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Abarth 124 Rally

Škoda Octavia: Nové, roční nebo ojeté?

Zemědělská technika = srdeční záležitost

› úvodník

Vážíme si Vaší důvěry a děkujeme za ni.
Užijte si vůni Vánoc, pohodu a klid. Přejeme Vám šťastný
nový rok a těšíme se v něm na další spolupráci.

soutěžte
s námi!
VYHRAJTE DÁRKOVÝ BALÍČEK
Z KOLEKCE ABARTH!
Na své si tentokrát přijdou milovníci závodních aut a motoristického sportu. Soutěžíme totiž o dárkový balíček z kolekce Abarth!
Na cenu se mohou těšit tři vylosovaní, kteří správně zodpoví naše
tři soutěžní otázky. Stačí, když budete pozorně číst náš časopis,
neboť v něm najdete všechny odpovědi. Poté navštivte webové
stránky http://www.agrotec.cz/a-magazin-anketa, vyplňte požadované kontaktní údaje a uveďte správné odpovědi. Napište nám
i hodnocení našeho magazínu a připojte svůj názor. Soutěž končí
11. února 2018.

1/ Kolikáté narozeniny
slavil v říjnu 2017
autosalon AGROTEC
v Modřicích?
a/ třetí
b/ první
c/ páté

2/ Kde poprvé startoval
AGROTEC Czech Abarth
Team s novým vozem
Abarth 124 Rally?
a/ Barum Czech Rally Zlín
b/ Rally Vsetín
c/ nový vůz se ještě závodů
neúčastnil

3/ Jak se jmenuje program,
v němž si lze vybrat roční,
mírně ojeté či starší
bazarové vozy zn. Škoda?
a/ Škoda+
b/ Škofin
c/ Škoda auto

Výherci z minulého čísla jsou: Petr Havránek; Aleš Odehnal; Vladimír Oprchal
Najdete nás
na sociálních sítích

agrotec.cz

@agrotecgroup

agrotec group

agrotec a. s.

Vážení přátelé,
v rukou právě máte poslední číslo
A magazínu roku 2017, který je platformou pro vzájemné sdílení informací
o dění uvnitř společnosti. Přináší
pohledy Vás, našich zákazníků,
ale i zaměstnanců z celé skupiny
AGROTEC.

době velice zaměřujeme. Nezapomínali
jsme ani na naši společenskou odpovědnost. Opět jsme měli příležitost
potkávat se na akcích, které jsme
přímo organizovali nebo podporovali – zejména v oblasti kultury, sportu
a společenského dění. Významnou
součást naší podpory tvoří také charitativní činnost.

Rok 2017 přinesl dynamický růst naší
ekonomiky a tím pádem i výrazný
nárůst poptávky po službách, které
poskytujeme. Velice si cením toho,
že i nadále jste v této hektické a dynamické době zůstali našimi věrnými
zákazníky a že se prokázalo, že mí
kolegové na jednotlivých pracovištích
dokáží tuto situaci zvládat dle Vašich
přání a požadavků. Důležitým parametrem pro nás zůstává kvalita poskytované služby, na niž se v současné

Rád bych Vám popřál hrdé vykročení
do nového roku 2018. Chci Vás osobně
ujistit, že cesta vysoké kvality poskytovaných služeb a budování vzájemných
přátelských vztahů pro nás zůstává
prioritou i v následujících obdobích.
Velice si vážím důvěry, kterou dostáváme od Vás, čím dál většího počtu
zákazníků, a jako významný a spolehlivý zaměstnavatel si cením i důvěry
získané od našich zaměstnanců.
Vstupme do nového roku s nadějí,

že bude ještě lepší, přínosnější,
že zvládneme, co jsme měsíce
odkládali, a konečně dokážeme,
k čemu jsme se doposud neodhodlali.
Skutečně neváhejme a naplňujme své
sny a přání. Pevně věřím, že budování přátelského prostředí a vzájemné
podpory ve skupině AGROTEC bude
i nadále inspirací pro nás pro všechny.

Martin Rada
Generální ředitel
společnosti AGROTEC
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Zajímalo Vás
Milí čtenáři,

Představujeme

pohledem ženy

fotoreportáž

Abarth 124 Rally
láska na první pohled
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Rozhovor s prodejkyní
zemědělské techniky
strana 24

Salon v Modřicích
slavil 1. narozeniny
strana 16

aktivně
s agrotec a. s.

Křížem krážem

pohled zákazníka

Je libo kvalitní
stavební stroj?
strana 19

Unikátní odtahové
vozidlo na míru
strana 9

Rally show do třetice
a zase nově
strana 11

velice si vážíme Vašich postřehů,
které se týkají našeho magazínu.
Těší nás, že ho pročítáte pozorně,
a zajímají nás Vaše reakce na témata,
jež Vám přinášíme. Chtěli bychom
Vám poděkovat za slova chvály, moc si
takového hodnocení ceníme. Zároveň
bychom Vás rádi utvrdili, že Vaše dopisy v koši nekončí. Velmi vítáme Vaše
tipy, co byste si do budoucna v A magazínu chtěli přečíst. Proto jsme také
vyslyšeli Vaše přání, v němž jste volali
po hodnocení bazarových vozidel.
V rubrice Do detailu Vám přinášíme
pár rad a postřehů, jak se na trhu
s novými, ročními a bazarovými vozy
orientovat, a nabízíme srovnání pro
a proti v případě koupě Škody
Octavia. Novou, nebo z bazaru?
Rozhodnout může několik faktorů.
Přejeme příjemné čtení a těšíme
se na Vaše další nápady.
Redakce
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mezinárodní veletrh
zemědělské techniky
Techagro 2018
Společnost AGROTEC nebude na této tradiční akci chybět!
V expozici v hale V představí nejmodernější zemědělské stroje
ze své nabídky. Vedle značky New Holland se ve skvělém světle
představí i technika: Amazone, Pichon či Tehnos.
Přitažlivým exponátem bude speciální nákladní vozidlo
do zemědělství značky Iveco Trakker, které bude mít
na Techagru svou premiéru. Těšíme se na Vás!

Neprodejné. Produkce, design, realizace / MAFRA, a. s.
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› kaleidoskop

› reportáž

Nový nákladní vůz Stralix X-WAY
posouvá hranice

CASE Rodeo testuje obratnost
strojníků, „rajtuje“ se na nakladači
či rypadle

Nejvyšší užitečné zatížení ve své třídě, špičkovou techniku
pro využití paliva, dobrou pohyblivost v lehkém terénu
i pevné nasazení na silnicích nabízí nový nákladní
vůz pro stavebnictví Stralis X-WAY od značky Iveco.

Většina z nás si nejspíš dokáže představit, jak zkrotit býka, i když málokdo by si na
tento husarský kousek troufl. A jak s přesností ovládnout robustní stavební zařízení
společnosti CASE? To nejlépe ví účastníci CASE Rodea 2017, jehož mezinárodní
finále se konalo v říjnu v Paříži.
Mezi téměř čtyřicítkou strojníků
z Evropy, Středního východu a Afriky
bojoval za Českou republiku Tomáš
Sooky ze společnosti Herkul a. s., která
je zákazníkem dealera společnosti
AGROTEC servis. Tomáš si odnesl vítězství v kategorii LAWLESS LOADER
a celkově se v mezinárodní konkurenci
umístil jako šestý.
„O CASE Rodeu jsem se dozvěděl od
našeho mechanika, který vyzvedává
náhradní díly u dealerské firmy. Momentálně jezdím na dozeru, ale když je
potřeba, nasednu na kolový bagr nebo
grejdr, který se využívá ke srovnávání
velkých ploch. U značky CASE to byla
na soutěžích moje premiéra,“ vzpomíná Tomáš Sooky. Profesi strojníka

