podzim 2016

Škoda Kodiaq
Silný a velký jako medvěd

V Hustopečích dominoval Kopecký

N-senzory ISARIA zvyšují výnosy

S Fabií pod čtyři litry

› úvodník

soutěžte
s námi!
Dárkové předměty
od škoda Motorsport
Speciální kolekci dárkových předmětů od Škoda Motorsport
můžete získat, pokud se zapojíte do naší soutěže a zároveň budete
patřit mezi trojici vylosovaných výherců. Pokud by se vám otázky
zdály těžké, nabízíme vám nápovědu. Stačí, když budete pozorně číst
náš časopis, neboť v něm najdete všechny odpovědi. Poté stačí už jen
navštívit webové stránky www.agrotec.cz/a-magazin-anketa, vyplnit
požadované kontaktní údaje, zadat správné odpovědi, ohodnotit náš
magazín a přidat svůj názor. Soutěž končí 31. října 2016.

1/ Kolik let už závodí
s Alfou Romeo
Martin Rada?
a/ 7
b/ 10
c/ 13

2/ Jaký maximální
zavazadlový prostor
nabízí pětimístná
ŠKODA KODIAQ?
a/ 1 865 litrů
b/ 1 965 litrů
c/ 2 065 litrů

Výherci z minulého čísla jsou: Antonín Šimek, Blažena Prečová, David Šimeček

3/ Zařízení ISARIA se vyplatí
všem, kdo v jedné
sezóně hospodaří
alespoň na ploše
a/ 700–750 ha
b/ 750–800 ha
c/ 800–850 ha

Hustopeče centrem
motoristického dění
Vůně benzínu, burácení výkonných
motorů a tisíce nadšených fanoušků
sledujících snažení řidičů i jejich spolujezdců na závodní trati. Již podvanácté zavítali do Hustopečí příznivci
motoristického sportu, aby sledovali líté, nicméně v duchu fair-play
vedené boje nejlepších tuzemských
automobilových jezdců. Letošní ročník se ale přesto z těch předchozích
tak trochu vymykal. Byl totiž prvním,
na němž se kromě nejlepších českých
jezdců představili i špičkoví závodníci
z nedalekého Slovenska.
Spojení českého a slovenského šampionátu pasovalo AGROTEC Petronas
Syntium rally Hustopeče 2016 už před
jejím startem do jednoho z taháků
letošní soutěžní motoristické sezóny.
AGROTEC rally ještě nikdy v minu-

losti tak kvalitní a zároveň i početnou
startovkou nedisponovala, neboť na
startu jsme evidovali 131 soutěžních
vozů. Ty se pak jen stěží vešly na hustopečské náměstí.
Společnost AGROTEC a. s. poskytla
závodníkům, fanouškům i novinářům
jak potřebné zázemí v sídle své firmy,
tak i nezbytný servis u společnosti
MOSS Logistic a podle ohlasů vše
fungovalo k naprosté spokojenosti.
To je pro nás vzpruhou a povbuzením před dalším ročníkem, který již
nyní začínáme pomalu připravovat.
Zabezpečení a organizace závodu
totiž vyžaduje tisíce hodin a stovky
nadšených dobrovolníků, bez jejichž
pomoci by se AGROTEC Petronas
Syntium rally Hustopeče jen stěží
dokázal po právu řadit mezi nejlépe

zajištěné automobilové závody v tuzemsku. Nejen o rally je ovšem toto
číslo, připravili jsme pro vás informace o zajímavých novinkách i příběhy
lidí za volantem. Přejeme vám proto
příjemně strávené chvíle u pročítání
nového čísla A magazínu.

Martin Novák
Marketingový ředitel
společnosti AGROTEC
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Testovací jízdy ŠKODA
V sobotu 9. července proběhly testovací jízdy ŠKODA na letišti v Břeclavi. Akce se konala v rámci letecké
air show, kde byly k vidění i armádní
stroje a návštěvníci se mohli těšit
i z přeletu gripenů. Návštěvníci
mohli na našem stanovišti využít

nové modely vozů ŠKODA – největší
zájem byl o modely YETI, OCTAVIA
SCOUT či RAPID v provedení Monte Carlo. Pro dospělé byla nachystána
soutěž o vůz na víkend, děti zase
dostávaly sladké odměny či dárkové
předměty za návštěvu našich atrakcí.

Největší radost dělal skákací hrad,
o který byl největší zájem. Pozornost
nejmenších přitahovaly také ruské
kuželky či odrážedla. Jednalo se o velice povedenou akci, při níž návštěvnost dosahovala více jak 3 000 lidí,
a těšíme se na další. ‹‹
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Bohemia JAZZ
FESTIVAL
Ve dnech 14. a 15. července jsme se
zúčastnili mezinárodního jazzového
festivalu, který je jedním z největších
letních jazzových hudebních festivalů
v Evropě. Na stánku ŠKODA jsme
měli možnost propagovat Brňanům
náš nově otevřený autosalon v Modřicích. Součástí akce byla i soutěž
o hodnotné ceny, hlavním lákadlem
byl vůz na víkend. Výhercům ještě
jednou blahopřejeme! I přes špatné
počasí se jednalo o vydařenou akci
a těšíme se na další ročník! ‹‹
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› reportáž

MÁME SHOWROOM JAKO BRNO
Náš sen se stal skutečností! Ve čtvrtek 1. září jsme se dočkali
a konečně otevřeli brány veřejnosti! V našem autosalonu nás
najdete 7 dní v týdnu. Zajišťujeme jak prodej, tak servis.

