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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, 
ZÁKAZNÍCI A FANOUŠCI 
ZNAČKY VOLVO,

náš časopis není jen o autech, ale také, 
nebo snad dokonce především, o lidech, 
kteří je prodávají, servisují nebo v nich jezdí. 
Proto v aktuálním čísle najdete hned čtyři 
rozhovory. 

V tom prvním jsme si možná až nezvykle 
otevřeně popovídali se spolumajiteli 
skupiny Auto Průhonice Karlem Stolejdou 
a Martinem Veselým. Řeč přišla nejen na 
podnikání, ale také na osobní život a plány 
do budoucna. 

Volvistou tělem i duší je také Ondřej Gregor Brzobohatý, velký sympaťák a talentovaný 
muzikant. Povídali jsme si s ním nejen o životních prioritách a vášních, ale také například 
o současných politických (ne)poměrech. 

Slyšeli, nebo spíše viděli jste někdy zkratku TMBK? Jestli ne, tak se asi moc nepohybujete na 
sociálních sítích. Skrývá se za ní totiž Tomáš Břínek, jehož koláže reflektují aktuální společenské 
dění a sbírají pravidelně stovky tisíc lajků. Baví ho ještě, směje se jim? Zeptali jsme se, sotva 
vystoupil ze svého Volva XC90. 

Naše značka sedí nejen umělcům, ale také lékařům. Důkazem budiž transplantační chirurg 
Alexandros Valsamis, jenž se poté, co odsloužil třináct let v IKEMu, rozhodl žít a pracovat 
v alpském letovisku Zell am See.

Nové nebo inovované modely aut vám pak představí naši kolegové, prodejci nových vozů 
Petra Špičková a František Mráz. S Petrou jsme se všestranným Volvem V60 Cross Country 
vydali na pomezí křivoklátských lesů, s Františkem jsme zase v luxusním S60 brázdili zákoutí 
industriálního Karlína. Vedoucí prodeje Lubomír Opp představí novotou vonící facelift Volva 
XC90. A k tomu všemu samozřejmě přidáváme i luxusní porci informací o nových servisních 
službách, produktech a spoustu dalších zajímavých a užitečných informací.

Mějte se nejlíp, volvisti, a ze všech cest se vždycky vraťte bez úhony. 

Inspirativní čtení přeje 
Aleš Wallcon
obsahový manažer
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V-NOVINKY
AKTUALITY ZE SVĚTA VOLVO

Omlazený design
Skandinávský design je pojem, ale nezna-
mená to, že jej navrhují pouze seveřané. Tak 
třeba právě v případě Volva stojí za omla-
zenými tvary posledních modelů Angličan, 
Němec a Rakušan. Během uplynulých pěti 
let prošla Volva zásadními (nejen) designo-
vými změnami. Všechny tři SUV modely, na 
nichž trio Robin Page, Thomas Ingenlath 
a Maximilian Missoni pracovalo, získaly 
prestižní ocenění Auto roku udělované 
v Severní Americe, Asii a Evropě. Že je tento 
přerod automobilky správným krokem, uka-
zují mimo jiné i prodeje, které už pět let po 
sobě rostou. V dalším období se designéři 
chtějí zaměřit především na nové výzvy, 
které s sebou nese posun směrem k elek-
trickým a autonomním vozům. ■

Kvalita a jednoduchost vítězí nad 
požitkářstvím a touhou vyčnívat
Všechno velké: auta, domy, nábytek. A hodně věcí. Tak vypadalo pojetí 
blahobytu a luxusu mezi Američany v poválečném období. Vše se ale 
mění – a zrovna tak i přístup obyvatel USA k hromadění majetku. Lidé 
jsou zahlceni a nespokojeni, což je živná půda pro zcela opačný trend – 
minimalismus. Američané se zbavují věcí, stěhují se do menších domů 
a zajímají se o jednodušší život. Promítá se to i do jejich preferencí stran 
designu. Volvo společně s agenturou Harris Poll provedlo průzkum, jak 
design ovlivňuje novodobé pojetí luxusu. Celých 88 procent dotázaných 
si myslí, že luxusní věci by měly být krásné a zároveň praktické a funkč-
ní. Luxusní bydlení představuje pro Američany čistota (55 %), prostor-
nost (50 %) a funkčnost (45 %). Přes šest desetin respondentů má jasno, 
že tohle všechno splňuje skandinávský design, a pro 27 procent z nich je 
Švédsko zemí, která symbolizuje moderní luxus. ■

88 % dotázaných vnímá luxus  
jako spojení krásy, funkčnosti  
a praktičnosti.

Jak Volvo XC60 šetří oceány
Volvu záleží na stavu naší planety. Proto chce do roku 2025 
nahradit alespoň čtvrtinu všech plastů alternativami z recyklova-
ných materiá lů. Loni to ukázalo na speciální verzi hybridního SUV 
XC60 T8 Twin Engine, které na první pohled vypadá jako jeho 
běžní sourozenci, liší se ale uvnitř. Středový tunel má vyrobený 
z recyklovaných vláken a plastů získaných ze starých rybářských 
sítí a lodních lan. Koberečky sestávají z vláken z recyklovaných PET 
lahví (ty jsou použity i na sedadla) a z recyklované bavlny pochá-
zející z odstřižků při výrobě oděvů. Na výrobu zvukové izolace pod 
kapotou využili inženýři sedadla starých vozů Volvo určených k likvi-
daci. Ocenila to i odborná porota při udílení výročních cen Plastics 
Recycling Awards Europe, když Volvo umístila na první příčku kate-
gorie Automobilový, elektrický nebo elektronický výrobek roku. ■
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Sto největších emisních 
hříšníků se chytá za nos?
Jde to sice pomalu, ale i největší znečišťovatelé životního prostředí 
se začínají hlásit k zelené politice. Možná vás překvapí, že problém 
celé planety s ovzduším má na svědomí celkem malý počet výrob-
ců fosilních paliv a jejich investorů. Je jich stovka a za posledních 
třicet let mají na svědomí přes sedmdesát procent světových emisí 
skleníkových plynů. Loňská zpráva Carbon Majors Report od nezis-
kové organizace CDP (Carbon Disclosure Project), sestavená z volně 
dostupných zdrojů, má podnikům poskytnout přehled, jak jsou na 
tom s vypouštěním skleníkových plynů. Ukazuje také, že od roku 
1988 může za více než polovinu celosvětových průmyslových emisí 
jen 25 firem a státních subjektů. Zlepšení je ale na obzoru. Stovka 
největších světových firem se zavázala, že bude ve svých provozech 
využívat 100% obnovitelné zdroje energie. Řadí se k nim i Volvo, které 
oznámilo, že všechny jeho modely vyráběné od roku 2019 budou mít 
elektrickou či hybridní verzi. ■

Volvo mění testování cyklistických přileb
Víte, jak probíhají běžné testy cyklistických přileb? Jsou velmi prosté. Zahrnují například spuš-
tění helmy z různé výšky na rovný nebo zkosený povrch. Dosud nikdy ale nebraly v úvahu 
vozidlo. Volvo a výrobce bezpečnostních cyklistických přileb POC nyní spolupracují na novém 
průkopnickém projektu, jehož smyslem je zvýšit bezpečnost cyklistů na silnicích. Při nových 
testech využívají figuríny s přilbami, které speciální testovací zařízení vrhá různými způsoby 
do různých částí stojícího vozu Volvo při různých rychlostech a z různých úhlů. Výsledkem by 
měla být celosvětově první série nárazových testů, jejichž cílem je prověřit účinnost přileb při 
srážce s automobilem. ■

