, design, realizace / MAFRA, a. s.
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Stavíme showroom
jako BRNO
Čas nám letí a naše stavba roste dnem i nocí doslova před očima.
Náš sen se stává skutečností. Již brzy vás budeme moci přivítat v nových prostorách.

V současné době probíhá pokládka jednotlivých separačních vrstev
příjezdových komunikací a parkovišť,
betonují se podlahy dílenské části
a podlahy showroomů. Během měsíce
května došlo také k montáži rozvodů vzduchotechniky, vody, plynu
a topení. Aby našim kolegům nebyla
v prostorách autosalonu zima, přikročili jsme k montážím prosklených
stěn, oken a dveří. Dalším krokem je
vyzdívání příček z cihelného zdiva.
Byla vykopána stavební jáma pro
retenční nádrž a její následné osazení a zasypání. Důležitým bodem je

instalace rozvodů vody, el. energie,
plynu, topení a vzduchotechniky.
Zárukou dobře provedené zakázky je
příjemné pracovní prostředí, a proto
jsou v prostorách servisu montovány
teplovzdušné jednotky, tzv. robury.
Proběhla instalace sekčních vrat
a vrat pro návoz vozidel do showroomů. Mezi další stavební práce patří
pokládka chrániček kabelů přívodu
elektrické energie, vytvoření vnitřních
omítek či provádění obkladů sociálek
a montáž zařizovacích předmětů.
Z technické části je to prozatím vše,
a tak se můžeme zaměřit i na trochu

novinek ze světa našich služeb. Svým
zákazníkům nabídneme provoz 7 dní
v týdnu jak u prodeje, tak u servisu.
Další z chystaných služeb bude tzv.
expres servis, kdy zákazník přiveze
automobil a se servisním technikem
bude přímo konzultovat závady, popř.
kolik by stála oprava. Samozřejmostí
je provedení servisní akce za co nejkratší dobu. Klienti i naši zaměstnanci
ocení nejmodernější servisní vybavení, které usnadní práci a ušetří čas.
Zákazníkům se chystáme nabídnout
také službu pick-up servis. Tato služba
zahrnuje vyzvednutí a odvezení klien-

chceme
zákazníkovi
poskytnout
službu na vysoké
úrovni v dobrém
zázemí
tova vozu na servis, kde ho opravíme,
zkontrolujeme a po provedené opravě
mu jej znovu přistavíme na předem
domluvené místo. Díky této službě
ušetří zákazníci spoustu času! Náš
showroom bude nejmodernějším
autosalonem automobilky ŠKODA
v Brně. Zároveň půjde o jediný autosalon Red Cube KIA v České republice. AGROTEC a. s., tak přináší nový
vizuální styl a standard showroomů KIA. ‹‹

Sekční vrata předávacího místa
pro nová vozidla a přímého příjmu

Montáž retenční nádrže

Montáž sádrokartonových předstěn

Montáž prosklených částí fasády (KIA)

Svým zákazníkům nabídneme
provoz 7 dní v týdnu
jak u prodeje, tak u servisu.
víkendový
provoz

expresní
servis
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Kvalita servisu
je pro ně velmi důležitá
Společnost IMPRO ze Zábrodí obhospodařuje stovky hektarů
písčité půdy, která snadno podléhá erozi. Potřebuje proto
spolehlivé a odolné stroje, které jim dodává a servisuje
společnost AGROSERVIS Záměl.

Důraz na spolehlivost strojů a jejich
kvalitní servis klade společnost
IMPRO ze Zábrodí na Královéhradecku. ,,Při pořizovaní secího stroje
jsme se rozhodovali mezi značkou
Amazone a konkurečním strojem.
Vycházeli jsme z toho, že potřebujeme něco, co bude vhodné do našich
přírodních podmínek, ať už půdních,
nebo klimatických, s ohledem na co
nejnižší půdní zatížení,“ vysvětlil
důvod volby Amazone Avant 5000-2
jednatel společnosti Stanislav Drapač.
Zrádná eroze
V okolí Zábrodí dominují půdnímu fondu písky. „Vyskytují se
tady opravdu hojně. Eroze je proto
u nás vysoká i na poměrně malých
sklonech. Cena samotného stroje
tedy nebyla pro nás tak rozhodující,“
dodal Drapač.

Secí stroj Amazone uspěl i přesto,
že jeho cena byla oproti konkurenčnímu produktu vyšší. „V technických detailech, například v nabídce
přítlačného válce, ale konkurence
nedokáže poskytnout adekvátní
alternativu,“ uvědomil si jednatel
společnosti IMPRO.
Vhodná volba
Písčité půdy mají kromě sklonu
k erozím i další nevýhodu. ,,Velikým
minusem je, že některé části strojů
podléhají značnému opotřebení. Musíme navíc vždy kalkulovat s tím, že
traktory, které do těchto podmínek
pořizujeme, musí mít odpovídající
výkon. Koupí traktorů New Holland
T7.270 AC jsme si zvolili stroje, které
výkonem 270 koní plně vyhovují
našim podmínkám tak akorát“
zdůraznil Drapač.

Foto: Lukáš Urban
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se servisováním mlátičky
New Holland TX 860 jsme nadmíru
spokojeni, pracovník, který se nám
o ni stará, patří nejen ve společnosti
Agrotec mezi absolutní špičku
ve svém oboru.

Spolehlivý servis
Všechny zmíněné stroje pořídila
společnost IMPRO prostřednictvím
Agroservisu Záměl. ,,Spolupracujeme spolu dva roky. Ta doba je zatím
ještě krátká, nicméně už teď můžeme
mluvit o plné spokojenosti, žádné
problémy jsme neměli,“ upozornil
jednatel společnosti IMPRO.