Důležitým bodem pro naše zákazníky je provoz 7 dní v týdnu
jak u prodeje, tak u servisu. Další
z chystaných novinek 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 vašeho vozu
na servis, zde ho opravíme, zkontrolujeme a po provedené opravě
vám jej znovu přistavíme na předem
domluvené místo. Díky této službě
ušetříte spoustu času! Náš showroom
je nejmodernější autosalon ŠKODA

Důležité kontakty
PRODEJ ŠKODA	
PRODEJ KIA	
SERVIS ŠKODA	
SERVIS KIA	
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548 210 280
548 210 692
548 211 031
548 210 692

v Brně. A zároveň se bude jednat
o první autosalon Red Cube KIA
v České republice. AGROTEC a. s.
přináší nový vizuální styl a standard showroomů KIA. Zákazník se
může těšit z moderního prostředí,
jednoduchého, ale účelného designu
a stejně tak na „čerstvý“ a usměvavý
personál. Dovolujeme si vás proto
pozvat do nově otevřených prostor
a těšíme se na vaši návštěvu. ‹‹

PRODEJ
ŠKODA/KIA

servis
ŠKODA/KIA

PO–PÁ / 8–18
SO / 9–18
NE / 9–16

PO–PÁ / 7–18
SO / 9–18
NE / 9–16
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› Aktivně s Agrotec a. s.

Martin Rada
Generální ředitel AGROTEC Group.
Předseda organizačního výboru
AGROTEC RALLY.
Jezdí s Alfou Romeo 147,
spolujezdcem je Jaroslav Jugas.
Závodí od roku 2003.
Zúčastnil se závodů mistrovství světa,
mistrovství Evropy a několika
národních šampionátů.

Už podvanácté provoněla
Hustopeče a jejich nejbližší
okolí vůně benzínu a u silnice
postávaly tisíce nadšených
diváků. O mistrovské body
zde totiž v AGROTEC
Petronas Syntium rally
soupeřili špičkoví automobiloví závodníci několika zemí.
Předsedou organizačního
výboru zmíněného závodu je
generální ředitel AGROTEC
GROUP Martin Rada. Závod
prožívá vždy ve dvojí rovině,
nejen jako pořadatel, ale i jako
závodník. Na trati se proháněl
s červenou Alfou Romeo 147.

Martin Rada
Těžší je rally organizovat
než jen sednout za volant
a MAGAZíN | podzim 2016 | 8

Profil trati letošního ročníku
AGROTEC rally byl ve srovnání
s tím předchozím hodně podobný,
snažíte se zachovávat pokud možno
stejnou trať?
Trať jsme oproti minulému ročníku
změnili jen mírně. Jde nám o to, aby
byl koncept zachován stejný. Na druhou stranu jsme ale nechtěli, aby byla

trať úplně totožná. To by mohlo vést
k zevšednění.
Letošní ročník hustopečské rally byl
i součástí slovenského mistrovství,
jak k tomu došlo?
Domluvili jsme se Slovenským automotoklubem, že bychom jim díky své
poloze mohli nabídnout spolupráci

v rámci slovenského šampionátu. Tato
myšlenka se jim zalíbila, tak jsme to
zkusili. Teprve po důkladném vyhodnocení pak řekneme, zda budeme
v tomto trendu pokračovat, nebo jestli
se jednalo pouze o jednorázovou akci.
Co je podle vás těžší, startovat
v rally jako jezdec, nebo ji pořádat?
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› Aktivně s Agrotec a. s.

› Vsaďte se

Jak se jezdí
s Martinem Radou?
Projížďku v Alfě Romeo měl
možnost vyzkoušet si Jan Nedbálek,
vítěz soutěže pořádané společností
AGROTEC. „Bylo to strašně moc
rychlé. Úzké zatáčky, kolem nich
spousta keřů, které se kolem nás jen
míhaly. V autě je horko a není se
čeho držet. Jezdit v takové rychlosti
není nic snadného a člověk tam
musí mít opravdu silné nervy.“

Těžší je určitě pozice předsedy
organizačního výboru Agrotec
Autoklubu, protože ta je mnohem náročnější, byť je do ní zapojeno mnoho
spolupořadatelů. Příprava organizace trvá mnohem déle než samotný
závod. Většinou je to se mnou tak, že
do první rychlostní zkoušky se cítím
pouze jako ředitel, a až pak se měním
v závodníka.
Závodně nejezdíte jen v tuzemsku,
ale oblíbil jste si i Itálii. Jak se vám
jezdí v seriálu mistrovství světa
v Monte Carlu?
Monte Carlo patří mezi mé oblíbené
závody, startoval jsem tam už šestkrát.
Pětkrát jsem tam závod dokončil, jednou jsem havaroval. Velmi rád se tam
vždy vracím.
Loni jste závod úspěšně dojel až do
cíle, přesto jste letos na jeho startu
chyběl…
Loňský závod tam byl pro nás asi na
nějaký čas poslední. V závodě mistrovství světa už totiž není povolené
jezdit s takovým autem, jaké mám já.
Mrzí mne to, ale nedá se nic dělat. Jedná se totiž o nádherný, těžký a famózní
závod. Pravidla jsou v tomto směru
ale jasně daná.
S Alfou Romeo jezdíte už deset let,
neuvažujete i s ohledem na Monte
Carlo o novějším modelu?
Této myšlence se určitě nebráním,
změnu by to již chtělo. Říkal jsem si,
že pokud Škoda auto sestaví novou
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R2, šel bych do ní. Bohužel ji zatím
ale nevyrobili, takže zatím nevím.
S největší pravděpodobností tak budu
ještě určitě nějakou dobu závodit
s Alfou.
Nebude vám Itálie chybět?
Našli jsme si za světovou sérii
náhradu. Se spolujezdcem Jaroslavem Jugasem jsme startovali v Rally
1000 Miglia, která je součástí italského národního šampionátu.