Bezpečí pro všechny
Automobilky dnes kladou velký důraz na bezpečnost svých vozů. 
Proto je zarážející, že většina z nich i v roce 2019 používá pro nárazové 
testy pouze figuríny odpovídající mužské postavě. Ženy mají totiž 
odlišnou anatomii a při nehodách jsou mnohem náchylnější k po-
ranění hrudníku nebo krční páteře než muži. Volvo coby průkopník 
bezpečnosti to chce změnit, a tak v rámci projektu E.V.A. (Equal 
Vehicles for All) zpřístupňuje unikátní digitální data, která švédský 
výrobce nashromáždil během čtyřicetiletého výzkumu. Od sedmdesá-
tých let minulého století speciální tým analyzoval údaje ze skutečných 
dopravních nehod více než 43 000 vozů, v nichž figurovalo na 72 000 
pasažérů. Hmatatelným výsledkem těchto studií jsou například systé-
my WHIPS, SIPS a bezpočet vylepšení pro bezpečnost dětí. Unikátní je 
na projektu to, že Volvo těchto více než sto dokumentů dává k dispo-
zici volně komukoli – tedy všem ostatním automobilkám! ■

Moře trpí kvůli plastům. 
Pomoci mají unikátní hráze
Brčka, kelímky, krabičky, plastové obaly. To jsou hlavní 
původci mikroplastů, které znečišťují naše oceány. 
Za rok se jich do vody dostane asi osm milionů tun 
(pro představu je to asi jedno nákladní auto každou 
minutu). A v roce 2050 by to už měly být náklaďáky 
dokonce čtyři. Do boje proti tomuto nebezpečnému 
fenoménu se vydalo i Volvo. Už nějakou dobu přispívá 
do výzkumných programů vyvíjejících speciální sen-
zory, které zkoumají úroveň mikroplastů. A jde ještě 
dál. Ve spolupráci s Institutem mořského výzkumu 
v Sydney a s australským designérským studiem Reef 
Design Lab vznikla umělá hráz, jejíž funkcí je nabíd-
nout „bydlení“ živým organismům. Protože vypadá 
jako kořeny původních místních porostů, má přilákat 
mořské mikroorganismy a živočichy, kteří se vodním 
mikroodpadem živí a vodu tak filtrují a čistí. ■
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S TEBOU BYCH 
ŠEL I KONĚ KRÁST
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Bývalí konkurenti, ale také kamarádi a nadšenci do aut. Před deseti lety 
dal jeden druhému nabídku společného odkupu již existujícího Volvo 
dealerství Auto Průhonice. Dnes mají Karel Stolejda a Martin Veselý 
dealerství čtyři, jsou o deset let starší a moudřejší. Zajímalo nás, čím za 
uplynulou dekádu prošli v byznysu i v soukromí.

Auto Průhonice, a. s., začínalo s jedním 
Volvo dealerstvím, dnes je to skupina 
s více než dvěma sty zaměstnanci. Slavíte 
deset let fungování. Co byste doporučili 
začínajícím podnikatelům v automotive? 
Martin: Kromě masivního financování by 
museli mít hodně speciální místo nebo lidi, 
a to jsou spíše náhody. Takže já osobně bych 
jim doporučil, aby šli dělat něco jiného než 
prodávat auta.
Karel: I já si myslím, že automotive je jeden 
z nejsložitějších oborů a jen těžko se dnes 
odhaduje jeho budoucnost… Budeme 
auta prodávat, nebo pronajímat? Bude car 
sharing? A jak říkal Martin, tenhle byznys na 
začátku vyžaduje obrovské investice a proti 
tomu jdou malé marže, proto je těžký na 
financování. Jinými slovy: je velká spousta 
byznysů, v nichž se investované prostředky 
na startu vracejí daleko rychleji než v au-
tech. My auta děláme, protože nás to baví 
a je to naše srdeční záležitost.

A co byste doporučili kamarádům, kteří 
se chystají podnikat společně a jsou – tak 
jako vy – každý z trochu jiného těsta?
Karel: Spíš řeknu, co je důležitého v našem 
vztahu s Martinem. Kromě důvěry, kterou 
k sobě máme, je to především opravdu 
obrovský respekt k chybám toho druhého. 
Kdybychom se po sobě za chyby „vozili“, 
tak to nikdy nebude fungovat. Ale protože 
o těch chybách víme, oba si je uvědomuje-
me, nevozíme se po sobě, naopak si v nich 
pomáháme nebo se takzvaně zachraňuje-
me, tak to funguje.
Martin: Já k tomu jen dodám, že dva kama-
rádi, kteří by spolu chtěli podnikat, k sobě 
musejí mít obrovskou toleranci a musejí se 

chtít vždycky dohodnout. Na tomhle spous-
ta firem skončila. No, a když vám nevadí 
deset let ustupovat jako mně, tak to docela 
funguje. (smích)
Karel: To jsem měl říct já. (smích)

Jak to vlastně před těmi deseti lety začalo?
Karel: To je docela dlouhý příběh… Já 
byl v původním průhonickém dealerství, 
které patřilo importu Volva, zaměstnán 
jako jeho šéf a mezi mými zákazníky byli 
i bratři Nekudové. Milovníci Volva a obecně 
produktů švédské provenience, kteří úspěš-
ně podnikají v úplně jiném oboru. A ti mi 
vždycky říkali: „To je škoda, že neděláte něco 
vlastního, pane Stolejdo.“ 

A když import vyhlásil soutěž na prodej 
dealerství, našel jsem odvahu a bratrům 
Nekudům zavolal. Na druhé straně se 
ozvalo: „Kolik potřebujete?“ Moje odpověď 
byla, že nevím, a opět se ozvalo jen: „Tak já 
příští týden přijedu, založíme firmu a jdeme 
do soutěže.“

Velké štěstí bylo, že jsem znal a oslo-
vil Martina a on do toho chtěl jít. Bez něj 
by to asi dopadlo špatně. Nikdy předtím 
jsem nepodnikal, byl jsem obchodník, co 
umí prodávat auta. Martinova zkušenost 
z podnikání a řízení servisu a vlastně i z fi-
nancí byla proto pro náš budoucí byznys 
nepostradatelná.
Martin: Vybavuji si, jak za mnou tehdy 
Karel přišel a já mu mimo jiné řekl, že bych 
s ním šel i koně krást. Naprosto zásadní pro 
nás ale byla také finanční pomoc Iva a Víta 
Nekudových.

První dealerství jste otevřeli v roce 2009.  
Ty první dny, týdny a měsíce byly 

spíše punk, nebo všechno od 
začátku klapalo podle plánu? 
Martin: Byl to poloviční punk, ale zároveň 
to docela klapalo. Měli jsme prodej, ale bez 
servisu, což bylo docela náročné na profi-
tabilitu a hodně partyzánské. Na klasické 
dealerství se to vyhouplo až od roku 2010, 
kdy jsme převzali i servis tady v Průhonicích.

Co bylo na startu vůbec nejtěžší?
Karel: Stát se ze zaměstnance podnikate-
lem, začít řešit vlastně úplně všechno, od so-
ciálního zabezpečení a výplat zaměstnanců 
přes zařizování vývozu odpadu po nákupy 
reklamy a inzerce. Začít řešit úplně všechno 
bez jakéhokoli supportu zvenčí.
Martin: Je to tak. Smlouvy, administrativa, 
papírování, formality, komunikace s úřa-
dy, to všechno byl jako prvotní zkušenost 
docela záhul.