Foto: Lukáš Urban
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Plánují mlátičku
Kvalita servisu je pro společnost
IMPRO velmi důležitá. V tom podle
ní Agroservis Záměl jednoznačně
vyčnívá nad konkurencí. ,,Má smluvně vázané servisáky, které známe velmi dobře. S některými totiž spolupracujeme k naší plné spokojenosti už
od roku 2004. Například se servisováním mlátičky New Holland TX 860
jsme nadmíru spokojeni, pracovník,
který se nám o ni stará, patří nejen
ve společnosti Agrotec mezi

absolutní špičku ve svém oboru,“ je
přesvědčen Drapač.
Rok 2004 byl přitom pro IMPRO
přelomovým v její historii. „Skončili
jsme tehdy s chovem prasat, protože
výkupní cena byla velmi nízká a blížila
se výrobním nákladům. Od té doby se
proto věnujeme už jen rostlinné výrobě. Pěstujeme žito, řepku, sladovnický
ječmen, mák, hrách a brambory,“ udělal výčet plodin jednatel společnosti.
Dobré zkušenosti jsou podle Drapače
předzvěstí dalších dobrých obchodů.
„Dá se říci, že jsme v současné době
vybaveni na všechno. Jediné, co má
už něco za sebou, a to dvanáct let,
je mlátička.
Na základě získaných zkušeností mohu
říci, že ji opět pořídíme od výrobce
New Holland, který zastupuje
Agroservis Záměl. Předpokládanou investici plánujeme přibližně za dva
roky, čili v roce 2018,“ dodal Drapač. ‹‹
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už v loňském roce, měli jsme s ním
zkušenosti už z Valtic, kde jsme ho
pořádali ještě předtím, než jsme ho
přesunuli do Hustopečí. Rozhodnutí
přemístit akci přitom nebylo snadné,
protože jsme nevěděli, jak na to lidé
zareagují. Mám proto velkou radost,
že si návštěvníci našli cestu i sem.
Výhodou je, že tady máme vhodné
zázemí. Poučili jsme se z loňského
roku, kdy se ukázalo, že v případě
mokré varianty je lepší využívat spíše
spodní plochu než horní, proto jsme
udělali letos změnu,“ vysvětlil přesun
marketinkový ředitel společnosti
AGROTEC Martin Novák.
Jiří Adam, výkonný ředitel Kola pro

Návštěvníci mohli
vidět i Škodu Octavii
v řezu, skrze který
demonstrujeme
prvky pasivní i aktivní
bezpečnosti.

Kolo pro život přilákalo
rekordní počet závodníků
Superlativy nešetřili na adresu společnosti AGROTEC organizátoři největšího
a nejoblíbenějšího závodu horských kol nazvaného Kolo pro život. Druhý závod,
který tato společnost pořadatelsky zajišťovala v Hustopečích, totiž podle zástupců
akce Kolo pro život plně splňoval všechny jejich požadavky na bezproblémový průběh.
Výrazný nárůst startujících, doprovodných stánků, ale i návštěvníků.
Tak by se dalo ve stručnosti zhodnotit 2. kolo letošního ročníku závodu
Kolo pro život. Do Hustopečí se
zájemci o cyklistiku a dobrou zábavu
vrátili po loňské premiéře oprávněně
natěšeni. Pořadatelé pro ně připra-
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vili celodenní zábavu zacílenou na
všechny věkové skupiny. Děti si
mohly například projet překážkovou
dráhu, vydat se na závodní trať nebo
se třeba sklouznout po nafukovacím
kombajnu New Holland. Jejich rodiče si mezitím prohlíželi prosklený řez
Škodou Octavia či se mohli projet na

trenažéru Škody auto. Nescházely ani
známé osobnosti. Svou olympijskou
medaili přivezla ukázat atletka Šárka
Kašpárková, do Hustopečí přijel i ministr financí a zakladatel koncernu
AGROFERT Andrej Babiš.
„Měli jsme na co navazovat. Kromě
toho, že jsme tento závod hostili

život, rozhodnutí společnosti kvitoval.
„AGROTEC připravil plochu, která je
do jakéhokoliv počasí. Rozrostli jsme
se, měli jsme tady více stánků, přesto
jsme se bez problémů vešli. Areál byl
naprosto perfektní s dostatkem místa.
Navíc trať pro dětské závody byla
velmi dobře vytyčena. Nebyla snadná,
ale ani přehnaně náročná. Takže ji
dokázaly zvládnout i děti, které nejsou
úplně závodními typy,“ potěšilo
Adama.
S obdobnými pocity odjížděl z jihu
Moravy i David Trávníček, spolumajitel Kola pro život. „Závod v Hustopečích letos provázela výborná organizace, musím pochválit perfektně
připravené zázemí. Bylo poznat, že
se společnost AGROTEC začala této
akci věnovat už od podzimu loňského
roku. Její přístup byl naprosto perfektní a konstruktivní. Bylo vidět, že zástupci společnosti mají zájem na tom,
aby tato akce dopadla úspěšně. I to je
jeden z důvodů, proč oproti loňsku
stoupl počet závodníků přibližně o tři
sta,“ domnívá se Trávníček.
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Nové IVECO Daily Euro 6
ctí životní prostředí
Nová Daily Euro 6 zahrnuje ve své třídě exkluzivní verzi Hi-Matic
nabízející nejvyšší komfort a všechny výhody bezpečnosti, výkonnosti
a produktivity s funkcemi, jako je ergonomická multifunkční páka
a adaptivní průběh řízení. Potvrzuje také svůj podnikatelský instinkt
díky své flexibilitě a úspoře nákladů na každodenní provoz,
to vše s ohledem na prostředí.