Zcela nová řada profesionální a stavební přepravní mise Stralis X-WAY
posouvá hranice zejména díky výjimečně nízké pohotovostní hmotnosti
v kombinaci s robustním podvozkem.
Ve verzi Super Loader (SL) podvozku
8x4 dosahuje pohotovostní hmotnost
pouhých 9 tun – nejnižší v celém
odvětví. Široká paleta vysoce výkonných motorů dostupných ve třech
zdvihových objemech (9, 11 a 13 litrů)
nabízí řešení pohonu vhodné pro každou misi – všechny motory přinášejí
výjimečnou kombinaci hospodárnosti paliva a dynamiky. Technologie motoru HI-SCR bez EGR a bez
nucené regenerace dramaticky snižuje
emise, zvyšuje efektivitu využití paliva
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a snižuje náklady na údržbu vozidla.
Vozidlo slouží především pro stavební přepravu, která se často odehrává
v městských prostředích, kde systémy
s EGR postihuje tvorba sazí. Absence
EGR přináší navíc benefit v rámci
vyššího užitečného zatížení, protože
odstraňuje zbytečná kila. Modulární
koncept vozidel u nového Stralise
X-WAY zároveň představuje i absolutní flexibilitu, neboť se dokáže
přizpůsobit specifickým požadavkům
na nástavby.
Moderní technika, dlouhé servisní
intervaly a odolnost na silnici znamenají u nového Stralise X-WAY, jenž
rozšiřuje širokou nabídku značky Iveco, úctyhodné úspory v rámci nákladů

na údržbu. K další úspoře napomáhá
nový brzdový systém integrující
kotoučové brzdy a SEB pro úsporu
obložení brzd. Když zmíněné faktory
přičteme k výjimečné hospodárnosti
paliva, získáme excelentní celkové
náklady na vlastnictví.
Iveco poprvé představilo nové vozidlo
ve své madridské výrobní továrně
v červnu při příležitosti odevzdání
zlaté medaile v programu World Class
Manufacturing. Mezinárodní uvedení
na trh pro veřejnost se uskutečnilo
v rámci 14. ročníku přehlídky vozidel pro městskou a silniční dopravu
Solutrans v listopadu v rámci Eurexpa
v Lyonu. Na evropském trhu se Stralis
X-WAY objevuje od loňského září. ‹‹

stavebních strojů se věnuje od svých
dvaceti už celkem osm let. V pravý čas
nezaváhal a využil pozvání do soutěže.
Na mezinárodní finále do Paříže ho
pak katapultovalo vítězství z oblastního kola v Kladně. Sám přiznává, že na
závody se nijak mimořádně nepřipravoval. „Smysl této soutěže je hodně
podobný pracím na stavbách, takže
stačí zkušenosti, trocha improvizace
a jde to,“ podotýká skromně.
Soutěžní disciplíny
CASE Rodea
Ve finále na soutěžící čekaly čtyři
disciplíny a ovládání nejnovějších modelů CASE. Šlo o kompaktní pásový
nakladač, pásové rypadlo, minirypadlo

a kolový nakladač v plné velikosti.
Soutěžilo se na čas, avšak za chyby při
plnění úkolů se udělovaly trestné body.
Strojníci proto museli kromě rychlosti
prokázat při manipulování se stroji
i svou všestrannost a obratnost.
První výzva LAWLESS LOADER,
v níž uspěl právě Tomáš, testovala
zručnost účastníků při řízení pásového
smykového nakladače. Na vymezené trati kompaktní pásový nakladač
TV380 zvedal z palet očíslované
krabice, poté z nich soutěžící tvořili
pyramidu a nakonec měli všechny
krabice vrátit na původní místo
a zajet s nakladačem do garáže.
Při CHEROKEE CLAWLER dostali strojníci za úkol provléci pomocí
ramene pásového rypadla CX145D SR
zavěšenou dřevěnou činku do desky
s drážkou ve tvaru značky CASE tam
a zpátky. V závodu LITTLE BIGHORN
nabírali soutěžící minirypadlem
CX60C z pískové jámy golfové míčky.
Bagr měl na lžíci připevněné očko,
s nímž se míček dařilo uchopit, poté
se míčky přemisťovaly do plastových
trubek. V závěrečné disciplíně WILD
WHEELS absolvovali strojníci slalom
kolovým nakladačem 621G XT, zároveň měli na lžíci desku a na ní čtyři
papírové krabice, které se nesměly pohnout. „O rychlost a preciznost nebyla
nouze,“ komentuje toto klání Tomáš.
„Měli jsme i doplňkovou disciplínu –
co nejdéle vydržet na mechanickém
býkovi,“ dodává.
Zlato pro Tomáše Sookyho
Tomáš získal v kategorii LAWLESS
LOADER zlato a stal se tak vůbec
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› Pohled zákazníka

› reportáž
soutěž vstoupila do svého 13. ročníku.
Součást programu tvořila i ukázka
koňské drezúry a slavnostní ceremoniál
Rodeo s vyhlašováním vítězů ve stylu
Divokého Západu. Akce se uskutečnila
jako překvapení pro soutěžící v Domaine de Chaalis v oblasti Chantilly,
kde se nachází jezdecký areál s dostihovým závodištěm a hlavní francouzské
tréninkové centrum.

Odtahová a havarijní
služba Assist 24 má unikátní
odtahové vozidlo na míru

„Finále trvalo tři dny. Hned z letiště v Paříži nás převezl autobus do
školícího centra, kde jsme absolvovali
jednotlivé disciplíny. První den jsme
si je mohli vyzkoušet a druhý už se
soutěžilo.

historicky prvním vítězem ze zemí
bývalého východního bloku. Zřejmě
sehrálo velkou roli, že zvolil jinou
taktiku než ostatní účastníci, které
svým výkonem převálcoval o téměř
dvacet vteřin. Zároveň připustil, že
mu soutěž se smykovým nakladačem vyhovovala nejvíc také proto,
že se podobala práci na stavbě.
„U konkurentů jsem pozoroval
nedostatky. Bylo vidět, co je zdržuje
a brání jim v rychlém pohybu se
strojem. Proto jsem si taktiku upravil
podle svého, abych byl rychlejší,
i když s rizikem, že přesně nevidím,
jak krabice pokládám. Dělal jsem to
odhadem. Na konci mi řekli, že můj
čas je nejlepší. Ale nesoutěžil jsem
jako poslední, mohl mne ještě někdo
předběhnout,“ popisuje
své vítězné tažení Tomáš.
Tomáš ocenil, že si mohl vyzkoušet všechny disciplíny v oblastním
kladenském kole a také si nastudovat, jak který stroj reaguje a jak je
citlivý. „To byla výhoda,“ připouští.
„V CASE Rodeu se hodnotí nejrychlejší čas a to, jakou formou úkol
provedete, záleží na vás. Penalizace
však dokáží s časy hodně zamíchat,“
doplňuje k celkovému hodnocení
Tomáš. Vedle úspěšné práce se smykovým nakladačem si pochvaloval
také soutěž s kolovým nakladačem
a golfovými míčky.
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Cesta do Paříže
Do mezinárodního finále CASE Rodeo
2017 v Paříži vyslala Tomáše Sookyho
firma AGROTEC servis. „Abych pravdu řekl, věděl jsem, že se za první místo
v Kladně pojede do Paříže, ale původně
jsem si myslel, že půjde jen o takový
výlet. Fakt, že jedu na finále, jsem zjistil
až při vyhlášení,“ přiznává Tomáš.
CASE Rodeo International Final se
koná pravidelně v Zákaznickém centru
CASE v Paříži, testy strojníci absolvují
ve francouzské obci Monthyon. Loni

Ceremoniál se slavnostní večeří nás
čekal asi dvě hodiny po soutěži na
utajeném místě a pokračoval dlouho
do noci. Třetí den jsme se vraceli
domů,“ přibližuje atmosféru Tomáš.
Finále CASE Rodeo v Paříži se účastnilo celkem 34 nejlepších strojníků
ze 13 zemí. Celkovým vítězem se stal
Bendt Risom z Dánska, Cenu pro
country tým získalo Švédsko. Šesté
místo pro Tomáše Sookyho představuje
v této mezinárodní konkurenci velký
úspěch. A jaké jsou Tomášovy vize do
roku 2018? „Soutěže teď mám jako svůj
koníček. Chtěl bych jet znova na CASE
Rodeo a čekají mne i klání se stavebními stroji jiných značek,“ naznačuje
šikovný strojník. ‹‹

Tomáš Sooky (první zleva, horní řada) s českým a polským týmem.

