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Vá!ení zákazníci, 

p!ed námi je jaro, doufejme, "e teplej#í po$así a krásná atmosféra Velikonoc nám 

vydr"í dlouho. V%!íme, "e se vám stále da!í plnit p!edsevzetí, které jste si pro leto-

#ek dali. V%!íme také, "e si tento rok u"ijete. My rozhodn% ano, o tom jsme skálo-

pevn% p!esv%d$eni. Rok 2012 bude toti" nabit& událostmi, z nich" se i nejv%t#ím 

p!íznivc'm automobilky Volvo zato$í hlava. 

P!edev#ím se sv%tu ukázala nová V40, co" je v'z, na kter& se obzvlá#( t%#íme. 

V duchu designu stávajících hv%zd v nabídce #védské zna$ky, jak&mi jsou v#ech-

ny modely !ady 60, nabízí i V40 velkou porci stylovosti, dravosti, emocí, ale podle 

nejlep#ích tradic Volva také bezpe$í, pohodlí a prakti$nosti. Volvo V40 se poprvé 

p!edvedlo na jarním autosalonu v )enev%, kde nenechalo nikoho v klidu.

Dal#í velkou událostí leto#ního roku bude p!íjezd tou"ebn% o$ekávaného die-

selového hybridu V60 Plug-in Hybrid. Tenhle elektromobil jste je#t% nemohli na 

silnicích potkat, p!esto se u" stal obrovsk&m hitem a první série je beznad%jn% 

vyprodaná. Aby ne, klienty p!esv%d$uje sv&mi parametry: dojezd neuv%!iteln&ch 

1 200 kilometr' p!i kombinované spot!eb% pouh&ch 1,9 litru na sto kilometr'. Na 

tohle Volvo „do zásuvky“ je opravdu pro$ se t%#it.

A t%#it se m'"ete i na servisní náv#t%vy v Auto Pr'honice i Auto Dejvice. Oba 

na#e autorizované servisy na r'zn&ch koncích Prahy vám pomohou #et!it nákla-

dy na údr"bu va#ich voz', co" je b%hem probíhající krize v&razn& argument. Vy-

zkou#ejte je, na#e ceny vás p!íjemn% p!ekvapí. 

Klidnou a bezpe$nou jízdu i v roce 2012 p!ejí 

Karel Stolejda a Martin Vesel",
!editelé spole$nosti  Auto Pr'honice
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Limitovaná edice C70 Inscription

Speciální sérii stávajícího kupé-kabrioletu C70 p!edsta-

vilo Volvo na sklonku minulého roku. Limitovaná edice 

s názvem C70 Inscription ozvlá#tnila aktuální generaci !adou 

exteriérov&ch dopl*k', po$ínaje lakovanou maskou chladi$e, 

pokra$uje osmnáctipalcov&mi, p%tipaprskov&mi lit&mi ráfky 

a kon$e nov&mi denními LED svítilnami. Také interiér doznal 

n%kolika zm%n, p!edev#ím v podob% ko"eného $aloun%-

ní, k'"í pota"ené palubní desky, nové jsou i hliníkové 

dekorace. 

Omezená série je k dispozici se v#emi motory z nabíd-

ky, ve dvou odstínech $erné a také v bílé barv%. Vyrobeno 

bude pouze dva tisíce voz'.  
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Start t#etí etapy Volvo Ocean Race 
ozdobili Coldplay

Na p!elomu roku startovala t!etí etapa extrémního jachta!ského závodu Volvo Ocean Race z p!ístavu Abú 

Dhabí. Ten se objevil v itinerá!i sv%tov% proslulého mo!ského maratonu v'bec poprvé, stejn% tak do boj' 

o celkové prvenství premiérov% zasáhl t&m Abú Dhabí Ocean Racing. 

Ob% premiéry, které v&razn% o"ivily slavn& závod, oslavila parádní silvestrovskou show anglická rocková kape-

la Coldplay. Dr"itelé sedmi Grammy p!ipravili velkolep& koncert, kter& byl beznad%jn% vyprodán. 

V limitované 
edici C70 bude 
vyrobeno pouze 
dva tisíce voz!.
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P$t model% získalo cenu za maximální bezpe&í

Bezpe$nost je s vozy Volva spja-

ta ji" od zrodu zna$ky. +védská 

automobilka své v&sadní postavení 

v této oblasti potvrdila i v hodnocení 

amerického Poji#(ovacího institutu 

pro bezpe$nost silni$ního provozu 

(Insurance Institute for Highway Safe-

ty, IIHS), jen" ocenil kupé C30, sedany 

S60 a S80 spolu s crossovery XC60 

a XC90 jako nejlep#í volbu z hlediska 

bezpe$nosti pro rok 2012. 

V USA takto hodnotí vozy, které poskytují nejlep#í 

ochranu p!i $elním, bo$ním i zadním nárazu $i p!i p!evrá-

cení. Volvo je p!itom jedinou evropskou luxusní zna$kou, 

která nejvy##í ohodnocení IIHS získala hned pro p%tici 

sv&ch model'. 

„U nejnov%j#ích model' se riziko nehody $i zran%ní 

sní"ilo o více ne" dv% t!etiny ve srovnání s vozy Volvo ze 

70. let minulého století. Blí"íme se uskute$n%ní vize, 

podle ní" by do roku 2020 nem%l b&t nikdo ve Volvu p!i 

nehod% zran%n $i usmrcen,“ podotkl k úsp%chu Thomas 

Broberg, hlavní bezpe$nostní poradce spole$nosti.  

AKTUÁLN"

Volvo je jedinou evropskou luxusní zna"kou, která nejvy##í 
ohodnocení IIHS získala hned pro p$tici sv%ch model!.
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Technologická 
budoucnost: nová 
architektura 
a sázka na 
&ty#válce

Volvo bude v budoucnu v oblasti 

technologií stav%t na modulární 

architektu!e automobil', co" umo"ní 

#védskému v&robci produkovat v%t#inu 

voz' na stejné v&robní lince bez ohledu 

na model. Navíc novou !adu motorizací 

budou v nadcházejících letech tvo!it 

v&hradn% $ty!válcové benzínové a die-

selové motory. 

„Bereme svou technologickou bu-

doucnost do vlastních rukou. Díky nové 

architektu!e a nové !ad% motor' se 

vyrovnáme sv&m nejv%t#ím konkuren-

t'm, $i je dokonce p!edstihneme, a( 

u" jde o jízdní dynamiku, $i spot!ebu 

paliva,“ uvedl viceprezident pro v&zkum 

a v&voj Peter Mertens. Nové proporce 

také poskytnou více volnosti designé-

r'm, kte!í tak mohou vyost!it designo-

v& jazyk v duchu nejnov%j#ích a velmi 

dynamick&ch model' zna$ky.

Sní"ení po$tu válc' v agregátech 

v "ádném p!ípad% neznamená úbytek 

v&konu. ,ty!válcové motory budou 

dosahovat v&kon' dne#ních #estiválc'. 

„Poskytnou nekompromisní svezení, 

p!itom budou mít ni"#í spot!ebu paliva 

ne" aktuální generace $ty!válc',“ uvedl 

Mertens. 

 Program technologick&ch inovací 

zahrnuje také novou osmistup*ovou 

p!evodovku, navíc ve druhé polovin% 

roku za$ne Volvo jako jedna z prvních 

automobilek testovat setrva$níkov& 

systém rekuperace kinetické energie 

KERS na ve!ejn&ch komunikacích. 

Tento systém, kter& dosud motoristi$tí 

fanou#ci znali jen z formule 1, plánuje 

Volvo nasadit do sériov&ch voz'. Nejen-

"e uspo!í a" 20 procent paliva, zárove* 

!idi$i dodá 80 ko*sk&ch sil navíc.  
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Po první sérii 
hybridní V60 se 
zaprá'ilo

Elektromobily se t%#í stále ros-

toucí popularit%. Sv%d$í o tom 

obrovsk& zájem o Volvo V60 Plug-in 

Hybrid, jeho" první série je ji" nyní 

vyprodaná. V'z se p!itom na silnicích 

objeví a" v pr'b%hu leto#ního roku. 