Kdo se domníval,
že ho bude na jižní
Moravě čekat rovina,
byl zřejmě zaskočen

Řečí statistických čísel se letošního
ročníku Kola pro život, který měl
podtitul Hustopeče AGROTEC Tour
ŠKODA AUTO, zúčastnilo 1229
závodníků, 881 dospělých a 348 dětí
a na akci zavítalo 3500 lidí. Kdo se
domníval, že ho bude na jižní Moravě čekat rovina, byl zřejmě zaskočen
tím, že na nejnáročnější trati označené písmenem B čekalo na závodníky
převýšení 1492 metrů. Start závodu
na Dukelském náměstí si kromě starostky města Hany Potměšilové nenechal ujít ani ministr financí Andrej
Babiš, kterého trochu mrzelo, že na
sebe nemohl obléci cyklistický dres.
„Akce typu Kolo pro život vnímám
velmi pozitivně a jsem rád, že jsem
do Hustopečí mohl přijet. Bohužel
ještě ne v roli cyklisty, nicméně určitě
udělám vše pro to, abych se zúčastnil některého z následujících kol,“
přislíbil Babiš.
V areálu společnosti AGROTEC
si mezitím návštěvníci mohli prohlížet novou Škodu Fabia a unikátní,
částečně průhlednou Škodu Octavia.
„Neměli jsme zájem na tom, aby návštěvník dostal ucelenou produktovou
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masáž, ale atraktivní model, a zhlédl
novinky. To se nám v Hustopečích
povedlo díky tomu, že jsme nabídli
úplně nový model Fabie, která je
určena hlavně pro lidi, kteří vyznávají
právě tento typ volnočasových aktivit.
Ještě bych chtěl zdůraznit, že přestože seriál Kolo pro život tvoří celkem
16 závodů, jen tři z nich jsou pro
nás, tedy pro hlavního partnera akce,
nejdůležitější a Hustopeče do této
elitní skupiny právem patří. Návštěvníci proto mohli vidět i Škodu Octavii
v řezu, skrze který demonstrujeme
prvky pasivní i aktivní bezpečnosti.
Lidé tak mohli vidět, jak funguje airback, jak jsou udělané výztuhy ve voze
a k čemu slouží atd. Dovolím si říci,
že žádná jiná automobilka v České
republice tohle zatím návštěvníkům
nenabídla,“ řekl Pavel Toman, koordinátor marketingu ŠKODA AUTO
Česká republika, kterého nadchla
atmosféra v Hustopečích. „Připravit
akci takového rozsahu nezahrnuje jen
dobrou organizaci, ale i to, aby lidé
měli kde zaparkovat a měli důvod se
sem za rok opět vrátit. To se společnosti AGROTEC povedlo velmi

dobře. Bylo vidět, že si to lidé užívali
a neodcházeli, ale zůstávali tady a užívali si show, kterou pro ně pořadatelé
připravili. Určitě se sem proto budou
v dalších letech rádi vracet,“ je přesvědčen Toman. ‹‹

První lehký užitkový vůz, který posouvá konektivitu
na palubě za hranice informačně-zábavného systému.

foto: Jméno Příjmení
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› Představujeme
Nová Daily Euro 6 staví na úspěších
Daily, která byla uvedena na trh v roce
2014 a získala ocenění „International
Van of the Year“ pro rok 2015. Kromě
toho sbírala ocenění na celém světě - od Německa, kde bylo toto auto
označeno za „Nejlepší užitkové vozidlo
s hmotností do 3,5 tuny“ a „Nejlepší
nákladní vozidlo KEP pro rok 2015“,
přičemž model Daily Hi-Matic získal
ocenění za „inovace v oblasti nákladních vozidel KEP pro rok 2015“, až po
Chile, kde získalo ocenění „Nejlepší
užitkové vozidlo roku 2016“.
Nová Daily Euro 6 den co den nabízí
bezkonkurenční výkon díky novým

a výkonným motorům 2,3 a 3,0 l s výkonem až 210 hp a točivým momentem až 470 Nm. Oproti předchozím
modelům Euro 5 dále dosahuje nižší
spotřeby paliva až o 8 %, a to díky
moderním technologiím pohonu.
Nízké náklady na údržbu a opravy
díky prodlouženým intervalům údržby
a komponentům odolným proti opotřebení vedou k dalším úsporám ve
výši až 12 %. Prostřednictvím nové aplikace s názvem DAILY BUSINESS UP
je řidič vždy připojen a využívá během
jízdy výhody, které přináší systém
Driver and Business Assistant.
Společnost představila nový vůz na

střeše stanice Skyway Mont Blanc.
„Toto je ta nejekologičtější kabelová
lanovka na světě: využívá nejmodernější
technologie a design s cílem dosáhnout
environmentálních vlastností velmi
blízkých budovám s nulovou čistou
spotřebou energie. Podobně jako Daily
využívá technologii na maximalizaci
palivové účinnosti a snižování spotřeby
a emisí při minimalizaci vlivů na životní
prostředí. A tak jsme tady, na střeše
Evropy, 3 500 metrů nad mořem, abychom představili dosud nejlepší lehké
užitkové vozidlo, novou Daily Euro 6,“
vysvětlil Pierre Lahutte, Brand President
společnosti IVECO.