Unikátním odtahovým vozidlem s atypickým podvozkem v celkové hmotnostní
kategorii 7 tun a double kabinou pro šest pasažérů se může pochlubit odtahová
a havarijní služba Assist 24. Nástavba se řešila separátně, podvozek na přání zákazníka
sestavil na míru a nechal vyrobit v Itálii AGROTEC, který také kompletní vozidlo
doladil technicky i výbavou. „Iveco má v kategorii Daily nejsilnější rám a vykazuje
nejlepší parametry. Žádná konkurence neumí sedmituny, vlastně ani jiná možnost
na trhu není,“ uvedl ke své volbě jednatel společnosti Assist 24 s. r. o. Aleš Kalík.
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› aktivně s agrotec a. s.

› Pohled zákazníka
me k jiné překážce, třeba ke stromu,
abychom vozidlo zaaretovali. Jen ruční
brzda, když např. vytahujete dodávku
zapadlou v blátě, kolikrát nestačí. Tahová
síla navijáku je pět až sedm tun a i naše
auto by mohlo po mokrém povrchu
klouzat. Přivázání skýtá větší stabilitu.

Proč jste si vlastně tak
speciální vozidlo „vymyslel“?
Zabýváme se odtahovou službou, a jelikož v tomto segmentu přibývá dodávek,
zvyšuje se i poptávka po tomto typu přeprav. Stává se, že vyjíždíme do zahraničí
pro dodávky, které vypověděly službu
kvůli přeložení nebo nějaké poruše nebo
havarovaly. Lze to řešit nízkým podvalníčkem, anebo odtahem v „brýlích“,
což právě nástavba na Iveku splňuje.
V případě brýlí – jak říkáme díky jeho
vzhledu speciálnímu zařízení určenému k odtahování vozidel za zdviženou
přední nápravu – nejsme limitováni
výškou, což je pro nás důležité. Celé auto
je otypované do sedmi tun a celé i s nástavbou váží něco přes pět. Brýle uvezou
až čtyři tuny, přičemž dodávky mají
maximálně dvě tuny na přední nápravě.
S maximem sedmi tun tak splňujeme
všechny hmotnostní limity po Evropě,
takže neriskujeme pokuty či podobná
zdržení po cestě.
Zvládli byste i nákladní
nebo tažné vozy?
Máme vyzkoušeno, že dokážeme odtáhnout i veliký tahač za zadní nápravu.
Tady bychom ovšem narazili na technické předpisy a nesplňovali bychom
váhový poměr brzděného a nebrzděného vozidla. Ale víme, že i toto naše auto
umí. Vůz zatím využíváme po Evropě
především pro dodávky.
Netypická je i jeho nástavba…
Díky technickým parametrům odtahových brýlí jsme volili nejdelší rozvor.
Vzniklo tak víc místa na nástavbu,
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a proto jsme se rozhodli využít ho
na maximum a zastavět velkou sedmimístnou dvoukabinou. Je to zároveň
velmi praktické. Pokud jedete např. pro
mikrobus, v němž cestovalo více lidí,
můžete je vzít hned zpátky i s řidičem
a nenechávat je na místě nehody. Delší
rozvor také vytváří lepší váhové poměry
na přední nápravě při odtahu naložené
dodávky v brýlích.

V čem ještě je váš „malý velký“
odtahový vůz výjimečný?
Má naviják vpředu i vzadu, takže umí
vyprošťovat, pokud by zákazník uvázl
někde v lese nebo by ho navigace zavedla někam do polí, kde by zapadl. Díky
navijákům ho dokážeme vytáhnout.
Naviják vepředu je nadstandardní, dá se
použít v komplikovanějších případech,
třeba na dálnici, kdy si můžeme vozidlo
přitáhnout za zadní část. Obráceně ho
lze využít v terénu, když ho přiváže-

Žádá si takový vůz speciálního řidiče?
Kromě praktického zaškolení, které si
v souladu s platnou normou děláme
sami, a jeřábnického kurzu, protože se
jedná o zdvihací zařízení, vyžadujeme
na brýle vazačské zkoušky. Chceme, aby
řidiči znali pravidla, jak se používají vázací prostředky, i když v České republice
nic takového norma nevyžaduje. Máme
hodně aut, odtahové službě se věnujeme
delší dobu a víme, jak to dělají jinde
v Evropě. Např. v Německu disponují
pevnou normou, která řeší upevnění
nákladu. Zodpovídá za něj řidič, a to nejen v Německu, ale i u nás. Domnívám
se, že vazačský kurz je důležitý, proto ho
absolvují všichni naši řidiči. Je to takový
náš vnitřní předpis a dobrá prevence,
aby se náhodou něco nepřihodilo.
Zmínil jste, že jezdíte
po celé Evropě…
Ano, v případě nesnází stahujeme
české klienty do domovských servisů
v České republice. Nejdál jsme zatím
byli na Islandu.
Znamená to, že se vás nemusíme bát,
pokud bychom špatně zaparkovali
nebo zapomněli na blokové čištění?
Odtah špatně zaparkovaných vozidel
neděláme vůbec, ani nelovíme v místech
nehod. Vyjíždíme v okamžiku, kdy nás
zavolá klient nebo policie, ale v drtivé
většině zpravidla pojišťovna. Devadesát
procent naší práce je fakturační: účtujeme přímo na pojišťovnu a zákazník při
využívání našich asistenčních služeb nic
neplatí. Asistenční služby tvoří největší
část naší práce. Nehod přibývá zejména
v zimě, kdy to klouže, a před Vánoci,
když se zařadí do provozu i sváteční
řidiči.
Jak vypadá váš vozový park?
Máme třicet aut a kromě odtahů
se věnujeme i těžké přepravě. Vedle
osvědčených Ivek využíváme vozy Man
a Mercedes. Za měsíc najezdíme zhruba
milion a půl kilometru. Naší nejčastější
destinací v Evropě je Rakousko. ‹‹

Rally show do třetice a zase nově
Třetího pokračování se dočkala AGROTEC rally show ve spojení s brněnským festivalem
sportu Life!. Po dva dny se v sobotu a neděli 11. a 12. listopadu po areálu brněnského
výstaviště opět proháněly soutěžní automobily – nejdřív soudobé, poté historické.
Brněnský festival Life! je místem, kde
to žije. Spojení s českou královnou
motoristických disciplín rally se ukázalo před třemi lety logickým. Navíc
brněnské výstaviště není podobnými
aktivitami nepolíbené, už v roce 2001
na místě startovala Autosalon rally.
Soutěž, zařazená do seriálu sprint
rally, měla v areálu Veletrhů Brno
kompletní zázemí včetně servisní
zóny a nechyběla ani divácká „speciálka“. Po dalších třech ročnících rally
skončila, avšak v roce 2009 se vrátila

zpět do Brna ve spojení s hustopečskou AGROTEC rally. Na výstavišti
se konal start a úvodní rychlostní
zkouška, u níž nechyběl ani průjezd
„brodem“. Organizační tým závodu
však tuto myšlenku záhy opustil, neboť tím AGROTEC rally přišla o svou
tradiční kompaktnost.
Nová tradice se započala v roce 2015
vznikem AGROTEC SportLife Rally
show. Hustopečští pořadatelé aktivitu po dvou pilotních ročnících dále

rozvíjí a jako největší novinku letošní
show připravili zásadní změnu formátu. Jezdci už nekroužili za sebou na
vymezené trati, ale postavili se proti
sobě v paralelních jízdách na téměř
dvoukilometrovém okruhu v okolí
kultovního pavilonu Z. V současných
vozech se pořadatelům přihlásilo
patnáct jezdců převážně s moravskými kořeny. Špičku tvořil speciál R5,
nechyběly produkční auta či rychlé
„dvoukolky“. Startující byli rozděleni do tří skupin a po sérii rozjížděk
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Abarth 124 Rally
láska na první pohled
Do letošní rally sezony vstupuje hustopečská stáj s novým názvem
a zároveň se katapultuje do třídy R-GT. Po Alfě Romeo 147 se stává jejím závodním
vozem vyladěný Abarth 124 Rally, a proto se také AGROTEC racing team mění
v AGROTEC Czech Abarth Team.

