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VOLVO OCEAN RACE 2011–2012 
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Vážení zákazníci,

rádi se s vámi potkáváme jak na stránkách nového vydání magazínu NEWS Auto 

Průhonice, tak samozřejmě i osobně v obou našich pobočkách v Průhonicích 

a Dejvicích. 

Standard v Průhonicích dobře znáte, víte, že zde nacházíte špičkové služby od 

prodeje po servis, které trvale vylepšujeme a pilujeme podle vašich podnětů. 

Nyní se chceme zaměřit na naši druhou pobočku na opačné straně Prahy, v Dej-

vicích. 

Ta si již během prvních měsíců provozu získala oblibu klientů, kteří oceňují na-

stavený standard, tím však naše snaha rozhodně nekončí. Samozřejmě i v Praze 6 

chceme nabízet vše, na co jste zvyklí z Průhonic. Jedním z prvních kroků v blízké 

budoucnosti bude navýšení personálního obsazení servisu, a tím i jeho kapacity. 

Vyžádal si to velký zájem ze strany klientů, za nějž děkujeme. 

Letošní novinkou pro Průhonice i Dejvice je tzv. Klasik servis (více informací na 

straně 13), kterým chceme vyjít vstříc majitelům starších vozů značky Volvo. Díky 

této nabídce budou mít možnost dopřát svým vozům nadstandardní péči za zvý-

hodněné ceny v rámci autorizovaného servisu. Servisní pracovníci v obou našich 

pobočkách mají mnohaleté zkušenosti s Volvy různého stáří, podobný souhrn 

zkušeností byste jinde hledali jen obtížně. 

O tom ostatně hovoří v jednom z rozhovorů, které najdete v tomto čísle, i ve-

doucí přijímacích techniků Martin Augustín a vypovídá o tom také fakt, že jsme 

netradičnímu letnímu testu podrobili naši „babičku“, jak s láskou přezdíváme 

služebnímu Volvu XC70 s více než 400 tisíci najetými kilometry.

Veškeré novinky, které pro vás chystáme, stejně jako zajímavosti týkající se 

vozů Volvo, se nejrychleji dozvíte na naší facebookové stránce. I v příštích týd-

nech můžete očekávat dramatické vylepšování služeb, o nichž je dobré vědět co 

nejdříve. Staňte se našimi fanoušky na Facebooku, abyste měli o dění v Průhoni-

cích a Dejvicích ty nejčerstvější informace.

Pohodovou jízdu v bezpečí Volva vám přejí

Karel Stolejda a Martin Veselý,
ředitelé společnosti  Auto Průhonice
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AKTUÁLNĚ

Sériový hybrid od Volva na spadnutí

Start produkční verze Volva V60 Plug-in Hybrid, která kombinuje dieselový 

motor s elektromotorem, se rychle blíží. Ostatně její předskokan na stánku 

švédské automobilky v Ženevě vzbudil hodně pozornosti a byl jednou z hvězd 

Volva. Seveřané totiž patří mezi velké zastánce ekologického provozu automo-

bilů a do svého erbu vedle sázky na bezpečnost připíchli také ochranu životního 

prostředí, na kterou kladou velký důraz. 

Nejdříve by se měl hybridní systém představit v populárním dynamickém kom-

bíku Volvo V60. Volvo na vývoji elektromobilů a hybridů spolupracuje již čtvrtým 

rokem se švédskou energetickou společností Vattenfall. 

Vznětový pětiválcový agregát s přeplňováním má pohánět přední kola, nabídne 

výkon 215 koní a točivý moment 440 Nm, který je však určen především pro 

potřeby generátoru elektrické energie. Ta je uchovávána v li-ionových bateriích 

o kapacitě 12 kWh, vestavěný elektromotor v zadní nápravě pak nabízí výkon  

70 koní a točivý moment 200 Nm. 

Obě pohonné jednotky jsou přitom 

zcela odděleny. 

Takto vybavené Volvo V60 Plug-in 

Hybrid zvládne na elektrický pohon 

až 51 kilometrů. To v případě, že řidič 

zvolí tlačítky na středové konzole 

jízdní režim Pure. Může si ale vybrat 

i další dva módy, a to Hybrid a Power. 

V hybridním režimu pracují obě 

jednotky najednou a akční rádius se 

prodlužuje na 1 200 km s neuvěřitel-

nou spotřebou 1,9 l na sto kilometrů. 
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Třetí mód Power nabízí vysoký výkon, 

v permanenci jsou oba motory, které dávají 

řidiči k dispozici dohromady 275 koní  

a 640 Nm. V takovém režimu je hybrid od 

Volva dokonalým trhačem asfaltu, který 

dosáhne stovky za 6,9 sekundy. Šofér může 

také využít pohonu všech kol, který je plně 

elektronický a aktivuje se tlačítkem AWD. 

Točivý moment je pak rozdělován na obě 

nápravy. 

Důležitá je informace o emisích, hybridní 

Volvo vypouští pouze 49 g/km, stejně jako 

fakt, že baterie lze dobíjet z klasické sítě 

o napětí 230 V a zásuvek 6A, 10A a 16A. Na 

tom závisí doba nabíjení, která může být ve-

dle standardních 7,5 hodin dokonce i pouhé 

tři hodiny. 

Volvo V60 Plug-in Hybrid se liší od běžných 

kombíků zvnějšku i zevnitř. Přístrojovka 

poskytuje informace o spotřebě nafty a elek-

trické energie, informuje řidiče o stavu ba-

terií a zbývajícím dojezdu. Nárazníky prošly 

lehkým aerodynamickým faceliftem, hybrid 

využívá lehčí kola a pneumatiky Pirelli 

s nízkým valivým odporem. Vnitřní prostor 

vozu lze při dobíjení akumulátorů vyhřát či 

zchladit na zvolenou teplotu, a to i dálkově 

prostřednictvím mobilu.

Švédové ani při vývoji hybridu nezapomněli 

na pověstnou bezpečnost, takže nechybí 

veškeré důležité systémy jako kontrola sta-

bility a trakce DSTC, varování před možným 

střetem s automatickým brzděním či systém 

City Safety. Podrobně se vývojový tým věnoval 

i bezpečnosti baterií v případě nehod, elekt-

rický okruh se v takovém případě sám vypne. 

Na trhu by měly být první velice očekávané 

hybridy od Volva již v příštím roce.  
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Světoví vícebojaři se v Kladně cítí jako 

doma, letos se v rámci TNT – Fortuna 

Meetingu představili na kladenském stadionu již 

popáté. Předchozí čtyři ročníky byly velmi úspěš-

né, lesk jim dodaly i nejzářivější desetibojařské 

hvězdy. Světová špička soutěžila před tuzemským 

atletickým publikem 15.–16. června s podporou 

společnosti Auto Průhonice. 

Pořadatelům se podařilo zařadit mítink do 

nejvyšší světové vícebojařské série IAAF Challenge, 

kam patří pouze pět vybraných světových soutěží. 

Ani letos nechyběla na seznamu pozvaných atletů 

hvězdná jména. Vedle české hvězdy Romana 

Šebrleho, který byl největším tahákem pro domácí 

diváky, se v Kladně představili také Romain Barras, 

Maurice Smith, Andrej Kravčenko či Dmitrij Karpov. 

Ženskou soutěž obohatila Natalia Dobrynska. Výčet 

světových es doplnili nejlepší domácí závodníci.  

Hvězdy desetiboje v Kladně 
s oficiálním dopravcem Auto Průhonice

AKTUÁLNĚ

Systém pro 
nouzové brzdění 
zvítězil v testu ADAC

Největší motoristický klub 

ADAC provedl srovnávací test 

nouzových brzdových systémů šesti 

významných značek včetně prémiových 

v různých kolizních situacích. Systém 

ve Volvu V60 byl jediný, který dosáhl 

hodnocení „velmi dobrý“, díky čemuž se 

stal jednoznačným vítězem srovnáva-

cího testu. 

Test posuzoval několik situací, k nimž 

může na silnicích dojít: náraz do vozi-

dla jedoucího nízkou rychlostí, náraz do 

brzdícího vozidla, náraz do vozidla, jež 

zastavilo, a náraz do stojícího vozu. Ve 

všech situacích Volvo přesvědčilo a po-

tvrdilo spolehlivost svého systému, díky 

němuž Volvo V60 dokázalo automaticky 

předejít kolizi nebo zpomalit a výrazně 

tak snížit rychlost nárazu.

Společnost Volvo Car Corporation 

poskytuje ve svých modelech různé 

systémy pro nouzové brzdění, systém 

City Safety je součástí standardní 

výbavy hned šesti modelů švédské 

značky, zatímco systém upozorňující 

na nebezpečí kolize s funkcí automa-

tického brzdění a rozpoznávání chodců 

je nabízen volitelně. Oba zmiňované 

systémy přitom byly v testu ADAC hod-

noceny jako velmi dobré. „Standardní 

systém City Safety dokáže při nízkých 

rychlostech v městském provozu neho-

dě zcela zabránit,“ zdůraznil manažer 

pro testování ADAC Dino Silvestro. 

Volvo uspělo v soutěži Michelinu

Tři vozy Volvo se zúčastnily 11. ročníku soutěže Michelin Challenge Bibendum zaměřené na trvale udrži-

telný rozvoj a všechny uspěly. 

Volvo V60 Plug-in Hybrid získalo ocenění v designérské soutěži v kategorii vozidel se spalovacím motorem, 

Volvo C30 Electric vyhrálo 130kilometrovou rallye třinácti různých vozů a dostalo navíc také ocenění za ovla-

datelnost, celkové emise CO2 za dobu životnosti vozidla a za množství emisí při provozu vozidla. A konečně 

Volvo V50 DRIVe dosáhlo na třetí místo v 300kilometrové rallye zaměřené na co nejnižší spotřebu paliva. Volvo 

V60 Plug-in Hybrid skončilo páté mezi šestnácti vozy v dlouhé rallye a bylo oceněno za svou akceleraci, je totiž 

schopno zrychlit z nuly na sto za 6,9 sekundy.

„V hodnocení se odráží nekompromisní přístup Volva k rozvoji ekologické dopravy. Potvrzuje se zároveň, že 

naši konstruktéři zvládnou zkombinovat ekologické technologie s vlastnostmi luxusního vozidla,“ podotkl 

Peter Mertens, vrchní viceprezident pro výzkum a vývoj švédské automobilky.  

Okruh v Estorilu

Volvo C30 Electric

Volvo V50 DRIVe
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Důležité modely Volva – V70, XC70 a S80 – 

prošly plastickou operací, úprav se dočkal 

exteriér i interiér, změny se týkají také použité 

techniky. Vzhledem k popularitě celé trojice 

zmiňovaných modelů jde samozřejmě o evoluci, 

nikoliv revoluci. 

Nejvýraznějším vnějším prvkem jsou nová zpět-

ná zrcátka, která byla aerodynamicky uhlazena 

a mají podobný tvar jako ty u řady 60, také v nich 

svítí výhradně diody. Uvnitř najdete přepracovaný 

tříramenný volant, nové je také obložení panelů 

a osvětlení interiéru. 

Výraznou novinkou v interiéru je informační 

systém Sensus, který už znají majitelé mode-

lů S60 a V60. Systém spolupracuje s 5- nebo 

7palcovou barevnou obrazovkou, která nahradila 

dosavadní výsuvnou. Obrazovka je umístěna 

dostatečně vysoko, aby byla výborně čitelná a zá-

roveň neodváděla pozornost. Řidič si na ní může 

nastavovat funkce vozidla, například systém City 

Safety, upozornění na nebezpečí kolize, rozpo-

znávání chodců, adaptivní tempomat, osvětlení, 

klimatizaci, audiosystém a mnohé další. Vše 

přitom lze ovládat tlačítky na volantu či ovladači 

umístěnými pod obrazovkou. 