Přednosti nové Daily Euro 6:
› úspora paliva až 8 %
› úspora nákladů na údržbu a opravy až 1 %
› pohodlná kabina se sníženou hlučností až o 4 dB a novým systémem
připojitelnosti DAILY BUSINESS UP pro co nejlepší využití času řidiče
› rozšířená modelová řada Daily Hi-Matic Euro 6
s 5 úrovněmi výkonu a točivého momentu motoru
› široká nabídka čtyřválcových motorů s výkonem od 120 do 210 hp
› výběr technologií motorů Euro 6 dle potřeb zákazníka

Nabídka vozidel nové Daily Euro 6
zahrnuje i ve své třídě exkluzivní verzi
Hi-Matic nabízející nejvyšší komfort
a všechny výhody bezpečnosti, výkonnosti a produktivity s funkcemi, jako
je ergonomická multifunkční páka
a adaptivní průběh řízení. Využívá
také výhody inteligentního systému
EcoSwitch PRO, který přesně ví, kdy
zakročit bez zásahu ze strany řidiče,
přičemž rozpoznává, zda vozidlo je,
či není zatíženo, snižuje spotřebu paliva a přispívá k dalšímu snižování emisí
bez jakéhokoliv kompromisu v oblasti
produktivity zákazníka.
Následně bude jako další krok v rámci
nové Daily Euro 6 počátkem roku
2017 motor F1A vybaven i technologií
SCR. S tímto řešením společnost Iveco,
průkopník s více než 25letými zkušenostmi s technologií SCR, zaujme tak
vedoucí pozici a bude připravena plnit
limity emisí pro rok 2020 – tři roky
před tím, než vstoupí v platnost. ‹‹

Společnost IVECO si jako místo představení nové Daily Euro 6 vybrala
úžasnou stanici Skyway Mont Blanc na vrcholu masivu Helbronner, díky čemuž
bylo toto lehké užitkové vozidlo (LUV) uvedeno na trh v dosud nejvyšší nadmořské výšce.
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› Fotoreportáž z Techagro

AGROTEC se představil
na veletrhu Techagro 2016
Pohledem fotografa vám umožňujeme přenést se na brněnské výstaviště
do pavilonu V, kde společnost AGROTEC připravila pro své zákazníky
a příznivce pestrou paletu zemědělských strojů, ale i zábavu.
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› křížem krážem

› kde jsme pomohli

Díky společnosti AGROTEC
nemám problém s cestováním
Odchovanec břeclavské atletiky Radek Juška patří mezi nejlepší skokany do dálky
v Evropě. Nyní se připravuje na start na svých prvních olympijských hrách v brazilském
Riu de Janeiro. Společnost AGROTEC Hustopeče mu pomáhá s dopravou i finančně.
Vaším prvním atletickým trenérem
byl Zbyněk Chlumecký. Nelákal vás
původně na skok do výšky?
S trenérem Chlumeckým jsem skutečně
začínal ve skoku vysokém, ale v průběhu času jsem zjistil, že to nebylo pro mě
úplně ideální. Narostl jsem sice vysoko,
ale neuměl jsem skákat „flopem“, takže
jsem zkoušel další disciplíny a nakonec
jsem zůstal u skoku dalekého.
Nyní se chystáte na start na svých
prvních olympijských hrách, změnil
jste nějak přípravu oproti předchozím letům?
Pozměnili jsme ji s trenérem hlavně
v tom, že se nemusím soustředit na
plnění limitů, protože už je mám
splněné. Můžu se tak plně soustředit
na vrchol sezóny, kterým jsou olympijské hry.

Když startujete v nějakém významném závodě, převládá u vás koncentrace na samotný výkon, nebo trpíte
stresem?
Dříve jsem měl velké nervy, abych to
uměl „prodat“, teď už se ale dokážu
soustředit tak, abych nedělal moc
chyb.
Máte raději, když publikum mlčí,
nebo když je naopak bouřlivé?
Nemám rád ticho. Když diváci fandí
a do toho hraje třeba nějaká nabuzujicí
hudba, je to pro mě ideální.
S jakým cílem budete do Ria
odjíždět?
Člověk by si neměl dávat malé cíle,
takže asi co nejvýš to půjde. Z předchozích akcí už vím, že na velkých
soutěžích se může stát úplně cokoliv.

Jak se tam dostat
Přírodní park Drei Zinnen leží na severu
Itálie v slunném regionu Jižní Tyrolsko.
Z Prahy se jede na Mnichov, Innsbruck,
přes Brenner, u Brixenu se sjíždí na Bruneck
a pokračuje se až na konec údolí Hochpustertal. Ubytovat se můžete například
v Sextenu nebo Innichenu. Z Brna se jede na
Vídeň, Neunkirchen, Leoben, Murau, Lienz
do Sextenu. Cesta trvá sedm hodin.

Stát: Itálie
Region: Trentino-Alto Adige
Provincie: Bolzano
Výška: 2746 m n. m.