ve formátu „každý s každým“ se
vykrystalizovali finalisté. Mezi nimi
nechyběl největší favorit Patrik Rujbr
se Škodou Fabia R5, společnost mu
dělali Radek Fiala s Mitsubishi Evo
X a Patrik Brtníček s „pohárovkou“
Opel Adam. Každý fanoušek by si nejspíš vsadil na Rujbra, ale jeho finálové
zaváhání v první rozjížďce se ukázalo
jako zásadní. Finalisté měli po sérii
rozjížděk na svém kontě každý jednu
výhru a z prvního místa se tak pomyslně radovali všichni.
Zaslouženou pozornost mezi startujícími poutala žhavá novinka AGROTEC
Czech Abarth Teamu – speciál Abarth
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124 Rally s Martinem Radou u volantu Těsná porážka od produkčního
Lanceru Radka Fialy ho sice připravila
o postup mezi trojici nejrychlejších,
přesto tento vůz jistě čeká v nové sezoně světlá budoucnost. Unikátní speciál
italské provenience se jistě zařadí ke
štikám v kategorii R-GT.
„Cílem akce opět bylo představit rally
blíže veřejnosti, a to se nám určitě podařilo. Jezdci předvedli divákům nejen
pěkné smyky, ale svezení si i sami užívali. Vydařil se také doprovodný program s téměř reálným rally trenažérem
a autogramiáda,“ okomentoval průběh
akce Martin Rada. Zájemcům se podepisovali úřadující český šampion a vítěz

letošní AGROTEC rally Hustopeče
Jan Kopecký či Tomáš Ouředníček,
účastník Dakaru 2018, jenž představil
divákům svůj speciál Ford Ranger.
V nedělním programu se do Brna
přijely svézt více než tři desítky historických automobilů z nejrůznějších
motoristických disciplín. K vidění
tak byl třeba vůz Škoda 440 Spartak
z roku 1958, Škoda 1000 MB (1964)
a plejáda dalších soutěžních modelů
mladoboleslavské značky. Fanoušci
rally zaplesali nad dvěma exempláři vozu Audi Quattro. Okruhové
příznivce zase potěšily „bavoráky“,
Renault Gordini či britský Rover. ‹‹
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První závody si Martin Rada a Jaroslav Jugas v novém závodním voze
Abarth 124 Rally užili na Rally Vsetín. / Foto: František Dušek
MOTOR
Palivový systém

přímý vstřik – 4 ventily pro každý válec

Zdvihový objem

1800 m3

Rozvody

2x OHC s variabilním časováním

Mazání

tlakové olejové mazání se specifickou vanou

Poměr váha/ výkon (kg/HP)

3,4

PŘEVODOVKA
Typ

6tistupňová převodovka s podélným uložením

Řazení

pneumatické sekvenční

Ovládání

pádla pod volantem

Poháněná náprava

zadní

Zadní diferenciál

mechanický samosvorný

PODVOZEK
Přední náprava

rovnoběžníková náprava

Zadní náprava

5tiramenný multilink

Tlumiče

hydraulicky nastavitelné

Pružiny

koaxiální s nastavitelnou jízdní výškou

Tyče stabilizátoru

zkrutné – různé průměry

ŘÍZENÍ
Typ

hřebenové

Posilovač řízení

elektrický

Řídící sloupek

bezpečnostní s odnímatelným volantem

Zrozen k vítězství

BRZDY
Přední kotoučové brzdy

plovoucí třmeny, větrané brzdové kotouče Ø 355x32

Zadní kotoučové brzdy

plovoucí třmeny, větrané brzdové kotouče Ø 320x28

Třmeny (přední/ zadní)

radiální uchycení – 4 písty

Ovládání

hydraulické s nezávislými předními/ zadními pumpami

›
›
›
›
›

více fotografií Naleznete na

„Díky zadnímu náhonu si můžeme
s autem velmi dobře hrát a užívat si
jízdu. Je to pro nás velká výzva a výzvy
se mají plnit. Byla to láska na první
pohled,“ prozradil k novému závodnímu vozu a posunu do áčkové kategorie
Martin Rada, jezdec a generální ředitel
firmy AGROTEC Group v jedné osobě. Firma Abarth dosáhla ve spojení
s Fiatem v minulosti mnoha vítězství
v Evropě i na světových šampionátech.
V závodění má skvělou historii a na ni
hodlá navázat. Předchůdcem nového
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Abarthu se stal Fiat 124 Abarth, vítěz
z rally v roce 1972. Díky legendě se
tak propojuje minulost se žhavou
současností.
Výkon 300 koní
Už Fiat 124 Abarth měl pohon zadních
kol a postupně rostl jeho objem motoru i výkon, až se zastavil na hodnotě
210 koní. Současný Abarth jich má
o 90 víc a jízdní vlastnosti naprosto
vynikající. Moderní speciál se stejnou
koncepcí jako jeho předchůdce se totiž

www.agrotec.cz

může pochlubit šestnáctiventilovým
čtyřválcem 1,8 litru, pocházejícím od
Alfy Romeo.
Moderní „veterán“
Atraktivní retro design sází na nejmodernější materiály. Karoserie má
bezpečnostní obranný rám ze svařené
pevnostní oceli, fixní střecha je kombinací kompozitního kevlaru a karbonu,
přední nárazníky nepostrádají specifické žebrování. Vrstvené čelní sklo
má elektrické odmlžení, boční okna

pocházejí z materiálu lexan, odolného
proti proražení.
„Mám rád, když jsou rámy mohutné
a přizpůsobené pro deformační zónu,
i když samozřejmě na úkor prostoru.
Abarth byl od začátku koncipovaný
jako závodní vůz, a proto splňuje všechny parametry pro závodění, aby byla
bezpečnost posádky v případě krizové
situace zachována. Všechny vzdálenosti
– natažení nohou, upínání, prostor nad
helmou – jsou přesně vypočítané na

Motor – Abarth1800 „Bialbero“– turbopřeplňovaný
300 HP @ 6500 RPM
sekvenční převodovka s řadicími pádly
zadní pohon 2WD se samosvorným diferenciálem
víceúrovňová kontrola trakce

centimetry,“ vysvětlil úspornost kokpitu
Radův spolujezdec Jaroslav Jugas.
Celkově se karoserii dostalo odlehčené
a zpevněné úpravy. Sedadla uvnitř mají
sportovní šestibodové pásy, v zavazadlovém prostoru nechybí úchyty rezervního kola. Kola z lité hliníkové slitiny mají
rozměry 8x18 – ET53 a 5 děr PCD110
k upevnění.
Unikát na české rally scéně
Abarth 124 Rally je naprostou novinkou
na českém rally trhu i v celém východ-

ním bloku. V Evropě s ním nyní jezdí
Italové, Španělé i Francouzi. Debutoval
na Rallye Monte Carlo 2017 za volantem s Francoisem Delecourem. Nyní
bude značka Abarth hájit i české barvy.
Premiérově se nový vůz AGROTEC
Czech Abarth Teamu představil na
loňské Barumce, první jízdu si Martin
Rada a jeho navigátor Jaroslav Jugas užili o dva měsíce později na Rally Vsetín.
Skončili na krásném 30. místě. Pro
sezonu 2018 plánují deset závodů,
mj. i v Maďarsku a na Slovensku. ‹‹
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Autosalon v Modřicích
slavil 1. narozeninY
Dnem otevřených dveří oslavil první rok činnosti v závěru října loňského roku
autosalon firmy AGROTEC v Modřicích s prodejnami vozů Škoda a Kia. Ve slavnostní
den se propojila historie Škodovky s moderní současností, neboť se poprvé v plné kráse
bok po boku představily nablýskaný historický veterán Škoda Popular z roku 1937
a nová Škoda Karoq. Pozadu nezůstala ani provozovna Kia, kde se naskytla návštěvníkům
k prohlédnutí, testovacím jízdám i zátěžovému testu novinka mezi malými SUV Kia Stonic.
Velkou pozornost vzbudila i atraktivní soutěž „Kolik toniků (rozuměj:
láhví nápoje tonic) se vejde do kufru Kia Stoniku“.