Také modely V70, XC70 a S80 nově disponují 

revolučním systémem rozpoznávání chodců 

s funkcí automatického brzdění, který byl pre-

miérově představen v modelech řady 60. Dostaly 

také nejnovější verzi adaptivního tempomatu, ve 

standardní výbavě mají systém City Safety, jenž 

dokáže při rychlostech do 30 km/h zabránit kolizi 

s vozidlem či překážkou, nebo alespoň výrazně 

snížit její následky. 

V neposlední řadě došlo i na motory – Volvo 

V70, XC70 a S80 jsou prvními modely, které 

budou těžit z výkonnější verze pětiválcových tur-

bodieselů D5 a D3. Zajímavá jsou především čísla 

oblíbené „dépětky“: její výkon naroste ze součas-

ných 205 na 215 koní, nabídne 440 Nm, spotřeba 

se přitom sníží o osm procent na vynikajících  

4,9 l /100 km. 

Volvo V70, XC70 a S80 dostaly nejmodernější podobu

inzerce
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Volvo Concept Universe

Koncept luxusního švédského sedanu se 

premiérově představil na autosalonu v čínské 

Šanghaji. Ukazuje vizi po všech stránkách přepy-

chové limuzíny, která nese podpis designéra Petera 

Horburyho. 

Silueta se podobá produkční S60, ale koncept 

přináší řadu zajímavých prvků. Zmiňme například 

proti sobě otevírané dveře nebo linky přední kapoty. 

Ta jednoznačně odkazuje na minulost a pamětníci 

nebo milovníci veteránů si jistě vybaví baculaté Volvo 

PV444/544. Mohutná maska zase připomíná řady 

700 a 900 z konce minulého století.

Skvělý je interiér, jehož dominantou je centrál-

ní dotykový displej, řidič jím ovládá funkce vozu 

i zábavní systémy či navigaci. Interiér fascinuje také 

barevnými kontrasty. Sedadla řidiče a spolujezdce 

jsou z přední strany tmavá, zadní sedadla jsou na-

opak vyvedena ve světlé barvě. Samozřejmostí jsou 

klasické materiály v nejluxusnějším provedení. 

Volvo Concept Universe s délkou pod pět metrů by 

mohl být náhradou stávajícího Volva S80, což nepří-

mo naznačil i šéf Volvo Cars Stefan Jacoby. „Koncept 

ukazuje náhled toho, co lze očekávat od nového 

špičkového sedanu,“ uvedl nejvýše postavený muž 

automobilky. Vzhledem k tomu, jak koncept doslova 

uhranul Šanghaj, mají se fanoušci severské značky 

na co těšit.  
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Nedávno u mě zazvonil telefon. „Františku, vy testujete stále jen nová auta, nechcete si vyzkoušet 
i něco staršího?“ volali Martin Veselý a Karel Stolejda, ředitelé fi rmy Auto Průhonice. No, veterány jsem nedělal již 
hodně dlouho, nevím, jestli se v tom budu orientovat, přemítal jsem nahlas. Ale ono nejde zase tak úplně o veterá-

na, auto je z roku 2001, oponovali mi pánové. Tím mě zmátli úplně, a to vzbudilo defi nitivně můj zájem.

VOLVO XC70 2,5 T

 REKORDMAN 
V NEJLEPŠÍ KONDICI

T E X T   P H D R .  F R A N T I Š E K  F I A L A ,  A U T O S A L O N  T V  P R I M A
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jemu 2,4 litru. Jak tomu bývá u lidí, 

že má někdo o kolečko více, v tom-

to případě má agregát o válec více. 

Jedná se o pětiválec vybavený níz-

kotlakým turbodmychadlem a dis-

ponujícím maximálním výkonem 

200 koní a točivým momentem 285 

Nm. Vysoký, rovnoměrně rozložený 

točivý moment v širokém rozsahu 

otáček je zárukou pružné reakce vo-

zidla a vynikající akcelerace. I když 

XC70 rozhodně nevypadá jako něja-

ký sporťák, vzhledem k výkonu mo-

toru patřil ve své době mezi rychlé 

draky. Vždyť maximum je 200 km/h 

a zrychlení z 0 na 100 i s automatem 

za 9 s. 

Za běžných provozních podmínek 

je vůz poháněn z 95 procent přední 

nápravou. Pokud však opustíte sil-

nici a zamíříte na lesní či polní cestu 

a přední kola ztratí adhezi, poměr se 

prostřednictvím elektronicky řízené 

lamelové spojky změní. 

Jak je na tom dnes? 
Tak především, vozidlo nadále slouží 

k běžnému provozu a dokonce páni 

ředitelé se někdy dohadují, kdože 

si jej vezme na projížďku. A musím 

konstatovat, že se tomu vůbec ne-

divím.

Pravda, vzhledem k počtu kilomet-

rů a času strávenému v provozu je na 

karoserii nějaký ten parkovací lišej, 

způsobený ostatními nešetrnými 

účastníky provozu zejména na par-

kovišti, ale na druhou stranu to zase 

není tak hrozné. Plastové kryty mno-

hé pochytaly. Jinak je obdivuhodné, 

že lak je stále bez viditelného vad-

nutí, a to se na něj zejména pražské 

agresivní prostředí snaží podepsat. 

Když auto vyjede z myčky, leskne se, 

až oči přecházejí. 

Hledat stopy koroze je u Volva ne-

smysl, a tak jsem se o to na karose-

rii ani nepokoušel. Ovšem masivní 

aplikace solí na našich vozovkách se 
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VOLVO XC70 2,5 T

křovím, jsou boky vozu ve spodních partiích účinně chráněny plastovými 

kryty. Ty překrývají i čelní část až ke kapotě motoru. A to, že jsou to díly nela-

kované a navíc okázale plastové, autu vůbec neubírá na eleganci. S tím jdou 

ruku v ruce i mohutné nárazníky. Vůbec vůz jakoby evokoval základní heslo 

automobilky Volvo, tedy bezpečnost skloňovaná ve všech pádech. K tomu 

přispívá i vysoká světlá výška 20 cm. A patřičně drsňáckou image pak dotvá-

řejí vzhledově povedená kola. 

Zavazadelník pojme v základní konfiguraci 485 litrů nákladu, po složení se-

dadel 1 641 litrů. Co k tomu dodat, myslím, že tam odstěhujete nejen svou 

sbírku motýlů, ale i výbavu na roční pobyt na chalupě. Komu by ani toto ne-

stačilo, využije ližiny na střeše.

Pohonné ústrojí
Jak jsem konstatoval, XC70 je robustní vůz s určením i pro lehčí terén. Ovšem 

není to off road, proto má své hranice. Aby nebyl mimo silnici, ale i na zpev-

něné komunikaci žádný louda, se stará přeplňovaný benzinový motor o ob-

Mladá babička
Po chvilce se všechno vysvět-

lilo. Jedná se o Volvo modelové řady 

XC70, uvedené do provozu 4. 7. 2001. 

Na tom by nebylo nic neobvyklého, 

vždyť průměrné stáří vozového par-

ku v naší republice je ještě o nějaký 

ten rok vyšší. Unikum tohoto vozu 

však představuje něco jiného – je jím 

počet najetých kilometrů bez pod-

statné závady či výměny agregátů. 

Nebudu napínat, tohle Volvo má na 

tachometru natočených 403 057 km. 

I když automobily značky Volvo jsou 

všeobecně známy svou spolehlivos-

tí, výdrží a bezpečností, tento počet 

ujetých kilometrů bez ztráty kytičky 

dodává vozu punc originality.

XC70 se představuje
Pojďme si Volvo XC70 roku výroby 

2001 nejdříve představit. Vzhledem 

k tomu, že vůz je určen především 

pro milovníky netradičního využití 

volného času zahrnující třeba horská 

kola, horolezectví, rybaření či lov, 

tedy se předpokládá častější jízda 

po nezpevněných vozovkách či mezi 

403 057 
ujetých 
kilometrů bez 
ztráty kytičky 
dodává vozu 
punc 
originality.



podepsala na povrchu kol z lehkých slitin, tam jsou již 

hluboké zásahy. 

Prošoupaná sedadla? Ale kdepak
Každý, kdo chce zjistit opravdový stav vozidla, se oka-

mžitě zaměří na čalounění sedadel, či koberečků na 

podlaze. Nedělal jsem si iluze, jaká bude situace u vozu, 

který má najeto více než čtyři sta tisíc kilometrů. Ovšem 

původní kožené čalounění mě dokonale vyvedlo z omylu. 

Třeba mají pánové u Auto Průhonice nějaké kouzelné pří-

pravky, ale kůže nebyla nikde prošoupaná a dokonce ani 

stehy nebyly poškozené. Navíc sedadla nebyla prosezená 

či nějak rozvrzaná. Jejich stav mě přivedl až k dotazu, 

jestli nebyla nějak měněna. Ale nebyla, což potvrzoval 

i obdobný vzhled sedadel zadních. 

V tomto kontextu se asi nebudete divit, když konsta-

tuji, že ve stejné pohodě byla palubní deska a vše, co 

k tomu patří. Při projížďce i po řádně rozbité silnici nikde 

nic nevrzalo, či nedej bože bouchalo. 

Zavazadlový prostor nesl stopy po častém používání, ale 

opět nikde nic prošoupaného nebo jinak poškozeného. 

Něco přece najít musím
Dobrá, řekl jsem si. Interiér a karoserie možná ty nároč-

né kilometry nepoznamenaly, ale někde se něco projevit 

musí. Co třeba motor?

Vizuální kontrola nic neobjevila. Žádný únik oleje či 

prolínání provozních kapalin ani maziva. Podle slov ma-

jitelů nedošlo ani k žádným závažným výměnám dílů. 

Pouze váha vzduchu nefungovala tak, jak měla, a byla 

proto vyměněna. Motor po otočení klíčkem ve spínací 

skříňce naskočil ochotně. Jeho spokojené vrčení po ohřá-

tí na provozní teplotu a minimální vibrace prozrazova-

ly, že i přes množství kilometrů je stále v dobré kondici. 

Totéž potvrdila šedavá barva koncovky výfuku a absence 

nějakého masivního kouře při změně otáček. Jedním slo-

vem – neuvěřitelné. 
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VOLVO XC70 2,5 T

XC70 jsem nezkoumal ve stani-

ci technické kontroly či na brzdicí 

stolici, ani jsme neměřili maximál-

ní rychlost či zrychlení, takže jestli 

jsou v motoru stále dvě stovky koní, 

se nedalo přesně zjistit, ale právě 

podle pocitu se zdálo, že k podstat-

nému úbytku nedošlo. Svědčí o tom 

i hodnoty spotřeby paliva na úrovni 

12 litrů, což je cca o půl litru větší žíz-

nivost, než udává výrobce.

Nerozhodná převodovka
Nakonec jsme ale stopy stáří přece 

jenom odhalili. Na samočinné pře-

vodovce se objevila koncepční za-

staralost (to není ovšem vina tohoto 

ústrojí, ale prostě pokrok se zastavit 

nedá) a také určitá „nerozhodnost“, kdy automat v ně-

kterých jízdních režimech nevěděl, co správně zařadit. 

Někdy také docházelo k citelnému škubání. Prostě ujeté 

kilometry jsou právě zde znát. 

Totéž se týká brzd. Brzdové kotouče byly již dost vydřené, 

stejně tak destičky. To ovšem nelze do celkového hodnocení 

zahrnovat, neboť se jedná o běžný spotřební, tedy výměnný 

materiál. 