Dlouho o$ekávan& model se poprvé 

ukázal na mezinárodním autosalonu ve 

#v&carské )enev% na ja!e lo*ského roku. 

Základem hybridní soustavy je vzn%-

tov& p%tiválec o objemu 2,4 litru, jeho" 

v&kon 158 kW je p!ená#en na p!ední 

nápravu. Tu zadní pohání elektromotor 

ulo"en& pod podlahou nákladového 

prostoru, kter& disponuje dal#ími 51 kW 

v&konu. Celkov% m'"e hybridní V60 vy-

u"ívat maximální v&kon 210 kW a to$iv& 

moment 640 Nm, co" elektromobilu 

umo"*uje akceleraci na stovku za 6,9 

vte!iny. Kombinovaná spot!eba pak ne-

p!esáhne 2 litry nafty na sto kilometr', 

celkov& dojezd je a" 1 200 kilometr' na 

jedno natankování. 

Ostré Volvo S60 se
p#edstavilo v upírské sáze

Unikátní golfové klání pod hlavi&kou Volva

Na #pi$kovém jihoafrickém golfovém h!i#ti z pera legendárního Garyho Playera The Links ve Fancourtu se od 

19. do 22. ledna odehrál historicky první turnaj mistr' sout%"e European Tour pod hlavi$kou Volvo Golf Cham- 

pions. Turnaj uspo!ádan& jako oslava sv%tového golfu ovládl po velmi vyrovnaném souboji domácí hrá$ Branden Grace. 

Rozhodnout muselo a" play-off, v n%m" se s Gracem utkaly dal#í dv% domácí hv%zdy - Ernie Els a Retief Goosen. 

Zatímco v#ak Grace na p%tiparové osmnáctce zahrál birdie, zbylí dva golfi sté dosáhli jen na par.

Turnaje ve Fancourtu se mohli zú$astnit jen ti nejlep#í z nejlep#ích, tedy vít%zové n%kterého z lo*sk&ch turnaj' celé 

série $i $lenové European Tour, kte!í nasbírali v karié!e deset a více v&her. Pro ty byly p!ipraveny prize money v hodnot% 

dvou milion' eur, z nich" vít%zn& Grace získal 350 tisíc eur. 

Volvo podporuje presti"ní European Tour od roku 1988. B%hem uplynul&ch let si zna$ka vybudovala pevné spojení 

s greeny, odpali#ti i fairwayemi. Vedle turnaje mistr' se podílí i na nejnáro$n%j#ím profesionálním golfovém turnaji 

v'bec, jamkovce Volvo World Match Play Championship, turnaji Volvo China Open.  

Okruh v Estorilu

Populární upírskou ságu Stmívání o"ivilo 

ostré Volvo S60 T6 R-design. Vedle hrdin' 

se rozhodn% neztratilo a krásn&mi k!ivkami se 

prodralo do jedné z hlavních rolí. Volvo tradi$n% do-

provází Edwarda Cullena nejen v kni"ní p!edloze, 

ale samoz!ejm% i ve fi lmovém zpracování. Nejd!íve 

se prohán%l v C30, poté v XC60 a nyní i v po!ádn% 

nabrou#eném sedanu S60. 
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Ostré Volvo S60 se
p#edstavilo v upírské sáze

Volvo chce zv('it dojezd elektromobil% 
a) o 1 000 kilometr%

+védská automobilka vyrobila zku#ební 

elektromobily se za!ízeními pro zv&#ení 

dojezdu, a to a" o tisíc kilometr'. To v#e p!i 

zachování emisí oxidu uhli$itého hluboko pod 

úrovní 50 g/km. 

Volvo p!itom testuje t!i mo"ná !e#ení, 

v nich" je elektrick& pohon p!edních kol dopl-

n%n t!íválcov&m benzínov&m motorem, kter& 

m'"e spalovat i ethanol E85. V#echny varianty 

navíc po$ítají s rekuperací brzdné energie. 

Dv% !e#ení vycházejí z modelu C30 Electric, 

v n%m" konstrukté!i zmen#ili velikost svazku 

baterií a uvoln%n& prostor vyu"ili pro zástavbu 

spalovacího agregátu a palivové nádr"e. Ben-

zínov& t!íválec je v t%chto p!ípadech umíst%n 

na zádi. T!etí !e#ení sází na Volvo V60, v n%m" 

je kompletní hnací ústrojí umíst%no pod 

kapotou p!íd%. 

„Tyto t!i projekty nám umo"ní vyhodnotit 

r'zné varianty za!ízení pro zv&#ení dojezdu. 

Cílem je vyvinout vozidla s mimo!ádn% níz-

k&mi emisemi CO2 bez kompromis' v oblasti 

komfortu, pot%#ení z jízdy a prakti$nosti, které 

jsou pro zákazníky Volva klí$ové,“ vysv%tlil 

Derek Crabb, viceprezident pro v&voj hnacích 

ústrojí #védské zna$ky. 
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Je to tak trochu fenomén dne!ní doby. Hybridní pohon je elegantním "e!ením sní#ení závislosti 
na fosilních palivech a sou$asn% ochrany #ivotního prost"edí. 

HYBRIDNÍ POHON

diska stupn% elektrifikace ústrojí se 

d%lí na „micro hybridy“, „mild hybridy“ 

a „full hybridy“. 

N%kter" „to umí“ 
i pouze na elekt&inu
Vzhledem k tomu, "e ú$elem $lán-

ku není podrobn& technick& popis, 

za$ínalo b&t jasné, "e stav a prognózy 

"ivotního prost!edí si vy"ádají zm%nu 

p!ístupu ke konstrukci pohán%cího 

ústrojí.

Druhy hybridních systém#
Obecn% hybridní pohon zname-

ná - hodn% jednodu#e vysv%tleno 

Vzhledem k tomu, "e $ist& 

elektropohon má zatím citel-

né nedostatky, vodíkov& $lánek je 

p!esp!íli# drah&, jeví se jako nejlep#í 

!e#ení práv% kombinace klasického 

spalovacího motoru a elektromoto-

ru. Poprvé se my#lenky hybridní tech-

niky objevily v 70. a 80. letech, kdy 

- kombinaci a vzájemnou koopera-

ci spalovacího agregátu (nej$ast%ji 

benzínového a nejnov%ji naftového) 

s elektromotorem. Ale to není v#ech-

no, hybridních pohon' je více druh' 

a rozd%lujeme je podle toku v&konu 

na hybridy sériové, paralelní a smí-

#ené (sériov%-paralelní). Navíc z hle-
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HYBRIDNÍ POHON

osv%tleme si pouze základní a pro 

motoristu nejd'le"it%j#í rozd%lení. 

Systém „micro hybrid“ je nejjedno-

du##í a nejlevn%j#í mezi plnohodnot-

n&mi hybridními systémy pohonu. 

Jedná se o první stupe* elektrifikace 

hnacího !et%zce se spalovacím moto-

rem. Mal& akumulátor se dobíjí reku-

perací brzdné energie, aby se sní"ilo 

zatí"ení spalovacího motoru b%hem 

provozu. Tento systém dosahuje úspo-

ry paliva v hustém m%stském provozu 

a v dopravních zácpách v !ádu jedno-

tek procent.

Jak je ji" z názvu „mild hybrid“ patr-

né, plní u tohoto hybridu elektrická 

Nejpropracovan$j#í 
systém, kter% pou&ívají 

i vozy Volvo, je „full 
hybrid“. Elektrická "ást 

hybridní soustavy je 
tak v%konná, &e doká&e 
sama zaji#'ovat pohon 

vozu, zatímco spalovací 
motor z!stává vypnut%.

$ást jen podp'rnou funkci a hlavní práci odvádí spalova-

cí motor. Elektromotor podporuje spalovací motor sv&m 

to$iv&m momentem b%hem akcelerace, zaji#(uje funkci 

Start-Stop a umo"*uje rekuperaci kinetické energie. Na 

rozdíl od „full hybridu“ ov#em sám „neutáhne“ pohon ce-

lého vozu. V&hody jsou v relativní jednoduchosti, ale na 

druhou stranu úspory paliva jsou ve v&#i cca 15 %.

