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Vážení přátelé,
 
do ruky se vám dostává poslední 
letošní číslo A magazínu, který vás 
průběžně informuje o dění uvnitř 
společnosti, nabízí pohled vás zá-
kazníků i zaměstnanců. 

Letošní rok byl jako červenou nití 
protkán výstavbou showroomu 
v Modřicích u Brna. Mnozí z vás se 
na jeho slavnostní otevření přijeli 
podívat a radovat se s námi nad 
jeho zprovozněním. Za to vám chci 
osobně poděkovat a věřím, že jsme 
se v těchto reprezentativních prosto-
rách neviděli naposled. 

Akcí, kde jsme se mohli blíže poznat, 
bylo samozřejmě mnohem více. Stačí 
vzpomenout například AGROTEC  
Petronas Syntium rally Hustopeče či 
Kolo pro život. Na obě tyto akce při-
jely tisíce návštěvníků, kteří se vraceli 
domů obohaceni o sportovní zážitky 
a s vírou, že se do Hustopečí za rok 
opět vrátí, což nás opravdu velmi 
potěšilo.
Vstupujeme do nového roku s nadějí, 
že bude ještě v něčem lepší, přínosněj-
ší, že zvládneme, co jsme měsíce od-
kládali, či konečně dokážeme, k čemu 
jsme se doposud neodhodlali. Doufám 
přitom, že pro společnost AGROTEC 
i nadále zůstanete inspirací, partnery 

a kamarády. Přijměte proto přání 
krásného prožití vánočních svátků 
a úspěšného vstupu do nového roku, 
taky pevné zdraví, stálou práci a štěstí 
na každém kroku.

Martin Rada 
předseda představenstva   
společnosti AGROTEC

›  úVODNíK

VyhrajtE autO  
Na CElý VíKEND

a/ 18 
b/ 22
c/ 26

1/  KOliK aut s pOhONEM  
Na CNG Má pEKařstVí 
a CuKrářstVí sáZaVa 
Z laNšKrOuNa?

a/ 4. února 
b/ 11. února 
c/ 18. února

2/  KDy sE V rOCE 2017  
usKutEčNí hlaVNí  
ZáVOD hustOpEčsKéhO 
sKáKáNí aGrOtEC? 

a/ 32 km/hod. 
b/ 36 km/hod. 
c/ 40 km/hod.

3/   jaKOu ryChlOst  
DOKážE VyViNOut  
traKtOr t5.120  
s EMisNí NOrMOu tiEr4B?

Auto s plnou nádrží, se kterým budete moci vyrazit, kamkoliv 
budete chtít. Taková je cena pro tři vylosované výherce, kteří správně 
zodpoví tři naše soutěžní otázky. 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. ledna 2017. Zároveň se 
těšíme na vaši návštěvu v našich autosalonech v Břeclavi, Hustope-
čích a nově i v Modřicích u Brna. 

sOutěžtE 
s NáMi!

Výherci z minulého čísla jsou: Jiřina Smetanová, Lucka Pokorná, Kamila Světlíková

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

strOjE NEw hOllaND sE  
při sKliZNi KuKuřiCE OsVěDčily
Traktory tj. T7.315 Heavy Duty 
a T5.120 společně s řezačkou FR780 
dosáhly velmi hospodárných výsled-
ků. Kontrolní sklizeň zároveň ukázala, 
že se vyplatí správně vytížit soupravu.

ÚspoRná řezačka 
Pouhých 0,596 litru paliva na 1 tunu 
řezanky spotřebovala sklízecí řezačka 
FR780 při sklizni kukuřice na farmě 
Zemos a. s. Velké Němčice. Řezačka 
přitom byla v provozu bezmála 15 ho-
din a sklizeň byla spojena se školením 
obchodníků. Čas práce se spuštěným 
adaptérem a zatíženým řezacím bub-
nem činil 8:38 minut. Za uvedenou 
dobu řezačka sklidila  
1784 tun řezanky z plochy 40,9 ha 
a řekla si o 1074 litrů paliva. Prů-
měrná spotřeba paliva na hektar 
tak činila 26,3 litru, a to při výnosu 
43,6 tuny/ ha. Nebýt zastavování 

na souvrati a postupného střídání 
všech 15 obchodníků, mohla být 
přitom spotřeba ještě nižší.

Důležitá je vytíženost
Řezanku odvážely: traktor T5.120 
s dvounápravovým návěsem a T7.315 
Heavy Duty s tříosým návěsem bez 
náplatek. Traktor T5.120 měl spo-
lečně s návěsem hmotnost 20 tun, 
která přesně odpovídala maximální 
homologované užitečné hmotnosti. 
Pod řezačku se otočil 33krát a odvezl 
přitom 295,8 tuny řezanky. Hmotnost 
převezeného nákladu činila 44 % 
celkové hmotnosti soupravy. Přeprava 
1 tuny řezanky na 1 km tak vyšla na 
0,00187 litru paliva, což je pro předsta-
vu 13 x méně než malý panák či méně 
než 5 haléřů v cenovém vyjádření.
Traktor T7.315 Heavy Duty dosáhl 
horšího ekonomického výsledku, 

neboť neměl návěs odpovídající 
jeho výkonu. Jeho celková homo-
logovaná hmotnost soupravy je 
49 tun, do návěsu se ale vešlo pouze 
14 tun řezanky. Jezdil tak nevytížený, 
protože průměrná hmotnost sou-
pravy činila jen 38,2 tuny. Hmotnost 
nákladu pak dosahovala pouze 37 % 
celkové hmotnosti soupravy. Spotřeba 
paliva na tunu přepravené řezanky 
na jeden kilometr činila u T7.315 
zhruba stejně jako u T5.120, kon-
krétně 0,00193 litru, a to přesto, že 
dle údajů z DLG má traktor T7.315 
výrazně nižší měrnou spotřebu 
paliva než traktor T5.120. Vyplynulo 
z toho, že pokud tedy chcete provo-
zovat hospodárně traktor v dopravě, 
musíte jej maximálně vytížit, odložit 
nepotřebné závaží a obecně využívat 
pokud možno traktory s plynulou 
převodovkou. ‹‹