Už za rok jste otevírali druhou pobočku. 
S tím jste počítali od začátku?
Martin: My jsme původně chtěli mít jen 
tohle průhonické dealerství. Já jsem si ale 
velmi záhy uvědomil, že na druhé straně 
Vltavy je pouze jedno dealerství a že tam 
žije zajímavá, bohatá klientela, pro kterou 
jsme chtěli otevřít alespoň Volvo servis. 
Proto jsme jako druhý v pořadí otevírali 
servis v Dejvicích.
Karel: Pak se ukázalo, že tehdejší velký 
dealer ve Stodůlkách je v potížích, a nás 
oslovil majitel nemovitostí, v nichž 
onen dealer sídlil, jestli tam nechceme 
pokračovat. Nám se původně nechtělo, měli 
jsme již otevřené Dejvice, ale když jsme 
zjistili, že o to má zájem konkurenční Volvo 
dealerství, šli jsme do toho.

Text: Aleš Wallcon / Foto: Petr Krupička

→
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Provozem tří dealerství jste se stali 
největšími dealery nejen v Praze,  
ale i v České republice. 
Co to s vámi udělalo? 
Karel: My jsme si nikdy neuvědomili, že 
jsme největšími dealery, a ani jsme to 
neřešili. Spíš nás zajímalo, že máme hrozně 
moc závazků vůči zákazníkům, zaměst-
nancům a vůči bankám. A řešili jsme, jak to 
zvládnout.
Martin: Chtěli jsme od začátku, aby každé 
dealerství fungovalo v regionu samostatně, 
proto jsme je i nazvali Auto Stodůlky, Auto 
Dejvice, Auto Průhonice, podle daných 
lokalit. Nešlo o to, vytvořit nějakého velkého 
hegemona.

Po více než šesti letech jste roztáhli pomy-
slná křídla na Moravu a otevřeli jste sester-
ské dealerství v Brně na Heršpické. Proč?
Karel: Protože součástí zadání soutěže 
o odkoupení dealerství Auto Průhonice byla 
i podmínka otevření dealerství v Brně a my 
jsme tento příslib dali. Navíc naši společníci 
a spoluakcionáři, bratři Nekudové, jsou 
z Brna a žijí v Brně. Pár let trvalo, než jsme 
se stabilizovali v Praze, a také jsme v Brně 
dlouho hledali vhodnou lokalitu.

Martin: Zároveň jsme podle výsledků 
regionálních prodejů Volva viděli, že v Brně 
potenciál je, protože tam Volvo mělo daleko 
menší podíl na trhu než v jiných částech 
republiky.
Karel: A protože se nesoustředíme jen na 
klasický prodej, ale podstatnou součástí 
je i prodej firemní, fleetový, mohli jsme 
otevřením brněnského dealerství nabídnout 
firemním zákazníkům čerpání našich služeb 
prodeje i servisu na Moravě. Moravští zákaz-
níci tedy mohou zůstávat ve svém regionu 
a nedojíždět například za servisem do Prahy. 
To je klíčové.

Velmi důležitou součástí vašeho byznysu 
je prodej ojetých a zánovních vozů. 
Kdy vás napadlo otevřít si bazar?
Karel: Myšlenka na prodej ojetin byla vlastně 
tou úplně první, se kterou jsem tehdy přišel 
za Martinem ještě v době, kdy jsme ani 
neuvažovali o dealerství. Potkali jsme se na 
takové oťukávačce v Chateau Havel a já se ho 
ptal: co kdybychom začali dělat ojetá auta, 
ale luxusní formou, ne na štěrku s fáborky 
kolem, ale stejnou formou jako auta nová. 
Ale pak jsme vysoutěžili a otevřeli dealerství 
a myšlenka na bazar na chvíli utichla.

Martin: Jenže v budově vedle nás, což je 
vlastně velká hala, byl tehdy megasekáč 
Žlutý slon. A když ho zavřeli, řekli jsme si 
znovu, že bychom mohli začít realizovat 
prodej ojetin. Udělali jsme marketingovou 
značku Premium Cars, přijali prodejce a za-
čali prodávat nová dovozová i lehce ojetá 
auta. Ale nešlo nám to…
Karel: A pak náš technický ředitel Martin 
Pouch potkal v pivnici U Hrocha, jak to tak 
v Čechách bývá, své kamarády Petra Pechera 
a Dušana Chlada, kteří tehdy pracovali v jed-
nom z největších českých bazarů. Dodnes 
si pamatuju, jak byly vánoční svátky a já 
jsem dojížděl z Jizerek z chalupy na námluvy 
s Petrem a Dušanem. Řešit, jestli nastoupí 
k nám a za jakých podmínek. Přesvědčovat 
je, že jsme správná firma. A protože jsme se 
potkávali v představě prémiovější úrovně 
prodeje ojetin, domluvili jsme se.

Dnes v prodeji Volvo ojetin v ČR nemáte 
konkurenci. Měli jste tedy štěstí na tým?
Karel: Ano. Na Dušanovi bylo vidět,  
že to chtějí dělat tak, jak se to dělat má. 
Měli znalosti, které většina normálních 
dealerů nemá, a upřímně řečeno, ani my 
s Martinem jsme je neměli. Vlastně převrátili 
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způsob prodeje ojetých aut naruby a během 
roku se prodeje vyhouply z nějakých 140 na 
1600 aut ročně.
Martin: Myslím, že je důležité zmínit, že my 
jako majitelé nezávidíme našim zaměstnan-
cům, když si vydělají často i větší peníze, 
než které jsme si jako odměny schválili my 
s Karlem. Naopak, z vlastní zkušenosti víme, že 
když obchodník nemá strop v ohodnocení, má 
o to větší motivaci. Tak jsme to nastavili stejně. 
Dnes už je to třeba normální, ale před deseti 
lety to takhle u nás v ČR zdaleka nebylo.

Jaký máte se svými zaměstnanci vztah?
Martin: Nejsme žádní diktátoři, bereme 
je jako kolegy. Dřív jsme byli u každého 
přijímacího pohovoru, teď máme úzus, že 
osobně schvalujeme a jsme u pohovoru 
s každým, kdo přichází do kontaktu se zá-
kazníky. Dlouho jsme měli nulovou a doteď 
máme minimální fluktuaci.
Karel: Mám představu, že na každém 
pracovišti bychom se chtěli posadit na 
dané místo a cítit se dobře. Znamená to, že 
myslíme na potřeby všech našich kolegů 
a snažíme se jim vytvářet co nejpříjemnější 
pracovní podmínky. Martin zavedl zvyk, že 
často chodí do práce přes servis a já přes 
showroom tak, aby se nevytratil každodenní 
kontakt. Obíháme také všechny zaměst-
nance s dárky k narozeninám, Martin to rád 
hlídá… Takže když nás někdo potká se třemi 
lahvemi vína, tak to neznamená nic jiného, 
než že ten den slaví narozeniny tři naši kole-
gové a my jim jdeme gratulovat.

Před třemi lety jste se ocitli na 
křižovatce a povolali na pomoc 
externího poradce. Co se stalo? 
Karel: Dostali jsme se do fáze, kdy se firma 
„nafoukla“, přišla další dealerství a před naší 
kanceláří se začaly tvořit fronty kolegů, kteří 
potřebovali rozhodnutí, podpis, schválení. 
Uvědomil jsem si najednou, že je toho moc. 
Že my dva tu firmu brzdíme a že by potře-
bovala restrukturalizaci, která by nás ale 
zasekala ještě víc, kdybychom ji měli dělat 
sami. Oslovili jsme proto tři externí poradce 
a nakonec jednoho vybrali. Ten naši firmu 
během půl roku prolezl od A do Z, nastudoval 
naše vedoucí, ředitele, manažery, nastudoval 
nás dva s Martinem. Popsal nám problémy, 
jaké máme, nejenom ve firmě, ale i my dva 
s Martinem, aniž jsme si je uvědomovali. 
Ale hlavně přišel s tím, že musíme vytvořit 
a obsadit nové pozice finančního ředitele 
a marketingového šéfa a že musíme mít HR.