Váš osobní rekord je zatím 815 centimetrů, kolik bude podle vás potřeba
skočit, aby dálkař mohl postoupit do
finále olympijské dálky?
Myslím si, že abych postoupil do finále
na OH, budu muset skočit přibližně na
hranici svého dosavadního maxima.
Jak vám v přípravě na start na olympijských hrách pomohla či pomáhá
společnost AGROTEC?
Atletika je finančně náročným sportem. Je potřeba zaplatit soustředění,
výživové doplňky, oblečení, tretry
a mnoho dalších věcí. Jsem proto moc
rád, že jsem od počátku letošního roku
začal spolupracovat se společností
AGROTEC, která mě podporuje po
finanční stránce a propůjčila mi automobil, díky kterému je mé cestování
příjemnější. ‹‹

Ve skalnatém ráji
Auto se s funěním vyšplhalo serpentinami nahoru a zastavuje v magickém
království hor. Tamhle někde to musí být – skalní masiv Drei Zinnen neboli
česky Tři štíty Lavaredské. Masiv se třemi věžemi, který má na seznamu
nejeden horolezec, je jedním z nejkrásnějších v Dolomitech na severu Itálie.
My se na ně podíváme zblízka – z vrcholu hory Paternkofel/Monte Paterno.
Tato jihotyrolská hora je vysoká
2744 metrů a nahoru se normální turista jen tak nedostane. Vede na ni ferátová
stezka jištěná fixními ocelovými lany
a skobami. Musíte být aspoň trochu trénovaný, tak trochu horolezec začátečník,
a nebát se výšek, pokud se ji rozhodnete
zdolat. „Tohle je sedák, pomůžu ti ho
upevnit, a touhle karabinou se budeš
zapínat k ocelovým lanům podél skal.
Tady máš helmu,“ vytahuje náš průvodce Herbert Summerer u chaty Lavaredo
v nadmořské výšce 2344 metrů z kufru
auta potřebné náčiní a pomáhá nám
se obléci. Po krátkém výstupu do sedla
přímo na úpatí Drei Zinnen se noříme
do skal a začínáme stoupat. Někde nám
stačí jen se přidržovat železného jištění,
jinde procházíme tunely, kde se krčíme
jako stařečci s hůlkou. Co tady vlastně
ty tunely dělají? Paternkofel je dolomitský štít, kde se psala historie. A my
se vydáme v jejích stopách – po staré
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monte paterno

vojenské trase. Za první světové války
zde bojovali Italové proti Rakušanům.
Do skal vyhloubili síť tunelů, jeskyní
i střílen, které se zachovaly dodneška.
Ťukání kladívky se prý rozléhalo horami a oni podle toho určovali, jak daleko
od svých protivníků kopou.
Jak šplháme výš a výš, Drei Zinnen se
nám ukazují v celé své kráse. První větší
zastávku si dáváme v sedle Gamsscharte
v nadmořské výšce 2650 metrů a tady
to také první z nás vzdává. „Počkám na
vás, běžte nahoru,“ volá náš kamarád
Jakub před vrcholovou částí.
Šutry jsou větší a větší, držet se železných drátů už je tady nutností, často
jdeme po úzké římse skály. Zbývá téměř
sto výškových metrů, někomu se klepou
kolena. Pak nás ale čeká odměna. Vidím
kříž symbolizující vrchol hory a statečnost jihotyrolského horala Seppa
Innerkoflera. Ten za první světové války
vytvořil vojenský oddíl a snažil se dobýt

Skalní masiv Drei Zinnen

vrchol okupovaný Italy. Ti na něj shodili
kameny.
Posedáme po kamenech a nechce se
nám mluvit. Kolem tří vrcholů (prostřední je nejvyšší a bez pár metrů měří
tři kilometry) krouží černí ptáci, slunce
se na chvíli schovalo za mraky a my se
nemůžeme nasytit pohledu na skalní
masiv a horolezce, kteří ho zdolávají.
Následuje rychlá svačina (místní sýr
Stelvio a jihotyrolský špek). Po chvíli
Herbert zavelí k odchodu. I ten nám
totiž dá zabrat. Nejdříve sutí a mezi
velkými balvany sestoupíme zpět do
sedla Gamsscharte, kde odpočívá
náš kamarád Jakub. Odtud klesáme
systémem chodeb a prudkými sešupy
k jezeru a dále k chatě Drei Zinnen.
Na rozdíl od vrcholu Paternkofelu je tu
narváno – došli sem turisté pohodlnými chodníčky, kterými jsme se vrátili
k našemu výchozímu bodu – k chatě
Lavaredo. ‹‹
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› pohledem ženy

› do detailu

ŠKODA nabízí množství
technologických novinek
Pro současnou modelovou řadu na rok 2017 představila ŠKODA AUTO
zajímavé novinky, které ocení každý řidič. Stěžejním bodem je širší nabídka
infotainmentu, vyšší úroveň konektivity či dravější design.
Zásadní novinkou u vozu ŠKODA
Fabia je možnost zakoupit adaptivní
tempomat (ACC). Výhodou tohoto
tempomatu je vedle přednastavené
rychlosti jízdy také udržování bezpečného odstupu od vozů před sebou, a to
tak, že vozidlo samočinně zpomaluje
a zrychluje. Rozsah rychlostí je od 30
do 160 km/h a k detekci okolních vozidel je využíván radarový senzor. Novinkou je také provedení SCOUTLINE
pro verzi kombi, které je už na první
pohled odlišné od klasické modelové
řadě. Nabízí nejen outdoor vzhled,
ale také nadstandardní výbavu navíc.
Robustní vzhled nadchne dobrodružným laděním, výraznými plastovými
nástavci předních a zadních nárazníků. Nové prvky jsou lakovány matně
černou strukturní barvou, naopak
integrované středové díly jsou lakované

v odstínu stříbrná reflex. Prahy chrání
plastové kryty, též lakované černým
strukturním lakem. Kryty vnějších
zrcátek jsou ve stříbrném odstínu
reflex. Tuto kombinaci vkusně doplňují
mlhové světlomety a stříbrně lakovaný
střešní nosič.
Škoda Octavia byla doplněna o novou
pohonnou jednotku, efektivní a šetrný
benzínový tříválec 1,0 TSI. Nejvyšší udávaný výkon je 85 kW (115 k)
a vyniká velmi kultivovaným chodem.
Zákazník může motor kombinovat se
šestistupňovou manuální převodovkou či sedmistupňovou převodovkou
DSG. Spotřeba činí v případě verze
liftback pouhých 4,5 l/100 km. U motorizací s výkonem 110 kW a více je
k dispozici také adaptivní podvozek
(DCC), který poskytuje tři jízdní
režimy.