Nejpropracovan%j#í systém, kter& pou"ívají i vozy Volvo, 

je „full hybrid“. U n%ho je elektrická $ást hybridní sousta-

vy tak v&konná, "e doká"e sama zaji#(ovat pohon vozu, 

zatímco spalovací motor z'stává vypnut&. Automobily 

s tímto systémem b&vají ozna$ovány jako Plug-in Hybrid 

a nabízejí nejv%t#í úsporu paliva, která m'"e dosahovat a" 

50 % v porovnání s konven$ním pohonem. Spalovací mo-

tor toti" m'"e b&t v&razn% men#í, ani" by do#lo ke zhor#ení 

dynamick&ch parametr' vozu. Vzhledem k tomu, "e elek-

tromotory jsou schopné zcela nebo $áste$n% pokr&t velké 

oblasti provozních podmínek, m'"e b&t konstrukce spalo-

vacího motoru upravena pro zvlá#( vysokou ú$innost a cel& 

systém nastaven tak, aby motor b%"el co nej$ast%ji práv% 

v tomto re"imu nejv%t#í hospodárnosti. 

Prvním produk$ním modelem spole$nosti Volvo Car Cor-

poration vyu"ívajícím tuto technologii je Volvo V60 Plug-in 

Hybrid vybavené kombinací dieselového a elektrického 

pohonu. V p!ípad% dal#ího modelu XC60 Plug-in Hybrid 

Concept se jedná o kombinaci elektromobilu s nejmoder-

n%j#ím $ty!válcov&m benzínov&m motorem. 
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Hitem v oblasti hybridních automobil& je v sou$asné 
dob% zajímavá novinka Volvo XC60 Plug-in Hybrid Concept. Byl 
poprvé p"edstaven na autosalonu v Detroitu a jedná se vlastn% 
o mimo"ádn% úsporn' hybrid a sou$asn% v'konn' automobil. 
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P*EDSTAVUJEME

VOLVO XC60 
PLUG-IN HYBRID 

CONCEPT 

Jde o testování technologie
Zatím se net%#te, i kdy" Volvo pat!í k pr'-

kopník'm hybridní technologie, tento v'z je 

skute$n% zatím pouze konceptem, na kterém si 

firma ov%!uje technologie typu Plug-in Hybrid 

kombinované s nejmodern%j#ím $ty!válcov&m 

benzínov&m motorem z p!ipravované !ady Vol-

vo Environmental Architecture. Podle vyjád!e-

ní zástupc' automobilky nelze zatím s jistotou 

!íci, u jakého modelu bude toto !e#ení poprvé 

pou"ito. 

V&jime$nost tohoto hybridu je v tom, "e 

p!i vyu"ití pouze $ty!válcov&ch motor' bude 
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V%jime"nost 
tohoto hybridu je 

v tom, &e p(i vyu&ití 
pouze "ty(válcov%ch 

motor! bude scho-
pen nabídnout stejn% 
v%kon jako sou"asné 

#estiválce.

schopen nabídnout stejn& v&kon jako sou$asné #esti-

válce. A navíc, a to je také velmi d'le"ité, jejich spot!e-

ba paliva bude p!itom ni"#í, ne" jaké dosahují dne#ní 

$ty!válce. 

Jak to funguje?
Elektromotor s v&konem 70 k propojen& se $ty!vál-

cov&m p!epl*ovan&m benzínov&m motorem vytvá!í 

pohonnou jednotku s celkov&m v&konem 350 k. A pro-

to"e se jedná o Plug-in Hybrid, je Volvo schopno ujet 

a" 45 km pouze na elekt!inu. V p!ípad% vyu"ívání obou 

jednotek bude mít úsporn& hybrid spot!ebu pouh&ch  

2,3 l benzínu na 100 km. 

-idi$ si m'"e sv'j preferovan& re"im jízdy zvolit stisk-

nutím jednoho ze t!í tla$ítek na p!ístrojovém panelu. 

K dispozici jsou t!i odli#né charakteristiky: Pure, Hybrid 

a Power. V re"imu Pure je v'z v maximální mo"né mí!e 

pohán%n pouze elektromotorem. Dojezd na elektrick& 

pohon v m%stském provozu je a" 45 km, a to s nulov&mi 

emisemi. Druh& re"im Hybrid je stan-

dardn% aktivován p!i ka"dém nastar-

tování vozidla. Benzínov& a elektrick& 

motor spolupracují na dosa"ení ma-

ximálního pot%#ení z jízdy s co nej-

ni"#ím dopadem na "ivotní prost!edí. 

Celkov& dojezd vozidla je a" 960 km. 

A v re"imu Power je technologie optimalizována 

s ohledem na dosa"ení nejvy##ího mo"ného v&konu. 

Benzínov& motor o v&konu 280 k s to$iv&m momentem 

380 Nm je kombinován s elektromotorem poskytujícím 

70 k a 200 Nm. Okam"itá dostupnost maxima to$ivé-

ho momentu u elektromotoru umo"*uje vozu zrychlit  

z 0 na 100 km/h za 6,1 sekundy.

Pohon v'ech kol
Zadní náprava konceptu je pohán%na elektromotorem. 

Ten je napájen z lithium-iontové baterie s kapacitou  

12 kWh, je" je umíst%na pod podlahou zavazadlového 

prostoru. Baterii lze nabíjet z b%"né elektrické zásuvky. 

P!ední kola jsou pohán%na $ty!válcov&m p!epl*ova-

n&m motorem z p!ipravované !ady motor' VEA (Volvo 

Environmental Architecture). O p!enos v&konu na kola 

se stará nov% vyvinutá osmistup*ová automatická p!e-

vodovka.

Volvo XC60 Plug-in Hybrid Concept je lakováno spe-

ciální bílou barvou. Interiér je charakterizován unikát-

ními detaily a barvami, jako je st!ízlivé tmav% modré 

ko"ené $aloun%ní $i oblo"ení modro#ed&m d!evem. 

P!ístrojov& panel byl upraven tak, aby !idi$i poskytoval 

v#echny pot!ebné informace o spot!eb% benzínu i elek-

trické energie, o stavu baterií, zb&vajícím dojezdu atd. 

Nám nezb&vá, ne" se zatím t%#it na tuto unikátní kon-

strukci.  

V p(ípad$ vyu&ívání obou 
jednotek bude mít úsporn% 
hybrid spot(ebu pouh%ch 
2,3 l benzínu na 100 km.
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VOLVO V40

SV!DNÉ K"IVKY #VÉDSKÉHO TRUMFU 



P'vodn% se spekulovalo o názvu V30, stylov% vyt!íben& 

v'z kombinující vizá" hatchbacku a kombi toti" vyroste na 

platform% pro novou generaci t!ídve!ového kupé C30. Volvo 

se v#ak nakonec rozhodlo o"ivit pojmenování V40, které se 

naposledy v modelové !ad% #védské automobilky objevilo 

v roce 2004. Tehdej#í kombík poté nahradil model V50. 

Pr#lomov" airbag pro chodce
Ov#em nová V40 bude o poznání sportovn%j#ím automobi-

lem, kter& bude zárove* poutat hodn% pozornosti. Hodn% 

tomu napomohou i motory, kompletní paleta agregát' na-

bídne diesel s emisemi CO2 jen 94 g/km, ale i v&konn& p!e-

11

P"íznivci !védského Volva 
se mohou v posledních 

letech t%!it z p"ílivu 
nov'ch model&. Auto- 

mobilka pokra$uje 
v ofenziv% a tahá trumfy 

z rukávu i v leto!ním 
roce. Tím nejnov%j!ím je 
zbrusu nov' model V40, 

kter' je!t% letos o#iví 
nabídku skandinávské 

zna$ky. Sv'mi k"ivkami 
navazuje na úsp%!né 

modely "ady 60, a dá 
se proto o$ekávat velk' 

zájem zákazník&.

VOLVO V40

Oficiáln% se m%lo nové Volvo V40 ukázat na b!ezno-

vém autosalonu ve #v&carské )enev%, t%sn% p!edtím 

ale unikly na internet fotografie vozu. Ohromily. Dynamic-

ké linie modelu korespondují s aktuálním designov&m ja-

zykem Volva, které stále více akcentuje vedle bezpe$nosti, 

prakti$nosti a komfortu i pot%#ení z jízdy. 