V tu chvíli se nám to samozřejmě nelíbilo, 
protože enormně rostly náklady, ale věděli 

jsme, že pokud to neuděláme, nedostaneme 
se dál, a možná naopak pojedeme z kopce. 
Takže jsme to udělali, zariskovali jsme, věřili 
jsme tomu. A samozřejmě pro nás bylo těžké, 
když přišel s tím, že někteří stávající manažeři 
nebo ředitelé tento rozkvět firmy nezvládnou. 
Takže jsme se museli s některými rozloučit 
nebo je přeřadit, což nebylo jednoduché. My 
dva s Martinem jsme se stali představenstvem 
firmy, hlavou firmy, a pod námi se vytvořil krk 
ředitelů a manažerů, kteří dnes firmu vedou. 
Pod nimi jsou zase vedoucí jednotlivých oddě-
lení, prodeje, servisu atd.

Zároveň jsme si s Martinem jednotlivá 
odvětví rozdělili. On má na starosti finance, 
servis a správu neboli provoz, já mám na 
starosti obchod, marketing a nové projekty. 
Nicméně tak jako dřív děláme s Martinem 
věci společně, ale teď máme za ta „svá“ 
odvětví zodpovědnost. 
Martin: Karel má několik obdivuhodných 
vlastností a jedna z nich je, že má nadstan-
dardní citlivost na to, že se děje něco mezi 
lidmi ve firmě nebo že něco ve firmě nefun-
guje. Docela včas proto přichází s tím, že 
by se mělo něco změnit, něco udělat navíc, 
jinak. A proto oslovil své mentory, aby nám 
poradili a pomohli překlenout ty porodní 
bolesti restrukturalizace. Vyhnuli jsme se 
tak spoustě nedorozumění a průšvihů. A co 
oceňuju, že nám ta restrukturalizace byla 
ušita na míru. Na míru nás jako osobností, 
na míru naší firmy a lidí v ní.

Součástí vašeho byznysu je i koncept 
Volvista, který propojuje všechny 
vaše pobočky a zahrnuje mnoho 
poměrně unikátních služeb pro 
zákazníky. Jak vlastně vznikl?
Karel: Začali jsme přemýšlet, co všechno 
můžeme zákazníkovi přinést, a napadla mě 
aplikace Volvista s notifikacemi a informa-
cemi ze světa Volvo. Doteď si pamatuju, jak 
jsem si po večerech kreslil, co všechno by 
ta aplikace měla umět. Pak jsem to ukázal 
Martinovi, ten byl nadšený, pak i kolegům 
a všichni byli pro. V té době byla investice 
do aplikace obrovsky nákladná a my jsme 
byli první, kdo do aplikace implementoval 
on-line informace ze servisu. Díky tomu se 
stala aplikace jedinečná. Zákazník si zadá 
výrobní číslo svého vozu a pravidelně mu 
chodí informace o autě, servisních úko-
nech atd. A pak přišel náš technický ředitel 
s asistenční kartou pro zákazníky, nazvali 
jsme ji také Volvista. Vydávali jsme časopis, 
který se jmenoval News, přejmenovali jsme 
ho na Volvista. Založili jsme web Volvista.cz. 
Vlastně všechny nové služby, které vznikají pro 

zákazníky, vždy spojujeme s tímto názvem. 
Budujeme tak pro zákazníky naše jedinečné 
služby ze světa Volvo pod názvem Volvista.
Martin: My jsme s Karlem u Volva už 
mnoho let a vždycky jsme si mysleli a stále 
myslíme, že Volvo mělo a má specifickou 
klientelu. Jsou to lidé solidní, vyznávají hu-
mánní hodnoty. Bez přehánění si myslíme, 
že naše, resp. klientela Volva je kultivovaněj-
ší než třeba u jiných značek. Jedna z hodnot 
Volva kromě vynikající bezpečnosti vždycky 
byla ta, které se říká neokázalý luxus, což 
generuje poměrně speciální typ zákazníků. 
A právě pro ně my připravujeme, vymýšlíme 
a realizujeme různé inovativní projekty.

V Česku jste jako první přišli i s takzvaným 
VOLVISTA Video Servisem. Kde pro 
takové inovace berete inspiraci?
Martin: Můj příbuzný, který žil v Anglii, se 
mi kdysi o podobné službě zmínil. Nám se 
koncept zalíbil a rozhodli jsme se ho inovovat 
pro naše zákazníky. Nejdřív jsem měl roman-
tickou představu, že technik natočí video 
na telefon a v SMS zprávě to pošle klientovi, 
ale tak to samozřejmě nejde. Začali jsme to 
vyvíjet sami, a právě v provázanosti s aplikací 
Volvista jsme před létem spustili již druhou 
generaci Video Servisu. Je to služba, která 
zvyšuje důvěryhodnost mezi zákazníkem 
a servisem, a proto se nám tak líbí.
Karel: Jen dodám, že kamkoli spolu nebo 
i sami cestujeme, navštěvujeme tam kon-
kurenční dealerství, zajímáme se o jejich 
služby. Samozřejmě je největší inspirací 
západní Evropa, ale neváháme zaletět třeba 
do Japonska.      →  

NEJSME ŽÁDNÍ 
DIKTÁTOŘI, 
ZAMĚSTNANCE 
BEREME JAKO 
SVÉ KOLEGY.
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Před rokem jste překonali obrat skupiny 
2,5 miliardy. Byla to meta? A jsou tyhle 
ukazatele pro vaše podnikání a pro vás 
osobně důležité?
(oba shodně) Ne.
Karel: Každého podnikatele by měl zajímat 
zisk, nikoli obrat. Ze zisku platíme zaměst-
nance, naše vize a rozvoj. Za obratem jsou 
skrytá rizika v podobě obrovské dluhové za-
interesovanosti, jsme financovaní bankami, 
máme podepsané směnky. A vlastně než se 
auto protočí mezi zákazníkem a továrnou, 
tak to chvíli financujeme my, sklady finan-
cujeme a zisk je dnes v řádech jednotek 
procent atd. Proto je automobilový průmysl 
tak ohrožený, protože se ty vynaložené 
obrovské finance tolik nevyplácejí.
Martin: Obrat se nedá investovat. Upřímně, 
mě tohle číslo spíš děsí. My si občas říkáme, 
že kdyby nás to nebavilo, tak je možná lepší 
dát peníze na dlouhodobý vklad do banky 
a ten by nám těch procent přinesl víc. Ale 
teď vážně, máme obrovské štěstí, že naši 
dva společníci, kteří jsou v podstatě inves-
toři do firmy, nám v těch šílených obratech 
a při té obrovské finanční náročnosti investic 
neuvěřitelně pomáhají. Bez nich, bez jejich 
důvěry bychom to nezvládli a nebyli bychom 
tam, kde jsme.
Karel: Přesně tak – k bratrům Nekudovým 
chováme velký respekt.

Slavíte deset let vzájemné spolupráce 
a společného byznysu. Co jste za 
tu dobu prožili v soukromí?
Karel: Když děláš firmu, kterou vypipláš do 
takové velikosti, musíš tomu věnovat čas 
a určitým způsobem tě to sežere. Zákonitě 
se to poté musí odrazit v soukromí.
Martin: Oba jsme se téměř současně 

rozvedli, bohužel. Jak se nám daří v byz-
nysu, tak ty vztahové věci jsme ani jeden 
nezvládli. A promítne se to nejen do vztahů, 
ale i do zdraví.