Novinkou pro vlajkovou loď Superb je
řízení s progresivním účinkem. Pomocí
speciálně ozubeného hřebene dochází ke
změně poměru převodu řízení v závislosti na natočení volantu a provozních
podmínkách. Superb Combi může mít
se standardním podvozkem na zadní
nápravě tzv. Nivomat, tedy samočinnou
regulaci světlé výšky vozu při proměnném zatížení nákladem. V oblasti
technologií došlo k rozšíření funkce
virtuálního pedálu, který páté dveře
nejen otevírá, ale i zavírá. Novinkou je
také phonebox, který propojí smartphone s automobilem a zároveň jej může
indukčně nabíjet, pokud je k tomu daný
telefon uzpůsoben. Zajímavou a praktickou novinkou je rovněž možnost u modelů Rapid, Fabia a Citigo získat deštník
pod sedadlem spolujezdce, dle daného
výbavového stupně. ‹‹

Pracovat v mužském prostředí
může být někdy pro ženu výhoda
Pokud jezdíte vlakem, možná si jí ve zpomalených úsecích jízdy
můžete všimnout. V modré přilbě se tam totiž velmi často pohybuje
Drahomíra Košíková, expertka na železniční stavitelství.
Potřebnou techniku pořizuje u společnosti AGROTEC servis s. r. o.
Společně s manželem provozujete
autodopravu a vy osobně se zabýváte i stavebnictvím. Která z těchto
oblastí je vám bližší, proč a jak
dlouho se jim věnujete?
Spolu s manželem podnikáme již od
roku 1994, když jsme jako svatební
dar dostali náš první nákladní automobil. Po nějaké době následovala
další nákladní auta, stavební stroje
a ruční motorová technika zaměřená
na stavby železnic a silnic. Mému
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srdci je rozhodně bližší stavebnictví,
protože je to tvůrčí a mnohdy kreativní práce. Já osobně se věnuji této
činnosti přibližně 12 let.

kolejového roštu a výhybek. Věnujeme se ale i umělým stavbám. Vše
samozřejmě v adekvátním rozsahu
naší firmy.

Ve stavebnictví se zabýváte především železničními objekty, můžete
nám vaši práci trochu přiblížit?
Naše práce spočívá v podstatě v kompletní rekonstrukci železničního
spodku a svršku. Zahrnuje to klasické zemní práce společně s montáží

Můžete uvést alespoň několik
mostních staveb, které nesou
takzvaně váš rukopis? Je nějaká,
na kterou jste obzvlášť hrdá?
Tak třeba v Praze nádraží v Dejvicích, posun osy a kompletní rekonstrukce koleje kvůli výstavbě tunelu
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› vsaďte se

› pohledem ženy

Jsou to velmi
účinné stroje
a právě na jejich
výkonu je v podstatě
postaven celý
harmonogram
a chod stavby.
Blanka. Dále montáž výhybky druhé
generace směrem na Praha-Bubny a zhotovení přechodu přes tuto
kolej včetně jeho napojení na výstup
ze stanice metra Hradčanská. Zmínit
mohu i výstavbu opěrné zdi včetně
odláždění ve Verneřicích u Děčína
nebo rekonstrukci železniční stanice
Chřibská.
Kvůli své profesi často cestujete,
znamená to pro vás velké odloučení
od rodiny?
Odloučení od rodiny k této práci
bohužel patří. V tomto období mi pomáhala celá rodina a hlavně maminka, která se nám starala o děti, když
jsme s manželem byli oba v terénu,
což bylo dost často. Právě kvůli rodině, tedy hlavně dětem, jsme s manželem museli moji činnost upravit tak,
abych stíhala vracet se domů.
Jakou strojní techniku ke své práci
využíváte a jak jste s ní spokojena?
Strojní techniky je celá řada, zmíním třeba dvoucestná rypadla nebo
ruční motorové nářadí. Jsou to velmi
účinné stroje a právě na jejich výkonu
je v podstatě postaven celý harmonogram a chod stavby. Jak jsem uvedla,
jsou to stroje a občas se stane, že se
porouchají, ale nebývá to často, protože jsou to stroje pro tuto práci dobře
koncipované.
Působíte v profesi, kterou si lidé
většinou spojují s muži. Jak se vám
s nimi spolupracuje?
Je to skutečně profese spíše mužská,
řekla bych ale, že občas mám jako
žena pozici jednodušší. Muži totiž
ženě většinou rádi pomůžou, i když
se ale najdou samozřejmě i tací, kteří
mají problém se mnou komunikovat.
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Vsaďte se, že takové funkce
ve svém autě nenajdete
New Holland myslí i na náročné farmáře pracující v těžkých podmínkách,
traktor T7.315 Heavy Duty získal prestižní ocenění Stroj roku 2016.