V p!ípad% Volva V40 je v#e zabaleno do formy prémio-

vého p%tidve!ového automobilu, kter& bude pro ostatní 

vozy v segmentu velkou v&zvou. Po$ítá se p!itom i s out-

doorovou verzí s p!izvednut&m podvozkem, oplastová-

ním a pohonem v#ech kol. Novinka by m%la zm%!it síly 

p!edev#ím s BMW !ady 1, Mercedes-Benz t!ídy A $i Audi A3. 
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VOLVO V40

Vedle techno-
logie rozpozná-

vání chodc!  
s automatic-

k%m brzd$ním 
bude sázet i na 

pr!lomov% 
airbag pro 

chodce.

pl*ovan& zá"ehov& p%tiválec T5 se stá-

dem 254 koní pod kapotou. Hatchback 

s ním zrychlí na stovku za pouh&ch 6,7 

vte!iny. V#echny motory budou vyba-

veny funkcí start-stop a rekuperací 

brzdné energie. 

Tradi$ní d'raz na bezpe$nost je sa-

moz!ejmostí, V40 zacílí nejen na bez-

pe$í samotné posádky, ale i okolí vozu, 

hlavn% chodc'. Vedle technologie roz-

poznávání chodc' s automatick&m 

brzd%ním bude sázet i na pr'lomov& 

airbag pro chodce. Pokud se nepo-

da!í srá"ce s chodcem zabránit, p!ed 

$elním sklem se vak rozvine a zmírní 

následky kolize. Navíc byl inovován 

i systém City Safety pro p!edcházení 

kolizím v nízk&ch rychlostech, kter& 

doká"e reagovat p!i rychlostech do 50 

km/h. „V40 bude nejinteligentn%j#ím 

a nejbezpe$n%j#ím Volvem v historii,“ 

uvedl Hakan Abrahamsson, #éf v&voje 

nového modelu. 

Bude to vzru'ující, 
slibuje 'éf automobilky
Ve +védsku v%!í, "e V40 si povede stej-

n% úsp%#n% jako modely S60 $i V60, 

které jsou nejdynami$t%j#ími Volvy 

v historii a usp%ly i v obtí"né konku-

renci ve svém nabitém segmentu. 

Sv%d$í o tom i slova #éfa automobilky 

Stefana Jacobyho. „T%#ím se. Bude to 

opravdu velmi vzru#ující,“ prohlásil, 

16



doplnil Jacoby s tím, "e o$ekává velice 

p!íznivé p!ijetí. 

Zdá se to jako oprávn%n& pohled na 

v%c, nov& stroj toti" bude stylov& a zá-

rove* praktick&, tedy typicky #védsk&. 

O$ekává se, "e v duchu V40 se ponese 

i design nadcházející generace krat#í 

C30, která by se m%la ukázat sv%tu o rok 

pozd%ji. 

VOLVO V40

kdy" noviná!'m ukázal k!ivky je#t% 

zakrytého modelu V40. 

„Díky informacím shromá"d%n&m 

od zákazník' po celém sv%t% bude nej-

kompaktn%j#í $len !ady V vynikat mi-

mo!ádn% zda!ilou kombinací designu, 

bezpe$nosti a variability. Automobil 

je vybaven v#emi prvky, na které jsou 

zájemci o moderní luxusní v'z zvyklí,“ 

17

V40 bude nejinteligentn$j#ím  
         a nejbezpe"n$j#ím Volvem 

v historii.
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DO DEJVIC JEZDÍ STÁLE 
VÍCE MAJITEL+ STAR,ÍCH 

VOZ+ VOLVO
Dejvické pobo$ce Auto Pr&honice se prakticky od startu velmi da"í. Servis funguje více ne# rok, 

loni p"ibyl také showroom s nabídkou nov'ch voz&. Auto Dejvice se p"itom stále rozvíjí, p"edev!ím v oblasti servisu 
a na n%j navazujících skladovacích prostor pro náhradní díly. „To v!e proto, abychom zachovali velice krátké objed-

nací termíny. Nyní se pohybují okolo dvou $i t"í dn&, co# je ojedin%lá rychlost,“ zd&raz(uje vedoucí servisu 
Daniel Kadlec. V rozhovoru shrnul dosavadní fungování celé pobo$ky. 

18

NOV- SERVIS V DEJVICÍCH
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NOV- SERVIS V DEJVICÍCH

Neustále se roz'i&ujete, nyní p&ibylo dal'í stání 

v servisu. Co vás k tomu vede?

Rostoucí zájem klient', kter& nás velmi t%#í. V&razn& je 

p!ír'stek nov&ch klient', nap!íklad ze zdej#ích amba-

sád apod., ale samoz!ejm% k nám p!e#li i n%kte!í zákaz-

níci z Pr'honic, jim" více vyhovuje tato lokalita, a$koliv 

byli v Pr'honicích spokojení. Najdou u nás stejné slu"by 

a standardy, na jaké jsou zvyklí. Také systémy obou po-

bo$ek jsou propojené, v'z je proto mo"né servisovat jak 

v Pr'honicích, tak v Dejvicích. 

V Dejvicích jezdí i hodn% star'ích voz# Volvo. P&ijí!d%jí 

jejich majitelé i k vám?

To mohu potvrdit, jezdí k nám !ada dlouholet&ch volvist', 

kte!í vyu"ívají ná# program Klasik servis ur$en& majite-

l'm automobil' Volvo star#ích p%ti let. V jeho rámci na-

bízíme vst!ícné ceny servisních prohlídek a standardních 

úkon', také náhradních díl' $i t!eba oleje. V dob% krize 

Klasik servis oproti 
neautorizovan%m servis!m zaru"uje 
kvalitní slu&by i náhradní díly 
a odborn$ odvedenou práci.

lidé !e#í primárn% peníze a oce*ují v&hody Klasik servi-

su, kter& jim oproti neautorizovan&m servis'm zaru$uje 

kvalitní slu"by i náhradní díly a odborn% odvedenou práci. 

Co mohou klienti v Dejvicích o$ekávat?

Naprostá v%t#ina zákazník' oce*uje krátké objednací 

termíny, které $iní dva $i t!i dny. To je v&jime$né, obvykle 

se $eká mnohem déle. Na tom si zakládáme a chceme to 

zachovat i nadále, i proto ruku v ruce s roz#i!ováním ser-

visních prostor posilujeme také personáln%. Samoz!ejm% 

v dob% p!ezouvání pneumatik $elíme tradi$n% velkému 

náporu, p!ipravujeme se ale v"dy tak, abychom klienty 
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NOV- SERVIS V DEJVICÍCH

uspokojili co nejrychleji. Lidem se líbí také zdej#í pro-

st!edí a tak!ka rodinná atmosféra servisu. Náru"iví gol-

fisté pak vítají mo"nost zahrát si v nedalekém indooru 

a ukrátit si tak $as p!i $ekání na n%jak& nenáro$n& a rychl& 

servisní úkon. 

M#!ete nastínit, jaké plány máte do budoucna?

Chceme expandovat, roz#í!it p!íjem a op%t posílit sestavu 

mechanik', abychom v"dy zachovávali promptní termíny. 

Prostor v areálu na to je a nár'st klient' nás k tomu jist% 

donutí. Chceme si také udr"et osobn%j#í p!ístup k zákaz-

ník'm. Vedle toho v blízké budoucnosti nejspí#e p!ibude 

i venkovní plocha s nabídkou zánovních a star#ích voz' 

Volvo.  

(E)Í I PROBLÉMY 

PO NEAUTORIZOVAN*CH SERVISECH

V Dejvicích se $asto pot"kají s problémy, které 

vznikají p&i opravách v neautorizovan"ch servisech 

u tzv. gará!ník#. „Po neodborn"ch zásazích trpí auta 

ne zcela standardními závadami. V#z se najednou 

zastaví a nejede dále. Teprve pak se lidé obracejí na 

nás a spoléhají na na'e zku'enosti a diagnostiku. (e-

'íme tak i pom%rn% zapeklité p&ípady,“ uvádí zástupce 

vedoucího dejvického servisu Patrik N%mec s tím, 

!e podobn"m problém#m by se dalo p&edejít, kdyby 

se klienti obraceli rovnou na Auto Dejvice a vyu!ili 

program Klasik servis. 