Automobilový průmysl prožívá jedno 
ze svých nejrevolučnějších období, 
kdy se vše mění doslova za pochodu. 
Elektrifikace, sdílená mobilita, auto-
nomní řízení, bezpečnost, jak všechny 
tyhle věci ovlivní vaše podnikání?
Martin: Od výrobce už nyní cítíme enormní 
tlak na další rozvoj, a tudíž na vynaložené 
náklady. Příkladem je elektrifikace a vybu-
dování infrastruktury, tedy většího počtu 
dobíjecích stanic v dealerství. Málokdo si 
uvědomuje, že se jedná o mnohamilionové 
částky. Přitom si ale nikdo – my dealeři, 
výrobci, vlády, Evropská unie – nemůže být 
jistý, že je to ta správná cesta. Co když to 
nakonec bude vodík? 
Karel: Dalším otazníkem jsou pro nás v ser-
visu autonomní auta. Podle statistik u nich 
bude oproti vozům se spalovacím motorem 
potřeba asi jen 27 % současného servisu. 
Podle zkušeností automobilek je to ale 
téměř nula procent. Je nepříjemné být sou-
částí tlaku vlád na výrobce, který to přenáší 
na nás, na dealery, kteří musejí poskytovat 
služby na elektroauta, později na autonomní 
auta. Nikdo dnes není schopen odhadnout, 
kdy to rozšíření elektrických aut přijde 
a na kolika procentech se zastaví. Nebo jak 
rychle přijde další vývojový stupeň s vodí-
kovými auty. Přináší to nejistoty a zmařené 
investice.

Konkrétně Volvo je průkopníkem 
v mnoha atraktivních oblastech, je 
dlouhodobým lídrem v bezpečnostních 

technologiích, ale velmi se angažuje 
i v environmentální oblasti. Ekologie, 
recyklace plastů, čištění oceánů, péče 
o planetu. Co na Volvu inspiruje vás?
Karel: To, co zmiňuješ. Ta filozofie Volva, 
v čem je inovativní, jak se stará o přírodu, 
planetu a hodnoty, které má ve vztahu ke 
zdraví a bezpečnosti. To nás s Martinem 
moc baví, a proto tuhle značku děláme.
Martin: Mě baví i ty mnohaleté, historické 
a dlouhodobé hodnoty Volva, jako jsou 
bezpečnost, neokázalý luxus a tak dále. Oba 
vidíme, že minimálně v posledních deseti 
letech se Volvo stává jednou z nejvíc vizio-
nářských firem v automobilovém segmentu. 
A to se nám samozřejmě líbí taky. 

Když jsme spolu mluvili před dvěma lety, 
považovali jste za budoucnost v pohonu 
aut vodík. Dnes se o vodíku téměř nemluví 
a automobilky se předhánějí v nabídce 
elektrifikovaných vozů. Změnili jste názor?
Karel: Nezměnili. Vývoj aut se spalovacími 
motory trval nějakých sto let. Elektrifikace je 
určitá přechodová fáze posledních několika 
let a výsledek tlaku EU a světových velmocí 
na omezování emisí, abychom se ve měs-
tech všichni neotrávili. Což je naprosto v po-
řádku, ale elektrifikaci vnímám pouze jako 
první krok na cestě k nižším emisím. Není 
to však dlouhodobé řešení. Tolik baterií se 
vyrobit nedá, neumíme je v tak obrovském 
množství nabíjet ani skladovat. Jedinou 
cestou, kterou lidstvo zatím má, je podle 
mě vodík. Jenže tahle technologie ještě není 
dořešená tak, aby se dala masově používat. 
Víme, že automobilky opravdu mohutně 
investují do technologie vodíku, některé s ní 
už experimentují. Věřím, že vodík bude tím 
dalším krokem, i když vlastně auta zůstanou 



13

elektrická, jen namísto dnešních dobíje-
cích baterií budou mít vodíkový článek, 
který bude vyrábět elektrický proud pro 
elektromotor.
Martin: Zkráceně řečeno, vodík by asi řešil 
infrastrukturu a dojezdy, jen nejsou vyřeše-
né jeho skladování a distribuce, protože je 
to nejmenší molekula na zeměkouli. A za 
normálních finančních podmínek to zatím 
není řešitelné.

Kde tedy vidíte svůj byznys za 
deset let? Co se změní?
Martin: Asi se změní obchodní model, 
přibude internetových prodejů v kombinaci 
s klasickým dealerstvím. Dnešní systém 
prodeje a servisu bude fungovat jinak a my 
se na to snažíme připravit. Sledujeme to, 
sledujeme i vývoj s 3D virtuální realitou 
nebo s asistovanou realitou, je jasné, že ten 
virtuální vjem se znásobí, ale i přesto si mys-
líme, že stejně jako si přes internet nekou-
píte dražší nemovitost, tak i auto, byť si ho 
zákazník on-line prohlédne detailně zevnitř 
i zvenku, si před koupí stejně nakonec přijde 
prohlédnout osobně.
Karel: Nabízíme luxusní produkt, na který 
si zákazník chce sáhnout, chce ho vidět, 
sáhnout si na materiály, poradit se, není to 
úplně spotřební věc. Ano, jsou dnes automo-
bilky, které prodávají malá, levná, spotřební, 
statisícová auta. Tam si umím představit 
daleko větší nástup internetového prodeje 
se vším všudy. Ale u luxusních aut, kde jsou 
přece jen prodejní ceny vyšší, bude stále 
hrát zásadní roli „kamenný“ autosalon. 
Zákazník se tím autem vždycky bude chtít 
projet, popovídat si o výbavě, technologiích 
i jízdních vlastnostech. I když si doma na 
internetu bude prohlížet a nastavovat různé 

konfigurace, pro auto si přijde do autosalo-
nu, kde mimo jiné absolvuje technologické 
předání, seznámení s technologiemi a poté 
vysvětlení funkcí pro řízení a obsluhu.

A sebe? Kde vidíte sebe za deset, 
patnáct, dvacet let? Jaký máte osobní 
sen, ať už v materiální či osobní rovině?
Karel: Teď budeme muset patnáct let tvrdě 
pracovat a dostat se z dluhů. Ani potom ale 
určitě nehrozí, že bychom firmu prodávali. 
Budeme však víc spoléhat na management, 
který firmu bude řídit a už třeba i řešit ná-
stupnictví. Buď našich synů, nebo manaže-
rů, kteří to budou schopni převzít. Budeme 
si asi chtít víc užít života, určitě zvolníme. 
Ale kdo ví, možná nás za tu dobu napadnou 
další myšlenky, jak náš byznys vylepšit, nebo 
i nějaké nové projekty.
Martin: Byli bychom určitě rádi, kdybychom 
ustáli ty zčásti rizikové investice a byli zdraví. 
Budeme pak víc hledat životní rovnováhu 
mezi prací a osobním životem.

Oba máte dospívající syny. Jaký 
mají vztah k autům a stáli by 
o to, jednou firmu převzít?
Karel: Já určitě nejsem ten typ rodiče, který 
by svoje dítě nutil to tady jednou převzít, 
a od Martina vím, že to vnímá stejně. Syna 
určitě nechám jít vlastní cestou a budu 
ho v ní podporovat. A pokud bude mít 
zájem ve firmě působit, určitě se do ní 
bude moct dostat, až někde sám ukáže, že 
v podobném byznysu něco dokázal. Líbí se 
mi model z první republiky, kdy synové šli 
do světa na zkušenou a teprve po získání 
praxe se vraceli. Teď by tomu stejně nero-
zuměl, neuměl by firmu řídit a lidi by ho 
nerespektovali.

Martin: Je pravda, že se o tom s Karlem 
docela často bavíme. Když to vezmu podle 
svého syna, i ten měl různá stadia. V jednom 
nechtěl slyšet o ničem jiném, než že by dělal 
auta. Teď je v pubertě a říká, že by rád vy-
budoval něco svého. My těm našim klukům 
přejeme, aby byli šťastní a spokojení, a jestli 
budou dělat malíře, doktory nebo dealery 
aut, je jedno. Vždycky se s Karlem, co se 
týče našich dětí, shodneme na heslu: Lepší 
šťastný akcionář než nešťastný generální 
ředitel.