úVODNíK 
Pour féliciter 2017     3 

KalEiDOsKOp 
Stroje New Holland se při sklizni kukuřice osvědčily  5

FOtOrEpOrtáž  
AGROTEC a. s. otevřel nový autosalon   18

KDE jsME pOMOhli 
AGROTEC a. s. opět podpoří Hustopečské skákání  20 

KřížEM KrážEM 
Nejvyšší hora Moravy láká návštěvníky i přes drsné podnebí  21

VsaďtE sE 
Traktor T5.120 vyjede i největší převýšení v ČR   25

pOraDNa
Optimalizace nákladů ušetří velké peníze    26

›  OBsah 

                                             Magazín pro příznivce společnosti AGROTEC 
AGROTEC a. s., Brněnská 74, 693 01, Hustopeče  |  +420 519 402 111  |  info@agrotec.cz  |  www.agrotec.cz
Neprodejné. Produkce, design, realizace / MAFRA, a. s.

magazín 

ZiMa 2016

rEpOrtáž 
Máme v Brně  
moderní autosalon  
strana  6

přEDstaVujEME 

Když se lakýrnictví  
stane i koníčkem 
strana  15

DO DEtailu  
Nové Daily Euro 6 
mění kabinu v kancelář 
strana  22

aKtiVNě  
s aGrOtEC a. s. 
Závodní auta se proháněla 
po brněnském výstavišti 
strana  11

pOhlED  
ZáKaZNíKa 

IVECO se jim osvědčilo 
s pohonem na CNG  
strana  8

pOhlEDEM žENy 
Jezdit na koni je adrenalin, 
traktor reaguje přesně  
na zadané pokyny  
strana  23



a MaGaZíN  |  ZiMa 2016  |  6 a MaGaZíN  |  ZiMa 2016  |  7

›  rEpOrtáž

Společnost AGROTEC se může 
pochlubit nálepkou nejmodernější 
autosalon značek Škoda a Kia v Brně. 
Unikátní je zejména architektonický 
koncept automobilky KIA, který je 
v současné době jediným v České 
republice, jenž je vytvořen v designu 
RED CUBE! 

„Koncept Red Cube, který je výrazem 
interiérově vzdušeného dealerství, 
postupně zavádíme v celé Evropě. 

V České republice jej mohou návštěv-
níci vidět zatím jen u společnosti  
AGROTEC v Modřicích u Brna.  
Je laděn do korporátních červeno- 
stříbrných barev a věříme, že je více 
vstřícný k zákazníkům,“ je přesvěd-
čen prezident Kia Motors Czech  
Jae Woo Yim.
Zkrátka nepřicházejí ani zájemci 
o vozy značky Škoda. Od kvalifikova-
ných odborníků se mohou dozvědět 
všechny poznatky o nových modelech 

této automobilky a jsou schopni vám 
sestavit výbavu doslova šitou na míru. 
Majitelé aut značek ŠKODA a KIA 
navíc mohou využít dobu nákupu 
v nedalekém obchodním centru 
Olympia k provedení servisu, údržby 
nebo umytí a vyčištění automobilu. 
Nemusí přitom řešit problémy, jak 
se ze servisu do nákupního centra 
či zpět dostanou. Tento odvoz totiž 
zajišťujeme v obou směrech pro 
všechny členy vaší rodiny. ‹‹

PRODEJ  
ŠKODA/KIA 

DůlEžIté KOntAKty sERvIs  
ŠKODA/KIA 

pO–pá / 8–18 
sO / 9–18 
NE / 9–16

prODEj šKODa 548 210 280 
prODEj Kia 548 133 850 
sErVis šKODa 548 211 031 
sErVis Kia 548 210 692

pO–pá / 7–18 
sO / 9–18 
NE / 9–16

MáME V BrNě MODErNí autOsalON
Nový showroom společnosti AGROTEC dokáže uspokojit všechny  
zájemce o vozy KIA a ŠKODA. V nových prostorách vítáme  
zákazníky 7 dnů v týdnu, a to jak u prodeje, tak i u servisu.

›  rEpOrtáž
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›  pOhlED ZáKaZNíKa
›  pOhlED ZáKaZNíKa

iVECO sE jiM OsVěDčilO  
s pOhONEM Na CNG
Pekařství a cukrářství Sázava z Lanškrouna patří mezi tradiční oblíbené dodavatele chleba,  
běžného, jemného i bezlepkového pečiva, zákusků a dortů, nad kterými se doslova sbíhají sliny. 
Společnost přitom klade důraz na zákazníky, pro něž se snaží udržet trvale příznivé ceny svých 
výrobků. Jak prozradil vedoucí logistiky Petr Kouba, daří se jí to díky úspoře nákladů.

Máte téměř celý vozový park CnG 
vozidel, proč jste se rozhodli právě  
pro tento druh pohonu? 
Z celé naší flotily rozvážkových  
a referenčních vozidel, která před-
stavuje 23 vozů, je kromě 1 dieselové 
VW Caddy vše s pohonem na CNG. 
K přechodu na tento způsob pohonu 
nás z větší části přivedla ekonomická 
stránka. 

takže hlavním důvodem přechodu 
na CnG byla snaha ušetřit na  
cestovních výdajích? 
Přesně tak. Na myšlenku využívat  

tento pohon pro naše vozidla nás 
přivedla tíživá ekonomická situace 
po roce 2008, kdy se hledaly veškeré 
možné úspory. 