Technici z Dejvic zmínili i n%které p&ípady, které po 

neautorizovan"ch servisech vy&e'ili ke spokojenosti 

zákazník#. „Nap&íklad u jednoho Volva S40 se gará!o-

vá dílna vyhnula oprav% závady, místo toho naaran-

!ovala kontrolky na p&ístrojové desce tak, aby bylo 

na první pohled v'e v po&ádku. Kontrolky ukazovaly 

bezchybn" chod, problém ale z#stal. V'e jsme museli 

&e'it a! my,“ dopl+uje Daniel Kadlec. 

Lidé si podle n%j navíc mnohdy ani neuv%domují, 

!e a$koliv neautorizované servisy lákají na levn%j'í 

sazby, $asto vyjde oprava mnohem drá!. „Volí r#zné 

zp#soby, jak cenu opravy nav"'it. Nap&íklad nedodr-

!ují $asové normy v"robce na jednotlivé úkony, co! je 

pro nás naopak závazné,“ konstatuje 'éf dejvického 

servisu. 
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Probíhající ekonomická krize nutí n%které z klient& !et"it. Auto Pr&honice jim proto nabízí vedle vst"ícn'ch cen auto-
rizovaného servisu také zajímavé alternativy n%kter'ch úkon&, které v&z za p"íjemnou cenu vylep!í.  

VST*ÍC ZÁKAZNÍK+M: 
U,ET*ETE P*I SERVISU

22

SERVIS

-e#íte nap!íklad, jak znovu „rozsvítit“ po#kozené sv%t-

lomety star#ích model' s $irou plastovou (nikoliv skle-

n%nou) optikou? P!i únav% plastu a od!eném sv%tle se sni"uje 

jeho ú$innost a" o 50 procent, sta$í p!itom jen malá $ástka  

a sv%tlomet je tém%! jako nov&. Není toti" pot!eba je m%nit, 

sta$í sv%tlomet s plastovou optikou vyjmout a speciální pastou 

rozle#tit do funk$ního a esteticky p!ijatelného stavu. Vyu"ijte 

tuto „vychytávku“ v nabídce autorizovaného servisu Volvo. 

V obou servisech, jak v Pr'honicích, tak i v Dejvicích, pro 

zákazníky p!ipravují navíc frézování brzdov&ch kotou$' 

p!ímo na vozidle. Díky tomu lze oddálit v&m%nu kotou$', 

odstranit pískání a dal#í neduhy. 

P&ije,te se star'ími vozy
Majitelé star#ích voz' $asto d'kladn% p!em&#lejí o v&da-

jích za provoz. N%kdy zbyte$n% hledají nejlevn%j#í díly, 



pou!ívají laciné oleje nejisté kvality a opravy 

nechávají provád"t v nekvalifikovan#ch díl-

nách. Abychom tomu zabránili, bo$íme m#tus 

o p$edra!en#ch cenách díl% i práce. 

Auto Pr%honice proto nabízí v obou sv#ch servi-

sech v#razné slevy pro majitele voz% Volvo star-

&ích p"ti let, p$i'em! p"tiletá a! sedmiletá auta 

mají slevu ve v#&i 20 procent, star&í vozy pak 

dokonce a! 25 procent z cen náhradních díl%. 

Speciální ceny jsou i na samotné práce. Také 

olej po$ídíte za rozumnou cenu, budete mít p$i-

tom záruku jeho 100procentní kvality.

Zajímavá je rovn"! cena servisní prohlídky ve 

v#&i 990 korun. V p$ípad", !e budou zji&t"né 

závady opraveny v Pr%honicích 'i Dejvicích, 

je servisní prohlídka dokonce zadarmo. Vedle 

toho v obou pobo'kách Auto Pr%honice pro-

vedou také lustraci vozu v informa'ních systé-

mech Volvo. 

P!i únav" 
plastu 
a od!eném 
sv"tle se 
sni#uje jeho 
ú$innost a# 
o 50 procent, 
sta$í p!itom 
jen málo 
a  sv"tlomet 
je tém"! jako 
nov%.

23

SERVIS

Vlevo rozle&t"n# plastov# sv"tlomet, 
vpravo stav p$ed servisem.
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JAK PÁSY

ZACHRA-UJÍ

!elní srá"ka. 

Ú$innost pásu 

u !idi$e 43 procent. 

Bo#ní srá"ka. 

Ú$innost je nejni"#í, 

39 procent. 

Zadní náraz. 

Pás pom'"e ve 

49 procentech 

p!ípad'.

P$evrácení. 

Tady jsou pásy 

nejú$inn%j#í, 

ú$innost je a" 

77 procent. 



Poutáte se ve voze? Nebo t"eba p"i krátké jízd% jen mávnete rukou a jedete bez pásu? 
D%láte chybu, práv% t"íbodové bezpe$nostní pásy p"ineslo do sv%ta automobilismu Volvo a u# 
v roce 1959 je zahrnulo do standardní v'bavy. Na pohled geniáln% jednoduch' vynález 
se stal p"elomovou inovací v oblasti bezpe$nosti. 
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V minulém vydání magazínu jsme se v%novali 

správné pozici za volantem, kterou lidé $asto ig-

norují. Na silnicích tak jsou k vid%ní scény, kdy !idi$i za 

volantem skoro le"í, v opa$ném p!ípad% jsou nep!irozen% 

p!itisknuti na $elní sklo. Pou"ívání bezpe$nostních pás' 

spadá do podobné kategorie, a" p!íli# $asto jsou k vid%ní 

nep!ipoutaní #ofé!i, kte!í spoléhají na to, "e p!i nízk&ch 

rychlostech v ulicích m%st nem'"e dojít k vá"nému zra-

n%ní. Opak je ale pravdou. 

Majitelé voz' zna$ky Volvo spadají do pon%kud jiné sku-

piny !idi$' $i pasa"ér', znají cenu bezpe$nosti a vyu"ívají 

inovativních a $asto pr'lomov&ch prvk' aktivní i pasivní 

bezpe$nosti, s nimi" automobilka p!ichází. Ne v"dy v#ak 

se svou filozofií nacházejí porozum%ní. P!itom nezále"í 

jen na p!ipoutání !idi$e, ale také jeho spolujezdc'. Navíc 

je d'le"ité pásy pro jejich správn& ú$inek také dob!e na-

stavit, co" $asto ned%lají ani ti, kte!í se pravideln% pou-

tají. 

Mrazivá $ísla
Podle informací projektu BESIP, kter& dbá na bezpe$nost 

silni$ního provozu, jsou pásy nejú$inn%j#í p!i rychlostech 

do 50 kilometr' za hodinu. Z $ísel pak vypl&vá, "e a" 42 

procent !idi$' usmrcen&ch v obci bylo nep!ipoutan&ch, 

u spolujezdc' je pak toto $íslo je#t% vy##í – dokonce p!es 

50 procent. Mimo obec jsou data samoz!ejm% je#t% tra-

gi$t%j#í, a" 73 procent havárií nep!ipoutan&ch !idi$' kon-

$í smrtí, u spolujezdc' na p!edním sedadle je to dokonce 

p!es 80 procent. 

Zárove* z $ísel vypl&vá, "e v obci se pravideln% poutají 

jen necelé dv% t!etiny !idi$', celá p%tina se p!itom nepou-

tá nikdy a zbytek ob$as. Je#t% hor#í je pou"ívání pás' na 

zadních sedadlech, kde se v obci nepoutá tém%! polovi-

na lidí, pravideln% se poutá jen 18 procent pasa"ér'. Ani 

mimo obec lidé pásy p!íli# nepou"ívají a podle pr'zku-

m' je stále velk& po$et lidí, které nep!esv%d$í ani vysoká 

rychlost. Sedmnáct procent !idi$' se na dálnicích nikdy 

nep!ipoutalo a nehodlá to m%nit, mezi pasa"éry je disci-

plinovanost je#t% hor#í – nikdy se nepoutá tém%! 40 pro-

cent lidí. 