Nebyli byste tam, kde jste, nebýt 
vašich (věrných) zákazníků a stejně 
takových zaměstnanců. Chcete 
jim závěrem něco vzkázat?
Martin: I automobilový byznys je – jako 
jakýkoli jiný – o lidech. Jak z kolegů, tak 
i ze zákazníků se postupem času stali naši 
kamarádi, kteří tvoří podstatnou část našich 
životů. S oběma skupinami proto cítíme 
sounáležitost nebo, řekněme, příslušnost 
k nim. A za to jim děkujeme.
Karel: Martin to řekl moc hezky, naprosto 
souhlasím. Chtěl bych jen ještě zdůraz-
nit poděkování našim kolegům za to, že 
jsou ochotní ty naše nápady realizovat. 
Uvědomujeme si, že inovace často přiná-
ší různé slepé uličky a je to vždy strašně 
práce navíc. Přitom někdy trvá i roky, než 
se něčeho dosáhne. Kolegům patří velké 
poděkování, že jsou ochotní touhle cestou 
jít spolu s námi. ■

Když chcete být 
úspěšní, potřebujete 
odvahu, strategické 
myšlení, originální 
nápady a vůli po 
vítězství. Platí to pro 
podnikání stejně jako... 
pro partičku piškvorek.
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Druhá generace modelu 
XC90 přišla na trh v roce 
2015 a po čtyřech letech se 
nyní dočkala faceliftu. Spolu 
s vedoucím prodeje a Fleet 
Managerem Lubomírem 
Oppem jsme zjišťovali, v čem 
se XC90 změnila.

VOLVO XC90
KLÍČOVÉ ZMĚNY 
POD KAPOTOU



PŮVODNÍ XC90 
JE SKVĚLÁ, ALE 
TUHLE PROSTĚ 
CHCETE VÍC.

Text: Rudolf Král / Foto: Daniel Martinek 15

Brzdy šetří palivo
Cenami ověnčený interiér nebylo potřeba příliš inovovat, proto 
zde stojí za zmínku asi jen možnost vybrat si při objednání vozu 
z více rozdílných konfigurací sedadel a různých materiálů včetně 
částečně vlněného čalounění. Ani exteriér XC90 se příliš nezmě-
nil. Pár spíše drobných vylepšení představují nová kola, další 
barevné odstíny karosérie a upravená maska chladiče. Naopak 
zásadní posun oproti původní verzi znamenají nově vyvinuté 
úsporné motorizace s označením „B“. Tyto elektrifikované agre-
gáty ve spolupráci s novým elektronickým brzdovým systémem 
využívajícím rekuperaci brzdné energie nabízejí řidičům  
až o 15 % nižší spotřebu paliva i snížení emisí.
→

Maska s vyplněným 
mezikružím okolo nápisu 
Volvo působí ještě 
sebevědoměji. A to už 
předtím mělo tohle auto 
sebevědomí na rozdávání.

VOLVO XC90
KLÍČOVÉ ZMĚNY 
POD KAPOTOU TESTUJE 

LUBOMÍR OPP
Vedoucí prodeje, Auto Průhonice
Tel. 605 202 620
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1. Interiér facelift 
nepotřeboval, stejně ale 
potěší možnost volby 
počtu sedadel a materiálu 
čalounění.

2. Energie vznikající při 
brzdění nepřijde nazmar.

3. Asi největší změnou na 
vnějšku vozu jsou nová 
kola.

4. Až patnáctiprocentní 
úspory paliva dosahuje 
vylepšená XC90 především 
využitím rekuperované 
energie při startování 
a rozjezdu. 1

2 3

Baví nás být ještě lepší
Na faceliftovaném modelu XC90, který se 
ve švédské továrně Torslanda začal vyrábět 
letos v květnu, je sympatické, že se nejedná 
o revoluci za každou cenu ani o kosmetické 
změny na efekt. Vývojáři Volva prostě jen 
vzali skvělé auto a zamysleli se, v čem může 
být ještě lepší. A na tom si dali záležet, i když 
to není na první pohled vidět. ■

MOTORY S OZNAČENÍM B BY SE 
V BUDOUCNU MĚLY STÁT STANDARDEM  
A FIGUROVAT VEDLE PLUG-IN HYBRIDNÍCH 
VERZÍ TWIN ENGINE.

4



BLACK BAY 
S&G 
 

BLACK BAY 
CHRONO S&G 
 

BLACK BAY
CHRONO S&G

Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1Tudor_VolvistaCZ_M79363N-0001_220x280.indd   1 18.07.19   14:5218.07.19   14:5218.07.19   14:5218.07.19   14:5218.07.19   14:5218.07.19   14:5218.07.19   14:5218.07.19   14:5218.07.19   14:5218.07.19   14:5218.07.19   14:5218.07.19   14:5218.07.19   14:5218.07.19   14:5218.07.19   14:5218.07.19   14:52



18 S K U P I N A  V O L V O  C A R S Text: Rudolf Král 

AKTIVITY 
V RÁMCI 
SKUPINY 
VOLVO CARS 
JEDNOZNAČNĚ 
SMĚŘUJÍ 
K JEŠTĚ VĚTŠÍ 
SVOBODĚ, 
KOMFORTU 
A POŽITKU 
Z JÍZDY 
TĚCH, KTEŘÍ 
JEJÍ VOZY 
POUŽÍVAJÍ.

Co všechno je Volvo
Seznamte se s novými přírůstky do rodiny Volvo Cars, kterým 
předpovídáme velkou budoucnost. 

Direct Consumer Business Strategic Afiliates

Revoluční program vlastnictví vozu
Nemusíte se starat o obvyklé 
komplikace spojené s nákupem 
a vlastnictvím vozu (pojištění, opravy 
či údržbu), o všechno se postaráme 
my ve Volvu. 

Podpora řidiče a autonomní řízení
Pod značkou M vyvíjí Volvo vlastní 
technologii, která se bude zajímat 
o specifické potřeby uživatelů a bude 
se z nich sama učit.

Nová značka míří na evropský trh
V továrně společnosti Volvo Cars 
v belgickém Genku se rozjela výroba 
vozů nové značky Lynk & Co. První 
auta by se již brzy měla objevit na 
evropském trhu.

Podpora řidiče a autonomní řízení
Společnost vznikla jako společný 
projekt automobilky Volvo Cars 
a firmy Autoliv a zabývá se vývojem 
a implementací softwarových systémů 
pro autonomní řízení.

Umí Volva vytunit
Švédská automobilka patřící do 
skupiny Volvo Cars se stará o výkonové 
úpravy vozů Volvo a také vyrábí vlastní 
elektromobily.



SHOPPING CENTRUM
ADIDAS CONCEPT STORE

ALICE ABRAHAM
NARA CAMICIE

JONES
COMMA

BENVENUTO
LE PREMIER

LOAKE
WS BOUTIQUE

CAMBIO
ROECKL

BLUMARINE
CASADEI

PIERRE CARDIN
TRELUPI PREMIUM FASHION

GUY LAROCHE
VALENTINO

BUGATTI
4CAMPING

STONES
BERNHARDT

OWEN
                   JAFFA RESTAURANT

                  BOUTIQUE LE CHARME
                  COOL DANCE

                                   UHIW
STEILMANN

BYRON
DELSYN

BALDESSARINI
TENNIS SHOP – NTENIS

THOR STEINAR
 ELNINO.CZ

FOX TOYS
PHOENIX AMBER

MOSER
JAPAN VINYL LP SHOP

LA BELLE BOUTIQUE PRAGUE
LUXURY OUTLET PRAGUE

THOMAS’S BARBER SHOP
LASER SLIM STUDIO

ANDREJ EMANUEL
SMART CONCIERGE

IPILOT
TRUSTWORTHY

CK FEDE
ESCAPE ROOMS PRAGUE

GALERIE PETR ŽALOUDEK
R&R COFFEE
VILLA D’ESTE

Černá růže, Na Příkopě 12, Praha 1, 
Otevírací doba: Po–Pá 10–20 h., So 10–19 h., Ne 11–19 h.

www.cernaruze.cz

FASHION SHOPPING CENTRUM
PODZIM 2019 AUTUMN
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Volva si budou povídat

Nadupaná Polárka i pro další modely

Další krok k bezpečnějším 
silnicím. Automobily se teď 
budou navzájem varovat 
před nebezpečím.