jak jste s CnG spokojen, splňuje  
vaše představy? 
První dva roky provozování vozidel 
s tímto pohonem, což bylo od prosince 
2009, kdy jsme zakoupili první vozidlo 
IVECO Daily 65 C14G, byly ve znamení 
zkoušky a seznamování se s těmito vozi-
dly. V tomto období jsme měli zapůjčené 
i konkurenční vozidlo MB Sprinter 
50 CNG, to jsme však po nespokojenos-

ti s výkonem po ujetí pár zkušebních 
kilometrů vrátili. Zůstali jsme tak až do 
dnešních dní věrni IVECO Daily. První 
roky nás provázely technické problémy 
v podobě praskání hlav a výfukových 
svodů, což jsme řešili ve spolupráci 
s vedením servisu AGROTEC a. s. 
v čele s panem Musilem, kteří se tomuto 
problému plně věnovali a pomohli nám 
problémy operativně řešit. Díky tomu 
nás provozování vozidel s tímto poho-
nem neodradilo, objednali jsme další 
vozidla s důvěrou ve vylepšení technic-
kých parametrů, což se postupně ukázalo 
jako dobrá volba. 
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pokud byste měl možnost znovu se 
rozhodovat, zvolil byste opět tento 
druh pohonu?
Jak jsem již zmínil, po roce 2008 
jsme stáli před velkým rozhodnutím, 
jak se vypořádat s ekonomickou 
situací. Byly dvě volby, buď zdražit 
zákazníkům naše výrobky, což jsme 
samozřejmě nechtěli, nebo najít 
úspory v jiných resortech. Pořízení 
vozidel s tímto pohonem a naší vlast-
ní plničky nám pomohlo k tomu, 
že jsme nebyli nucení zákazníkům 
zdražit naše výrobky. 

Máte i vlastní CnG stanici, proč jste 
se ji rozhodli provozovat? 
Důvod byl jednoduchý. V roce 2009 

nebylo nikde v našem okolí možné 
natankovat CNG.  Byli jsme nuceni 
si s novým autem pořídit i vlastní 
čerpací stanici. 

využívají vaši CnG stanici výhrad-
ně řidiči vašich vozů, nebo slouží 
i veřejnosti?
I s čerpací stanicí to byl postupný 
vývoj. V prvopočátku, kdy jsme měli 
dvě vozidla, jsme měli pouze čerpací 
stanici bez databanky s přímým 
plněním. Nákup dalších vozidel nás 
vedl k využití první databanky, pak 
k zakoupení silnějších kompresorů 
v kombinaci s databankou a od roku 
2012 vlastníme čerpací stanici se 
samoobslužným výdejním stojanem, 
což nám umožnilo nabídnout prodej 
i smluvním partnerům. Tuto službu 
po našich dobrých zkušenostech 
vyzkoušeli i jiní zákazníci, kteří 
u nás tankují a jsou našimi věrnými 
klienty i v této službě. Dnes již máme 
34 smluvních zákazníků. 

v zimě mají mnozí řidiči problém 
s nastartováním dieselových  

motorů, jaké zkušenosti máte  
u aut na CnG?
Zimy jsme se opravdu báli, ale po 
prvních zkušenostech musím říct, že 
i v zimě je tento způsob pohonu spo-
lehlivý. Problémy mohou nastat při 
plnění, ale to jen v případě, že mráz 
klesne na -25 °C. To je ale v našich 
podmínkách ojedinělé a navíc se 
i s tímto umíme vypořádat. 

jak hodnotíte spolupráci se společ-
ností aGRoteC, co se týče nákupu 
vozidel, popř. s jejich servisováním?
Spolupráce se společností AGROTEC 
týkající se prodeje je dobrá, zřídka 
kdy bojujeme s dlouhými dodacími 
lhůtami, cenovými nabídkami, což je 
asi těžko ovlivnitelná partie. Servis 
běžně využíváme smluvní místní. 
V případě jakýchkoli závažnějších 
problémů se ale obracíme na servis 
v Olomouci a vedení servisu v čele 
s panem Musilem, se kterými vše 
řešíme k plné spokojenosti. Tímto 
bych chtěl poděkovat celému týmu 
AGROTEC a. s. za vstřícné jednání 
a dobrou spolupráci. ‹‹

›  pOhlED ZáKaZNíKa›  pOhlED ZáKaZNíKa

ZiMy jsME sE OpraVDu 
Báli, alE pO prVNíCh  
ZKušENOstECh MusíM 
říCt, žE i V ZiMě jE  
tENtO ZpůsOB  
pOhONu spOlEhliVý. 

ZáVODNí auta sE prOháNěla 
pO BrNěNsKéM VýstaVišti
Celý pavilon Z a jeho nejbližší okolí si na brněnském výstavišti 
počátkem listopadu pronajala na tři dny společnost AGROTEC 
pro již 2. ročník AGROTEC SPORTLIFE RALLY SHOW. 
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›  aKtiVNě s aGrOtEC a. s.

Akce plná závodních zážitků a testů 
byla součástí mezinárodního sportov-
ního veletrhu SPORT Life. 
V pátek si mohli návštěvníci vyzkou-
šet své znalosti týkající se pravidel 
silničního provozu. „Připravili jsme 
pro ně počítače s testy, které se sklá-
dají u řidičských zkoušek. Po jejich 
skončení dostal účastník vyhodnocení 

a mohl se také podívat na otázky, 
které špatně zodpověděl. Takto si totiž 
člověk své chyby nejlépe zapamatuje,“ 
je přesvědčen organizátor akce Martin 
Novák.
Zájemci si mohli vyzkoušet také nára-
zový trenažér, což kupodivu zajímalo 
nejvíce mládež. Velkou pozornost 
sklidily také speciální brýle. Jedny 

›  aKtiVNě s aGrOtEC a. s.

OslOVili jsME partu 
NaDšENCů, KtEří  
pOřáDají OKruhOVý 
šaMpiONát KlasiCKýCh 
spOrtOVNíCh  
a ZáVODNíCh VOZů

svému nositeli navozovaly pocit, že je 
pod vlivem 2,4 promile alkoholu, 
druhé, že právě vykouřil marihua-
novou cigaretu, a třetí nedostatek 
spánku. K vidění byl také řez Škodou 
Octavií a model Formule student. 
Unikátní možnost projet se ve vozech 
autoškoly pak měli i ti, kteří zatím 
nevlastní řidičské oprávnění.  