Najdete si čas i na nějaké koníčky
či zájmy? Pokud ano, co vám nejlépe dokáže „dobít baterky“?
Mým největším koníčkem jsou
samozřejmě naše děti a taky mám
velmi ráda cestovaní.
Prozradíte, kdo je ve vaší domácnosti lepším kuchařem, zda
vy, nebo manžel? Máte nějakou

specialitu, na které si vždy ráda
pochutnáte?
Můj manžel není moc dobrý kuchař.
Vaření bere jako nutnost k přežití,
takže ho obstarávám já. Popravdě
žádnou specialitu nemám, ale často
zařazujeme do jídelníčku ryby, ty
máme všichni rádi. Protože se častokrát stravujeme po restauracích,
preferujeme domácí stravu. ‹‹

Největší model oblíbené řady traktorů
T7 sahá maximálním výkonem až nad
hranici 300 hp a vyplňuje tak určitou
mezeru mezi traktory T7.270 a řadou
T8. Z řady T7 přebírá především motor
o objemu 6,7 litru, plynulou převodovku AutoCommand, která byla pro
využití v modelech Heavy Duty zesílena, celou kabinu a ovládání. Z vyšší
řady pak traktory HD přebírají přední
nápravu a do určité míry „zadek“,
a celý traktor tak dosahuje hmotnosti
10 500 kg. Pro přenesení výkonu na
podložku může využít pneumatiky
o šířce 900 mm a maximální výšce
2170 mm, které poskytují dostatečnou
styčnou plochu. Pokud jde o výkon, jde
model HD trochu proti proudu, protože
nemá k dispozici žádné navyšování,
315 koní je tak k dispozici i pro klasické
polní práce, jako je orba.
Podívejme se ještě krátce na plynulou
převodovku AutoCommand. Bezstupňové převodovky jsou oceňovány za to,
že přinášejí svým uživatelům především

vyšší komfort při práci a hospodárný
provoz daný tím, že udržují motor
v optimálních otáčkách. AutoCommand však umí více, například pomáhá
chránit soupravu proti zkřížení, protože
převodovka hlídá poměr brzdění traktoru a návěsu. Další z užitečných funkcí
je systém Stop/Start, jenž drží soupravu
i v největším kopci na místě jako přibitou, aniž stojíte na brzdě. Traktor se tak
při rozjezdu nehne ani o milimetr zpět.
Stroj T7.315 Heavy Duty umožňuje
navíc uživatelům nastavit si agresivitu
převodovky podle vlastních preferencí
na jemnou, střední a intenzivní. Řidič
si tak může sám zvolit intenzitu brzdění
a akceleraci.
Stroj je vybaven také dvěma funkcemi, které podporují automatizaci
opakujících se operací. První z nich
je ISOBUS 3, jenž umožňuje nejen
ovládat závěsný stroj přes monitor
traktoru, ale také umožňuje závěsnému
stroji ovlivňovat traktor. Ideální využití
je například při práci s vysokotlakým

lisem, který dokáže při nárůstu zatížení
traktor zpomalit, a jakmile zatížení pomine, lis si sám traktor zrychlí, aby byl
stále vytížen na 100 procent. Druhou
funkcí je pak nová souvraťová automatika, která umožňuje nahrát si úkony
prováděné na souvrati tak, jak jste byli
zvyklí, ale také je upravovat v monitoru nebo přímo z monitoru zadat bez
nutnosti nahrávání.
T7 HD jsou vybaveny automatickou
parkovací brzdou a mají k dispozici
také systém ABS, jenž na kluzkých
vozovkách zkracuje brzdnou dráhu
soupravy a zachovává její ovladatelnost
i při intenzivním brzdění, kdy jsou jinak
kola plně zablokovaná a souprava se nezadržitelně sune vpřed mimo vozovku.
Kromě brzdění má také využití při práci
na poli, kde zkracuje poloměr otáčení
stroje a zvyšuje tak plošnou výkonnost
soupravy. Systém monitoringu tlaku
v pneumatikách navíc řidiči umožňuje
mít přehled o míře huštění pneumatik
traktoru a připojeného nářadí. ‹‹
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› kam se chystáme

› Kalendář akcí

Kam vyrazit V LÉTĚ
Jak připravit auto na hlavní
motoristickou sezónu
Jaro a léto, čas dovolených, představují pro vozidlo a řidiče náročné
období. Většina řidičů cestuje častěji, a je proto důležité důkladně se připravit.
Pravidelná starost o vaše vozidlo přináší mobilitu, ale hlavně bezpečnost
jeho posádky. Zároveň prodlužuje vašemu autu životnost.
Co všechno by měla příprava zahrnovat?
1) Kontrola brzdové
soustavy
Na brzdovou soustavu jsou po celou
zimu kladeny zvýšené nároky. Proto
bychom měli po zimním provozu
dát prověřit brzdový systém vozidla,
především případný únik brzdové
kapaliny, stav brzdových trubiček,
kotoučů a destiček. Brzdová soustava
musí působit na kola nápravy shodnou intenzitou bez vedlejších účinků.
Doporučujeme zkontrolovat účinnost
brzd na schváleném zařízení.
2) Kontrola podvozku
Po zimním období nebývají vozovky
v nejlepší kondici, co se stavu týče.
Proto by měla být provedena důkladná kontrola vůlí veškerých uložení, čepů a kontrola stavu tlumičů,
především jejich těsnosti, zavěšení
a tlumicí charakteristiky.
3) Kontrola chladicí
soustavy
Chladicí soustava prochází v hlavní
motoristické sezóně náročnou zkouškou. Proto je třeba její stav, především její těsnost, důkladně překontrolovat a především těsnost soustavy,
a zjistit stav chladicí kapaliny, kterou
případně doplníme nebo provedeme
její výměnu.
4) Kontrola akumulátoru
Po zimní sezóně je potřeba zjistit stav
nabití a startovací výkon akumulátoru změřením schváleným přístrojem.
Dle výsledku měření dáme akumulátor nabít nebo vyměnit. Dále je
potřeba očistit jeho kontakty, které
musí být bez oxidačních stop a také
řádně dotáhnuté.
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5) Kontrola klimatizace
Pro bezpečnost a pocit pohodlí je
důležitá také bezchybná funkce klimatizace. Po zimním období se vyplatí
stav klimatizace zkontrolovat, popř.
nechat doplnit a provést její dezinfekci. Pozornost si zaslouží i ventilace
vozidla a stav pylového filtru.
6) Kontrola osvětlení
Pro bezpečnou jízdu je důležitá
správná funkčnost světlometů. Je
potřeba zkontrolovat, zda svítí všechny
žárovky, a překontrolovat nastavení
světlometů. Jejich nastavení doporučujeme provést na zařízení k tomu
určeném a schváleném. Zároveň
zkontrolujeme, zda máme ve vozidle
náhradní žárovky každého druhu pro
vnější osvětlení a signalizaci a náhradní pojistky.