To jsou velké rozdíly oproti $ísl'm v jin&ch státech 

Evropské unie. Nejdisciplinovan%j#í jsou Skandinávci, 

N%mci $i Francouzi, podobn% na #tíru jako ,e#i jsou s po-

u"íváním pás' t!eba Ma.a!i. 

Stále hodn% lidí p!itom v%!í, "e p!i nízk&ch rychlostech 

mohou roli bezpe$nostních pás' zastoupit airbagy. Na-

fukovací vaky fungují v sou$innosti s pásy, jsou jejich 

dopl*kem a zvy#ují bezpe$nost, ov#em v "ádném p!ípad% 

pásy nenahrazují. Bez pou"ití pás' jsou airbagy ú$inné 

jen z 12 procent, dokonce spí#e ubli"ují a zabíjejí, nebo( 

vyst!elují proti t%lu, které se nekontrolovan% !ítí vp!ed. 

Stejn% mylné jsou p!edstavy, "e se #ofér zap!e o volant 

a udr"í se p!i nárazu na svém míst%. I tady $ísla hovo!í 

Bez pou&ití pás! jsou airbagy 
ú"inné jen z 12 procent, dokonce spí#e 
ubli&ují a zabíjejí, nebo' vyst(elují 
proti t$lu, které se nekontrolovan$ 
(ítí vp(ed.

GENIÁLN" JEDNODUCH- 
VYNÁLEZ. OV,EM .ASTO 
P*EHLÍ!EN-

jasn%: p!i nárazu do pevné p!eká"ky 

v rychlosti 50 kilometr' za hodinu 

se t%lesná hmotnost zv&#í a" #ede-

sátkrát. Mu" s hmotností 80 kilo-

gram' by tak musel udr"et v rukách 

váhu 4,8 tuny, "ena s 55 kilogramy 

by zápasila s vahou 3,3 tuny. To je 

nemyslitelné. 

-idi$ by navíc musel reagovat oka-

m"it%. Jen"e u" b%hem zlomku vte!i-

ny od okam"iku nárazu je nep!ipou-

tan& #ofér $i jeho spolujezdec zabit. 

V rychlosti 80 kilometr' za hodinu je 

to pouhá desetina sekundy. 

Zkontrolujte v'echny 
ve voze
Nejlep#ím !e#ením je proto navyk-

nout si na automatické zapínání 

pásu, podobn% jako si !idi$i zvykli na 

automatické zapínání sv%tel p!ed za-
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MAGAZÍN AUTO PR!HONICE NEWS 
NYNÍ TAKÉ V IPADU

V novém !ísle !asopisu News Auto 
Pr"honice pro iPad vám p#iná$íme komplet-
ní obsah ti$t%ného vydání, navíc dopln%n& 
o celou #adu interaktivních a multimediál-
ních prvk". V ti$t%ném vydání jsme omeze-
ni rozsahem, a tak p#i p#edstavení nového 
Volva V40 vám jej uká'eme pouze na n%-
kolika fotografiích. V iPad verzi nalezne-

te kompletní fotogalerii v$ech dostupn&ch 
fotografií k tomuto modelu, navíc dopl-
n%nou o dostupná videa, která si m"'ete 
p#ehrávat p#ímo na stránkách !asopisu 
uvnit# aktuálního !lánku. O vydání nového 
!ísla magazínu News vás v'dy upozorní-
me zprávou. Aplikace a v$echna !ísla jsou 
k dispozici v AppStore ke sta'ení zdarma. 

Naleznete jej po zadání klí!ového slova 
„Auto Pruhonice“.

Zdarma ke sta!ení v

$átkem jízdy. Stejn% d'le"itá je kontrola v#ech pasa"ér' ve voze. Tedy i t%ch 

na zadním sedadle, nebo( jejich nekontrolovan& let p!i nárazu m'"e ohrozit 

p!ipoutané pasa"éry na p!edních sedadlech. 

Pás je zárove* pot!eba upravit, zvlá#t% kdy" jezdí vozem více lidí s odli#n&-

mi t%lesn&mi parametry. To se t&ká nejen firemních voz', ale i t%ch rodinn&ch. 

Spodní $ást pásu by v"dy m%la sed%t nízko a pevn% p!es boky, pás musí b&t 

upevn%n p!es rameno a hru.. Naopak nesmí vést p!es krk, stejn% tak jej nikdy 

neumís(ujte pod pa"i $i za záda. D'le"ité je, aby pod pásem nebyly tvrdé $i 

ostré p!edm%ty, které by vás mohly p!i kolizi zranit. 

T%hotné "eny by m%ly mít ramenní pás p!es hrudník mezi prsy, spodní pás 

pak co nejní"e pod b!ichem. S takov&m nastavením je chrán%na jak samotná 

matka, tak i její nenarozené dít%. 

I v p!ípad% pás' hraje roli správné nastavení seda$ky a volantu, o n%m" jsme 

psali v posledním $ísle Auto Pr'honice NEWS. Stojí za to se t%mito radami !í-

dit. Podle v&po$t' expert' by dv% t!etiny lidí p!e"ily havárii, pokud by pou"ily 

pás. Jediné nep!ipoutání vás m'"e stát "ivot. 

HISTORIE BEZPE.NOSTNÍCH PÁS/

P#vodn% dvoubodové pásy neposkytovaly dostate$né bezpe$í, v roce 1959 

nasadila do sériové v"roby p&elomové t&íbodové pásy automobilka Volvo. 

To byla trefa do $erného, pásy byly zásadní novinkou v oblasti bezpe$-

nosti. Vynález konstruktéra Nilse Bohlina zachránil p&es milion !ivot#, 

obzvlá'0 poté, co se pásy v 70. letech staly standardem ve v'ech vozech. 

Je't% na sklonku 60. let zavedlo Volvo pásy na zadních sedadlech jako 

standardní sou$ást v"bavy.
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Trendem poslední doby jsou tzv. lovci nehod, kte"í $íhají na p"íle#itost a ot"esené ú$astníky na míst% 
doslova lámou k vyu#ití jejich slu#eb. Ty jsou ale zna$n% nev'hodné. Skr'vají toti# celou "adu nejasností 
– p"edev!ím nevíte, v jakém servisu vá! v&z skon$í, jak kvalitní bude tamní oprava, co# je hlavn% v p"í-

pad% Volva velmi d&le#ité, jak bude "e!eno vypo"ádání s poji!*ovnou...
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O podobn&ch supech jsme infor-

movali ji" v jednom z minul&ch 

vydání Auto Pr'honice NEWS, vzhledem 

k jejich vzr'stající aktivit% se k tématu 

znovu vracíme. Lovci nehod vyu"ívají 

faktu, "e !idi$i i posádka jsou po neho-

d% v #oku. „Nabídnou jim naoko pomoc. 

P!itom nepravdiv% tvrdí, "e oprava v na-

#em autorizovaném servisu trvá dlouho 

apod. Sna"í se zákazníka jednodu#e 

p!etáhnout n%kam, kde mají provizi, a je 

jim úpln% jedno, jak v#e dopadne. N%kdy 

dokonce l"ou, "e jsou od nás $i "e s námi 

DEJTE SI P*I NEHODÁCH 
POZOR NA LOVCE
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spolupracují,“ popisuje praktiky na $esk&ch silnicích Martin 

Pouch, #éf servisu spole$nosti Auto Pr'honice. 

.ast" trik: p&edra!ené náhradní auto
Zmi*uje odstra#ující p!ípad klienta, kter& se nechal zlákat 

podobn&m lovcem nehod a splakal nad v&sledkem. Na míst% 

podepsal smlouvu na náhradní auto, jeho" zap'j$ení bylo 

neúnosn% p!edra"ené. Poji#(ovna p!itom hradí jen cenu 

b%"nou na trhu, v#e nad rámec této ceny pak zmín%né firmy 

vymáhají od !idi$'. A úsp%#n%, p!esto"e jejich po$ínání je 

nemorální. 