K dispozici měli vozy značky KIA 
a ŠKODA. „Správní chlapi“ se navíc 
mohli projet na traktorech NEW 
HOLLAND a STEYER. 
V sobotu už najížděla do areálu 
výstaviště závodní vozidla rally. 
„Letos jsme trať postavili trochu 
rychlejší než loni a jezdci si navíc 
mohli projet vodní příkop. Nebylo 

auto, které by to nezkusilo,“ kvitoval 
povedenou novinku Novák. Na zá-
vodníky čekaly dvě etapy, dopo-
lední a odpolední. Čas mezi nimi 
vyplnila autogramiáda TOP jezdců. 
Ani v tomto případě neopomenuli 
pořadatelé na veřejnost. „Zájemci 
o svezení v závodním autě se mohli 
na facebooku zúčastnit soutěže, 

Závodní auta se návštěvníkům 
představila v pavilonu Z  
brněnského výstaviště.

Ještě před zahájením závodů 
poskytli pořadatelé závodníkům 
všechny potřebné informace  
na velkoplošném plátně.
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a pokud byli vylosováni, mohli si pro-
jet trať v pozici spolujezdce,“ upřesnil 
organizátor akce s tím, že všichni 
účastníci vydrželi jezdit téměř až do 
setmění.
V neděli na zájemce o motorismus 
dýchla historie. „Oslovili jsme partu 
nadšenců, kteří pořádají okruhový 
šampionát klasických sportovních 
a závodních vozů PENRITE CLASSIC 

CUP. Přestože nám počasí nepřálo, 
protože nám celý den s přestávkami 
propršel, dorazilo 21 vozidel. Jejich 
posádky byly nadšené, že si mohly 
ještě prodloužit sezónu,“ upozornil 
Novák.  Pro pořadatele to ale zna-
menalo spoustu práce. Jelikož se 
jednalo o nízké speciály, bylo potřeba 
sobotní trať přestavět a vyčistit. Přesto 
vznikaly zajímavé situace, kdy se 

jezdci s historickými vozy na suchých 
závodních pneumatikách strefovali 
mezi sudy a oplocení. Nutno říci, 
že někteří s tím měli plné ruce práce. 
V odpolední části si pak účastníci dali 
menší závod – Závod pravidelnosti, 
který se jel na 2 a 2 kola. O vítězi 
přitom nerozhodoval nejrychlejší 
čas, ale nejmenší rozdíl mezi oběma 
dosaženými časy. ‹‹

›  aKtiVNě s aGrOtEC a. s. ›  přEDstaVujEME

jak dlouho pracujete ve společnosti 
aGRoteC a jak jste se do této spo-
lečnosti vlastně dostal?
V AGROTEC a. s. pracuji už 24 let. 
Dostat se tehdy do něj byl dost velký 
problém. Mě tehdy přijali díky tomu, 
že jsem měl za sebou jako autolakýr-
ník roční praxi v brněnské Tatře.

kdybyste se dnes mohl opět rozhod-
nout, co budete dělat, zvolil byste 
stejnou práci?

Lakýrnictvím se zabývám už od svých 
patnácti let, přesto mě pořád baví. 
Můžu říci, že i po tolika letech je stále 
i mým koníčkem. Kdybych se měl 
tedy opět rozhodovat, asi bych volil 
stejně, a to přesto, že dnes existuje 
velmi pestrá škála možností. 

čeho si na své práci nejvíc vážíte? 
Možná to bude znít zvláštně, ale na 
své práci si vážím hlavně toho, že ji 
můžu vykonávat ve firmě, jakou je 

KDyž jE laKýrNiCtVí  
NEjEN praCí, alE i KONíčKEM

Práce lakýrníka v sobě skrývá hodně alchymie. Namíchat správný odstín barvy,  
kterou je potřeba aplikovat na nové díly havarovaných vozů, totiž není ani přes moderní 
technologie pouze prací počítače, ale vyžaduje to pozorné lidské oko a jeho zručné ruce.  
Obojího se dostává Miroslavu Trávníkovi, který již čtvrt století zachraňuje nejrůznější  
plechové miláčky v servisu ŠKODA v Hustopečích.

AGROTEC. Mám tady totiž možnost 
neustále se zdokonalovat a rozvíjet 
v řemesle. Myslím si, že v malých fir-
mách bych takové příležitosti neměl. 
 
Co „nejlepšího“ jste zatím lakoval? 
Největším zážitkem je pro mne lako-
vání veteránů, ke kterým mám velmi 
blízko. Rád proto navštěvuji jejich 
srazy. Když pak na některém z nich 
uvidím svou práci, vždy to ve mně 
zvedne adrenalin. 
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›  přEDstaVujEME›  přEDstaVujEME

pracujete v nejmodernější lakovně.  
je podle vás schopná pokrýt úplně 
každý požadavek kladený na tuto 
práci? 
V Hustopečích máme moderní lakov-
nu, kde se můžeme pustit do osob-
ních, ale i do nákladních aut všech 

velikostí. Lakování nákladních vozů 
je ale hodně náročné. Za tu dobu, co 
pracuji ve společnosti AGROTEC, 
jsem měl tu čest pracovat na různých 
kamionech, traktorech a lodích. Nej-
většími stroji, které jsem lakoval, byly 
autobus a jeřáb.
 
aGRoteC chystá modernizaci 
lakovny v Břeclavi. Co od tohoto 
kroku očekáváte?
Na tuto práci jsou kladeny velmi 
vysoké nároky, které se navíc neustále 
zvyšují. Obstát v tvrdé konkurenci tak 
mohou jen ti nejlepší s prvotřídním 
vybavením. Břeclav si proto určitě 
zaslouží nové vybavení, aby i nadále 
patřila mezi špičku ve svém regionu.

jak se podle vás změnila práce  
v lakovně od doby, kdy jste v ní  
začínal s dnešní dobou?
Je to obrovský rozdíl. V dřívější době 
byl velký problém namíchat přesný 
odstín barvy, protože se vše děla-
lo ručně. Na druhou stranu ale na 
autech nebyla ani zdaleka tak pestrá 
škála barev jako nyní. Dnes mají 
vozy složité a náročné odstíny. Bez 
pomoci počítačů bychom je neměli 
šanci vůbec připravit. Ani počítač 
ale není úplně dokonalý. Občas je 
potřeba odstín dolaďovat optickým 
pohledem. Správně nalakovaný díl 
musí být ve výsledku nerozeznatelný 
od těch ostatních, které už na autě 
jsou. ‹‹

Za tu DOBu, CO praCuji VE spOlEčNOsti aGrOtEC,  
jsEM Měl tu čEst praCOVat Na růZNýCh KaMiONECh, 
traKtOrECh a lODíCh. NEjVětšíMi strOji,  
KtEré jsEM laKOVal, Byly autOBus a jEřáB.