Monte Carlo
patří mezi mé
oblíbené závody,
startoval jsem
tam už šestkrát.
Jaký povrch máte jako závodní
jezdec nejraději?
Abych řekl pravdu, tak mi nejvíce sedí
asfalt. Na šotolině mám dosud jen
malé zkušenosti. Plánujeme proto, že
pojedeme na závody do Rakouska, kde
je jí podstatně více než v tuzemsku.
Vraťme se ale k Hustopečím. Když
startujete v závodě, který organizujete, vnímáte to jako nějakou větší
výzvu z hlediska dosažení výsledku?
Na svůj vlastní výsledek se příliš
nezaměřuji. Jde mi hlavně o to,
aby vše fungovalo tak, jak má. Chci,

aby se rally jela a nebyly pokud možno
žádné problémy.
Ve vašich statistikách lze vyčíst,
že přibližně tři ze čtyř závodů dojedete od startu až do cíle. V Hustopečích
jste ale ze dvanácti ročníků dojel jen
pětkrát. Nesvazuje vás přece jen víc
nervozita?
Na to se odpovídá těžko. Nedokážu
říci, proč tomu tak je, jestli je závod tak
náročný, nebo se jedná o nervozitu,
či o prostou souhru náhod. Havarovali jsme pouze jednou, v ostatních
případech se jednalo vždy o technické
problémy.

Vsaďte se, že s Fabií můžete
jezdit i pod čtyři litry
Z nejrůznějších médií je možné častokrát slyšet zprávu, že výrobci osobních aut
v posledních letech neuvádějí spotřebu pohonných hmot správně. Ve skutečnosti
má být podstatně vyšší. Milan Hrobař z Uherského Hradiště dokazuje,
že avizované hodnoty lze za určitých podmínek skutečně naměřit.
Je to přibližně rok, co si Milan Hrobař
koupil novou Škodu Fabia 1,2 TSI
66 kW Combi. Z technické dokumentace si vyčetl údaj, že auto má mít
kombinovanou spotřebu 4,7 l/ 100 km.
Zajímalo ho proto, jestli se jedná o reklamní trik, nebo o reálnou hodnotu.
,,Spotřebu auta sleduji od té doby, co
jsem poprvé usednul za volant, což
bylo před 24 lety. Domnívám se, že by
se měl člověk chovat co nejvíce šetrně
k přírodě a že zároveň může samozřejmě ušetřit. S Fabií jsem od loňského
července až do počátku letošního srpna

už najel 14 500 km s průměrem 4,7 l/
100 km, což přesně odpovídá tabulkovým normám,“ uvedl Hrobař.
Průměr je ovšem podle něj zatím ještě
nepřesný a bude ještě určitě malinko
klesat. „Auto si se spotřebou ještě pořád
sedá. Hlavně v prvním půlroce byla
proto spotřeba o něco vyšší, než je tomu
nyní. Prvních 2600 kilometrů, když byl
ještě tzv. syrový motor, jsem například
jezdil s průměrem 5 l/100 km. Nyní
už jezdím běžně za 4,48 l/100 km, a to
jezdím běžně přes město,“ upozornil.
Hrobař přitom eviduje už i dvě jízdy,

Při hustopečské rally měli fanoušci
možnost nahlédnout i do zázemí
jednotlivých závodníků. Třeba
Škoda Motorsport tady měla více
než deset mechaniků. Kolik lidí se
stará o auto vám?
(Se smíchem) Mám taky tým, který se
mnou na závody jezdí. Je tříčlenný, ale
rozhodně se nejedná o profesionály. Jsme
amatéři, takže pracujeme samozřejmě
v úplně jiných podmínkách. U nás je
rozhodující nadšení. Kluci, kteří se mnou
jezdí, jinak normálně pracují v dílně.
Co je na organizování rally
nejsložitější?
Řekl bych, že nejtěžší je získat
povolení na jednotlivé úseky cesty.
To je rok od roku těžší a těžší. Zatím
se nám to ale vždy nějak podařilo dotáhnout úspěšně do konce, tak snad se
nám bude dařit i v dalších letech. ‹‹

Milan Hrobař

kdy se dostal k hranici čtyř litrů na
100 kilometrů. „Zatím nejlepší spotřebu
3,8 l/100 km jsem dosáhl, když jsem jel
večer na jednu akci. Trasa byla dlouhá
35 km a vezl jsem jednoho přibližně
metrákového kolegu z práce. Uznávám,
že cesta byla relativně krátká, ale na
druhou stranu s velkým podílem cesty
po městě, protože jsem jel přes Uherské
Hradiště, byť bylo v době jízdy poloprázdné,“ vysvětlil.
Mnohem průkaznější údaj o spotřebě
auta možná proto poskytuje zatím druhý
nejlepší Hrobařův výsledek. „Zaznamenal jsem ho na trase z Uherského
Hradiště do Ostravy a zpět, což bylo
rovných tři sta kilometrů. Většinu cesty
jsem jel s manželkou. V tomto případě
jsem naměřil 4 l/100 km. Rozhodně
jsem přitom nejezdil nijak pomalu, ale
využíval jsem to, co povolují předpisy,“
upozornil řidič.“
Jak dosáhnout obdobných výsledků?
Uherskohradišťský řidič ochotně své
tajemství prozradil. „Recept je jednoduchý. Je nutné dodržovat plynulou
jízdu a pokud možno zbytečně nebrzdit!
Situace, které se dají předvídat, odbrzdím zásadně motorem. Důležité je tedy
sundat včas nohu z plynu a podřadit.
Hospodárná jízda není pomalá, ale musí
být plynulá. Existují spojlery, které mají
určitě vliv na spotřebu paliva. Projevuje se to ale hlavně u nákladních aut,
u osobních už méně. Rozhodující nejsou
různá zlepšovadla, ale element, co je
mezi sedadlem a volantem. Důležitý
je také kvalitní benzín, proto každému
doporučuji nakupovat palivo od prověřených čerpacích stanic. Když motor dostane, co potřebuje, a auto je v řádném
technickém stavu, tak pak z něj můžu
dostat to, co potřebuji pro změnu od něj
já,“ vysvětlil Hrobař. Navíc přidal ještě
jednu radu: „Vyhýbám se jízdě po dálnici. Jízda ve vysokých otáčkách s velkým
odporem vzduchu se totiž negativně
projevuje na spotřebě,“ dodal. ‹‹
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› představujeme