Suma sumárum
Kdyby byla XC70 člověk po prodělané zevrubné kontrole, 

myslím, že by s ní byli lékaři maximálně spokojeni. Doporu-

čení by znělo, vše je v pořádku, pouze trochu uberte dech, 

když poběžíte do desátého patra. Jo, a vyměňte si obutí, 

tam jsou roky – tedy pardon kilometry – vidět nejvíce. 

A mě při tom napadá, co se na auto podívat, až bude 

mít půl milionu kilometrů? Já tipuji, že bude stále ještě 

v dobré kondici. 

„Unikum tohoto vozu najdeme v počtu 
najetých kilometrů bez podstatné 

závady či výměny agregátů.“



www.autopruhonice.com

Prodejní prostory v Průhonicích se na jaře letošního 
roku rozšířily o venkovní plochu se zánovními a staršími 

vozy. Zcela nový prostor přímo navazuje na reprezentativ-
ní showroom, nachází se vlevo před hlavním vchodem 

do autosalonu Auto Průhonice. Propojily se tak světy 
nových i zánovních vozů švédské značky.
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NOVÁ VENKOVNÍ PLOCHA SE STARŠÍMI VOZY V PRŮHONICÍCH

ZÁJEM 
O ZÁNOVNÍ 

VOLVA 
TRVALE ROSTE

Poptávka po starších vozech značky Volvo stále 

roste a není divu. Bezpečnost, komfort a nevtíra-

vý luxus zákazníky trvale oslovují. „Chtěli jsme propo-

jit minulost se současností, proto je venkovní plocha 

se zánovními vozy úzce provázána se showroomem,“ 

říká ředitel oddělení zánovních a ojetých vozů Michal 

Chmelař s tím, že zájemci o starší Volvo mají k dispozici 

stejné služby, jako jsou poskytovány v showroomu s no-

vými vozy. 

Navíc mají zákazníci jistotu kvalitních vozů, neboť 

v Průhonicích již dlouho bojují proti přetáčení tacho-

metru. To je v českých autobazarech poměrně běžná 

praxe, v Průhonicích ale takto „omlazené“ vozy nepro-

jdou. „Klienty maximálně chráníme. Poctivě ohodnotí-

me každý vůz, nic nepřikrášlujeme. Všechny vozy také 

lustrujeme v databázi výrobce podle výrobních čísel. 

Podvodné kilometry na tachometru dokážeme odhalit 

a takové vozy nepřijímáme do komisního prodeje, ani 

nevykupujeme,“ doplňuje Michal Chmelař.

Společnost Auto Průhonice si zároveň novopečené 

majitele starších modelů švédské automobilky velmi 

hýčká, což dokládá i vznik nového programu Klasik 

servis, díky němuž jim nabízí velmi výhodné ceny ser-

visu. 
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NOVÁ VENKOVNÍ PLOCHA SE STARŠÍMI VOZY V PRŮHONICÍCH

KLASIK SERVIS 
ŠPIČKOVÝ SERVIS PRO STARŠÍ 
VOLVA. ZA VELMI PŘÍZNIVÉ CENY
Někteří majitelé starších vozů značky Volvo vynechávají pravidelné servisní prohlídky a v případě nutných oprav 
sázejí na neautorizované autoopravny. Jako hlavní důvod přitom uvádějí cenu takového servisu, která je prý znatelně 
nižší než nabídka v autorizovaném servisu. Některé z těchto argumentů podrobně rozebíráme a vyvracíme 
na stránkách 16 až 18, nyní se však blíže zaměříme na cenové srovnání servisních úkonů. 

Právě pro majitele zánovních a starších modelů 

Volva totiž připravila společnost Auto Průhoni-

ce nový program Klasik servis, který nabídne výrazně 

zvýhodněné ceny servisu pro vozy Volvo do roku výroby 

2006, aniž by se klienti museli vzdát špičkového know-

-how zkušených mechaniků a nejnovějšího diagnostic-

kého a technického zázemí jak servisu v Průhonicích, 

tak i na pobočce v Dejvicích.

„Vlastníci Volva jsou pro nás jedna komunita, ať už 

mají nejnovější model, či některého z youngtimerů. 

Všech si vážíme a všem chceme nabídnout služby na 

nejvyšší úrovni, jak je to ostatně u švédské automobilky 

tradicí,“ říká technický ředitel Martin Pouch, který má 

veškeré služby servisu na starosti. „Přijeďte se k nám 

přesvědčit, že si na špičkový servis můžete sáhnout i za 

ceny obvyklé u tzv. garážníků,“ dodává. 

Jako příklad mohou sloužit ukázky nejčastějších 

oprav u populárních modelů posledních let. Například 

roční servis velkého kombíku Volvo V70 2,4 D z roku 

2005 může vyjít už na 3 965 korun, u menšího kombi 

Volvo V50 2,0 D z téhož roku pak na 3 584 korun. A mů-

žeme pokračovat dále – třeba výmě-

na předních destiček u oblíbeného, 

šest let starého SUV Volvo XC90 D5 

přijde na 3 607 korun, u zmíněného 

Volva V70 pak jen na 3 353 korun. 

„Nejsou to přitom netypicky do-

tované úkony, ale standardní ceny 

v rámci Klasik servisu. U základního 

ročního servisu naši mechanici vymě-

ní olej a olejový  filtr, zkontrolují stav 

brzd, stav a zavěšení kol včetně říze-

ní, stav výfuku, pneumatik, provoz-

ních kapalin a osvětlení. Jiné úkony 

proporciálně korespondují s těmito 

cenami. U značkového servisu jsou 

všechny pracovní postupy a operace 

znormovány, tedy je dána doba a tím 

i cena za jednotlivé úkony. Neznačko-

vé servisy sice lákají nízkou hodino-

vou sazbou, ale pracovní operace jsou 

i několikanásobně delší. Zákazník tak 

mnohdy zaplatí u neznačkového servisu za práci mnohem 

více než v servisu autorizovaném. Navíc oproti neznačko-

vým servisům vaše vozidlo automaticky zkontrolujeme 

v databázi výrobce na aktuální servisní akce.

Klasik servis usnadňuje majitelům starších modelů 

Volva rozhodování, jaký servis zvolit. Nikdy dřív neby-

la špičková kvalita takto dostupná,“ vzkazuje Martin 

Pouch. 

UKÁZKY NEJČASTĚJŠÍCH OPRAV:

Volvo V70 2,4 D, rok výroby 2005 
základní roční servis  3 965 Kč 
výměna předních destiček  3 353 Kč

Volvo XC90 D5, rok výroby 2005 
základní roční servis  4 060 Kč 
výměna předních destiček  3 607 Kč

Volvo V50 2,0 D, rok výroby 2005 
základní roční servis  3 584 Kč 
výměna předních destiček  3 024 Kč
Ceny jsou vč. DPH
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Jak to funguje v servisu Auto Průhonice? Co se s vaším Volvem děje po příjezdu 
do centrály v Průhonicích či pobočky v pražských Dejvicích? Veškeré dění po převzetí vozu 

přibližuje jeden z nejpovolanějších – vedoucí přijímacích techniků Martin Augustín, jehož 
práci a přístup oceňují i příznivci švédské značky z Volvoklubu ČR (informovali 

jsme v předchozím vydání magazínu Auto Průhonice NEWS). 
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PŘEDSTAVUJEME

KLIENTŮM VŽDY 
VYCHÁZÍME VSTŘÍC, 

ALE TAKÉ VYVRACÍME 
NĚKTERÉ JEJICH MÝTY

V mnoha servisech se čeká 

na příjem. Jak to probíhá 

v Průhonicích?

Chceme, aby lidé trávili na příjmu 

do servisu co nejméně času. Prode-

jem vozu u nás služby nekončí, zá-

kazníci servisu mají stejný komfort 

jako zájemci o nový automobil. Do 

servisu jezdí člověk přece jen čas-

těji, ať už přezouvat pneumatiky, 

nebo na standardní prohlídky apod. 

Proto jsme maximálně eliminovali 

fronty. Klient se objednává přes re-

cepční na konkrétní hodinu. Tech-

nik pak má pro něj vyhrazenu půlho-

dinu, což je podle naší praxe ideální 

doba, abychom se mohli klientům 

věnovat tak, jak si zaslouží. 

Klient tedy nevolá přímo techniko-

vi, ale na recepci?

Ano, naším cílem je, aby se technici 

vždy naplno věnovali klientovi a ne-  

okrádali jej o čas telefonováním. 

S recepční se klient dohodne na 

přesném čase, ona se jej také ujímá 

po příjezdu a uvádí jej. Nabídne mu 

občerstvení v podobě čerstvého peči-

va či dobré kávy, k dispozici je denní 

tisk, televize či iPad s internetem. 

Co když se některý z klientů zpozdí, 

pak se protahuje i čekání těch 

dalších?

To je dost zásadní, člověk by měl 

vždy přijet na čas, právě abychom 

se mu mohli v klidu plně věnovat. 

Opožděným klientům se samozřej-

mě snažíme vyjít pružně vstříc, ale 

tak, aby to nepostihlo ostatní zá-

kazníky.

Jak probíhá samotný příjem?

Recepční klienta uvede k jednomu 

z techniků. Společně se pak podí-

váme do databáze na podrobnosti 

vztahující se k vozu, technik si vez-

me ochranné pomůcky, jimiž chrá-

ní jednotlivé prvky interiéru před 
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PŘEDSTAVUJEME

„Chceme 
dodržet 
vysoký 

standard, 
na nějž jsou 

u nás zákazníci 
zvyklí.“ 

umazáním či poškozením a provede prvotní zevrubnou 

kontrolu vozu. Zaznamená veškeré viditelné poškoze-

ní, pak automobil zaveze do dvora či dílny. Provádíme 

také zkušební jízdy se zákazníkem, abychom dokázali 

identifikovat problém. Ostatně už při samotném objed-

návání recepční či technik zjišťují možné potíže. Vždy 

jsme k zákazníkům maximálně otevření, o čemž svědčí 

i to, že si necháváme dívat pod ruce. 

Zákazník vás tedy může kontrolovat?

Prostřednictvím velkoplošných obrazovek v show-  

roomu vidí klient do servisu, může sledovat, co se s vo-

zem děje, kontrolovat, jak se na něm pracuje. Ohlasy na 

to jsou velice pozitivní. 

Existují přesto nějaké problémy, nedorozumění, která 

s klienty řešíte?

Potýkáme se s názorem, že přezouvání pneumatik musí 

být na počkání, do dvaceti minut. Je to mýtus, který 

často vyvracíme. Spolu s vyvážením to zabere hodinu, 

někdy hodinu a půl. Není to totiž jen o tom: přehoďte 

mi kola. Řešíme spoustu dalších věcí, kontrolujeme 

disky, brzdové destičky, abychom v duchu Volva zajistili 

lidem maximální bezpečnost. Navíc v případě hliníko-

vých disků se musí odstranit staré závaží a připravit 

disk k vyvážení, aby se kolo nechvělo při určitých rych-

lostech. Disky je potřeba měnit opatrně, jsou náchylné 

na poškrábání, což se velmi špatně opravuje. Disky také 

myjeme, aby se odstranily veškeré nečistoty a byly ve 

vynikající kvalitě. Také je nutné zmínit, že nejsme spe-

cializovaný pneuservis, abychom měli k dispozici velký 

počet sad, jsme ale schopni i v plné sezóně dodat ze 

skladu kola do 48 hodin od klientova telefonátu. Zkrát-

ka, vše má určité limity a ty je třeba respektovat. Na 

druhou stranu má zákazník jistotu, že jsme vše ohledně 

kol zkontrolovali a provedli pečlivě, důkladně a kvalitně. 

Nechceme zkrátka honit čas jako na výrobním pásu, ale 

dodržet vysoký standard, na nějž jsou u nás lidé zvyklí. 

A hlavně jde o bezpečnost zákazníků!