DNEs Mají VOZy  
slOžité a NárOčNé 
ODstíNy. BEZ pOMOCi 
pOčítačů ByChOM jE 
NEMěli šaNCi VůBEC 
připraVit.
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›  FOtOrEpOrtáž

aGrOtEC a. s. OtEVřEl NOVý autOsalON
Slavnostní otevření nového autosalonu společnosti AGROTEC v Brně nebylo  
jen o autech, ale hlavně o zábavě pro celou rodinu. Návštěvníci si mohli například  
vyzkoušet svou sílu, zručnost nebo se bavit uměním kouzelníka.  
Vrcholem dne plného soutěží byla tombola o horské kolo.

›  FOtOrEpOrtáž
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›  KDE jsME pOMOhli

pOMáháME spOrtOVCůM, aGrOtEC 
Opět pODpOří hustOpEčsKé sKáKáNí 
O týden dříve než před rokem se mohou fanoušci atletiky těšit na  
Hustopečské skákání AGROTEC s podtitulem Memoriál olympijské  
vítězky Mileny Hübnerové. Proč k posunu došlo a na jaká jména se můžeme  
letos těšit, se dozvíte od organizátora závodu Zbyňka Hádera.

„Hustopečské skákání se uskuteční 
v sobotu 4. února 2017. Termín jsme 
museli upravit vzhledem ke kolizím 
v termínové listině. Kvůli brzkému 
termínu halového mistrovství Evropy 
v Bělehradu bude totiž halová sezóna 
kratší než obvykle,“ vysvětlil šéf sou-
těže změny s tím, že hlavnímu závodu 
bude opět předcházet souboj žactva, 
který se uskuteční ve čtvrtek 2. února.
Pořadatelé Hustopečského skákání  
AGROTEC již nyní začínají ladit star-
tovní listinu. 
„Zájem o start v Hustopečích už proje-
vilo několik závodníků z první desítky 
olympijských her a halového MS, takže 
se máme na co těšit. Teď například jed-
náme s italskými závodníky, kteří mají 
u nás silnou podporu fanoušků. Věřím 
také, že se domluvíme s nejlepšími čes-
kými skokany Jardou Bábou a Míšou 
Hrubou. Nevíme, jestli už bude povo-
len start ruským závodníkům. To by 
samozřejmě hodně ovlivnilo startovní 
listinu. Její definitivní podoba bude 
proto známa až těsně před samotným 
závodem,“ upozornil Háder.
Velký otazník zatím visí nad startem 
showmana Gianmarca Tamberiho, 
který se zranil na jednom ze závodů 
Diamantové ligy a od té doby nezávo-
dí. „Domluvili jsme se, že  pokud se 
rozhodne skákat v hale, tak určitě bude 
startovat v Hustopečích. Má na zdejší 
halu jen ty nejlepší vzpomínky a rád by 
se sem vrátil. Vždyť jeho loňský vítězný 
výkon 238 cm byl nejlepším světovým 
halovým výkonem roku,“ popsal aktu-
ální stav ředitel závodu.
Pořadatelé tradičně nezapomínají na 
velká sportovní jména. Loni Memo-
riál zaštiťoval švédský výškař Patrik 
Sjöberg, letos chtějí připomenout 
slavnou gymnastku Věru Růžičkovou, 

která v roce 1948 na olympijských 
hrách v Londýně vybojovala pro  
Československo zlatou medaili  
v soutěži družstev žen. „Zatím nám  
to nezávazně přislíbila,“ doplnil Háder.
Hvězdné obsazení mají mít nejen závo-
dy dospělých, ale i mládežníků. „Hus-
topečské skákání je pověstné tím, že se 
k nám sjíždějí nejlepší závodníci mlá-
dežnických kategorií z Moravy a Čech. 
Věřím, že to bude stejné i v nadcháze-
jícím ročníku a že se přitom neztratí 
ani naši zástupci, kteří letos vybojovali 
na Evropských hrách dětí pět umístění 
v první desítce. Sobotní závody dorostu 
a juniorů jsou navíc s mezinárodní 
účastí a už teď nám potvrdili svou účast 
závodníci ze Slovenska, Velké Británie 

a Kataru. Odhaduji, že v hustopečské 
hale se divákům představí kolem sto 
padesáti mladých skokanů do výšky,“ 
předpovídá startovní pole šéf soutěže.
Uspořádat takhle rozsáhlý sportovní 
závod vyžaduje podle pořadatelů nejen 
hodně úsilí, ale i dostatečné zázemí. 
„Spolupráce se společností AGROTEC 
nám přináší jistotu silného partne-
ra, který nás podrží a my můžeme 
v klidu připravovat nejen letošní ročník 
Hustopečského skákání, ale s klidem 
se dívat i do budoucnosti. Na oplátku 
chceme i my být nejen pro společnost 
AGROTEC, ale i pro všechny sportov-
ní fanoušky jistotou, že uvidí vždycky 
prvotřídní světovou výškařskou show,“ 
dodal Háder. ‹‹

›  KřížEM KrážEM

Mohutné funění a pot řinoucí se po tvářích i zádech cyklistů. To jsou průvodní znaky 
těch, kdo se rozhodli zdolat devítikilometrovou cestu na vrchol Pradědu z odpočívadla 
Hvězda. Více než šestisetmetrové převýšení dá zkrátka každému zabrat. Přesto na  
nejvyšší horu Moravy každoročně zamíří touto cestou hodně návštěvníků.