V salonu Škoda se potkala
historie se současností
Historický vůz Škoda Popular čekal
hned u vchodu do autosalonu Škoda
a právem sklízel zasloužený obdiv.
Pochází z předválečné produkce
mladoboleslavské škodovky, konkrétně z roku 1937, a motorizoval
první republiku. Jde o plně funkční
malý litrový čtyřválec o výkonu 22
koní pro čtyři osoby. Ne každý si ho
mohl dovolit. Společnosti AGROTEC
trvalo dva roky, než se podařilo vozidlo repasovat a zrenovovat za pomocí
originálních součástek do nynější
„staronové“ podoby. V Modřicích měl
letos osmdesátiletý jubilant pod křídly
AGROTEC svou premiéru.
„Popular nabízí hezké srovnání, co
se stalo se škodovkou po osmdesáti
letech. Krásného veterána budeme
i v budoucnu používat ve spojitosti
se symbolikou a historií vozů Škoda,“
uvedl Martin Rada, generální ředitel
AGROTEC Group. Nutno dodat, že
vzhledově měly veterán a nový Karoq
společnou snad už jen stříbrnou
metalízu. Karoq je na první pohled už
designově jiné auto s dynamickými
proporcemi, rozdíl zdaleka není jen
v elektrickém ovládání oken a zrcátek
či mezi sifonovým chlazením a pumpou. Škodovka ušla za necelé století
velký kus cesty.
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Na své si přišli pánové,
dámy, děti i milovníci vína
Program dne byl více než pestrý
a hlavní slovo samozřejmě patřilo
novým modelům Karoq a Stonic.
Ve výstavní sál se však proměnily
i prostory dílen, kde se zájemci mohli
seznámit s ročními a předváděcími
vozy od značek Škoda a Kia, případně
s vozidly z programu Škoda+. Na své
si přišly také dámy, neboť přímo v
autosalonu Škoda vznikl pro onen den
kosmetický salon, kde se mohly ženy
nechat nalíčit kosmetikou Mary Kay.
Z partnerů a klientů firmy AGROTEC
nechybělo ani vinařství Vinselekt
Michlovský s velmi kvalitní nabídkou
vín. Při ochutnávce hrála díky motorizovaným zákazníkům prim především
jemně perlivá nealkoholická vína. Se
zábavou myslel AGROTEC při narozeninách autosalonu i na děti – jeden
dětský koutek nabízel malování na
obličej, ve druhém mohli odrostlejší
potomci tvořit podzimní dekorace.
Všudypřítomný byl balonkový klaun,
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Je libo kvalitní stavební stroj?
Volte CASE od společnosti
AGROTEC servis
Značka CASE znamená v oblasti stavební techniky špičku. Jako „global full-liner“
totiž nabízí svým zákazníkům úplný sortiment stavebních strojů v celosvětovém
měřítku. V České republice stroje značky CASE Construction pořídíte v síti
AGROTEC servis. Pro stavební sektor si na místě vyberete také automobily
Iveco a Astra. Pobočky firmy najdete v Brně, Olomouci, Havířově a Litvínově.

vytvářející meče i zvířátka z balonků,
a před autosalonem řádil dokonce
na chůdách. Pány kluky uchvátil
model závodničky TU Brno Racing
ze soutěže Formula Student a jako
bonbonek čekala na všechny venku
i nová formule Abarth 124 Rally,
která ve stáji AGROTEC vystřídala
Alfu Romeo.
Prvním narozeninám nic k dokonalosti nechybělo. Zpočátku je sice
doprovázely kapky deště, ale kolem
poledne se počasí umoudřilo a všichni si mohli venku vychutnat i marcipánový dort ve tvaru písmene „A“
a také prasátko na rožni. ‹‹

Kvalitu, výkon strojů CASE i jejich
spolehlivost ocení každý stavební
profesionál. Autorizovaný prodejce
AGROTEC servis zajišťuje zároveň
i servis značkových vozů. Pokud
pocházíte z východních Čech či jižní
Moravy, bude pro vás nejlépe dostupná pobočka AGROTEC servis v Brně
ve Vídeňské ulici 125 c). Svůj požada-
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vek můžete formulovat i e-mailem na
adrese brno@agrotecservis.cz. Návštěvu města lze spojit s prohlídkou hradu
Špilberk. Příjezdová cesta vede z ulice
Úvoz přes Gorazdovu až k hradu,
parkovat byste však měli pod vrcholem u pravoslavného kostela nebo
v jednosměrné ulici Pellicova. Pěšky je
hrad dostupný z ulic Husova, Údolní,

Kopečná či Úvoz. Kromě kasemat,
které prosluly jako jeden z nejtěžších
žalářů v Evropě, na vás čeká jihozápadní bastion s důmyslným obranným
systémem proti Švédům, rozhledna či
tematické výstavy.
Jestli vás to táhne víc na Hanou, zvolte
AGROTEC servis v Olomouci.
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litvínov

Nové, roční nebo ojeté?
olomouc
havířov

Škoda Octavia patří k nejprodávanějším autům na českém trhu. Má unikátní
atraktivní design, nabízí pestrou škálu modelů, komfortní svezení, je bezpečná
a s možnostmi výbavy uspokojí i ty nejnáročnější. Často po ní sáhnou firmy,
zároveň se stala i synonymem pro ideální rodinné vozidlo. Otázka zní: staré nebo nové?

brno

Nachází se v části Hodolany na
adrese Lipenská 47 (e-mail:
olomouc@agrotecservis.cz). Povinnosti lze spojit i s příjemným
a užitečným – prohlídkou centra.
Několika pamětihodnostmi se lze
pokochat přímo na hlavním Horním
náměstí. Vedle radnice s orlojem
z 15. století se na něm nachází kašny
ze 17. a 18. století – Herkulova (bájný
hrdina bojuje s hydrou, v rukou drží
kyj a štít s orlicí, symbolem města)
a Caesarova (s jezdeckou sochou
Julia Caesara) – a zejména sloup Nejsvětější Trojice z roku 1740, zapsaný
jako památka UNESCO. Milovníci
secese by měli zavítat také do Univerzitní ulice, kde stojí Vila Primavesi,
jedna z nejcennějších staveb vídeňské secese se zachovanými skvosty
v interiéru.
Nejen sever Moravy pokrývá
AGROTEC servis v Havířově, ulice
U lékárny 5 v městské části Horní
Suchá. Havířov, mj. rodiště topmodelky Simony Krainové nebo zpěváka Richarda Krajča, je nejmladším
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Litvínov, odkud
pochází modelka
Eva Herzigová
či zpěvačka Iva
Frühlingová,
proslavil zejména
hokej. V dávnější
minulosti zde hlubší
stopy zanechali
Valdštejnové.

městem v republice, tudíž od něj bohatou historii nečekejte. Za zmínku
však jistě stojí jeho část Životice, kde
se jako varovné memento 2. světové
války nachází Památník životické
tragédie. Kvůli přestřelce s partyzány
v místní hospodě zastřelili nacisté 6.
srpna 1944 v Životicích při odvetné
akci všechny místní muže neněmecké národnosti. Ostatní gestapo
odvedlo do koncentračních táborů,
odkud se vrátili jen čtyři lidé. Památ-

ník je zároveň muzeem protinacistického odboje na Těšínsku.
Zájemcům o nákup a servis stavebních strojů ze severních a západních
Čech slouží autorizovaná pobočka
AGROTEC servis v Litvínově.
Najdete ji v Nádražní 528 v části
Horní Litvínov. Informovat se lze na
e-mailové adrese litvinov@agrotecservis.cz. Litvínov, odkud pochází
modelka Eva Herzigová či zpěvačka
Iva Frühlingová, proslavil zejména
hokej. V dávnější minulosti zde hlubší
stopy zanechali Valdštejnové. Dokládá
to i místní barokní zámek v Mostecké
ulici, přebudovaný Valdštejny z panského domu v průběhu 18. století. Po
rekonstrukci je zámek přístupný veřejnosti od února 2015, v části zámku
se nachází obřadní síň. Na bývalém
hřbitově v Horním Litvínově, který
dnes slouží jako park, zůstala zachována rodinná hrobka Valdštejnů se
zděnou kaplí a mramorovými deskami zemřelých po vnitřních stranách.
Kromě kaple připomíná hřbitov už
jen několik náhrobků na okraji. ‹‹

Dilema, zda zainvestovat a pořídit
si nový vůz, nebo ušetřit a navštívit
bazar, řeší především soukromá klientela. Firmy obvykle nakupují nové
automobily a po určité době provozu
svůj vozový park obměňují. To je také
jeden ze způsobů, jak se dostávají
roční a ojetá auta zpátky do prodeje –
v ideálním případě do autorizovaných
autobazarů. Prodejce i kupující tak
mají velmi dobrý přehled o historii
auta a nekupují zajíce v pytli.