Na druhou stranu jsme v Průhonicích pořídili druhé 

pneu pracoviště, abychom byli v sezónách výměn pneu- 

matik co nejpružnější.

Jsou i nějaké další mýty?

Občas se klientům nelíbí základní mytí a čištění inte-

riéru zdarma u některých typů oprav nad 1 500 korun. 

Bezplatné mytí vozu obsahuje mytí a sušení v soft myč-

ce, k tomu přidáváme nejzákladnější luxování kobe-

rečků nebo omytí gumových rohoží, to je sice vše, ale 

je to více než běžné mytí a vysávání 

například u čerpací stanice. Samo-

zřejmě nabízíme i komplexnější 

čištění, ovšem již za příplatek. V te-

lefonickém zjišťování spokojenosti, 

kterou pravidelně provádíme, si tak 

lidé občas stěžují na něco, co není  

v nabídce zdarma.

Jak vlastně vnímáte zpětnou vazbu v podobě telefonic-

kého ověřování spokojenosti klientů?

Považuji to za nezbytnou součást práce. Zákazníka po 

ujetí několika kilometrů kontaktujeme, on hodnotí, 

jestli se oprava podařila nebo ne. Každý den vidíme, jak 

si vedeme. Nikdy se neschováváme, když zjistíme nega-

tivní ohlas, voláme klientovi zpět a snažíme se okamži-

tě situaci řešit. Telemarketing je tedy takovou novodo-

bou knihou přání a stížností. Musím ale říci, že máme 

mnohem více pozitivních ohlasů. Nejen telefonických, 

ale třeba i na internetových fórech, jezdí k nám také lidé 

na osobní doporučení apod. A to hřeje u srdce.

Co je na vaší práci nejtěžší?

Jsme takový nárazník, tlumič. Nemůžeme za to, že auto 

zlobí nebo že jinde neudělali opravu správně. Přijíma-

cí technik si vyslechne stesky, občas je svědkem nega-

tivních emocí a křiku. To není příjemné, ale jsme vždy 

naprosto profesionální. Věřím, že v Průhonicích a Dejvi-

cích pracují největší profíci na Volva v republice, a když 

je tým lidí, kteří chtějí pracovat, chtějí být stoprocent-

ní, tak to naopak tvoří drtivou část pracovní pohody. Tu 

jsem tady našel. Mohu přitom srovnávat, předtím jsem 

si vyzkoušel působení i u jiných značek. 
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Majitelé starších vozů se často rozhodují, zda automobil svěří autorizovanému 
servisu, či se spolehnou na služby různých menších i větších neautorizovaných auto-
opraven či tzv. garážníků. Zejména v případě menších dílen se vyplatí obezřetnost, 

ačkoliv svěřit vůz do jejich péče se může na první pohled jevit jako výhodné rozhodnutí. 
I když jde v první řadě o peníze, existuje řada důvodů, proč se raději 

obrátit na autorizovaný servis. 

ZKUŠENOSTI 
Z NÁROČNÝCH OPRAV, 

NADSTANDARDNÍ SLUŽBY.
TO GARÁŽOVÝ SERVIS 

NENABÍDNE

Garážové servisy využíva-

jí lidé především kvůli ceně. 

Říkají, že například do auta z druhé 

ruky nechtějí příliš investovat, že se 

to nevyplatí. To je ale omyl. Cenová 

úspora může být nakonec jen zdánli-

vá. V první řadě by si měl majitel vozu 

porovnat cenu za servisní úkon s na-

ším servisem, protože část neautori-

zovaných servisů namá nižší ceny, jak 

by člověk logicky předpokládal, viz. 

ceny v článku o Klasik servisu starších 

vozů. Tzv. garážníci také často použí-

vají levné náhradní díly nižší katego-

rie nebo součástky původem třeba 

z vrakoviště či neznámého výrobce. Ty 

sice mohou být levné, ale nízké ceně 

odpovídá i jejich kvalita či životnost. 

Do servisu, byť levného, se tak mo-

hou řidiči se svými vozy vracet znovu 

a znovu se stejnou závadou.

Navíc nekvalitní díl může poškodit 

i další části vozu a z banální poruchy 

se následně stane problém obřích 

rozměrů. V takovém světle už nevy-

padají nízké ceny menších neauto-

rizovaných opraven tak lákavě. Dále 

také platí, že garážové servisy nemají 

vždy nejlepší možné vybavení či třeba 

diagnostiku potřebnou k odhalení 

závady. Když pak mechanik s horšími 

diagnostickými přístroji zdlouhavě 

bádá nad závadou, zaplatí klient ve 

finále mnohem více. 

Moderní diagnostika. 
Ale hlavně zkušenosti 
mechaniků
V menších dílnách mohou pracovat 

šikovní mechanici, ovšem šíře jejich 

záběru nemůže být obdobná, jako je 

tomu u autorizovaných servisů. Ty 

mají k dispozici nejmodernější tech-

niku, vybavení a diagnostiku. A sa-

mozřejmě zkušený personál, který 

pracuje nejen na jednoduchých zá-

vadách, ale zvládá i komplikovanější 

opravy. Zkrátka, kvalitní autorizova-

ný servis zajistí maximální možnou 

SERVIS
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VYUŽIJTE POBOČKU V DEJVICÍCH

Pokud je servis v Průhonicích vytížený 
na 100 procent, je možné využít po-
bočku v Dejvicích. Zde jsou nabízeny 
stejné služby vysokého standardu 
jako v Průhonicích. Servis v Dejvicích 
je ale svým složením brán s nadsáz-
kou jako rodinná firma, která dokáže 
svým přístupem překvapit nejen 
nového klienta, ale i klienty, kteří do-
posud jezdili do Průhonic. Objednací 
termíny jsou dva či maximálně tři dny 
od zavolání klienta.
V obou pobočkách lze objednat ná-
vštěvu servisu on-line. Pro objednání 
do Průhonic použijte stránky 
www.autopruhonice.com, 
do Dejvic se objednávejte na adrese 
www.autodejvice.com.

DŮVODY PRO NÁVŠTĚVY 
AUTORIZOVANÉHO SERVISU

1. Cena nemusí být vždy vyšší než  
u neautorizovaných servisů, viz. člá-
nek o Klasik servisu starších vozů.
2. Akce, které jsou nabízeny deale-
rem a importérem
3. Zvýhodněné bonusy na servisní 
prohlídky – mytí a čistění vozidla 
zdarma, kontrola STK a emisí.
4.  Použití originálních dílů a jejich 
montáže plně v souladu s pokyny 
výrobce.
5.  Jistota sledování technického 
stavu vozu a brzkého upozornění na 
možný problém.
6.  Odborně opravené auto zajistí 
bezpečnost v dalším provozu.
7.  Předvídatelnost výdajů na nutné 
úkony při servisních prohlídkách.
8.  Při prodeji vozu navyšuje cenu, 
zákazník má jistotu koupě vozidla 
s deklarovanými kilometry a ověření 
historie vozu podle servisní knížky.

péči třeba i se zárukou mobility, kdy má řidič po celou 

dobu opravy zapůjčen náhradní vůz. 

V průhonickém i dejvickém servisu Auto Průhonice vy-

konávají celou řadu služeb, od pravidelných prohlídek 

přes diagnostiku, pneuservis, klempířské a autolakýrnic-

ké práce nebo servis klimatizací, až třeba po měření emisí 

či přípravu na STK. To vše se špičkovým vybavením i kva-

litními originálními náhradními díly. A navíc s individuál-

ním přístupem ke každému zákazníkovi a vysokou úrovní 

doplňkových služeb. 

„Řadíme péči o klienty servisu na stejnou úroveň jako 

zájemce o nový vůz Volvo. Nejsme výrobní pás, klientům 

věnujeme co nejvíce času, abychom se dobrali toho, co 

potřebují na voze vyřešit,“ říká vedoucí přijímacích tech-

niků Martin Augustín. Proto se na příjem v Průhonicích 

či Dejvicích nečeká. „Nasazujeme více techniků na ranní 

příjem, fronty u nás klienti nezažijí. Také si, jak se říká, ne-

cháváme koukat pod ruce, klient vidí do servisu, jak se na 

voze pracuje, a může kontrolovat průběh opravy. Při každé 

návštěvě také kontrolujeme, zda není na vůz nějaká svolá-

Kvalitní autorizovaný servis zajistí 
maximální možnou péči třeba 
i se zárukou mobility.
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vací akce. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že u nás pracují 

největší profíci na Volva v republice, kteří vyřeší i ty nejob-

tížnější opravy,“ dodává Augustín.

S tím souhlasí i jeden z nejzkušenějších mechaniků Mi-

roslav Kučera. „V Auto Průhonice je silný tým, který zvládá 

svou práci na jedničku. Právě při těžkých opravách, jichž 

zažíváme logicky více než mechanici v menších dílnách, 

se ukáže, nakolik je důležité vsadit na kvalitní autorizo-

vaný servis, který dokáže závadu správně diagnostikovat 

a pak také odstranit,“ říká Kučera s tím, že díky dobrému 

týmu se pak i náročnější zásahy provádějí ve standardním 

čase, zákazník tak nemusí na svůj vůz dlouho čekat. 

SERVIS

MĚNIT SERVISY, NEBO VSADIT NA JISTOTU?

Zkušenosti s garážovými soukromníky jsou o poznání horší. Přesvědčil se o tom i Pavel 
Kamenický, když své postarší Volvo zavezl do menšího servisu v pražských Holešovi-
cích. Ačkoliv tamní mechanik závadu na alternátoru našel poměrně rychle, odmítl ji 
opravit na počkání. Po chvíli dohadování uvedl důvod. 

„Alternátory prý nedělají, jen je demontují a odvezou kus dál k někomu jinému, kdo 
se na ně údajně specializuje,“ kroutil hlavou pan Kamenický s tím, že podobných příhod 
zakusil několik. „Dlouho jsem to s menšími opravami s garážníky vydržel, různě jsem 
je měnil. Jednou se ale auto zastavilo a nikdo si s ním nevěděl rady. Tehdy jsem prvně 
vsadil na autorizovaný servis v Průhonicích a nikdy později už nelitoval,“ podotkl s tím, 
že poznal dosud nepoznaný komfort: „Není to jen o přístupu lidí, ale také s provozem 
spojených doprovodných službách, jako občerstvení, odvoz na metro, případně i odvoz 
auta po Praze. To je příjemné.“ 

Mezi svými známými má stále některé, kteří sázejí na neautorizované autoopravny. 
Málokdy jsou však spokojeni, a tak je neustále mění v naději, že jednou třeba objeví 
ten, kde najdou vše, co potřebují. „Vzhledem k tomu, že nejezdí na pravidelné prohlíd-
ky, jsou tam často s nenadálými závadami,“ říká Pavel Kamenický.

Právě pravidelné prohlídky v autorizovaném servisu, kde vozy procházejí moderní 
diagnostikou schopnou s předstihem upozornit na potřebu výměny či opravy někte-
rého náhradního dílu, přitom pomáhají mnohem lépe plánovat servisní výdaje na vo-
zidlo. Neautorizované servisy naproti tomu řeší závadu až ve chvíli, kdy nastane. A to 
bývá často v nevhodnou chvíli, například při cestách na dovolenou. Doba odstavení 
vozidla se pak prodlužuje kvůli shánění náhradních dílů či čekání na opravu. 
Tyto argumenty u některých řidičů přebíjí cena. Ale ani ta už nemusí být překážkou 

pro návštěvu autorizovaného servisu. V Auto Průhonice ušili majitelům starších vozů 
Volvo na míru program Klasik servis, který je cenově na úrovni některých neautorizo-
vaných dílen, nabízí přitom zázemí průhonického či dejvického servisu se zkušenými 
mechaniky a špičkovým vybavením. 
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Jako kardiolog pracujete už pětadvacet let, jak 

jsou na tom Češi se srdcem?