Polestar, to je pojem. Koně a newtonmetry navíc nyní získávají další modely.

Zatím to tedy platí jen pro vozy švédské 
automobilky a nově také pro auta dalších 
tří značek. Řeč je o systému propojené 
bezpečnosti varujícím řidiče před kluzkou 
vozovkou nebo jinými nástrahami, které na 
dalších stovkách metrů čekají. Auta budou 
informace sdílet prostřednictvím cloudu. 
Systém dostanou všechna nová Volva a do 
starších modelů jej půjde doinstalovat. 
Technologie už nějakou dobu funguje ve 
Švédsku a Norsku, teď se rozšiřuje do zbytku 
Evropy.

Toto „zpravodajství“ zatím bude pracovat 
pouze mezi automobily Volvo a vozy tří 
dalších koncernů. Automobilka nicméně 
nabádá ostatní výrobce, aby podobná data, 
která zvyšují bezpečnost na silnicích, mezi 
sebou sdíleli. ■

Dvorní úpravce švédských vozů se sice 
profiluje jako samostatná značka, nadále 
však působí ve sportovním vylepšová-
ní jednotlivých modelů Volva. Už dřív 
se představila vrcholná verze Polestar 
Engineered v podání sedanu S60, nyní jsou 
tyto úpravy k dispozici i pro další modely: 
V60 a XC60.

V centru dění je samozřejmě motor. 
U všech modelů vyladili inženýři hybrid-
ní pohonnou jednotku T8 Twin-Engine 
s dvoulitrovým čtyřválcem a elektromo-
torem na celkový výkon 309 kilowattů 
(415 koní) a točivý moment 670 Nm. 

Vedle decentních úprav exteriéru i in-
teriéru v duchu úrovně výbavy R-Design 
mají verze Polestar Engineered například 
21- či 22palcová lehká kovaná kola (platí 
pouze pro model XC60L, S/V60 mají 19"), 
silnější šestipístkové brzdy s vrtanými 
kotouči Brembo, tužší pružiny a tlumiče 
Öhlins nebo torzní hliníkovou vzpěru v mo-
torovém prostoru. ■

„ČÍM VÍC AUTOMOBILŮ SI MEZI 
SEBOU V REÁLNÉM ČASE VYMĚNÍ 
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE, 
TÍM BEZPEČNĚJI NA SILNICÍCH 
BUDE. DOUFÁME, ŽE NAVÁŽEME 
SPOLUPRÁCI I S DALŠÍMI 
PARTNERY,“
uvedla Malin Ekholmová, 
ředitelka centra bezpečnosti automobilky Volvo.
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Samořídící auta
Ve kterém autonomním vozu byste se cítili nejbezpečněji? Ve Volvu?  
Pak jste na tom stejně jako polovina respondentů zajímavé ankety.

Tu loni uspořádal web 
automobilových fandů 
DriveTribe, který 
založila populární 
trojice někdejších 
moderátorů magazínu 
Top Gear. V anketě 

hlasovaly dva a půl tisíce čtenářů a jejich 
odpověď na otázku: V autonomním autě 
jaké značky byste se cítili nejbezpečněji?“, 
byla jednoznačná: ve Volvu.

Odpověděla tak více než polovina 
respondentů, což potvrzuje fakt, že když 
jde o nákup auta – především rodinného –, 
hraje klíčovou roli bezpečnost a tradice. 
Je to mnohem důležitější faktor než 
pokrokovost technologických firem, 
které své autonomní vozy často vyvíjejí 
také jako součást své propagace. A právě 
tradici a pověst bezpečných vozů má 
Volvo navýsost silnou. Jak řekl šéf 
britského zastoupení švédské automobilky, 
autonomní mobilita může automobilovému 
průmyslu přinést historický průlom 
v oblasti bezpečnosti – podobný tomu, 
který nastal, když Volvo uvedlo tříbodový 
bezpečnostní pás. ■ 

Idea čistého vzduchu
Jak se vám dýchá? Asi se shodneme na tom, že by to mohlo být lepší. Svou misi 
v oblasti čistoty vzduchu má i Volvo. Jmenuje se CleanZone.

Vzduch je čím dál špinavější, lidé trpí aler-
giemi a astmatem. A jelikož všichni trávíme 
stále víc času ve voze, jsou spolehlivá 
klimatizace a čistý vzduch v kabině velice 
důležité. Iniciativa CleanZone si klade za 
cíl pomocí inovativních systémů zlepšovat 
ovzduší v kabině. Ostatně s testy v této 
oblasti Volvo začalo už v polovině devadesá-
tých let minulého století. Prvním modelem, 
jehož vzduch byl bezpečnější i pro přecitlivě-
lé lidi, byl sedan S80 z roku 1998.

Pokud jde o kvalitní a čerstvý vzduch 
v autě, bylo dalším milníkem uvedení 
nového Volva XC90. Hlavní roli hraje velký 

a efektivnější kombinovaný kabinový filtr. 
Díky své velikosti totiž dokáže zachytit více 
částeček a pylů než kdykoli dříve. Obsahuje 
také vrstvu aktivního uhlí, která si umí pora-
dit s celou řadou znečišťujících látek. Navíc 
toho filtr hodně vydrží, mění se jen jednou 
za rok. Nová Volva dále disponují senzorem, 
který hlídá přítomnost škodlivých látek ve 
vzduchu nasávaném zvenčí. Pokud je jich 
příliš (například v tunelu), systém automa-
ticky přepne na vnitřní cirkulaci. A k tomu 
ještě na středovém displeji neustále řidiči 
ukazuje, zda jsou splněny všechny podmín-
ky pro dobrou kvalitu vzduchu v kabině. ■



22 R O Z H O V O R

NIKDY 
nezačínám 
od nuly
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ONDŘEJ GREGOR BRZOBOHATÝ

Na svůj věk toho stíhá víc než dost, a zároveň máte pocit, 
že je teprve na startu. Mluvili jsme dlouho a o mnohém. 
Dostali jsme se od keltských druidů přes politiku, sny 
o tátovi, vášeň pro muziku, vaření až do New Yorku, kde 
si dává kafe s autorem slavné písně New York, New York 
pro Franka Sinatru. Po tátovi zdědil cit pro spravedlnost, 
pravdu, ale i jistou noblesu. Přemýšlivý chlap, který dobře 
formuluje myšlenky a miluje dialog. A taky volvista.

Chodil jste před prázdninami na 
koncerty na Václavák nebo na Letnou? 
Myslíte demonstrace, které pan Babiš 
nazývá koncerty? Musím říct, že mám z této 
aktivity radost, podporuju ji a jsem i signa-
tář Milionu chvilek pro demokracii. Druhá 
věc je, zdali tyto aktivity k něčemu jsou 
a budou. Před 10 lety by se něco stalo hned, 
morální kodex byl nastaven jinak. Co ale 
nebylo nastaveno jinak, bylo to rozkrádání 
a tunely, zkrátka to, z čeho vlastně vznikla 
současná politická garnitura a vláda. Nelze 
se vlastně čemu divit. Je ale fajn, že si to lidé 
nechtějí nechat líbit.