Nová Škoda Octavia
Při nákupu nové Octavie oceníte
současný trend snižování objemu
motoru. Máte na výběr, zda zvolit
motor benzinový, který startuje na
litrovém motoru, nebo naftový (od
1.6). U modelu Combi se nabízí i varianta CNG. Opět platí, že naftový
motor volí spíše firemní klientela, zemní plyn upřednostní firmy
s vlastní plničkou, běžní uživatelé
sahají po benzinu.

„U nového vozu si auto zajedete
sami a víte, jak jste s ním zacházeli,“
definuje jasnou prioritu pro nákup
nového vozu Jaroslav Pavliš, vedoucí
prodeje v autosalonu AGROTEC
v Modřicích.
Nová Škoda Octavia startuje přibližně na částce 390 tisíc, ale pokud máte
vyšší nároky, můžete klidně skončit i na milionu. Velkým lákadlem
u nových vozů je výbava. Základní
stupeň Aktive nabízí 7 airbagů,
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› do detailu

› do detailu
stupeň L&K má navíc ještě dva boční
airbagy vzadu. Lepší výbava znamená
také velké množství asistentů – hlídání mrtvých úhlů, hlídání v pruzích, zvyšující bezpečnost vozidla, či
dokonce asistenta rozjezdu do kopce.
Pokud chcete nadstandard, lze si dopřát litinová kola, tempomat, navigaci,
elektricky nastavitelné sedadlo řidiče
s pamětí i kožený interiér. To vše
výslednou cenu ovlivní.

Výhodou při
nákupu nového
vozu je také
předplacený
servis a možnost
prodloužené
záruky.

Roční a testovací vozy
Pro zákazníky, které láká kvalitní vozidlo za nižší cenu, se může stát řešením
nákup ročního vozu. V programu
Škoda+ narazíte na roční vozy do
stáří maximálně 18 měsíců s nájezdem
do 30 tisíc kilometrů. Už si sice sami
nevyberete výbavu, ale dostanete se na
nižší finanční částku, přitom stále máte
atraktivní a nové vozidlo.
Roční Octavia v autorizovaném servisu
má pevně danou historii nejen díky
servisní knížce. V programu Škoda+
v autosalonu AGROTEC v Modřicích
se mj. objevují auta vykoupená přímo
z firmy Škoda.
„U takových vozů nám systém přesně
ukáže všechny informace o výbavě, jestli
bylo auto poškozené a co se případně
měnilo,“ vysvětluje Pavliš. Právě tyto
vozy však mnohokrát u klientů „vyhrají“
díky výbavě. Nový vůz v ceně 800 tisíc
může mít menší výbavu než roční auto
zlevněné z milionu na stejnou cenu,
a proto se zákazník rozhodne pro něj.
U ročního auta lze narazit na vyměněné
díly (např. blatníky nebo nárazníky) či
oděrky z běžného provozu na kapotě.
V technickém průkazu bude sice zápis
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auto za sebou,“ zmiňuje výhody autorizovaného bazaru se zázemím Půček.
Vše, co se traduje
o autech z bazaru,
a nemusí to být pravda
Právě podrobná historie a pravidelný
servis představují u ojetých aut s operativním leasingem velkou výhodu. „Nájezdem se samozřejmě věci opotřebo-

jednoho majitele, ale nikdy nebudete
vědět, kolik řidičů se v něm střídalo.
Proto se také za nižší cenu prodávají
testovací vozy, které měly prokazatelně
více řidičů. Přesto však platí, že u některých klientů rozhoduje při nákupu
právě cena.
Škoda+
V programu Škoda+ si vyberete roční
vozy, mírně ojeté vozy se stářím do
pěti let i starší bazarové vozy. Jedná se
o produkt Škodovky na prodej ročních
a starších vozidel. Roční vozy přímo
z automobilky mívají většinou také
prodlouženou záruku a velmi často lepší
výbavu. Kromě vozů ze Škodovky tvoří
nabídku i auta s ukončeným operativním leasingem, auta z aukcí a auta na
protiúčet získaná od zákazníka,
který si zakoupil nový vůz. Autosalon
AGROTEC v Modřicích nabízí prémiovější prodej ojetých vozů. Vzhledem
k tomu, že nedávno oslavil rok provozu,
výrazně starší auta tam nenajdete. Na
pestřejší nabídku AGROTEC ojeté vozy
narazíte v sídle firmy v Hustopečích.
Octavia na úrovni
z bazarového prodeje
„Říká se, že v okamžiku, kdy vyjede auto
ze salonu, ztrácí na hodnotě. U ročního
auta je pokles jasný,“ uvádí vedoucí
prodeje AGROTEC ojeté vozy Adam
Půček. „To může být také důvod, proč
se tak rozmnožila dealerství s ročními
až tříletými vozy. Lidé nechtějí platit maximum, když nemusí, a tímto

způsobem ušetří,“ doplňuje Půček. Výše
poklesu ceny však vždy záleží na značce.
U auta za milion bude vyšší než u vozu
za 300 tisíc. Čím je auto starší, tím víc
se snižuje amortizace a auto ztrácí na
hodnotě.
Dva nebo tři roky stará Octavia je
z tohoto pohledu velmi zajímavé auto.
„Jde o nejspolehlivější a nejprodávanější
auto na trhu v případě ojetých vozů.
Při stáří čtyři až pět let se můžeme
dostat na cenu 200 až 250 tisíc, což jsou
velmi slušná auta dostupná téměř pro
každého,“ vypočítává Půček. Zatímco
nová Octavia s lepší výbavou může stát
600 tisíc korun, za pět let poklesne její
cena až o šedesát procent.
Bazar v Hustopečích nabízí kompletní průřez trhem od nejstarších vozů
až po roční. Na místě najdete Octavii
za 20 tisíc i za půl milionu. Hustopeče
jsou záchytným místem pro použitá
a vyřazená vozidla z firmy Agrofert,
vozy s ukončeným leasingem a auta od
klientů jako protiúčet k novému nákupu. Všechna auta mají servisní knížku
a dobře známou historii. Jelikož provozovna v Hustopečích disponuje dobrým
zázemím se servisem, kde auta absolvují
pravidelné kontroly, mají prodejci o ojetých vozech dobré povědomí.
„Když má auto servisní knížku a jeho
majitel servis pravidelně navštěvoval,
dokážeme za něj ručit. Nejlepší auta
pocházejí od našich věrných zákazníků,
kteří u nás servis pravidelně absolvují.
Po čase si kupují auto nové a ojeté se
k nám vrací. Tady přesně víme, co má

„U Octavií je výhodou, že jsou celkem
čitelné. Předpoklad, že vás potká nějaká
nestandardní událost, je mnohem
menší než u jiných značek. Spoustu věcí
dokážeme odhadnout. Protože auto
díky jeho historii známe, poznáme,
v kolika kilometrech budeme dělat rozvody či v kolika servis brzd. U tři až pět
let staré Octavie přesně víme, jaké auto
prodáváme, víme, že bude fungovat,

Bazarová Octavie

vávají a logicky lze očekávat, že se něco
může stát, nicméně počet kilometrů
není nikdy tak rozhodující jako údaj,
jak často auto navštěvovalo servis a co
se v něm měnilo,“ radí Půček.
U leasingových aut bývá podmínkou
pro užívání pravidelná návštěva autorizovaného servisu. Díky ní se dá také
potížím předcházet, protože technik
dobře ví, co má zkontrolovat. Standardní interval je 30 tisíc kilometrů a podle
norem je jasné, co se má v danou dobu
opravit. Když dojíždí auto na servis pravidelně, jde o údržbu a běžné záležitosti.
Mnoha věcem se dá předejít. Když se
dostane do bazaru takový vůz, má zákazník jistotu, že po jeho koupi nebude
nucen investovat do neplánovaných
oprav další desetitisíce. Nepříjemného
překvapení se naopak dočká v okamžiku, když se rozhodne pořídit si „levné“
auto bez historie.

připlatit. Výslednou částku rovněž
ovlivňuje fakt, jestli auto bylo havarované a co všechno se na něm měnilo.
V neposlední řadě i „oko prodává“.
Skvělé auto v dobrém technickém stavu
ztrácí na ceně, pokud má odřený lak
a škrábance.
Zákazníci si však naopak rádi připlatí
za dobrou výbavu. Často dnes volí auto
s větším nájezdem, ale lepší výbavou.