Stále máme co dohánět. Dvacet let po revoluci již samo-

zřejmě došlo k výraznému zlepšení, nicméně i přesto jsou 

v České republice kardiovaskulární příčiny na prvním mís-

tě úmrtnosti. Musíme se věnovat dvěma směrům péče 

– primární prevenci, do níž spadají ti, kteří ještě neměli 

se srdcem žádný problém, a sekundární terapii, která za-

hrnuje pacienty, kteří už měli srdeční problémy a musí se 

jim věnovat zvýšená pozornost. 

Hovořil jste o výrazném zlepšení, to se tedy týká mla-

dé generace?

Ano, u mladších lidí se změnil přístup k životnímu stylu 

díky nejrůznějším informacím, které mají k dispozici. Pra-

cují s internetem, vnímají potřebu změny životního stylu, 

akceptují zdravou životosprávu včetně jídelníčku a pohy-

bu. Starší generace bohužel spíše setrvává u typicky české, 

20

ROZHOVOR

Pětadvacet let se věnuje kardiologii, tedy poruchám srdečního rytmu. A Češi mají podle něj 
v této oblasti stále co dohánět. „Přes veškeré pokroky jsou kardiovaskulární příčiny na prvním místě 
úmrtnosti. Přístup k životnímu stylu se zlepšil zejména u mladých, u starší generace moc ne,“ 
říká docent Miloš Táborský. V jeho oboru je důležitá prevence, i proto oceňuje vozy značky Volvo. 
„Je to automobilka od začátku postavená na serióznosti a bezpečí. Zavedla spoustu bezpečnostních 
prvků a systémů, které pomáhají předcházet nehodám. Sází na prevenci, 
což lze srovnat s medicínou,“ dodává přední český kardiolog. 

F O T O   T E R E Z A  M E L I C H A R O VÁ    T E X T   M A R T I N  K AV K A

těžké stravy se všemi jejími důsledky. A to je špatně. Cílem 

moderní medicíny je prevence. V rámci prevence se vám 

zhodnotí každá koruna, desetkrát se vám to vrátí. Naopak 

rizikový pacient, který už má problémy, se prodraží. 

Podobný cíl má i švédské Volvo, zaměřuje se na pre-

venci před nehodami, nově se stále více snaží chránit 

chodce a další účastníky silničního provozu. Je vám to 

blízké? 

Určitě ano, tímto se vozy značky Volvo výrazně odlišují od 

jiných. Určitě to lze v řadě ohledů srovnat s medicínou. 

Nejde jen o zmiňovanou prevenci, ale i o dynamicky se 

rozvíjející nové technologie. Také kardiologie je disciplí-

na, která trvale přináší novinky do medicíny. Automobilka 

Volvo je od prvopočátků postavená na serióznosti a bez-

pečí, to je velice pozitivní. Zavedla řadu bezpečnostních 

prvků, snaží se orientovat nejen na bezpečí posádky, ale 

i chodců, předcházení nehodám. Volvo je komplexem bez-

pečnostních prvků, což považuji za esenciální, samozřej-

mě ve spojení s komfortem a nejrůznějšími asistenčními 

doplňky. 

KARDIOLOG

MILOŠ 
TÁBORSKÝ:
V MEDICÍNĚ JE DŮLEŽITÁ PREVENCE. 
LÍBÍ SE MI, ŽE NA NI SÁZÍ I VOLVO
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Kardiolog 
Miloš Táborský

Vystudoval Fakultu všeobecného 
lékařství Univerzity Karlovy v Praze. 
Po revoluci postgraduálně studoval 
na německé univerzitě v Mün-
steru, pracoval také na srdečním 
centru v Lipsku, což je jedno 
z nejvýznamnějších kardiologických 
pracovišť v Německu. Po atestaci se 
začal věnovat poruchám srdečního 
rytmu, od roku 2009 je přednostou 
I. interní kliniky kardiologické 
Fakultní nemocnice v Olomouci 
se 182 zaměstnanci. Má spoustu 
dalších aktivit, zajímá se zejména 
o architekturu, umění a víno. 

V MEDICÍNĚ JE DŮLEŽITÁ PREVENCE. 
LÍBÍ SE MI, ŽE NA NI SÁZÍ I VOLVO
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Sám za volantem ujedete tisíce kilometrů roč-

ně, jak vnímáte situaci na českých silnicích?

Díky veškerým svým aktivitám opravdu najezdím 

tisíce kilometrů ročně, nejen na českých silnicích. 

Často jezdím z Olomouce do Prahy a zpět, tedy po 

nejfrekventovanější dálnici D1. Mám proto mož-

nost vidět, jak to na silnicích chodí. A vidím velkou 

míru agresivity, nedostatečnou pokoru, netrpě-

livost. Výsledky pak čteme v titulcích bulvárních 

médií. Je možné vysledovat snižující se počet ne-

hod, ale je to velmi pozvolný trend, ani dvacet let 

po revoluci se to příliš nedaří změnit. Vozy jsou 

sice stále bezpečnější, ale bez zodpovědného cho-

vání jedinců na silnicích se nic nezmění.

Za jakého řidiče se považujete?

Přeorientoval jsem se díky věku, zkušenostem a po-

čtu najetých kilometrů z rychlého a dravě orien- 

tovaného jezdce v člověka, který oceňuje komfort 

a bezpečí. Takže nyní se soustřeďuji hlavně na bez-

pečnost. 

Relaxujete za volantem, nebo čas strávený za 

ním považujete za nutné zlo? 

Jízdu si vychutnávám, považuji ji za relax. Mezi do-

movem a klinikou to mám zhruba padesát minut 

jízdy, čas využívám poslechem hudby, snažím se 

vnímat krajinu kolem sebe. Samozřejmě vnímám 

dopravní zácpy a nehody, na které při svých ces-

tách narazím. 

Zmínil jste, že vás Volvo jako značka zajímá. 

Jaký model jste si vyhlédl? 

Momentálně Volvo nemám, ale líbí se mi velký te-

rénní vůz XC90. Těším se na inovovaný model, kte-

rý bych si rád pořídil. Už vzhledem k tomu, že mám 

dva velké psy a ti potřebují prostor. 

Zbývá vám kromě práce a péče o psy i čas na 

nějaké koníčky? 

Musím říci, že jak člověk stárne, musí si najít 

určitou formu relaxace, jinak se stane obětí 

svého povolání. Denně proto chodím se psy na 

delší procházky, a to za každého počasí, v létě 

i zimě, ať prší, či sněží. Také se hodně zajímám 

o kulturu, architekturu, snažím se objíždět 

různé výstavy. Dobrým relaxem je také cesto-

vání. 

Takže se držíte rad, které dáváte i svým pacien-

tům, aby dodržovali rozumný životní styl...

V rámci možností samozřejmě ano, nikdy to není 

stoprocentní, ale snažím se jako lékař činit to, 

co sám radím. Tedy spojit pohybovou aktivitu se 

zdravou stravou. 

Jak do toho ale zapadá automobil, kterým se 

jen pasivně přemisťujeme z místa na místo?

Auto má sloužit k tomu, aby se člověk přesunul 

z města někam, kde se může pohybovat. Je to 

vhodný doplněk, v němž nevidím problém. Ti, kteří 

se nechtějí hýbat, stejně sportovat nebudou, těm, 

kteří mají zájem o různé aktivity, se díky automo-

bilům rozšiřují možnosti a životní prostor. 

„Volvo je komplexem bezpečnostních 
prvků, což považuji za esenciální, 

samozřejmě ve spojení s komfortem 
a asistenčními doplňky.“ 



Je dobré vědět. 

Nová tvář týdeníku

EKONOMIKA  
STAGNUJE. 
POLITICKÁ  
SITUACE  
NESTABILNÍ.  
ZDRAVOTNICTVÍ V KRIZI.  
VE SPORTU STŘÍDÁ  
VÝHRA PROHRU. 
KULTURA BEZ  
DOTACÍ. POČASÍ 
PROMĚNLIVÉ...
Když nechcete vědět víc,
nečtěte Euro!

EURO Inzerat 1.4 Auto Pruhonice.indd   2 5/19/11   3:36 PM
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VOLVO OCEAN 
RACE 2011–2012

DEVĚT MĚSÍCŮ VE 
VLNÁCH. JACHTAŘI 

SE CHYSTAJÍ NA SVŮJ EVEREST
Jachtařský Mount Everest. Tak se přezdívá Volvo Ocean Race, 

nejextrémnějšímu závodu jachtařů na světě. Stačí jen pohlédnout do 
propozic, aby měl člověk alespoň rámcovou představu, co všechno tenhle 
mimořádný závod obnáší: deset etap v délce 68 tisíc kilometrů, což zna-

mená dlouhých devět měsíců ve vlnách. 
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VOLVO OCEAN RACE 2011–2012

Posádky za tu dobu obeplují planetu téměř dva-

krát. To vše v obtížných podmínkách, kdy se muse-

jí vyrovnat s navigací v nebezpečných vodách se skrytými 

skalisky, ukočírovat obrovskou rychlost jachet a přečkat 

výkyvy teplot od minus pěti až do plus čtyřiceti stupňů. 

Prostě dobrodružství, jak má být. Jen pro ty nejodolnější, 

nejotrlejší a nejvytrvalejší...

K dispozici navíc posádky nemají žádné čerstvé potravi-

ny. Povolena je jen mražená a sušená strava, nic víc. Celý 

závod provází enormní fyzické vypětí, nedostatek spánku 

a rostoucí únava, denním chlebem závodu jsou různá zra-

nění. Jachtaři zkrátka na moři překonávají sami sebe, Volvo 

Ocean Race je mimořádnou zkouškou 

jejich odolnosti a charakterů a samo-

zřejmě také nejdokonalejším testem 

jachtařských dovedností a schopnosti 

přežít na otevřeném moři. 

Ve stopách tehdejších
námořníků
Tradiční závod startuje každé tři roky, 

v roce 2011 je naplánován jeho již jede-

náctý ročník. První ročník odstartoval 

v roce 1973 z britského Portsmouthu. 

Tehdy se ho účastnilo 17 lodí a 167 odvážlivců. Již tehdy měl zá-

vod extrémní parametry – měřil přes 50 tisíc kilometrů. 

Trasa byla navržena podle dopravních cest zboží z 19. sto-

letí a jachtaři tak na vlastní kůži vyzkoušeli dobrodružství, 

které podstupovali tehdejší námořníci v souboji s nezkrot-

ným oceánem. Řada z nich tehdy našla v moři svou smrt 

a ani první ročník slavného závodu nebyl tragédií ušetřen. 

Zemřeli tři jachtaři, které smetla bouře rovnou z paluby.

Podobný závod se do té doby nikdy neuskutečnil, šlo 

o zcela nové dobrodružství a pro všechny jachtaře naprostý 

krok do neznáma, který se nedal k ničemu přirovnat. Lodě 

se tehdy praly nejen s podmínkami, ale také s nedokonalou 

navigací a často ztrácely správný směr. Na druhou stranu 

mohly mít posádky na lodích pořádné zásoby a posádka ví-

tězné lodi Sayula II se třeba pyšnila tím, že vypila šest lahví 

vína denně. Na lodích nechyběly čerstvé potraviny a na pa-

lubě se také vařilo. To už je dávno minulostí.