› představujeme

SILNÝ A VELKÝ
JAKO MeDVĚD.
TO JE NOVÝ KODIAQ!
Nové velké SUV značky ŠKODA se jmenuje Kodiaq.
Jméno vychází z medvěda žijícího na stejnojmenném
ostrově u jižního pobřeží Aljašky. Nový model byl oficiálně
představen 1. září v Berlíně, tento model zahajuje novou
ofenzívu v segmentu SUV.
Rozpoznávacím znakem vozů ŠKODA
je nadprůměrná nabídka místa v interiéru, která stanovuje měřítka ve třídě.
Kodiaq má délku 4,70 metru a šířku
1,88 metru – pro interiér maximum.
Na přání se poprvé nabízí toto SUV
dokonce i se třetí řadou sedadel. Díky
možnostem sklápění, podélného posunu
zadních sedadel a nastavení sklonu
opěradel se může interiér modelu
Kodiaq pružně přizpůsobit aktuálním
přepravním potřebám co do počtu osob
i množství zavazadel. S objemem 720 až
2065 l (při sklopených sedadlech po
strop) nabízí pětimístná ŠKODA Kodiaq
největší prostor pro zavazadla ve třídě.
Zákazník si může na přání objednat
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prvky, jako je vyhřívaný věnec volantu,
který přispívá k vysoké úrovni komfortu.
To platí i pro více než 30 Simply Clever
řešení, mj. ochranu hran dveří, elektricky ovládanou dětskou pojistku v zadních
dveřích nebo opěrky hlavy poskytující
oporu při spaní.
Interiér vozu ŠKODA Kodiaq působí výrazně a robustně a současně vítá cestující
přátelským charakterem. Podobně jako
u ostatních modelů značky ŠKODA je
nejen moderní a elegantní, ale odpovídá
i požadavkům kladeným na vůz SUV.
Každý detail ukazuje čistotu a preciznost, forma a funkce jsou ve zřejmém
souladu.
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› představujeme

Ovládání je Simply Clever,
logické a intuitivní.
Veškeré ovladače a funkce
jsou snadno dostupné
a intuitivně koncipované

Motory pro Škodu Kodiaq
Verze

1.4 TSI

1.4 TSI

2.0 TSI

Největší výkon [kW]

92

110

132

110

140

Největší toč. mom. [Nm]

200

250

320

340

400

Převodovky

6°man.

6° man, 6°DSG

7° DSG

6° man, 7° DSG

7° DSG

Pohony

4x2

4x2, 4x4

4x4

4x2, 4x4

4x4

Kombinovaná spotřeba

6,0

6,8

7,3

5,0

5,7

Zrychlení 0-100 km/h [s]

10,7

9,8

7,8

9,9

8,6

Přístrojová deska je navržena expresivně
a elegantně a sází především na přehlednost. Je rozdělena na dvě symetrické
zóny určené pro řidiče a spolujezdce.
Výrazné vertikální prvky, jako např.
čtyři velké výdechy ventilace, jsou
charakteristickým poznávacím znamením interiéru. Dva prostřední výdechy
obklopují rozměrný displej palubního
infotainment systému. Jeho hrany
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pokračují v horní části přístrojové desky a tvoří trapézovitý motiv, odkazující
na podobný detail na přední kapotě
modelu ŠKODA Kodiaq. Velký displej
je navržen v ušlechtilém designu připomínajícím sklo. Ovládání je Simply
Clever, logické a intuitivní. Veškeré
ovladače a funkce jsou snadno dostupné a intuitivně koncipované. Sedadla
jsou vyrobena z kvalitních materiálů

2.0 TDI

a při sezení poskytují řidiči i spolujezdci vysokou míru pohodlí.
ŠKODA Kodiaq si také vyzkoušela
Tour de France. Zde se poprvé předvedla veřejnosti v plné kráse i přesto,
že byla přelepena efektní fólií v červené, šedé a černé barvě. Kodiaq dovedl
do cíle peloton. Jednalo se o velice zajímavou podívanou, která budila zájem
přihlížejících. ‹‹
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› Fotoreportáž

› Fotoreportáž

Rally přilákala do Hustopečí
českou a slovenskou špičku
Více než 130 závodních aut nabídl již 12. ročník AGROTEC Petronas Syntium Rally
v Hustopečích. Pohledem fotografa vám nabízíme možnost připomenout si závod,
který skončil suverénním vítězstvím posádky Jan Kopecký – Pavel Dresler, hájící
zelenobílé barvy týmu Škoda Motorsport.
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› kde jsme pomohli

› kde jsme pomohli

Pane řediteli, můžete nám v kostce
přiblížit, jaké služby středisko
BETLÉM poskytuje?
Naším obecným posláním je pomáhat
lidem se zdravotním postižením. Pro
zajištění této pomoci poskytujeme
řádně registrované sociální služby, a to
ve třech obcích mikroregionu Hustopečsko. V Kloboukách u Brna máme
Domov Betlém pro 10 osob s těžkým
tělesným postižením a poskytujeme
tam také odlehčovací pobyty podobně
handicapovaným osobám a seniorům.
V Morkůvkách poskytujeme v Domově Narnie sociální služby a týdenní
a denní stacionář pro celkem 17 dětí
a mladých lidi s mentálním a kombinovaným postižením. V rozvoji našich
služeb pokračujeme i v nedalekých
Brumovicích, kde provozujeme malý
Domov Arkénie a Chráněné bydlení
Mirandie pro dospělé lidi s mentálním
postižením a autismem. A brzy k tomu
přibudou i sociálně terapeutická dílna
s aktivizačním centrem.