Roční vozy

a dokážeme klientovi přesně říci, co ho
čeká v horizontu dvou až tří let.
Riziko, že se auto pokazí, je velmi
nepravděpodobné,“ popisuje výhody
autorizovaného servisu Půček.
U bazarové Octavie s nájezdem
120 až 150 tisíc kilometrů se můžete
spolehnout jen na standardní servis.
Větší opravy lze očekávat nad 200 tisíc
kilometrů. V bazaru, který poskytuje
i servisní zázemí, má klient příležitost
si auto detailně prohlédnout (např. i na
zvedáku). Pokud se přesto objeví věci
neočekávané, s důvěrou se zákazník
může na takový bazar se zázemím obrátit a věci se zdárně vyřeší.
Co ovlivňuje cenu
Cena ojetého vozu se odvíjí podle
servisní historie i tržní ceny. Za kvalitní
auto s dobrou historií se zkrátka hodí si

U ojetého vozu je výbava daná, pokud
jde o vyšší stupeň výbavy, může být
pro zákazníka zásadnější než počet
kilometrů.
„Obecně platí pravidlo: pokud mám
dvě Octavie – jednu v plné výbavě
a cca 150 tisíc na tachometru a druhou
v základní výbavě s nájezdem 60 až
80 tisíc kilometrů – tržní hodnota
bude zhruba stejná,“ dává jasný příklad
Půček.
Autorizovaný bazar vám nabídne k výběru větší množství Octavií ve velmi
dobré kvalitě až do stáří 5 let. Stále
jde o spolehlivé auto a zákazník si tak
zároveň může dovolit pořídit si model
ve vyšší kategorii a s lepší výbavou, na
niž by při ceně za nový vůz nedosáhl.
Obvyklou praxí dnes je, že si zájemce
podle svých požadavků auto předem
vytipuje na internetu. ‹‹
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› pohledem ženy

› pohledem ženy
Doufám, že ve svých dětech jednou
vyvolám podobný zájem o naši firmu
a zemědělství obecně. Je ale pravda,
že původně jsem si dala přihlášku
na zemědělskou mechanizaci – na
klasickou „mechárnu“, kterou studoval
právě tatínek. Ten se však v době, kdy
se podávaly přihlášky, setkal se známým z oboru, který mi doporučil jiný
vhodnější obor, a společně mi původní
záměr rozmluvili. Tím pádem jsem
absolvovala studium se zaměřením na
zemědělskou techniku, ale i ekonomii
a účetnictví. Tyto předměty mne sice
tolik nebavily, ale dnes jsem za to ráda,
neboť je při práci využiju a z hlediska
chodu a vedení firmy je dobré mít
o těchto oborech povědomí.

Naše firma je pro mě
srdeční záležitost, přiznává
prodejkyně zemědělské techniky
Olga Koutná Šubiková
Olga Koutná Šubiková v rodinné firmě AGRIMA Žatec takřka vyrostla.
Jako studentka gymnázia tam chodila na brigády a pomáhala především
s administrativou. Firma sehrála velkou roli i při následném výběru vysoké školy.
Zvolila si Českou zemědělskou univerzitu v Praze, obor obchod a prodej s technikou.
„Na škole jsem byla jedna z mála, kdo skutečně věděl, jak vypadá traktor,“ říká s úsměvem.
Dnes je prodejkyní zemědělských strojů a otci pomáhá s každodenním chodem společnosti.

Netlačil na vás trošku
při výběru školy tatínek?
Určitě ne, spíše naopak. Vždycky říkal,
ať jdu dělat něco jiného, že je lepší,
když nic nevyzkoumám, než když nic
neprodám. Vždy jsem však chtěla dělat
to, co on. Maminka u nás pracuje jako
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ekonomka, a když jsem byla malá, tak
tatínkovi do firmy vozila svačiny a já
si tady hrála mezi stroji, a to později
i s bratrem. Např. na schovávanou,
kdy se jednou schoval tak dobře, že
spadnul z kombajnu a rozsekl si nohu.
Ale vyhrál, v nemocnici jsem ho tehdy

opravdu nehledala. Nyní již také on
pomáhá ve firmě. Ani nevím, jak se to
našim podařilo, že ve mně vzbudili takovou lásku a pocit sounáležitosti s naší
firmou. Volba školy i práce v Agrimě
proto pro mě byly srdeční záležitostí.
Firma je mým druhým domovem.

Pamatujete si, jak firma začínala?
Začátkem roku 2018 oslavíme 25 let
existence a mně je 29, takže jsem byla
opravdu velmi malá, ale vím, že se tatínek na začátku hodně nadřel. Často byl
v práci. Občas vzpomíná, jak dříve vozil
v autě televizi a na VHS zákazníkům
pouštěl jako velký zázrak videa se stroji.
Tehdy ovšem nebyl takový výběr jako
dnes. Dnes je to zcela jiné, široká nabídka a též internet a Facebook, kde se lidé
s technikou mohou seznámit a prohlédnout si ji… Svět prodeje se za tu dobu
obrovsky změnil.
Jaké typy zemědělských strojů
dnes prodáváte?
Nabízíme prakticky veškerou techniku
pro polní práce a částečně pro živočišnou výrobu. Snažíme se dělat jen tolik
značek, abychom zvládli udržet vysokou
kvalitu našeho servisu pro veškeré značky v nabídce. Naší hlavní značkou je
New Holland, která tvoří asi 65 procent
našeho obratu. Máme na ni i celkové
know how v podobě zkušených a proškolených zaměstnanců. V rámci této
značky dlouhodobě spolupracujeme
s jejím dovozcem, firmou AGROTEC.
Díky tomu můžeme kromě našich
skladových strojů nabídnout zákazníkům i skladové stroje importéra, a tak
zákazník nemusí čekat na jejich výrobu.
Co přesně je vaší náplní práce,
máte na starost určitou oblast?
Když člověk prodává stroj, musí obsáhnout hodně znalostí, protože stroje jsou
často srovnávány s jinými značkami,
které je též nutné znát. Z toho důvodu

jsem se také do prodeje nevrhla hned.
Nemám proto na starosti žádný okres
– v těch už dávno máme své zavedené
obchodníky –, ale především nové
zákazníky. Když se někde objeví nová
firma, je mým úkolem navázat s ní kontakt a snažit se o spolupráci do budoucna. Také zákazníci, kteří přijdou k nám
do firmy, často nejprve jednají se mnou.
Nově řeším dotace, kdy se snažím vše
okolo nich vysvětlit zákazníkům a často
jim radím i s jejich administrací.
Přece jen se pohybujete v oboru,
který není pro ženy příliš běžný.
Jak vás zákazníci přijímají?
Na začátku jsem si to nedovedla úplně
představit a musím říct, že někdy je to
hodně zajímavé. Přiznávám, že v prvním podniku, kde jsem byla, mne jeden
opravář opravdu pěkně „vyškolil“. Ptal
se mne na náhradní díly do rozmetadla
a já vůbec nebyla v obraze. Vždy ale
záleží, kam člověk přijde. Na druhou
stranu si myslím, že jako žena mám
větší šanci navázat kontakt s novým
zákazníkem. Když někam zavolám
a snažím se naši firmu představit s tím,
že prodáváme zemědělskou techniku,
jsou zákazníci často překvapení,
že jim volá žena, a tím pádem
i zvědaví. Nedivím se jim, není časté,
aby v našem oboru působily ženy.
Umíte i vy sama zemědělské stroje
obsluhovat? Zajezdíte si?
Ano, ale nezbývá mi na to tolik času.
Těžko bych si vzala sama kombajn
a odjela někam sklízet úrodu. Když
jsou žně, tak ale s tatínkem kombajny
zákazníků objíždíme. Je radost slyšet
chválu na naše stroje a dívat se, jak
s nimi zemědělci sklízí porosty. Traktorem jezdit sice umím, ale jinak mám
na práci jiné věci, takže se k tomu příliš
nedostanu, a po práci se zase věnuji
rodinným záležitostem. V tom to asi
mají ženy odlišné. Když tatínek budoval
firmu, mohl tady zůstávat i po pracovní době, protože o teplo domova se
starala maminka, o což se u nás doma
též starám já. Někdy mi to ale chybí.
Dokonce jsem si říkala, že bych měla
Ježíškovi napsat o farming simulátor.
Měla bych virtuální farmu, nakoupila si
stroje a mohla si s nimi jezdit, sklízet či
orat, což by se mi líbilo. Večer poté, co
bych se doma o vše postarala, bych si
“zafarmařila“ alespoň na tabletu.