Premiérový ročník měl být zároveň posledním, ale touha 

překonávat nástrahy oceánů a lidské hranice zvítězila. Vel-

ké dobrodružství se rozjelo znovu a v kalendáři jachtařů už 

zůstalo. Nejspíše natrvalo. Téměř čtyři dekády po prvním 

ročníku je závod o stovky námořních mílí delší. Současné 

lodě jsou tvořeny z materiálů, které se používají při výrobě 

raketoplánů, a to se promítlo i v rychlosti: zatímco nejrych-

lejší loď v roce 1973 zvládla za 24 hodin 305 mil, v roce 2008 

ukrojila nejrychlejší jachta ve stejném čase téměř 597 mil. 

Pět posádek má na vítězství
Letošní ročník Volvo Ocean Race odstartuje v sobotu  

29. října ve španělském Alicante, cíl je naplánován do irské-

ho Galwaye v neděli 8. července 2012. Týmy na speciálech 

Volvo Open 70 Class, technicky nejdokonalejších jachtách 

určených pro širý oceán, překonají 39 tisíc námořních mil, 

minou nejzrádnější mysy a poplují přes jihoafrické Kapské 

Město, Abú Dhabí, čínskou Sanyu, novozélandský Auck- 

land, kolem Mysu Horn budou pokračovat do brazilského 

Itajaií, amerického Miami, portugalského Lisabonu a fran-

couzského Lorientu. 

 „Úroveň závodu nebyla nikdy na takové výši,“ konstato-

val šéf  Volvo Ocean Race Knut Frostad. „Víme o šesti posád-

kách, které se chystají na start. Pět z nich přitom má poten-

ciál vyhrát, bude to velký závod,“ doplnil Frostad. 

Zejména posádka legendárního Francouze Francka Cam-

mase Groupama Sailing Team bude chtít míchat pořadím, 

řada expertů jej označuje za vůbec největšího favorita na 

celkový triumf. Navíc jeho loď navrhoval dvojnásobný vítěz 



závodu Juan Kouyoumdjian. Ten se ale podílel i na designu 

lodí Puma Ocean Racing a Teamu Telefónica.

Ve hře jistě bude také Abu Dhabi Ocean Racing Team, kte-

rý sází na zkušenosti posádky sestavené z veteránů závodu 

a vedené dvojnásobným olympijským medailistou a jed-

ním z nejúspěšnějších britských jachtařů Ianem Walkerem.

I tady je patrná změna oproti průkopnickým ročníkům. 

Zatímco na počátku se extrémního závodu účastnili sou-

kromí nadšenci, nyní jde o jachty sponzorované světový-

mi firmami, které utrácejí miliony dolarů či eur, aby jejich 

posádky dorazily vítězně do cíle. Prestiž závodů se odráží 

nejen v narůstajících rozpočtech, ale i v obrovském zájmu 

fanoušků a televizních diváků. Poslední ročník v letech 

2008–2009 sledovalo na svých obrazovkách po celém světě 

1,3 miliardy diváků.

Tolik a možná ještě o nějaký milion více si jich vychutná 

i blížící se jedenáctý ročník. Opět budou moci být prostřed-

nictvím televizních obrazovek a internetových serverů 

u toho a budou prožívat nezměrné dobrodružství posádek 

v boji o prvenství v jedné z nejtěžších sportovních akcí pla-

nety.  
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POSÁDKY NA VOLVO OCEAN RACE 2011

Groupama Sailing Team 
Abu Dhabi Ocean Racing Team 
PUMA Ocean Racing 
CAMPER with Emirates Team New Zealand
Team Telefónica
Spanish Team 2
Několik dalších týmů zvažuje nasazení svých jachet 
a posádek do závodu. Výše uvedené týmy deklarova-
ly účast do května 2010.

Podrobné informace o nejbližším ročníku závodu 
Volvo Ocean Race, o jeho historii a vítězných posád-
kách v minulosti jsou k dispozici na oficiálních webo-
vých stránkách www.volvooceanrace.com. 
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EDICE VOLVO OCEAN 
RACE: NÁMOŘNÍCI ZA 
VOLANTEM
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Drsný jachtařský závod Volvo Ocean Race 
podporuje švédská automobilka už deset 
let. Extrémní klání námořních posádek, 
které startuje jen jednou za dva nebo tři 
roky, doprovází již tradičně limitovaná 
edice vozů švédské značky na toto téma. 
Historii i současnost jachtařské formule 1 
jsme představili na jiných stránkách 
magazínu, nyní se zaměříme přímo na vozy 
Volvo z omezené série. 

Když Volvo poprvé podpořilo jachtařský závod kolem světa na 

přelomu let 2001 a 2002, ruku v ruce s tím nabídlo speciální 

modely Volvo V70 a X70 evokující příbuznost s jachtami a ná-

mořníky. Při druhém závodu Volvo Ocean Race v letech 2005 

a 2006 se rodina vozů limitované série rozrostla o bestseller 

XC90 a v rámci předposlední edice se představily opět tři mo-

dely z vrcholu nabídky V70, XC70 a XC90.

Nyní je tu letošní verze. Zahrnuje poprvé v historii čtyři 

modely, a to Volva V60, XC60, V70 a XC70. Zatímco účastníci 

závodu plachetnic odstartují letos v říjnu a cíl uvidí až příští 

rok v červenci, vozy z edice Ocean Race se motoristickým nad-

šencům představily již na březnovém autosalonu v Ženevě. 

Se slavným závodem je nespojují jen barvy karoserie, Ocean 

Race inspiroval i mnoho dalších prvků a detailů jak v exterié-

ru, tak interiéru zmíněných modelů. 

Nádherné detaily připomínají jachty
Nejde přitom jen o logo, které slavný závod připomíná prak-

ticky na každém kroku, například i po nastartování na displeji 

v přístrojovém panelu, je tu spousta dalších a velmi důvtip-

ných narážek. Zmínit můžeme například hliníkový dekor, 

jehož zdobení připomíná zaplněný lodní přístav s typickým 

lesem plachetnicových stožárů. Design hliníkových disků kol, 

který zase jednoznačně odkazuje na vodní živel, byl inspiro-

ván pohybem vln v neklidném oceánu. 

A takových detailů najde i méně pozorný řidič spousty, což 

dokládají koneckonců třeba stehy čalounění podobné tomu, 

které je na lodních plachtách. Lennart Stegland, prezident di-

vize speciálních vozidel ve společnosti Volvo Cars, potvrzuje, 

že to byl jednoznačný záměr designérů. 

„Chtěli jsme ozvláštnit vozy z této edice prvky, které nená-

silně evokují prostředí lodí a jachtingu,“ zdůraznil Stegland. 

„Všechny modely proto reflektují hodnoty, které při výběru 

vozu jejich zákazníci hledají: aktivní životní styl, dobro-

družství a vášeň. To vše ve spojení s nekompromisní bezpeč-

ností a péčí o životní prostředí, což je Volvu vlastní,“ doplnil  

Stegland. 
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„Edice Volvo Ocean Race zahrnuje 
poprvé v historii čtyři modely, a to Volva 

XC70, XC60, V60 a V70.“
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Propojení dvou světů
Naznačil tak, že světy plachetnic a luxusních vozů značky 

Volvo se podobají a do jisté míry i prolínají. Když je moře 

klidné, majestátní plachetnice se po něm pohodlně šinou 

k horizontu. Stejně tak nabízí i švédská značka příjemnou 

plavbu po silnicích. Zároveň ale umí nabídnout i sportovněj-

ší zážitek a některé její modely, především populární cross- 

overy XC60 a XC70, si pak dokáží od-

pracovat své také v méně komfortních 

podmínkách. 

Vozy ze speciální edice jsou v prodeji 

od června výhradně ve dvou barvách – 

v modré Ocean Blue II a stříbrné Elect-

ric Silver. Kožený interiér je buď černý, 

nebo béžový a sedadla mají opravdu luxusní prošívání. Em-

blém Volvo Ocean Race pak vedle karoserie najdete též na 

opěradlech předních sedadel, nápis je vyveden v hliníkových 

prazích, ale třeba i na roletce zavazadlového prostoru. Dojem 

z interiéru podtrhují chromované detaily. Všechny vozy je 

možné objednat s motory, které se na českém trhu pro daný 

model nabízejí.  

Volvo V60 Ocean Race Edition Volvo V70 Ocean Race Edition

Volvo XC60 Ocean Race Edition Volvo XC70 Ocean Race Edition

LEASING NEBO ÚVĚR?

 LEASING NEBO 
ÚVĚR? A JAK TO 

CELÉ ODEPSAT? 
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 LEASING NEBO 
ÚVĚR? A JAK TO 

CELÉ ODEPSAT? 
Problematika financování vozidel při nákupu do firem je stále živá. 

Vyvstává otázka, zda se rozhodnout pro leasing nebo úvěr, a jak se to 
má s následnými daňovými povinnostmi. Proto jsme se zeptali daňového 

poradce Jiřího Kunsta z poradenské firmy HLB Proxy, a.s.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi 

leasingem a úvěrem, a může-

te nám říci, který z nich je lepší? 

To rozhodně ne, kdyby byl nějaký 

způsob výrazně lepší, jistě by na trhu 

časem převládl. Důležité je rozhodo-

vat se podle priorit firmy, hlavně co 

se dopadu na daně a účetnictví týče. 

U leasingu je po dobu splácení auto-  

mobil majetkem leasingové společ-

nosti, u finančního leasingu dojde 

dů (např. trvání smlouvy, odkupní cena, způsob využití) 

daňově uznatelným nákladem. U finančního leasingu 

počítejte po podpisu smlouvy s tím, že první platba bude 

podstatně vyšší než ty následující. Její dopad do účetnic-

tví je různý, záleží na tom, zda se jedná o zvýšenou splát-

ku, zálohu na budoucí splátky, nebo jde o zálohu na bu-

doucí koupi automobilu. V případě, že se jedná o zálohu 

na budoucí koupi, měla by se její hodnota objevit mezi 

zálohami na pořízení majetku v aktivech firmy. V žád-

ném případě tedy tato položka nevstoupí jednorázově 

do nákladů. Do nich jednorázově nevstoupí ani zvýšená 

splátka či záloha na budoucí splátky, obě tyto položky 

musí být rozloženy poměrně do jednotlivých let, po které 

leasingová smlouva trvá. S ohledem na odlišný způsob 

zacházení s první vyšší platbou leasingu je proto nutné 

si pečlivě pročíst leasingovou smlouvu.

U úvěru se do nákladů promítá jeho kupní cena pro-

střednictvím odpisů rozložených do období pěti let. Výši 

odpisů v jednotlivých letech určuje zákon o daních z pří-

jmů a dává přitom na výběr mezi zrychlenou a rovnoměr-

nou formou odpisování. V tom prvním případě, jak už 

napovídá sám název, je výše odpisů vyšší v prvních letech 

a ve druhém případě je zhruba stejná po celé období pěti 

let. Kromě odpisů se v daňově uznatelných nákladech 

objeví rovněž i úroky z úvěru či půjčky a dále pak výdaje 

spojené s provozem automobilu.

Když už auto ve firmě máme, jak je to se zdaněním 

automobilů, které firma poskytne zaměstnanci k sou-

kromým účelům a přitom nese veškeré náklady na jeho 

provoz?

Zákon o daních z příjmů pro tento účel zavádí speciál-

ní fikci, podle které se za příjem zaměstnance považuje 

částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla, a to včetně daně 

z přidané hodnoty bez ohledu na to, zda si firma nárok 

na odpočet daně uplatnila či nikoliv. A nerozhoduje ani 

to, zda firma vozidlo vlastní již tak dlouho, že je dávno 

odepsané. Vždy se vychází ze vstupní ceny včetně DPH. 

Vypočtená částka se pak zaměstnanci za každý, byť jen 

započatý, kalendářní měsíc zdaní ve mzdě. Bude-li pak 

vstupní cena automobilu natolik nízká, že procento z ní 

bude činit například jen několik set korun, přidaní se za-

městnanci jako příjem částka ve výši 1 000 Kč.