N%které nehodové asistence se u" podle zku#eností za-

m%stnanc' poji#(oven chovají obez!etn%ji a !ídí se tarifními 

tabulkami jednotliv&ch poji#(oven p!i zap'j$ení náhrad-

ního vozu. Samoz!ejm% v"dy volí tu nejvy##í mo"nou cenu. 

Celkovou úhradu za v'z pak ale navy#ují jinak, nap!íklad 

prodlu"ováním opravy, aby musel klient zaplatit co nejvíce 

dn'. 

Martin Pouch zmi*uje jednoduchou radu, kterou $as-

to opakují i poji#(ovny: volat do autorizovaného servisu, 

s ním" dlouhodob% spolupracujete. „Spole$nost Auto Pr'-

honice má 24hodinovou asistenci na telefonním $ísle 737 111 

555, není problém také zavolat p!ímo n%kter&m technik'm. 

Postaráme se nejen o odtah, náhradní auto a opravu, ale za-

!ídíme i v#e okolo,“ !íká Martin Pouch s tím, "e vyu"ití jaké-

koliv jiné asistence je zkratkou k problém'm.  
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VOLVO OCEAN RACE 2011–2012
JACHTA"SKÉ FORMULE 

VE VOLVO OCEAN RACE OHRO$OVALI PIRÁTI
Závod jachta"sk'ch „formulí“ je v plném proudu, drsn' podnik Volvo Ocean Race je p"itom zatím hodn% vyrovnan' 

a slibuje velkou porci nap%tí i do dal!ích t'dn& a m%síc&. Do cíle je je!t% po"ádn% daleko, v dob% vydání magazínu Auto 
Pr&honice NEWS m%la regata za sebou dv% velice náro$né etapy z celkov'ch devíti. 

30
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VOLVO OCEAN RACE 2011–2012

Vedle souboje s protivníky a vodním "ivlem se posádky 

pot&kají i s dal#ími problémy. Z obav o bezpe$í jachta-

!' nap!íklad vedení závodu dokonce utajovalo pr'b%h druhé 

etapy, aby posádky nepadly do rukou somálsk&m pirát'm. 

Úhybn" manévr vy'el na jedni$ku
V itinerá!i toti" p'vodn% figuroval nebezpe$n& úsek v Indic-

kém oceánu, kde by obrovské jachty byly snadnou a velice 

cennou ko!istí. Proto byl zvolen úhybn& manévr, kter& vy#el 

podle plánu. Jachty ukon$ily plavbu v utajeném p!ístavu, 

odtud byly odvezeny na nákladní lodi p!es nejnebezpe$n%j#í 

místa a pak znovu odstartovaly sm%r Abú Dhabí. Do cílového 

p!ístavu ve Spojen&ch arabsk&ch emirátech tak dorazily v po-

!ádku v#echny lod%. 

Byla to p!itom úchvatná podívaná, z ní" se mohli t%#it nad-

#ení fanou#ci v p!ístavu, kter& se jako zastávka Volvo Ocean 

Race p!edstavil v'bec poprvé. Dramatick& souboj ve finále 

etapy umocnil premiéru Abú Dhabí p!i transoceánském závo-

d%. Diváci sledovali, jak se mezi sebou doslova rvou posádky 

jachet Telefónica a Camper. Celkové vedení si udr"ela Telefó-

nica, která vedla i na po$átku února v pr'b%hu t!etí etapy do 

$ínského p!ístavu Sanja. Druhá byla Groupama, t!etí Camper. 
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VOLVO OCEAN RACE 2011–2012

Volvo Ocean Race je jednou 
z v!bec nejdrsn$j#ích sportovních 
akcí, která je na sv$t$ k vid$ní.

Zatímco p!i posledním ro$níku byla plavba do ,íny zlomová, kdy" se na startovním poli v&raz-

n% podepsala bou!e severn% od Filipín, letos se takové drama neo$ekávalo. Sanja le"í na jihu ,íny 

mimo místa, která by mohla zp'sobit podobné problémy. 

Jedna posádka u! odpadla
V závodu pokra$uje ji" jen p%tice z #esti jachet, které se postavily na za$átku lo*ského listopadu na 

start ve #pan%lském Alicante. Volvo Ocean Race je jednou z v'bec nejdrsn%j#ích sportovních akcí, 

která je na sv%t% k vid%ní. V devíti oceánsk&ch etapách musí nejmodern%j#í plachetnice s jedenác-

ti$lenn&mi posádkami co nejrychleji zdolat 39 tisíc námo!ních mil, tedy p!es 72 tisíc kilometr'.  
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ZDAN"NÍ SLU!EBNÍHO AUTOMOBILU

JAKO NA STARTU 
FORMULE 1
Na startu legendárního Volvo Ocean Race byl i Milan Zocher 

ze spole$nosti Auto Pr'honice. Ve #pan%lském Alicante si t%s-

n% p!ed tím, ne" jachta!ské „formule 1“ vyrazily na #iré mo!e, 

prohlédl útroby jedné z lodí. 

„Utvrdilo m% to v p!esv%d$ení, "e lidé, kte!í se v ní dobro-

voln% rozhodli strávit skoro dev%t m%síc' uprost!ed oceán' 

a mo!í, urazit více jak 72 tisíc mil a obeplout sv%t, musejí 

b&t opravdoví dobrodruzi a hrdinové. P!ipadal jsem si spí#e 

jako v raketoplánu,“ popisuje Zocher, na n%ho" ud%laly pou-

"ité technologie velk& dojem. „O pohodlí ale nem'"e b&t !e$, 

alespo* z pohledu rozmazleného !idi$e Volva S80,“ dodává 

s úsm%vem. 

Vyplutí plachetnic pak p!ihlí"el z jedné z v&letních lodí 

ukotven&ch kousek od startu. „Provázela ho bou!livá atmo-

sféra, podobnou jsem za"il p!i startu formule 1. Vyrazilo mi to 

dech a naplnilo p&chou na Volvo. Cítil jsem hrdost, "e pat!ím 

do komunity #védské zna$ky. Myslím, "e start Volvo Ocean 

Race by m%l za"ít ka"d& volvista,“ !íká Milan Zocher.
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Volvo Ocean Race je jednou 
z v!bec nejdrsn$j#ích sportovních 
akcí, která je na sv$t$ k vid$ní.
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ZDAN"NÍ SLU!EBNÍHO AUTOMOBILU

JAK SE ZDA/UJE 
SLU!EBNÍ AUTOMOBIL

+íká se, #e nic není zadarmo. Ne jinak je tomu i v p"ípad% automobilu, 
kter' firma poskytne zam%stnanci k soukrom'm ú$el&m a p"itom 

nese ve!keré náklady na jeho provoz. A$koliv se toti# jedná o v'hodu, 
které dan' pracovník po#ívá v nepen%#ní form%, neznamená to, 

#e z ní nemusí odvád%t da( z p"íjm& a pojistné. Práv% naopak. Tento 
benefit mu ka#d' m%síc zv'!í hrubou mzdu. Stejná pravidla p"itom platí 

i pro jednatele firmy, $leny p"edstavenstva $i zam%stnance vyslané 
do zahrani$í, pop"ípad% vyslané do )eské republiky.

Jak se auto p&ida+uje
Jedna ze základních da*ov&ch pou$ek !íká, "e dani 

podléhají nejen pen%"ní, ale i nepen%"ní p!íjmy. Zam%st-

nanci, za které se pro da*ové ú$ely pova"ují nap!íklad 

i jednatelé nebo $lenové p!edstavenstva, tak musí zda*o-

vat celou !adu v&hod, kterou jim firmy, neboli jejich „za-

m%stnavatelé“, poskytují. Mezi tyto v&hody pat!í i auto-  

mobil, kter& je zam%stnanci zdarma poskytnut k pou"ívá-

A co kdy" firma v pr'b%hu jednoho m%síce zam%stnanci 

bezplatn% poskytne postupn% hned n%kolik vozidel za se-

bou nebo sou$asn%? Pak se za p!íjem zam%stnance pova-

"uje $ástka ve v&#i 1 % z nejdra"#ího vozidla z t%ch, které 

zam%stnanec postupn% vyu"íval, pop!ípad% se za p!íjem 

pova"uje 1 % z úhrnu vstupních cen v#ech automobil', 

které mohl zam%stnanec sou$asn% pou"ívat i pro soukro-

mé ú$ely.