Jaké věkové kategorii se prioritně
věnujete?
Z již řečeného vyplývá, že naše
služby pokrývají širokou věkovou
škálu. Naši pomoc a podporu poskytujeme dětem i dospělým lidem,
tedy jak mladým, tak i seniorům se
zdravotním postižením. Klademe si
přitom za cíl vytvářet svým obyvatelům skutečný a bezpečný domov.
Domovem rozumíme takový způsob
soužití, který dává svobodu, volnost
a možnost seberealizace, je otevřený
změnám a zapojuje uživatele služby
aktivně do života společnosti. Společným cílem všech našich služeb
je poskytovat jejich uživatelům
takovou péči a podporu, která jim
umožní žít hodnotný a naplněný
život co nejvíce srovnatelný s životem jejich vrstevníků. Bez podpory
sociálně citlivých společností, jako
je AGROTEC, a. s., by to ovšem bylo
velmi složité.

Společnost AGROTEC vám výrazně
pomohla se zakoupením nové Škody
Octavia Combi. Pro jaký účel ji
budete využívat?
Předně chci říci, že se společností
AGROTEC máme už dlouholeté velmi dobré vztahy. Už mnohokrát nám
pomohla a nynější pomoc při pořízení Škody Octavia je pokračováním
této spolupráce. Nové auto jsme už
moc potřebovali, protože jsme až
dosud jezdili už s hodně vysloužilým
vozem Škoda Fabia na který už při
delších cestách nebylo spolehnutí.
Nové auto bude určeno pro individuální cesty obyvatelů ze všech našich
Domovů a také pro potřeby našich
pracovníků, když jezdí na různé
porady a školení, a to často i do zcela
jiných krajů naší vlasti. A že na sobě
naše nová Škoda Octavia nese
oznámení „Pořízeno s podporou
AGROTEC a. s.“, je nám velkou ctí
a radostí. ‹‹

I handicapovaní lidé mají právo
na kvalitní život
Už více než čtvrt století pomáhá lidem, kteří nejsou z nejrůznějších důvodů sami
schopni se o sebe postarat, Diakonie Českobratrské církve evangelické. Na jižní Moravě
má nezastupitelné místo v Kloboukách u Brna, kde tamnímu středisku BETLÉM šéfuje
Petr Hejl. Ředitel velmi oceňuje pomoc poskytovanou společností AGROTEC a spočívající
především v pravidelné finanční podpoře. Letos navíc společnost AGROTEC Diakonii ČCE
velmi pomohla s pořízením nového auta.
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› křížem krážem

› křížem krážem

Již bezmála sedm
století se nad
Šumavou vypínají
mohutné zdi Kašperku,
vybudované panovníkem
Karlem IV.

hrad kašperk
a boubínský prales
Stát: Česká republika
Kraj: Jihočeský
Turistický region: Šumava

Kia je zaujala prostorem
a spolehlivostí
Jeden víkend měla možnost zkoušet jízdní vlastnosti nové Kia Ceed SW
Miluše Zapletalová, která uspěla v soutěži pořádané společností AGROTEC.
Společně s rodinou vyrazila na druhý konec republiky a auto důkladně prověřila.
Miluše Zapletalová zná značku Kia
velmi dobře. Několik let totiž využívala
jiný vůz této jihokorejské firmy. „Měli
jsme osm let Kia Rio, takže se pro mne
nejednalo úplně o krok do neznáma,“
přiznala určitou zkušenost výherkyně,
která přesto ale upozornila na množství
odlišností. „Kia Rio bylo jen malé auto,
Ceed je podstatně větší a vybavenější.
Prověřili jsme ho jízdou dlouhou téměř
tisíc kilometrů, která vedla až na Šumavu,“ upřesnila trasu.
Úspěšná výherkyně ocenila funkčnost
vozu. „Byl naprosto spolehlivý a navigace fungovala také na jedničku. S těmito
vlastnostmi jsme byli určitě spokojení.
Tento typ auta s výbavou, jakou jsme
měli k dispozici, bych proto klidně
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doporučila nejen svým známým,
ale hlavně rodinám s dětmi. V autě
byl totiž dostatek místa na sezení,
což nebývá vždy u všech automobilek
samozřejmé,“ upozornila.
Zapletalovi měli k dispozici verzi
Combi. „To bylo výhodné, protože
jsme mohli využívat velký a pohodlný
kufr,“ doplnila výherkyně, která ve
srovnání se svým stávajícím vozem
našla jen jedno negativum. „Jedinou výtku bych měla k ‚živosti‘ auta.
Máme přibližně rok novou Škodu
Rapid Spaceback, a tak jsme mohli
s rodinou oba vozy srovnávat. Osobně
nám sedl Rapid víc, protože je takový
vitálnější,“ přiznala s tím, že auto
řídila nejen ona, ale i její manžel.