Kromě daně se z této částky odvede i pojistné na sociál- 

ní a zdravotní pojištění. Má-li firma vozidlo na leasing, 

vychází při stanovení jeho pořizovací ceny z ceny, kterou 

u daného vozidla eviduje leasingová společnost. V těchto 

případech by si ji proto firma měla nechat od leasingové 

společnosti potvrdit.  

po splacení k jeho převodu, u operativního nikoli, takže 

se jedná o čistý pronájem. 

U úvěru se auto ihned stává vaším (respektive firem-

ním) majetkem. Věřitelé však mohou vyžadovat jistou 

formu zajištění úvěru. 

Jak se tyto dva způsoby liší co do daňových a účetních 

záležitostí? 

U leasingu z hlediska daně z příjmů platí, že je-li prona-

jatý automobil využíván k podnikání, jsou leasingové 

splátky za něj při splnění dalších zákonných předpokla-
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Vlastnictví Volva s sebou do určité míry nese i příslušnost ke skupině lidí, kteří mají rádi skandinávský 
design a severské vnímání světa, v němž se snoubí nadšení pro praktické a zároveň komfortní věci s ekologickým 
cítěním. A v případě Volva samozřejmě ještě zvýšený důraz na bezpečnost posádky a vůbec všech účastníků 
silničního provozu. 

AUTO PRŮHONICE 
PODPORUJE 
VOLVOKLUB ČR

I proto společnost Auto Průhonice podporuje vznik a činnost nejrůzněj-

ších komunit, které se fenoménu švédské automobilky věnují, přede-

vším pak tu oficiální v podobě Volvoklubu České republiky. 

Toto občanské sdružení zastřešuje lidi, kteří mají mnoho různých zájmů, 

ale jednu věc mají společnou – řídí Volva. Vstup do klubu zajišťuje členům 

různé slevy v některých autorizovaných servisech a obchodech, které s Vol-

voklubem spolupracují. Kromě toho klub provozuje stránky, které by měly 

sloužit hlavně k tomu, aby se majitelé o značce a svém voze dozvěděli co 

nejvíce informací. 

Mimo jiné si členové klubu v rámci diskusního internetového fóra vyměňují 

informace o kvalitě autosalonů a servisů věnujících se Volvu. Uživatelé klu-

bového fóra ostatně ocenili i servis v Průhonicích, kde si vzhledem ke kvalitě 

servisního týmu dokážou poradit i s problémy, s nimiž si jinde nevědí rady. 

Podobně zruční mechanici pracují také na druhém břehu Vltavy v dejvické po-

bočce  Auto Průhonice.

Volvo je srdeční záležitost
Český Volvoklub byl založen už na podzim roku 2004. „Je to pro nás stabilní part-

ner, který funguje už dlouhá léta a přirozeně sdružuje nadšence do vozů znač-

ky Volvo. Pro nás je ctí podpořit řidiče, kteří rádi a často usedají za volant vozů 

švédské značky. Řídit Volvo je vyjádřením životního postoje, což je vlastní jak 

novým majitelům Volva, tak i lidem, jejichž srdce bije pro Volvo již řadu let,“ říka-

jí ředitelé společnosti  Auto Průhonice Karel Stolejda a Martin Veselý. 

Dveře otevřené mají v Auto Průhonice majitelé nových i starších vozů Vol-

vo, koneckonců právě pro vlastníky starších modelových řad Volva připravili 

v průhonické centrále i pobočce v Dejvicích program „Klasik servis“. Ten nabízí 

zvýhodněné ceny a komfort autorizovaného servisu. Více o tomto programu 

informujeme na jiných stránkách magazínu  Auto Průhonice NEWS. 

„Chceme se stát základnou pro všechny typy vozů značky Volvo, různého 

stáří i kondice. Volva jsou pro nás srdeční záležitostí, rádi bychom jim proto 

nabídli dokonalou péči,“ uzavírá šéf servisu a technický ředitel  Auto Průhonice  

Martin Pouch. 

... záleží na úhlu pohledu
máme úhloměr, umíme Vás nasměrovat

služby BOZP a PO
TQ SYSTEM s.r.o.

www.tqsystem.eu

tel.: +420 602 211 400
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CO PŘINÁŠEJÍ ZMĚNY 
V BODOVÉM SYSTÉMU

Snížení počtu bodovaných přestupků o třetinu, to je zásadní novinka, kterou přinesla novela silničního zákona. 
Podle dosavadní praxe policisté bodově trestali 44 přestupků, od 1. srpna to bude jen 27 provinění. Méně zásadní 

přestupky již nebudou bodově penalizovány, tresty za nejzávažnější provinění se naopak zvýšily. 
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NOVINKY V BODOVÉM SYSTÉMU

Pokud překročíte povolenou 

rychlost v obci o méně než  

5 km/h a mimo obec o méně než  

10 km/h, už se od poloviny prázdnin 

nemusíte bát bodového trestu. Dvou-

bodový postih zůstává až pro výraz-

nější překročení povolené rychlosti. 

Stejně tak nebude trestána body 

hladina alkoholu v krvi do 0,3 pro-

mile, dosud přitom řidič vyfasoval tři 

body. Policisté tvrdí, že to v žádném 

případě není prolomení nulové tole-

rance k alkoholu, za nízkou a obtížně 

zjistitelnou hladinu alkoholu mohou 

udělit pokutu od 2,5 tisíce do 20 tisíc 

korun. 

V rámci novely snížili poslanci po-

stih za telefonování během jízdy. 

Dosud platily tři body, nově se šofé-

rům připočítají jen dva. Z bodového 

systému zcela zmizela řada jednobo-

dových trestů, například za nesvícení 

během dne či jízdu ve vyhrazeném 

pruhu. Pokuta v takovém případě ale 

zůstává. 

Vyškrtnuty byly i přestupky správní-

ho charakteru, jimiž řidiči neohrožo-

vali plynulost a bezpečnost silničního 

provozu. Když tedy sednete za volant 

vozidla bez registrační značky, nevy-

fasujete body, ale jen pokutu. 

Kde se přitvrdilo
Legislativa ale zároveň v některých 

bodech přitvrdila. Pokud policisté 

naměří více než 0,3 promile alkoholu v krvi, dostane řidič 

místo šesti sedm bodů. Dosud se přičítalo sedm bodů jen 

za „stav vylučující způsobilost“. 

Z šesti na sedm bodů se navýšil trest za nedovolené vjetí 

na železniční přejezd, nedovolené předjíždění, otáčení se 

na dálnici a řízení vozidla šoférem, jemuž byl již zadržen 

řidičský průkaz. Sedm bodů bude také pro řidiče, kteří 

projedou okolo nehody, aniž by zastavili a nabídli pomoc. 

Zpřísněny byly také dosud tříbodové přestupky jako 

ohrožení jiného řidiče při přejíždění z pruhu do pruhu 

a ohrožení přecházejícího chodce při odbočování. Nově 

hrozí pětibodová sankce, čímž byl tento přestupek odli-

šen od tříbodového ohrožení chodce na přechodu nebo 

neumožnění přecházení. 

Tři místo dvou bodů dostanou také nepřipoutaní řidiči 

či motorkáři bez přilby. Legislativa také zvyšuje tlak na 

pořízení dětských sedaček, při porušení této povinnosti 

v rámci přepravy dětí hrozí čtyři místo dosavadních dvou 

bodů. 

Radary strážníků opět bez varování
Městští policisté mohou podle novely opět měřit rychlost, 

aniž by na úseky sledované radarem museli upozorňovat 

varovnými značkami. Novinkou je povinnost mít zimní 

pneumatiky v zimním období na všech silnicích, zrušena 

byla stotisícová hranice škody pro přivolání policie k do-

pravní nehodě a nově třeba také mohou policisté na 48 

hodin zadržet vozidlo, které se účastní tajného závodu. 

Je dobré vědět. 

Nová tvář týdeníku

EKONOMIKA  
STAGNUJE. 
POLITICKÁ  
SITUACE  
NESTABILNÍ.  
ZDRAVOTNICTVÍ V KRIZI.  
VE SPORTU STŘÍDÁ  
VÝHRA PROHRU. 
KULTURA BEZ  
DOTACÍ. POČASÍ 
PROMĚNLIVÉ...
Když nechcete vědět víc,
nečtěte Euro!

EURO Inzerat 1.4 Auto Pruhonice.indd   2 5/19/11   3:36 PM
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3 HD programy
zdarma jen
u CS Link

• 24 českých a slovenských programů bez měsíčních poplatků

• stovky zahraničních volně vysílaných programů*

• předplatné dalších programů – samostatně anebo v balíčcích

• výběr programů dle vlastního svobodného
 výběru + výměna zdarma 
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• a to vše bez smlouvy či závazků
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ČTENÁŘSKÉ OHLASY

STRES 
A PAPÍROVÁNÍ. 
JAK SE VYHNOUT 
CHYBÁM PŘI HAVÁRII
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Z připojovacího pruhu na Jižní spojce se vyřítil vůz a okamžitě 
zamířil do prostředního pruhu, přímo do nejhustšího provozu. 
Ozvalo se kvílení brzd, náraz, tříštění skel a mačkání plechů. 
O něco později také první nadávky. Nezodpovědný řidič zavinil 
svým šíleným manévrem nehodu hned tří vozů, sám přitom 
z místa ujel. 
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„Nemohl jsem vůbec nic dělat, vlétl 

přede mě a přibrzdil, zašlápl jsem 

proto brzdu a v tu ránu jsem cítil náraz a sly-

šel velkou ránu. Naštěstí se nikomu ve voze 

nic nestalo,“ říká Miroslav Hladík, jehož Vol-

vo V50 bylo na počátku řetězové havárie. 

Na zadní sedačce přitom vezl tříletou dce-

ru Ivanku, která se sice rozplakala, ale byla 

v pořádku. „Také ostatní účastníci havárie 

vyvázli bez větších zdravotních obtíží, nej-

více to odnesla auta za mnou, která měla 

doslova srolované plechy kapoty motoru.“

Zablokovaná dopravní tepna 
zvyšovala stres
Ačkoliv Volvo přečkalo náraz bez viditelných 

známek poškození, pana Hladíka, stejně 

jako zbylé dva šoféry, čekalo kolečko dohadů 

o průběhu nehody. Tři havarované vozy navíc 

způsobily úzké hrdlo na jedné z nejvytíže-

nějších pražských silnic, kolona se tak rychle 

rozrostla na několik kilometrů a v teplém po-

časí atmosféra pořádně zhoustla. „Byli jsme 

pod velkým tlakem, chtěli jsme havárii co 

nejdříve vyřešit, abychom ostatní nebloko-

vali. V tom stresu to ale člověku moc rychle 

nejde,“ popisuje nepříjemné chvilky Miro-

slav Hladík. 

Nehoda je vždy velmi stresující záležitos-

tí, pod tlakem dělají lidé chyby, jichž by se 

v klidu nedopustili. Vše též ztěžoval fakt, že 

chyběl viník, který ujel. „Újezd“ od nehody, 

jak říkají v profesním žargonu policisté, je 

stále častější. Lidé tím porušují svou povin-

nost vyplnit tzv. euroformulář, za což jim 

hrozí v přestupkovém řízení vyšší sazba, po-

případě zákaz činnosti. „Pokud je ale policie 

chytí,“ konstatuje s úšklebkem pan Hladík. 

A vysvětluje, jakým způsobem postupo-

vali. Jeden z řidičů natočil a nafotil místo 

nehody a okolnosti srážky vozů, druhý oslo-

vil jiné šoféry, kteří zastavili o kus dál ve 

snaze pomoci, a zapsal si jejich svědeckou 

výpověď spolu s plnými jmény a kontakty. 