Víme, jak vypadají prodejci aut
– většinou jsou v obleku. Jak se
vypravujete do práce vy?
Snažím se vždy do oblékání vnést
ženský prvek. V sukni mě ale moc často
nepotkáte. Když potřebuji někam jet,
není to praktické. Navíc jako prodejce
se v sukni dostanete do traktoru dost
obtížně. Schůdky jsou opravdu vysoké.
Obléknu si ji zpravidla jen na výstavy,
např. na Techagro. Též mě vždy mrzelo,
když jsem měla v kanceláři podpatky
a táta mi řekl, že mám jet na pole, a já
nemohla. Proto vozím v autě neustále
botasky, holinky a podobné věci. Nebo
se jedu převléknout domů, nemám to
daleko. Ale připadá mi to nepraktické.
Také nechci, aby si někdo myslel, že při
oblékání zneužívám toho, že jsem žena.
Chci, aby zákazníci vnímali, co jim říkám. Kdybych si vzala nějaké vyzývavé
šatičky, asi by to, co říkám, nemohli brát
zcela vážně. Ale samozřejmě si občas do
práce šaty též vezmu.
Vejdou se do vašeho pracovního
nasazení i nějaké koníčky?
Uvědomila jsem si, že kromě rodiny,
lidí okolo mne a všeho kolem naší firmy
mi už ani tolik volného času nezbývá.
Mimo práci vytvářím teplo rodinného
krbu a starám se o manžela. Bavilo by
mne vlastně úplně všechno – i ve firmě,
ale to se prostě nedá stihnout. Doma
mám zoo – psa, rybičky, krevety, agamu
a chameleona. Manžel je naštěstí alergický, protože jinak bychom měli doma
daleko více zvířat.
Prozradíte, jak jste se
s manželem seznámili? Ve firmě?
Ve firmě naštěstí ne, myslím, že je nás
tady z rodiny už opravdu dost – maminka, tatínek, bratr, sestřenka… Když
si chcete od práce odpočinout, tak to
pak ani nejde. Jsem ráda, že nepracuje
ve firmě, ale na druhou stranu jsem
šťastná, že má o moji práci zájem, se
všemi ve firmě se zná, má to tu rád,
a můžeme se tak o práci bavit společně. Seznámili jsme se u kamarádky na
grilovačce, kde jsme si povídali, ale pak
jsme se nějaký čas neviděli. Maminka
je moje nejlepší kamarádka, tak se na
něj občas ptala a pak mne taky vybídla,
ať mu napíšu přání k narozeninám, z čehož vyplynulo setkání u kávy. Po krátké
době jsem věděla, že je to muž, kterého
si jednou vezmu. ‹‹
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› vsaďte se

Kia Niro rekordmanem
Vsaďte se, že možná nevíte úplně všechno o autech značky Kia,
pokud jde o spotřebu. Plusové body získávají na světové i české úrovni.
Kia Niro se totiž stala ekologickým autem roku 2017 a zasloužila si tak
zápis do České knihy rekordů.

Městský crossover Kia Niro HEV uspěl
jako nejúspornější hybrid v reálných
podmínkách v ČR. Urazil téměř
500 kilometrů s průměrnou spotřebou
3,89 l/100 km a provozní náklady tak
činily pouze 1,20 Kč. Úspěch v českých
podmínkách navázal na zápis do Guinnessovy knihy rekordů z prosince 2016,
kdy auto přejelo napříč USA s rekordní
spotřebou 3,7 l/100 km. Stalo se tak
nejúspornějším vozem s hybridním pohonem. Titul Ekologické auto roku 2017
v ČR je další třešničkou na dortu.
„Přemýšleli jsme, nakolik se bude reálná
spotřeba lišit v podmínkách, které mohou řidiče potkat v České republice, ať
už jde o specifický terén či povětrnostní
podmínky. Postupně v nás proto uzrávala myšlenka vyzkoušet Niro v typickém
českém podzimním počasí,“ říká Kateřina Jouglíčková, PR Manager společnosti
Kia Motors Czech. Pokus o vytvoření
českého rekordu provedla nezávislá
motoristická redakce Autoweb pod
dohledem Agentury Dobrý den a jejího
oficiálního komisaře rekordů Tomáše
Hrabánka ve dnech 28. a 30. října, kdy se
přes naše území přehnal orkán Herwart.
Během své cesty za českým rekordem
a titulem Nejúspornější hybrid v reálných podmínkách v ČR ujel crossover
Niro za 8:01 hodiny čisté jízdy celkem
493 kilometrů. Průměrná rychlost
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jízdy činila 61,5 km/h a auto spotřebovalo celkem 19,18 l paliva. Spotřebou
3,89 l/100 km tak ustanovilo nový český
rekord mezi hybridními vozy. Při ceně
paliva 31,20 Kč za litr urazil vůz celou
vzdálenost s celkovými náklady ve výši
598,40 Kč. Trasu Praha – Krušovice
– Loket – Karlovy Vary – Chomutov
– Most – Litoměřice – Doksy – Dubá
– Mělník – Praha dokázalo Niro ujet
na náklady, které dosahovaly pouhých
1,20 Kč za ujetý kilometr.
K pokusu o rekord posloužil standardní sériový vůz se standardní výbavou.
Posádku tvořili dva lidé a jejich zavazadla. Celková hmotnost vozu přesahovala normovanou provozní hmotnost
přibližně o 130 kg. Jelikož vše mělo
odpovídat běžnému provozu, používalo
se během jízdy topení i klimatizace pro

Pomáháme Ježíškovi

odmlžování skel, audiosystém i nabíjení
mobilních zařízení. Nijak se neupravoval
ani tlak v 16“ pneumatikách, který činil
předepsaných 2,5 baru. ‹‹

Pokud si
chcete i vy užít
pohodlnou jízdu
v ekologickém
voze Kia Niro,
neváhejte a přijďte
ji otestovat
do autosalonů
AGROTEC. Těšíme
se na vás!

Společnost AGROTEC se stejně
jako v uplynulých letech zapojila
do dobročinného projektu
„Pomáháme Ježíškovi“, který od
roku 2012 pořádá Nadace AGROFERT.
Zaměstnanci firmy opět přiložili ruce k dílu a nakoupili
spoustu dárků, které jistě udělají radost dětem a jejich
rodičům samoživitelům. Tentokrát vánoční sbírka
putovala k dětem z Domova sv. Vincenta de Paul,
kde žijí spolu s handicapovanými rodiči. Tito rodiče
vychovávají své děti s velkou láskou, bez pomoci
pracovníků domova by ale každodenní povinnosti
nezvládli. Nadace AGROFERT je hrdým partnerem
domova. Každé dítě si napsalo vlastní přání,
co by nejraději vidělo pod stromečkem na Štědrý den.
Společnými silami se nám snad podařilo jejich sny
naplnit. Pokud by tyto děti nedostaly dárek od nás,
nenašly by patrně pod stromečkem vůbec nic nebo jen
velmi málo. Naposledy se podařilo nadaci AGROFERT
pořídit téměř 400 dárků a udělat radost dvaaosmdesáti
dětem! Sbírka má velký ohlas a my jsme rádi,
že můžeme pomáhat a přispět na dobrou věc.

Najdete nás
na sociálních sítích

agrotec.cz

@agrotecgroup

agrotec group

agrotec a. s.
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