Ve středověku ho nazývali Keilicht-
ská Sněžná hora, později byl znám 
jako Niská Sněžka. Oba tyto názvy 
vyjadřují, proč je Praděd považován 
za nejdrsnější horu, co se podnebí 
v Česku týče. Průměrná roční teplota 
totiž na ní nepřesahuje 1 °C. Každý, 
kdo se proto na túru, ať již pěší, nebo 
cyklistickou vydá, by měl být dobře 
vybaven oblečením. 
Pokud se dokážete dostat až na vrchol 
hory, čeká vás v případě příznivé-
ho počasí nádherný výhled. Spatřit 
můžete nejen Beskydy, ale i Krkonoše, 
Vysoké Tatry i polské roviny. 
Snad právě pro tyto okouzlující sce-
nérie je Praděd vyhledáván turisty už 
od počátku minulého století. Morav-
skoslezský sudetský horský a turistický 
spolek proto na jeho vrcholu postavil 
v letech 1903–1912 více než třicetime-

trovou rozhlednu připomínající starý 
gotický hrad. Nazval ji tehdy podle 
vládnoucího rodu Rakouska-Uherska 
Habsburgwarte. Za druhé světové 
války turistika poklesla a přejmeno-
vání rozhledny na Adolf-Hitler-Turm 
odradilo i poslední české zájemce. Ti 
se Pradědu vyhýbali i proto, že na něm 
vyrostla tzv. Poštovní chata, kterou 
museli postavit totálně nasazení zajatci 
z Ruska, Československa a Polska.
Není divu, že rozhledna zchátrala 
a v roce 1959 se úplně zřítila. Turistům 
se nádherný výhled do krajiny opět 
otevřel až po výstavbě 162 metrů vyso-
kého televizního vysílače, který nabízí 
vyhlídku do krajiny z výšky 80 metrů. 
Vidět je z něj i nejvyšší tuzemskou 
horu Sněžku a při velmi dobré viditel-
nosti i Nízké Alpy v Rakousku.
Na Praděd se můžete dostat hned  

několika cestami, a pokud nejedete  
autem či autobusem, dá vám každá 
z nich pořádně zabrat. Nejčastěji 
využívaná trasa je označená zelenou 
turistickou značkou. Vede od Kar-
lovy Studánky přes Hvězdu a chatu 
Ovčárna a je celá vyasfaltovaná. Spíše 
pro pěší je určena desetikilometrová 
červená stezka vedoucí od Červe-
nohorského sedla. Turisté se mohou 
vydat i po modré stezce z Koutů nad 
Desnou. Ale vzhledem k tomu, že čtr-
náctikilometrová trasa má převýšení 
800 metrů, je určena jen pro opravdu 
fyzicky dobře vybavené lidi.
Pokud se už na vrchol Pradědu do-
stanete, nezapomeňte se rozhlédnout 
nejen do krajiny, ale i kam šlapete. Na 
vrcholu hory je totiž umístěn hraniční 
kámen Řádu německých rytířů a vra-
tislavských biskupů z roku 1721. ‹‹

hOra praDěD

Lokalita: Hrubý Jeseník
Výška: 1492 metrů
Zajímavost: Pod jeho vrcholem  
je historická hranice Moravy a Slezska

NEjVyšší hOra  
MOraVy láKá  
NáVštěVNíKy i přEs 
DrsNé pODNEBí
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přestože farmářství hodně usnadňu-
jí moderní stroje, jde stále o hodně 
náročnou práci. jak moc je složité 
obhospodařovat 50 ha půdy? 
Na této rozloze hospodaříme společně 
s mým otcem, a protože jsme oba ze-
mědělstvím „postižení“, je to pro nás 
krásná výzva, při které oba zvládáme 
ještě další zcela odlišné pracovní 
aktivity. I když občas je to fakt masakr 
(s úsměvem).

vaše farma kyprův mlýn se může 
honosit tím, že je ekologická.  
Co vás k tomuto zaměření vedlo? 
Mám pocit, že mi to někdo tam shora 
prostě postavil do cesty v době studia 
na Mendelově univerzitě a už to nešlo 
jinak. Dnes je to dvanáct let, co takto 
hospodaříme, a čím dál víc mě to 
baví. Je krásné vidět, že to jde dělat 
s ornou půdou jinak. Člověka to nutí 
pořád přemýšlet a opravdu hodně 

Aplikace nové DAILY BUSINESS 
UP mění řidičův chytrý telefon nebo 
tablet na rozhraní propojené s jejich 
novou Daily, která mu umožňuje na-
prosto efektivní využití jeho mobilní 
pracovní stanice. Nová DAILY  
BUSINESS UP je chytrý nástroj,  
který se chová jako asistent řízení, 
který poskytuje návrhy ke snížení 
spotřeby paliva v reálném čase díky 
systému Hodnocení jízdního stylu 
(DSE) a vyhledává trasy optimalizo-
vané pro užitková vozidla s aplikací 
Sygic Profesionální navigace. Zajišťuje 
rychlý a snadný přístup k informacím 
o vozidle díky interaktivnímu uživa-
telskému manuálu. V případě potřeby 
zajišťuje přímé napojení na IVECO  
Non Stop Asistenci, asistenční a odta-
hovou službu, která funguje 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu a může kontak-
tovat profesionální a specializovanou 
servisní síť IVECO. 

Nová DAILY BUSINESS UP zajišťuje 
nejmodernější rozhraní pro média 
a funkce chytrých telefonů. S funkcí 
Management telefonu může řidič 
používat veškeré funkce svého tele-
fonu od přijímání příchozích hovorů 
a vytáčení čísel z jejich telefonního 
seznamu nebo ze seznamu posledních 
volaných čísel přes přístup do oblí-
bených seznamů po textové zprávy 
a kalendáře. 

Nová aplikace od IVECO je chytrý 
nástroj i pro majitele vozidel, protože 
zastává funkci jejich obchodního asis-
tenta. Ulehčuje management vozové-
ho parku díky snadnějšímu plánování, 
dispečinku a sledování pracovních 
úloh systémem Sygic Fleetwork. 
Usnadňuje management efektivity vo-
zidla díky praktickým nástrojům, jako 
jsou rozšířená palubní deska, karta 
vozidla a harmonogram plánu údržby. 

jEZDit Na KONi jE aDrENaliN, 
traKtOr rEaGujE přEsNě  
Na ZaDaNé pOKyNy

NOVé Daily EurO 6 MěNí KaBiNu  
V DOKONalOu KaNCElář

Někdy je až neuvěřitelné, co některé ženy dokážou  
za pouhý jeden den stihnout. Iva Zadražilová dokáže  
na mateřské dovolené pracovat na farmě Kyprův mlýn,  
jezdí pracovat na částečný úvazek do firmy a k tomu  
se ještě stará o dva malé „nezbedy“. 