Jak je to u vyslan"ch zam%stnanc#
Podobn% jako u b%"n&ch tuzemsk&ch zam%stnanc' musí 

b&t dodan%ny automobily, které byly zdarma poskytnuty 

k soukrom&m ú$el'm, také u vyslan&ch pracovník'. A to 

jak u t%ch, kte!í byli vysláni do ,eské republiky, tak t%ch, 

kte!í jsou naopak vyslaní do zahrani$í. I v jejich p!ípad% 

se pou"ije fikce 1 % ze vstupní ceny automobilu. Odli#nos-

ti nastávají a" v tom, jak se technicky dodan%ní provede 

a zda z n%j bude odvád%no i pojistné. V&sledné posouzení 

se v t%chto p!ípadech odvíjí od toho, jak je nastavena vy-

sílací struktura. 

Co s pohonn"mi hmotami?
V praxi b&vají spolu s automobilem zam%stnanc'm po-

skytovány k soukrom&m ú$el'm i pohonné hmoty. U nich 

p!ichází v úvahu dva mo"né zp'soby !e#ení – bu. je za-

m%stnanci hodnota soukrom% spot!ebovan&ch pohon-

n&ch hmot strhávána ze mzdy, nebo je mu poskytována 

jako benefit ke mzd%. V prvním p!ípad% není z hlediska 

dan% z p!íjm' nutné cokoliv !e#it, ve druhém p!ípad% 

musí b&t hodnota pohonn&ch hmot danému zam%stnanci 

p!idan%na a m%lo by z ní b&t odvedeno i pojistné. Na stra-

n% zam%stnavatele bude v&daj za tento benefit ve form% 

pohonn&ch hmot da*ov% uznateln&m nákladem, pokud 

bude nárok na n%j zam%stnanci vypl&vat z pracovní $i ko-

lektivní smlouvy nebo jiného vnit!ního p!edpisu.  

Kontakt:

PROXY, a.s., a PROXY – AUDIT, s.r.o.

Plze*ská 3217/16 

150 00 Praha 5

tel.: 00420 / 296 332 411

fax: 00420 / 296 332 490

e-mail: office@proxy.cz

www.proxy.cz 

ní jak pro slu"ební, tak pro soukromé 

ú$ely. P!itom se nezohled*uje to, ko-

lik kilometr' dan& zam%stnanec v au-

tomobilu ujel slu"ebn% a kolik sou-

krom%, rozhodující je samotn& fakt, 

"e jej pro soukromé ú$ely v daném 

m%síci vyu"il.

Zákon o daních z p!íjm' pro tento 

ú$el zavádí speciální fikci, podle které 

se za p!íjem zam%stnance pova"uje 

$ástka ve v&#i 1 % vstupní ceny vozi-

dla, a to v$etn% dan% z p!idané hodno-

ty, bez ohledu na to, zda si firma nárok 

na odpo$et dan% uplatnila $i nikoliv. 

A nerozhoduje ani to, zda firma vozi-

dlo vlastní ji" tak dlouho, "e je dávno 

odepsané. V"dy se vychází ze vstupní 

ceny v$etn% DPH. Vypo$tená $ástka 

se pak zam%stnanci za ka"d&, by( jen 

zapo$at&, kalendá!ní m%síc zdaní ve 

mzd%. Bude-li pak vstupní cena auto-

mobilu natolik nízká, "e procento z ní 

bude $init nap!íklad jen n%kolik set 

korun, p!idaní se zam%stnanci jako 

p!íjem $ástka ve v&#i 1 000 K$.

Krom% dan% se z této $ástky odvede 

i pojistné na sociální a zdravotní poji#-

t%ní. Má-li firma vozidlo na leasing, vy-

chází p!i stanovení jeho po!izovací ceny 

z ceny, kterou u daného vozidla eviduje 

leasingová spole$nost. V t%chto p!ípa-

dech by si ji proto firma m%la nechat od 

leasingové spole$nosti potvrdit. 
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Petr Lupá#  
P!ijímací technik
734 645 581  
lupac@autopruhonice.com

Jan Stanslick'  
P!ijímací technik 
724 786 477 
stanslicky@autopruhonice.com

Václav Kotál  
Diagnostik
servis@autoprunohice.com

Miroslav Ku#era  
Automechanik 
RDQUHR�@TSNOQTGNMHBDBNL

Ji$í Král
Automechanik
servis@autopruhonice.com

Ji$í Janík
Garan$ní technik
janik@autopruhonice.com

Monika Tothová  
Finan$ní ú$etní 
296 787 333 
ucetni@autopruhonice.com

Ji$í Kusto&  
Autoklempí! 
servis@autopruhonice.com

Ji$í Vaner
Diagnostik
servis@autopruhonice.com

Bed$ich Vomá#ka
Autoklempí!
servis@autopruhonice.com

KONTAKTY



Auto Dejvice 
Podbabská 17, 160 00 Praha 6 - Dejvice
tel.: 725 326 977 
e-mail: recepce@autodejvice.com
www.autodejvice.com

Jan Sasín  
Prodejní mana"er  
724 840 013 
sasin@autopruhonice.com

Petr Slepi#ka 
Zástupce vedoucího skladu
servis@autopruhonice.com

Stanislav )ilhan 
Skladník 
servis@autopruhonice.com

Robin Sivo+ 
Konzultant pro prodej zánovních 
a ojet&ch voz' 
724 041 718 
sivon@autopruhonice.com

Michal Chmela$ 
-editel odd%lení zánovních a ojet&ch voz'
724 034 056 
chmelar@autopruhonice.com

Zánovní a ojeté vozy 5

IT department                 5

Jan Tvrdík
IT manager 
724 839 370 
tvrdik@autopruhonice.com

David Grabmüller  
Autolak&rník 
servis@autopruhonice.com

Ladislav Kocourek  
Autolak&rník 
servis@autopruhonice.com

Pavel Ka#írek 
 Technick& pracovník 
servis@autopruhonice.com

Martin Kolenat' 
Obsluha my$ky   
servis@autopruhonice.com

Zden(k Kní"ek
Autolak&rník
servis@autopruhonice.com

Miroslav Sadílek 
Technick& pracovník
servis@autopruhonice.com

Dalibor Bene&  
Vedoucí skladu 
734 768 380 
benes@autopruhonice.com

Old$ich Nevyjel
Skladník
servis@autopruhonice.com

Recepce  5

Markéta Hanousková
Recep$ní, pokladní, objednávky na servis
725 326 977
hanouskova@autodejvice.com

Helena Douchová 
Recep$ní, pokladní, objednávky na servis
725 326 977
douchova@autodejvice.com

Eduard Vo&ahlík  
-idi$
servis@autopruhonice.com

Martin )ilhav'  
Mana"er pro diplomatick& prodej
725 460 371 
silhavy@autodejvice.com

Prodej nov'ch voz%  5

Daniel Kadlec  
Vedoucí servisu - Dejvice
724 535 631 
kadlec@autodejvice.com

Servis Dejvice  5

Luká& Nedbal  
Automechanik 
servis@autodejvice.com

Stanislav Kop$iva 
Skladník
servis@autodejvice.com

Radek )íma
Automechanik
servis@autodejvice.com

Patrik N(mec 
P!ijímací technik  
725 387 217 
nemec@autodejvice.com

Ji$í Zita
Technick& pracovník
734 645 577
servis@autodejvice.com

Jan Hustoles 
Automechanik   
servis@autodejvice.com

Marek Bréda
automechanik
servis@autodejvice.com

Ji$í Paule
skladník
servis@autodejvice.com

Jind$ich Rangl
Autolak&rník
servis@autopruhonice.com

Jan Cína
Obsluha my$ky
servis@autopruhonice.com

Klára Königsmarková
Obsluha my$ky
servis@autopruhonice.com

Petr John
Sales Manager
734 767 775
john@autodejvice.com

Ond$ej Neumann  
IT manager 
734 645 579 
neumann@autopruhonice.com

Franti&ek Mráz
Sales Manager  
734 645 580 
mraz@autodejvice.com

KONTAKTY
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