Výherkyně auta
paní Miluše Zapletalová

V království
hlubokých lesů
Ta svěžest ve vzduchu je cítit už
v otevřeném okně projíždějícího auta.
Statisíce stromů zde totiž vytvářejí
unikátní klima, kvůli němuž na Šumavu
každoročně vyrážejí davy turistů. Lákadel je zde nepřeberné množství. My
vám k návštěvě doporučíme alespoň
dvě z nich – hrad Kašperk a Boubín.
Jako kdybyste se najednou ocitli v pohádce. Tak si budete připadat, pokud se
vydáte na nejvýše položený královský
hrad v Čechách. Již bezmála sedm století se nad Šumavou vypínají mohutné
zdi Kašperku, vybudované panovníkem
Karlem IV. jako pojistka proti nejrůznějším lapkům a lupičům. Tehdejší lesy

jich byly plné. Český král proto Kašperk
nechal postavit jako strážný hrad
dohlížející na bezpečnost obchodníků
a poutníků na tzv. Zlaté stezce. Pokud
se dnes vydáte na jeho chátrající arkýře,
naskytne se vám úchvatný pohled na
velkou část Šumavy z výšky téměř devíti
set metrů nadmořské výšky. Nemusíte
se přitom ani vybavit dalekohledem,
abyste z něj například viděli nedaleký
Pustý hrádek, pozůstatek předsunutého
opevnění hradu, ležícího přibližně čtyři
sta metrů od vašeho stanoviště. Kašperk
je dobře zachovanou zříceninou gotického hradu, o kterou se nevedly žádné
restituční spory. Už od roku 1616 je
totiž v majetku města Kašperské Hory,
které jej přesně před čtyřmi stoletími
odkoupilo od královské koruny jako
zchátralý.

nejrůznější bizarnosti. Prales doslova
uslyšíte dýchat. Pokroucené kmeny
a propletené kořeny na vás budou
působit dojmem, že každou chvíli se
začnou kolem vás rojit lesní skřítci, víly
či párek čertů. Při troše představivosti je
pak dokážete i spatřit… Světově známý
prales je vyhlášenou národní přírodní
rezervací již od poloviny 19. století
a zaujímá rozlohu připomínající satana
- 666 hektarů. Kolem centra pralesa
vede naučná stezka „Boubínský prales“,
začínající u Boubínského jezírka. Trasu
dlouhou necelé čtyři kilometry dokáže

zvládnout téměř každý. Pokud by přesto
někoho unavila, je možné si cestou odpočinout na jedné z osmi zastávek, které
stezku lemují. Ti zdatnější mohou ještě
zamířit na sedm kilometrů vzdálenou
horu Boubín, neodmyslitelný symbol
Šumavy, tyčící se do výšky 1362 m
nad mořem. Přístup na vrchol, kde je
uložena vrcholová kniha, je možný po
modré značce z Kubovy Huti nebo ze
Zátoně. Z Vimperka a z Volar vedou
k vrcholu červené značky. Po žluté
značce se na vrchol dostanete ze Včelné
pod Boubínem. ‹‹

Ještě větší tajemno a mystika vás čekají,
pokud se vydáte do Boubínského pralesa. Stromy staré až čtyři sta let zde rostou bez lidského zásahu. Les je přesto,
nebo možná právě proto, zdravější a zajímavější než všechny ostatní hvozdy
České republiky. Uvidíte, jak ze starých
pařezů vyrůstají nové stromy, vytvářející
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N-senzor vysílá
k porostu paprsky,
které jsou citlivé na
jeho zabarvení. Tmavší
zelená signalizuje více
chlorofylu a současně
i více dusíku v biomase.

N-senzory ISARIA
pro variabilní hnojení
N-senzory ISARIA od firmy Fritzmeier jsou ideálním
prostředkem ke zvýšení výnosu, kvality zrna a současně
úspoře hnojiv. Při hledání nových technologií není mnoho
možností, které by nabízely tolik výhod současně.
Pomocí N-senzorů můžeme podle
stavu porostu okamžitě měnit dávku
hnojiva. Rostliny se na různých
místech v poli vyvíjejí různě, proto
i jinak reagují na přísun živin.
Díky N-senzorům tak dostanou
tolik živin, kolik skutečně spotřebují
pro dosažení optimálního výnosu.
To je princip práce všech N-senzorů. ISARIA navíc dokáže zohlednit neúrodná místa na poli, která
neumožní správný vývoj rostlin
ani při dostatečné výživě. Tam, kde
rostliny z různých důvodů nemohou
vyšší dávku dusíku využít, se dávka
naopak sníží. Tím se dosáhne navíc
úspory hnojiva a současně se šetří
životní prostředí.
Jak N-senzory ISARIA pracují?
N-senzor vysílá k porostu paprsky,
které jsou citlivé na jeho zabarvení. Tmavší zelená signalizuje více
chlorofylu a současně i více dusíku v biomase. Světlejší zabarvení
naopak jeho nedostatek. N-senzor
zjistí aktuální situaci v daném místě
a informaci předá okamžitě počítači
rozmetadla nebo postřikovače, který
upraví dávku hnojiva. Mapa půdního
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potenciálu může navíc tuto dávku
posunout směrem nahoru nebo dolů.
Kompletní zadání k hnojení může
připravit agronom v kanceláři včetně
zakreslení informací a změn do
půdních map. Traktorista pak na poli
pouze spustí připravené zařízení.
Čím jsou N-senzory ISARIA
specifické?
ISARIA používá 4 vlnové délky
v oblasti 660 (červená) až 780 nm
(infračervená). To umožňuje pracovat
se dvěma vegetačními indexy, a tím
vyhodnotit a reagovat na 2 růstové
parametry. Jeden je index IBI – biomasa = zapojení porostu, druhý IRMI
– zabarvení = příjem N. Biomasa se
měří v ranějších vývojových stádiích,
cca EC 28-30, příjem N od EC 30 až
po kvetení EC 60-65. Toto umožňuje
flexibilnější a delší nasazení ISARIE.
Ostatní N-senzory pracují s jedním
Indexem, čímž je jejich využití omezeno. Ostatní výrobci jsou zaměřeni na
postupné vyrovnávání porostu v rámci
pole. Toto je smysluplné u malých
výměr, kde jsou i rozdíly v půdních
podmínkách menší. U větších honů