Iveco představilo na IAA 2016 v Hannoveru novou Daily Euro 6. Jedná se o první  
lehké užitkové vozidlo, které činí z konektivity v kabině opravdový profesionální  
pracovní nástroj, a to díky nové revoluční aplikaci DAILY BUSINESS UP.

sledovat, jak se matička příroda vyvíjí 
a jak se mi to odrazí na poli. 

pokud se nepletu, věnovali jste se 
zpočátku pouze rostlinné výrobě. 
proč jste se rozhodli zabývat se 
i chovem zvířat? 
Zvířata tu původně byla také, ale pak 
jsme se z časových důvodů na mnoho 
let zabývali jenom rostlinnou výro-
bou. Když jsme pak začali hospodařit 

Kompletní karta vozidla je dostupná 
online i offline s veškerými údaji, jako 
je identifikační kód, celkový nájezd, 
motorové hodiny a hladina paliva na 
dotykovém displeji.

Nová Daily Euro 6 každým dnem 
přináší bezkonkurenční výkon s no-
vými a silnými motory s obsahem 
2,3 a 3,0 litru, které vyvíjí až 205 hp 
a 470 Nm, představující vrcholové 
hodnoty pro tuto řadu. Pokročilé 
technologie hnacího ústrojí přináší 
další až 8procentní úsporu paliva 
v porovnání s předchozím modelem. 
Nízkými náklady na údržbu a opra-
vy díky prodlouženým servisním 
intervalům a odolným dílům může 
být dosaženo dalších až 12 % úspor. 
Kabina je ještě tišší než u předchozích 
modelů, hluk byl snížen o 4 decibely, 
což zlepšuje akustiku vozidla a rozpo-
znávání zvuku o 8 %. ‹‹

›  DO DEtailu ›  pOhlEDEM žENy
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Jak tedy motor F5C s emisní normou 
Tier4B funguje? Jedná se o čtyřválcový 
motor o objemu 3,4 litru s elektronicky 
řízeným vstřikováním CommonRail se 
čtyřmi ventily na válec (oproti dvě-
ma ventilům u předchozí generace). 
Do motoru je pomocí EGR přisáváno 
pouze snížené množství recyklova-
ných plynů, maximálně 10 % oproti 
15–25 %, které jsou běžné u modelů 
konkurence. To spolu se sníženým 
obsahem motoru snižuje nároky na 
chlazení recyklovaných plynů a tím 
i na spotřebu paliva. Protože motor 
přisává jen omezené množství spalin, 
snižuje se jen částečně teplota hoření, 
a nevzniká tak velké množství sazí 

(pevných částic). Proto do systému 
není potřeba zařazovat filtr pevných 
částic, který motor „dusí“ a vyžaduje 
regeneraci, komplikuje tak provoz trak-
toru a zvyšuje provozní náklady stroje.
Uživatelům strojů tato technologie 
přináší v průměru o 6 % vyšší kroutící 
moment při stejném výkonu, a tedy 
nižší otáčky motoru. Kroutící moment 
se zvýšil o 5 %, takže není potřeba tolik 
řadit a hlavně je motor díky snížené-
mu procentu recyklovaných plynů 
znatelně živější. Stroj se rychleji vrací 
do požadované pracovní rychlosti, 
a zvládne tak za den více práce. Motor 
přitom umožňuje dosahovat rychlosti 
až 40 km/h.

A protože jsme tohle všechno chtěli do-
kázat v praxi, rozhodli jsme se vystavit 
novou T5.120 a starší T5.115 přímému 
souboji v náročném terénu. Nejvyšší 
možné převýšení nabízí Jeseníky, kon-
krétně devítikilometrová cesta z odpo-
čívadla Hvězda až nahoru na Praděd. 
Nevyděsilo nás ani přes 600 metrů 
převýšení, které nás po cestě čekalo.
Jak to všechno dopadlo? T5.120 se 
hned od samého začátku ujala vedení 
a bez sebemenšího problému cestu 
zvládla, „Stopatnáctka“ neměla ani 
náznakem šanci, přes veškerou snahu 
obsluhy dorazila do cíle na druhém 
místě. První „stodvacítka“ byla v cíli 
o pěkných 36,8 vteřin rychleji. ‹‹

›  VsaďtE sE

VsaďtE sE, žE traKtOr t5.120  
VyjEDE BEZ prOBléMů i NEjVětší  
přEVýšENí V čr
New Holland představil novou řadu traktorů středního výkonu  
pod označením T5. Ty disponují motorem emisní normy Tier4B  
s výkonem 117 koní. Při stoupání přesto nemají žádné potíže. 

›  pOhlEDEM žENy

ekologicky, chov zvířat z toho tak 
nějak logicky vyplynul. Vrátili jsme 
se proto k němu, a to ve vší parádě 
(se smíchem). Máme tady skot, ovce 
a také koně. Podotýkám samozřej-
mě, že pouze v rozsahu odpovídající 
výměře farmy. 