7) Kontrola stěračů,
ostřikovačů skel a světel
Stěrače spolu s ostřikovači skel jsou
často mylně považovány za jednu
z nejméně důležitých součástí vozu.
Jenže naše bezpečnost závisí i na
kvalitě výhledu, zvlášť za nepříznivých
podmínek. U stěračů doporučujeme
výměnu stíracích lišt každých 6 měsíců. U ostřikovačů je potřeba zkontrolovat jejich funkčnost, průchodnost
trysek a nastavení správného úhlu
ostřiku. Soustava by měla být naplněna vhodnou směsí vody a doporučeného přípravku.
Servisní centra AGROTEC a. s., pro
vás každoročně připravují sezónní
prohlídky vozidel v rámci jarních
a podzimních akcí za akční, výhodné
ceny. ‹‹

Agrofert na
Colours of Ostrava

SOUTĚŽ O 3 × 4 DENNÍ
FESTIVALOVÉ PASY!

Soutěžní otázka
Která elektronická taneční skupina
je v letošním roce hlavní hvězdou
festivalu Colours of Ostrava?

Správnou odpověď zašlete
do 10. 7. 2016 na adresu
redakce@agrofert.cz.

14.–17. 7. 2016, Ostrava
Přijďte za námi do naší Food & Fun zóny, která se
již tradičně nachází vedle divadla Gong na jedné
z mála zelených ploch areálu Dolních Vítkovic.
Ochutnáte tady třeba ten nejlepší hot dog ve
městě Parky’s nebo speciality z kosteleckého grilu,
jako sladkou tečku si dáte luxusní točenou Tatra
zmrzku a pak už se jen v klidu rozvalíte na trávě
a budete poslouchat hudbu z vedlejší Agrofert
Fresh stage. Po relaxu si zasloužíte osvěžení a zábavu v originálním vodním smileboxu nebo třeba
otestujete Fatra nafukovací slony, žirafy, buvoly či
indiánské kánoe, jaké znáte z dětství. A protože
zábavy není nikdy dost, zveme vás i do navazující
zóny jedné z dceřiných společností – do Mafra
City, kde si zahrajete fotbálek nebo skočíte do bazénu! Těšíme se na vás!

Kolo pro život 2016:
Vyrazte s rodinou
na cyklistické závody
Ještě pořád není pozdě! Přihlaste se do letošních závodů
seriálu Kolo pro život na www.agrofert.cz/KoloProZivot/
a pomozte týmu vaší společnosti k lepšímu umístění.
9. 7. 2016 / Vrchlabí – Špindl ŠKODA AUTO
23. 7. 2016 / Praha – Karlštejn Tour ŠKODA AUTO
30. 7. 2016 / Šumavský MTB maraton České spořitelny
13. 8. 2016 / Karlovarský AM bikemaraton České spořitelny
20. 8. 2016 / Manitou Železné hory České spořitelny
3. 9. 2016 / Plzeňská MTB 50
10. 9. 2016 / Znojmo Burčák Tour Kooperativy
24. 9. 2016 / Oderská mlýnice České spořitelny

SOUTĚŽ O 2 × 3
VSTUPENKY
NA SPORŤÁČKY

Soutěžní otázka
Festival Sporťáček měl letos už dvě jarní
zastávky. Do kterých měst zavítal?
Správnou odpověď zašlete do 10. 8. 2016
na adresu redakce@agrofert.cz. Nezapomeňte
uvést místo zastavení Sporťáčka, na které byste
se rádi přijeli podívat. Děti mají vstup zdarma.

Sportujeme
se Sporťáčkem
3. 9. 2016, Ostrava, Městský stadion
10. 9. 2016, Praha, Hamr Braník
17. 9. 2016, Brno, sportovní areál Komec
24. 9. 2016, Plzeň, TJ Lokomotiva
Čtyři dny tradičních i netradičních sportů,
sportovních hvězd, klubů a organizací – to je
v kostce festival Sporťáček, který v září zavítá
hned do čtyř českých metropolí. Protože
v Agrofertu sami hodně sportujeme, jsme již
řadu let generálním partnerem Sporťáčků.
Letos se na jednotlivých akcích můžete na
stánku Agrofertu a Nadace Agrofert
třeba projet na ručním kole neboli handbiku
a přispět tak na nákup handbiků pro handicapované děti, nebo se podívat na unikátní
výstavu nejzajímavějších fotografií z letních
olympijských her v Riu de Janerio. V každém
případě si s námi dáte pořádně do těla.
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