(např. od 50 ha výše = často v ČR)
jsou i rozdíly v půdních typech, strukturách, zásobeních živinami a vodním režimu větší. Větší utužení půdy
na souvratích nebo místa trvalého
zamokření nelze jednoduše vylepšit
změnou dávky dusíku. Zvyšování dávky N bez ohledu na potenciál místa
může přinést více problémů než užitku. Proto je účelné hnojení on-line
kombinovat s půdním potenciálem,
případně výnosovým potenciálem.
Cílem každého hnojení je, aby dodané

hnojivo rostliny maximálně využily
a aby nedocházelo ke zbytečným
ztrátám. V místech negativních pro
vývoj rostlin ISARIA naopak dávky
snižuje, aniž by se to projevilo na
výnosu.
ISARIA není jen N-senzor
Podle map půdního potenciálu může
zařízení aplikovat P, K i jiné živiny.
V tomto případě se variabilně
dávkuje podle mapy a pozice stroje.
ISARII lze využít i na růstové regu-

látory a desikanty. Fritzmeier vyvinul spolu s Technickou univerzitou
v Mnichově tzv. „absolutní modus“
pro hnojení N v ozimé pšenici. Jeho
předností je, že není třeba před nastavením zařízení kalibrovat. Ušetří se
tak čas na začátku práce.
N-senzory ISARIA jsou testovány
v ČR ve spolupráci s ČZU Praha
a MENDELU v Brně. Paralelně běží
testování při PU v Nitře. Při testech
byly vyhodnocovány různé ukazatele,

jako výnos, obsah dusíkatých látek,
rozložení zón půdního potenciálu
na zkušebních pozemcích a další
parametry.
Díky zvýšení výnosu a zlepšení
kvality zrna, případně úspory hnojiva
(podle historie a vyhnojení polí) lze
s N-senzory dosáhnout velmi dobrého
ekonomického výsledku.
Kompletní zařízení ISARIA se tak
zaplatí již při použití v jedné sezóně
na 700–750 ha. ‹‹
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› pohledem ženy

S koňmi cestuje po Evropě
speciálně postaveným Ivecem
Žen za volantem nákladního vozu je i v roce 2016 stále jako šafránu.
Dagmar Šalková z Ostravy je přitom přesvědčena, že kvalitní náklaďák se řídí lépe
než osobní auto. Ví, o čem hovoří. Už několik let totiž brázdí silnice několika
evropských zemí s Iveco Eurocargo, kterým převáží až šest parkurových koní současně.
Jak dlouho už řídíte nákladní auto
a proč jste usedla za jeho volant?
S tímto vozem jezdím už čtyři roky
a proč jsem ho začala řídit? Na to je
jednoduchá odpověď. Obě moje děti
Tina a Jakub jezdí závodně parkur
a musejí se na závody nějak dostat.
Udělala jsem si proto řidičský průkaz
na nákladní auto a navíc i zkoušky
pro přepravu zvířat, abych jim mohla
koně převážet.
Kde se závody vašich dětí konají?
Jezdím s autem po celé České republice. Častokrát vyjíždím i do zahraničí, konkrétně do Polska, Slovenska,
Rakouska a Itálie. Nejdelší cestu jsem
absolvovala asi do Itálie, která obnášela
18 hodin jízdy.
To asi nařídíte ročně poměrně dost
kilometrů…
Úplně přesně si evidenci nepíši,
ale ročně najezdím s tímto vozem
až 15 tisíc kilometrů.
Už se vám stalo, že byste kvůli
technické poruše na nějaké závody
nedojela?
Za čtyři roky, co toto auto máme, se
nám jen jednou stalo, že jsme nedojeli
na závody. Vyjeli jsme a u Olomouce
na benzínce jsme zjistili, že nám teče
vepředu voda. Máme servis v Horní
Suché, proto jsme je kontaktovali.
Servisák nám řekl, abychom se raději
otočili a přijeli. Ještě ten den jsme proto měli auto v opravě. Zjistili, že se jednalo pouze o nějaké těsnění. Určitě ale
bylo lepší se vrátit, přece jen jsme jeli
do Rakouska, a kdyby nám to prasklo
někde za hranicemi, ani nedomýšlet.
Na druhý den to bylo opraveno.
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Jaké vlastně máte zkušenosti se
servisem AGROTEC a. s. v Horní
Suché, do kterého s autem jezdíte?
Se servisem jsem maximálně spokojena, kdykoliv se vyskytne jakýkoliv
náznak problému, okamžitě ho řeší.
Občas si připadám jako VIP klient,
protože mi závady opraví většinou na
počkání.
Musela jste už na silnici čelit nějaké
nevypočitatelné situaci?
Mám za sebou defekt levého předního
kola. Stalo se mi to na dálnici u Brna,
když jsem se vracela s dcerou ze závodů v Rakousku. Byla neděle a velké
vedro. Podívala jsem se na hodinky
a byla jedna hodina, říkala jsem si
fajn, za dvě hodiny budeme doma.
Najednou rána jak z děla, rupla mi
levá přední pneumatika. Auto se stalo
v ten moment složitě ovladatelné. Vjela jsem přitom krajem do vedlejšího
jízdního pruhu, kde právě projíždělo
osobní auto. Okamžitě jsem sundala
nohu z plynu a nechala auto dojet ke
krajnici, kde zastavilo. Pneumatika
pak byla roznesená přibližně na kilometrovém úseku.
Nezranila jste se přitom?
Nám v autě se nic nestalo a potěšilo
mne, že byli všichni v pořádku i v tom
osobním autě. Jediný následek střetu
byl ten, že měli ohnuté zrcátko. Volala
jsem samozřejmě okamžitě policii
a musím říct, že jak mají na dveřích nápis Pomáhat a chránit, tak to
skutečně platilo. Ještě než jsem stačila
s operátorkou domluvit, už stáli
za mnou s autem a sbírali zbytky
pneumatiky. Rychle dorazilo
i auto s varovnou šipkou. Než přijel
servis, sundali rezervní pneumatiku,
a tak už za půldruhé hodiny od defektu jsem opět pokračovala v cestě.
Při vašich jízdách převážíte koně,
máte během jízdy přehled,
jak cestování snášejí?
Na tomto autě hodně oceňuji to, že
bylo sestrojeno přímo na převoz koní.
V kabině auta tak máme například kameru, díky níž přesně víme, jak koně
snášejí cestu a zda se jim náhodou
něco nepřihodilo. Takže přehled mám
po celou dobu.