Můžete popsat, jak vypadá váš  
běžný pracovní den? 
Zajímavé je slovo „běžný“. Vzhledem 
k tomu, že jsem nyní mamka dvou 
úžasných kluků (2 roky a 5 let), tak je 
to hlavně starost o ně. Mám v podsta-
tě dva druhy tzv. běžných dnů, jeden 
je spojen se zaměstnáním a druhý 
s farmou. Na mateřské dovolené totiž 
stále pracuji na částečný úvazek ve 
firmě ABCERT AG v pozici ředitelky, 
kde se zabývám certifikací biopotra-
vin. Můj den vypadá tak, že přijedu 
do kanceláře nebo na kontrolu, jindy 
absolvuji jednání na Ministerstvu 
zemědělství. Když tyhle povinnosti 
nemám, tak popadnu kluky a jedeme 
orat. Pokud se seče tráva, tak vez-

mu chlapce a jedeme sekat, obracet 
nebo nahrnovat. Velmi podobné je to 
v době setí. Nezapomínáme samo-
zřejmě ani nakrmit zvířátka. V tomto 
kolotoči jsem si přitom vyšetřila vždy 
dva oblíbené dny v týdnu, kdy se plně 
věnuju jenom dětem. Jezdím s oběma 
plavat a cvičit a prostě máme čas 
jenom pro sebe. 

vnímáte farmaření jako svou práci, 
nebo je to pro vás i smyslem života? 
Co pro vás znamená nejlepší odrea-
gování? 
Vzhledem k tomu, že jsem máma, 
tak určitě smyslem života jsou ti moji 
dva rošťáci. Troufám si ale říci, že 
i ekozemědělství. Tu práci fakt miluju 
a rozhodně je to pro mě i odreago-
vání. Například jsem letos začala 
s agroturistikou a přiznám se, že na 
konci srpna už jsem měla malou 
krizovku z těch všech návštěv, byť 
se lidem u nás opravdu líbí a já zase 
miluju, když to u nás žije. Fakt jsem 
ale utíkala na pole, abych nikoho 

klidně celý den neviděla, a tam jsem 
si podmítala. Večer jsem pak zase byla 
schopná fungovat. 

vlastníte traktor new Holland,  
cítíte se lépe v jeho kabině,  
nebo spíš v sedle koně? 
Záleží na úhlu pohledu. V traktoru, 
který mám od společnosti AGROTEC, 
jsem jako doma. Je to pro mne opravdu 
jistota a troufám si tvrdit, že v něm 
zvládám hodně náročné situace a te-
rény. Když zatočíte volantem, zatočíte, 
pokud přidáte plyn, jedete rychleji, 
zmáčknete knoflík a zvedne se hydrau-
lika. Na koni jezdím teprve pár let, a to 
je pro mě vždycky adrenalin. Ta ne-
předvídatelnost toho, co může každou 
chvíli přijít, je veliká. Chcete se rozjet, 
kůň se ale zrovna pase, chcete zastavit, 
jenže on se právě poleká probíhající 
srnky a mete tryskem, chcete, aby 
zvedl nohu, a on se prostě ani nehne. 
Mám proto o to větší radost, když se 
po každé zdárné vyjížďce z ohrady 
vrátím zpět na dvůr domu. ‹‹

VZhlEDEM K tOMu, žE jsEM 
MáMa, taK určitě sMyslEM 
žiVOta jsOu ti MOji DVa 
rOšťáCi. trOuFáM si alE 
říCi, žE i EKOZEMěDělstVí.
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› pOraDNa – pMC KONtraKty 

Celkové náklady vlastnění tvoří ne-
jen pořizovací hodnota vozidla,  
ale především náklady na jeho 
provoz. Hlavní položky provozních 
nákladů jsou náklady na pohonné 
hmoty, mzdu řidiče a náklady spoje-
né s plánovanou údržbou a opravami 
vozidel. Ve spolupráci se společností 
IVECO jsme připravili balíček služeb 
ELEMENTS. To znamená, že jsme 
schopni připravit servisní balíček 
pro vozidla DAILY, EUROCARGO, 
STRALIS i TRAKKER, s provozem 
vozidel ve městě, v regionu, na dálni-
ci i v terénu. Systém zahrnuje služby 
od plánované údržby až po záruku 

stoprocentní provozuschopnosti 
vozidla. Délka smlouvy se může po-
hybovat od 2 do 8 let, s libovolným 
ročním nájezdem kilometrů.
Základem systému ELEMENTS je 
plánovaná údržba. Znamená to,  
že součástí každé smlouvy jsou 
úkony plánované údržby a zákazník 
si může libovolně vybrat z dalších 
služeb, například opotřebitelné 
součásti, to znamená, že jsou ve 
smlouvě zahrnuty výměny spojky 
a brzdových komponentů – brzdové 
desky, kotouče. Dále může být sou-
částí kontraktu záruka DRIVE LINE 
(hnací řetězec) nebo plná záruka na 

celé vozidlo. Tímto způsobem jsou 
zcela eliminovány nenadálé nákla-
dy způsobené závadou některého 
komponentu vozidla. Tím se stávají 
náklady na opravy a údržbu fixní 
a předvídatelné. Se smlouvou  
ELEMENTS máte jistotu posky-
tovaných služeb nejen u nás ve 
společnosti AGROTEC, ale ve všech 
2000 autorizovaných servisních bo-
dech IVECO po celé Evropě. 
Plánování nákladů servisu umožní 
přepravní firmě lepší kontrolu nad 
výdaji. Ušetří tak čas i peníze a zbaví 
spousty starostí, které jsou s řešením 
faktur za opravy. Kvalitně servisova-
né vozidlo je navíc mnohem spoleh-
livější a má i nižší spotřebu paliva. 
To všechno sníží celkové náklady na 
vlastnictví. 
Novinka letošního roku STRALIS 
TCO2 CHANPION je zaměřena na 
úsporu celkových nákladů vlastnění 
(TCO) a také na snížení produkce 
CO2. Současně s pořízením tohoto 
vozidla získává zákazník kompletní 
balíček služeb zahrnující další služby 
jako například Garance mobility, 
palivové poradenství, které zahrnuje 
přímý vztah mezi zákazníkem a spe-
cialistou IVECO na úsporu paliva 
s cílem identifikovat potřeby pro 
výcvik řidiče k úsporám paliva. ‹‹

OptiMaliZaCE NáKlaDů  
ušEtří VElKé pENíZE

Celkové náklady vlastnění – často označované zkratkou TCO  
(z anglického Total Cost of Ownership) – tvoří nejdůležitější část nákladů  
dopravních společností, a jejich případné snížení tak může mít značný vliv  
na celkovou ekonomiku firmy. Sledování a optimalizace těchto nákladů  
proto získávají stále větší význam.

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