Pan Hladík mezitím zavolal policisty, neboť 

nebylo zřejmé, zda se škoda na vozech vešla 

do 100 tisíc korun, a po dohodě s nimi ozna-

čil místo nehody, aby havarované automo-

bily co nejdříve uvolnily provoz na frekven-

tované Jižní spojce.

Na místo havárie se slétli supi
„Jakmile jsme vyřešili základní body, na-

hlásili jsme nehodu svým pojišťovnám. 

Díky součinnosti nás tří se nám podařilo 

záležitosti okolo havárie vyřešit poměrně 

rychle. Navíc jeden z bourajících šoférů 

měl již z minulosti zkušenosti s řešením 

nehod. Já jsem naopak boural prvně, takže 

stále ještě vstřebávám celý postup. Věřím, 

že příště bych ho byl schopen zopakovat 

a neudělat chybu. Snad...“ doplňuje Mi-

roslav Hladík s tím, že důležitý byl přede-

vším euroformulář, tedy Evropský protokol 

o nehodě.

Zároveň dodává, že se u nehody na Jižní 

spojce okamžitě objevili lidé, kteří na-

bízeli zdánlivě nezištnou pomoc. Podle 

zkušených řidičů se v takových případech 

opravdu na místa havárií slétají jako supi 

nejrůznější podnikatelé či podnikavci, 

kteří na základě provizí odvážejí poško-

zené vozy do spřátelených servisů. Nečiní 

tedy to nejlepší pro poškozené, ale pro 

sebe. 

„Asi bych na takovou pomoc kývl, ale 

zmíněný řidič, který již pár havárií zažil, to 

okamžitě odmítl a nám doporučil totéž,“ 

říká pan Hladík. Pokud chcete, aby váš vůz 

skončil v servisu, jemuž věříte a do nějž 

jste zvyklí jezdit, zavolejte přímo tam. 

V případě Auto Průhonice přitom stačí 

znát telefonní číslo 24hodinové nehodo-

vé asistence 737 111 555.  

NEHODOVÁ ASISTENCE
NONSTOP TEL.: 737 111 555

PAMATUJTE SI

Nejčastější chyby:
1. nepřesné zakreslení nehody
2. nepodepsané formuláře
3. chybějící identifikační údaje

Na co si dát pozor:
1. mějte ve voze vždy více formulářů pro záznam nehody 
 (Evropský protokol o nehodě)
2.  zajistěte svoji bezpečnost – reflexní vestou a označením 
 místa nehody trojúhelníkem, aby nedošlo k další nehodě
3. vyznačte postavení vozidel, pořiďte co nejvíce 
 dokumentace (fotografie, videozáznam, zakreslení 
 nehody)
4. vyhodnoťte míru poškození, při vyšší škodě volejte policii
5. snažte se dohodnout na míře zavinění, pokud to nelze, 
 přivolejte policii
6. policisty přivolejte také ve sporných či konfliktních   
 případech
7. vyplňte záznam o dopravní nehodě
8. zajistěte identifikační údaje všech účastníků nehody,
 jména a bydliště řidičů, údaje o pojištění (číslo zelené 
 karty, číslo pojistné smlouvy, název pojistitele, platnost 
 zelené karty)
9. prokazatelně označte v záznamu viníka nehody
10. nechte záznam podepsat účastníky nehody (poškozený, 
 viník)
11. kontaktujte svou pojišťovnu, dokumentaci k nehodě si 
 uschovejte

NEHODU LZE NAHLÁSIT I MOBILEM

V době moderních technologií lze i stresující událost, jakou je 
autonehoda, poměrně pohodlně vyřešit. Díky mobilnímu tele-
fonu s fotoaparátem je možné havárii zdokumentovat či si na 
diktafon v mobilu zaznamenat popis událostí od jednotlivých 
účastníků či náhodných svědků. Tato dokumentace podle 
expertů pojišťoven vždy urychluje proces likvidace pojistné 
události. 

Česká pojišťovna dokonce vyvinula aplikaci pro iPhony či 
telefony s operačním systémem Android, která provede řidiče 
krok za krokem standardním postupem při dopravní nehodě 
tak, aby na nic nezapomněl. Na závěr pak aplikace odešle 
informace přímo do pojišťovny. Aplikace nenahrazuje povinný 
záznam o dopravní nehodě, který je nutné také sepsat, ale 
výrazně pomáhá s orientací při jednotlivých úkonech. 
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Filip Tomášek 
Prodejní manažer 
724 839 980 
tomasek@autopruhonice.com

Vedení společnosti  5

Martin Veselý  
Výkonný ředitel 
vesely@autopruhonice.com

Alexandra Tesařová  
Finanční ředitelka 
722 199 409 
tesarova@autopruhonice.com

Dana Musialová  
Asistentka vedení společnosti/
HR manažerka 
606 751 079 
musialova@autopruhonice.com

Jiří Vávra  
Manažer pro VIP a klíčové zákazníky 
602 448 068 
vavra@autopruhonice.com

Jitka Čurillová  
Prodejní manažerka 
606 756 951 
curillova@autopruhonice.com

Karel Stolejda 
 Výkonný ředitel 
stolejda@autopruhonice.com

Petr Hanzl  
Ředitel - prodej nových vozů
724 369 717 
hanzl@autopruhonice.com

Prodej nových vozů  5

Zdeněk Manhart 
Manažer pro fleetové zákazníky 
724 905 847 
manhart@autopruhonice.com

Diplomatický prodej  5

Martin Augustín 
Vedoucí příjmu oprav 
725 326 898 
augustin@autopruhonice.com

Milan Zocher  
Manažer pro diplomatický prodej 
725 786 518 
zocher@autopruhonice.com

Karla Ševčíková  
Manažerka pro diplomatický prodej 
602 888 718 
sevcikova@autopruhonice.com

Alena Čapková 
Manažerka pro logistiku 
724 050 833 
alena.capkova@autopruhonice.com

Michaela Čapková 
Recepční 
724 905 839 
capkova@autopruhonice.com

Pavla Campodonicová 
Recepční
296 787 333   
campodonicova@autopruhonice.com

Ladislav Řípa 
Administrátor podpory prodeje a servisu 
602 165 964 
ripa@autopruhonice.com

Eliška Streitová
Administrátorka pojistných událostí
734 645 580
streitova@autopruhonice.com

Administrátor podpory   5

Recepce  5

Logistika  5

Servis Průhonice  5

Martin Pouch 
Technický ředitel 
606 808 001 
pouch@autopruhonice.com

Daniel Kadlec  
Garanční technik a zástupce ředitele
724 535 631 
kadlec@autopruhonice.com

Petr Hubínek
Automechanik
hubinek@autopruhonice.com

Radek Peták  
Automechanik 
petak@autopruhonice.com

Jan Hyský
Přijímací technik
734 654 582
hysky@autopruhonice.com

Petr Kruliš 
Přijímací technik 
724 839 331 
krulis@autopruhonice.com

Pavel Kubát  
Přijímací technik 
606 600 277 
kubat@autopruhonice.com

Petr Lupáč  
Přijímací technik
734 645 581  
lupac@autopruhonice.com

Jan Stanslický  
Přijímací technik 
724 786 477 
stanslicky@autopruhonice.com

Václav Kotál  
Diagnostik
kotal@autopruhonice.com

Jaroslav Havlíček  
Automechanik 
havlicek@autopruhonice.com 

Miroslav Kučera  
Automechanik 
kucera@autopruhonice.com

Jiří Král
Automechanik
kral@autopruhonice.com

Jiří Janík
Přijímací technik
janik@autopruhonice.com

Monika Tothová  
Finanční účetní 
296 787 333 
ucetni@autopruhonice.com
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Auto Servis Dejvice
Podbabská 17, 
160 00 Praha 6 - Dejvice
tel.: 725 326 977
e-mail: 
recepce@autoservisdejvice.com
www.autoservisdejvice.com

Jan Sasín  
Prodejní manažer  
724 840 013 
sasin@autopruhonice.com

Jakub Mládek 
Přijímací technik  
721 360 036 
mladek@autoservisdejvice.com

Jiří Zita
Technický pracovník
734 645 577
zita@autoservisdejvice.com

Jan Hustoles 
Automechanik   
hustoles@autoservisdejvice.com

Lukáš Nedbal  
Automechanik 
nedbal@autoservisdejvice.com

Pavel Friesz 
Vedoucí servisu - Dejvice
725 387 217 
friesz@autoservisdejvice.com

Markéta Hanousková
Recepční, pokladní, objednávky na servis
725 326 977
hanouskova@autoservisdejvice.com

Lucie Havlová 
Recepční, pokladní, objednávky na servis 
725 326 977
havlova@autoservisdejvice.com

Stanislav Kopřiva 
Skladník
kopriva@autoservisdejvice.com

Petr Slepička 
Zástupce vedoucího skladu
slepicka@autopruhonice.com

Stanislav Šilhan 
Skladník 
silhan@autopruhonice.com

Eduard Vošahlík  
Řidič
vosahlik@autopruhonice.com

Robin Sivoň 
Konzultant pro prodej zánovních 
a ojetých vozů 
724 041 718 
sivon@autopruhonice.com

Michal Chmelař 
Ředitel oddělení zánovních a ojetých vozů
724 034 056 
chmelar@autopruhonice.com

Zánovní a ojeté vozy 5

IT department                 5

Jan Tvrdík 
724 839 370 
tvrdik@autopruhonice.com

Marcel Repasky  
Automechanik
repasky@autopruhonice.com

Jakub Souček 
Automechanik   
soucek@autopruhonice.com

Jiří Kustoš  
Autoklempíř 
kustos@autopruhonice.com 

Radek Ladman  
Autoklempíř
ladman@autopruhonice.com

David Grabmüller  
Autolakýrník 
grabmuller@autopruhonice.com

Ladislav Kocourek  
Autolakýrník 
kocourek@autopruhonice.com

Pavel Kačírek 
 Technický pracovník 
kacirek@autopruhonice.com

Martin Kolenatý 
Obsluha myčky   
kolenaty@autopruhonice.com

Zdeněk Knížek
Autolakýrník
knizek@autopruhonice.com

Břetislav Martinec 
Technický pracovník 
martinec@autopruhonice.com

Miroslav Sadílek 
Technický pracovník
sadilek@autopruhonice.com 

Dalibor Beneš  
Vedoucí skladu 
734 768 380 
benes@autopruhonice.com

Tereza Tillová
Administrativa a evidence skladu
tillova@autoservisdejvice.com

Stanislav Hejna
Prodejce servisních služeb 
a náhradních dílů velkoodběratelům
734 645 579
hejna@autopruhonice.com

Oldřich Nevyjel
Skladník
nevyjel@autopruhonice.com

Radek Šíma
Automechanik
sima@autoservisdejvice.com



Inspirujte se kvalitním a nadčasovým designem z dílny vyhlášených italských výrobců. 
Značková keramika v nejširší paletě vzorů a barev je přesně tím, co hledáte pro svůj domov. 

Dopřejte sobě i svým blízkým potěšení z krásy, které se budete moci dotýkat každý den.

Již od června můžete navštívit náš showroom v Čestlicích, kde vám na 340 m2 prodejní plochy představíme 
to nejlepší z nabídky italské keramiky v originálním interiéru s designovými podlahami, 

osvětlením a nábytkem partnerů Mondo Ceramica. 

Mondo Ceramica - SHOP PARK
Průhonická 119, 251 01  Čestlice

DOTEK ITALIE NA KAZDEM KROKU...

koupelny . dlazby . obklady

www.mondoceramica.cz

ATTENZIONE!!!

 VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ!

Až 20 DOVOLENÝCH 

NA SICÍLII PRO DVA!
Více na 

www.mondoceramica.cz
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