Na tomto autě
hodně oceňuji to,
že bylo sestrojeno
přímo na převoz
koní. V kabině auta
tak máme například
kameru, díky níž
přesně víme, jak
koně snášejí cestu.
Máte tam i dostatek prostoru pro
sebe a své děti?
Auto je opravdu perfektně postaveno.
Využíváme ho proto nejen k jízdě, ale
i k přespávání. Máme tam kuchyňku,
posezení i sprchu. Komfort si zkrátka
vozíme s sebou. Pro nás je to značka
ideál.

Občas ano, ale není to vždy pravidlem. U nás je to rozdělené tak, že já se
o koně starám, dcera a syn jezdí a manžel to rozhoduje. Dělá totiž rozhodčího
na závodech. Občas se na nich potkáme, ale rozhodně to není pravidlem.
Častokrát rozhoduje úplně někde jinde,
než kam jedeme my.

Jak se vám vlastně řídí velké auto?
Iveco Eurocargo se mi řídí líp než
osobák. Mám přehled z vrchu, velký
volant, a jsem proto maximálně spokojená.

Takže u koní je celá vaše rodina.
Prozradíte, jaký máte zatím největší
rodinný úspěch?
(Po chvilce váhání) Strašně nerada se
tím chlubím, ale jsem bývalou mistryní
Československa v parkuru. Dcera soutěží v kategorii mladí jezdci (18–21 let)
a loni byla druhá v České republice. ‹‹

Už jste zmiňovala své děti,
co manžel, ten s vámi nejezdí?
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› Kalendář akcí

Kam vyrazit na podzim
Svátek koní ve Vilémově / 2. 10. 2016
Přijďte se potěšit pohledem na krásu koní a užít si podzimní
neděli v areálu zemědělské společnosti ZS Vilémov. Na dopoledne jsme přichystali komentovanou přehlídku koní, v pravé
poledne projde obcí Vilémov tradiční průvod kočárů a jezdců na koních a odpoledne bude na třech kolbištích probíhat
různorodý program. Návštěvníci uvidí vozatajské parkury,
soutěž v manipulaci s kládou, skokové ukázky, dětskou jízdu
zručnosti, ukázku drezúry, westernový trail, dámy v sedle
a jako zlatý hřeb odpoledního programu čeká na návštěvníky
šavlová jízda. A to zdaleka není všechno. Svou motoshow
pobaví diváky desetinásobný mistr republiky v motokrosu
Miroslav Lisý, svou neskutečnou sílu předvede Strongman
Radek Paták, vystoupí mažoretková skupina RONDO – dvojnásobné mistryně Evropy, k vidění bude jízda na čtyřkolce
spojená s ukázkou práce čtyřkolek Jiromoto. Součástí akce
bude také výstava zemědělské techniky CASE IH.
Pořadatelé myslí i na děti, které se budou moct svézt na
ponících nebo na čtyřkolkách, opět zde bude Dětská farma
a skákací hrad či výstava hospodářských zvířat z chovu
ZS Vilémov.

Český mejdan rádia Impuls / 15. 10. 2016
Obří pódium, ohromující projekce, více než desítka velkých pěveckých hvězd a moderátoři Rádia
Impuls! Oslavte s nejposlouchanějším rádiem v zemi českou a slovenskou muziku během pětihodinového koncertního maratonu! V pražské O2 aréně nebudou chybět Chinaski, No Name, Michal
David, Dalibor Janda, Miro Žbirka, Petr Kolář, Janek Ledecký, Peter Nagy, Vašo Patejdl, Ilona
Csáková, Jelen, Leona Machálková a další. Akci moderují Vlasta Korec a mistr hudebních omáček
Petr Vondráček. Pořadatelem akce jsou Rádio Impuls, Stratex Communication a Bestsport.
Vstupenky jsou k dostání v prodejní síti Ticketportal.

Udělejte radost dětem
Cirkus Jo-Joo se letos vydal na velkou tour Slovenskem, Moravou a východními
Čechami. Do vybraných měst zavítá s bohatým programem na motivy filmu
Madagaskar. V průběhu představení uvidíte výcvik poníků, opic, tygrů sibiřských,
pum amerických, papoušků Ara, řadu plazů či krokodýla nilského. Z artistiky
skvělé a rychlé vystoupení na létající hrazdě, žongléry, fakíry, unikátní vystoupení
s názvem Klíčník artista, který jakoby postrádal klouby a kosti. Dokáže se naskládat do akvária 60x60x60cm. Dále akrobacii na volném drátu, práci s diabolem
a řadu dalších vystoupení. Kromě toho uvidíte zvířecí hvězdy oblíbeného
slovenského seriálu TV JOJ ZOO.
26. 9.–2. 10.		
3. 10.–9. 10.		
10. 10.–16. 10.		
17. 10.–23. 10.		
24. 10.–30. 10.		
31. 10.–6. 11.		
7. 11.–20. 11.		
21. 11.–27. 11.		
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Uherské Hradiště
Přerov
Prostějov
Olomouc
Moravská Třebová
Vysoké Mýto
Hradec Králové
Nymburk

Agrotec a. s.
Brněnská 74
693 01 Hustopeče
tel. | +420 519 402 111
e-mail | info@agrotec.cz
web | www.agrotec.cz