Myslíte si, že demonstrace nic nezmění?
Drzost, arogance, povýšenost politiků už je 
tak daleko, že je hlas lidu nezajímá, nepo-
slouchají ho. Jestli jste si všiml, nevede se 
u nás dialog. Pan Babiš šíří svoje spiklenecké 
teorie o kampaních, a nic se neděje. Místo 
dialogu se jen křičí na jedné i druhé straně. 
Není to radno brát na lehkou váhu. Přesně 
takhle se totiž vždy chovaly nadřazené 
partaje jako komunisti nebo fašisti. Měli 
bychom se před takovou atmosférou ve 
společnosti mít na pozoru.

Jste Evropan?
Jsem velký Evropan. To, že se dokáže propo-
jit tolik rozdílných zemí a fungovat pospolu, 
mi připadá nádherné a geniální. Kdokoli, 
kdo kydá špínu na Evropskou unii, je nebez-
pečný člověk, protože útočí na demokracii 
a samotný princip míru.

Žijeme, podle vás, v blahobytu?
Tohle je nejkrásnější doba. Nejkrásnější! Mír 
v Evropě, o všem se diskutuje. Lidi se k sobě 
snaží chovat slušně a přemýšlí o tom, jak 
ten mír a prosperitu udržet. Vždyť tolik zla 
už bylo napácháno. Mám pocit, jako by svět 

zpytoval svědomí… Nemyslím ekonomický 
blahobyt, vždycky nějak bude, ale mentální 
blahobyt. Kolik je to od druhé světové války, 
vyvražďování, genocidy? Osmdesát let? 
Jeden lidský život? To není zase tak dlouhá 
doba a v tomhle kontextu je to, co se děje 
teď, zkrátka zázrak.

Tohle je nejkrásnější 
doba. Nejkrásnější! 
V Evropě je mír.

V jednom rozhovoru jste řekl: „Už se 
tolik nehledám – baví mě všechno od 
jazzu, rocku, soulu až po šanson – a vím 
přesně, co chci.“ Co tedy chcete?
Slýchávám, že jsem eklektický. Ale já se 
„krabičkovat“ nikdy nebudu. Mě prostě baví 
tvořit a oslovovat lidi, ať už v jakémkoliv 
žánru. Může to být šanson, funky nebo tře-
ba soul, který miluju. Jediné, co mě v životě 
mrzí, je, že si nemůžu vychutnat ten pocit 
být černoch se sametovým černošsky zabar-
veným hlasem. Jako třeba Al Green.

Kde se v mladém Čechovi 
vezme zájem o soul?
Díky tátovi a deskám, které poslouchal. 
Aretha Franklin, Ray Charles, Stevie Wonder. 
Byl jsem největší fanoušek Elvise v Čechách. 
Byl jsem jím naprosto posedlý. A od Elvise 
vzešly další věci… Tower of Power, Jackson, 
Prince, Incognito, Kool & the Gang.

Táta vás velmi ovlivnil, nejen v muzice.  
Vím, že si s ním stále povídáte ve snech.  
Je na něj spoleh?
(smích) Vlastně jo. Víte, když jsem byl malý, 
měl jsem s tátou opravdu nádherný vztah, 
fakt krásný, šíleně jsme se milovali. Vždy 
to byl kamarád a já ho obrovsky zajímal. 
Tahle energie nikdy nezmizí, i když jeho 

Text: Aleš Wallcon / Foto: Tomáš Třeštík

JSEM ŠŤASTNÝ,  
S JAKÝMI LIDMI  

JSEM MĚL  
MOŽNOST 

SPOLUPRACOVAT,  
MLUVIT,  

POZNAT JE.  
JE TO OBROVSKY 

INSPIRATIVNÍ 
A NÁDHERNÝ.

→
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tělesná schránka už tu není. Já si tátu často 
přivolávám, když usínám. Je to fakt skvělý, 
když se do toho stavu dostanu. Představuju 
si, jak jsme se sešli a o čem se s ním chci ba-
vit. Vidím jeho gestikulaci, pohyby, reakce, 
mimiku. Je to hrozně autentický, intenziv-
ní… a než usnu, tak mi odpovídá tak, jak 
bych si přál, aby mi odpověděl. 

Přání otcem myšlenky?
Ano, přesně tak. (smích) Ale pak usnu a táta 
mi často odpovídá jinak, než jak bych čekal. 
Což je nádherný. A já si to vždycky pamatu-
ju. Furt mám tátovo číslo v telefonu… (uka-
zuje na displeji mobilu kontakt nadepsaný 
Táta) Já vím, že ho fyzicky nevidím, ale mně 
nechybí. Mám vnitřní klid, protože si s ním 
můžu kdykoliv popovídat, zeptat se ho.

Herectví, zpěv, skládání pro vlastní kapelu, 
filmová hudba, muzikály, moderování. 
Až vám bude sedmdesát, ve které 
z těchto disciplín chcete být v povědomí 
veřejnosti zapsán úplně nejvíc?
V sedmdesáti chci mít vilu v Toskánsku 
a tam se přežírat se svým psem.

To máme podobně, jen já klidně bez psa.
Já psy miluju, takže chci mít spolu se psem 
nadváhu, pít dobrá vína a jíst skvělá jídla.

A u toho kouřit doutník.
U toho kouřit doutník a chodit se procházet 
do olivových hájů. Toskánsko je nabíjející 
a překrásné. Já furt koketuju s vařením. 
Mimochodem s velkou úctou jsem 
ambasadorem Národního týmu kuchařů 
a cukrářů. Oni jsou skvělí, lepší a lepší… 
Mám vlastně takový celoživotní sen mít 
po padesátce svůj kouteček, kde bych 

jenom vařil. Já při tom opravdu prožívám 
obrovskou rozkoš. Je to až divný. Lidi tomu 
kolikrát nevěří a říkají: prosím tě, už nevař. 

Jestli se stane, že až mi bude sedmde-
sát a lidi si mě spojí s filmovou muzikou, 
nebo si mě vybaví jako zpěváka, jehož 
koncert se jim tak líbil, nebo zavzpomí-
nají na muzikály… Nebo pro ně budu ten 
Brzobohatý, co má tady na rohu malou 
restauraci, kde dělá steaky Rossini, tak to 
taky bude fajn.

Chci mít vilu v Toskánsku 
a tam se přežírat 
se svým psem.

Ale nejblíž je vám přesto 
skládání. Je to tak?
Hudba. Samozřejmě. A je na ní fascinující, 
že si dělá, co chce. To je jako se skvělou 
ženskou. Když máte ženskou, která je vám 
furt poslušně oddaná, se vším souhlasí, ve 
všem vyjde vstříc, omrzí se to. Nuda. To se 
vám ale nestane u takové, která je nevy-
zpytatelná, o její přízeň musíte a chcete 
neustále bojovat a ona vám přitom dává 
najevo, že je fakt výjimečná a že jí ale při 
tom na vás záleží. Přesně takový vztah 
mám s hudbou. Ve chvíli, kdy si myslíte, že 
ji dokážete ovládat, je konec. Během chvíle 
vás sekne. Musíte k ní mít respekt a úctu. 
Proto je můj vztah k hudbě jeden z nej-
úžasnějších vztahů, který můžu mít. A nej-
lepší. A moje žena to ví. A akceptuje to.

Mimochodem, jak při skládání melodie 
poznáte, že to takzvaně přišlo a je to 
unikátní, nebo je to něco, co už jste 
v podvědomí měl uložené a už to někdy 
někdo napsal? Já bych se toho bál.

I já z toho mám strach, protože to nepo-
znám. Ale pozná to Taťána. Ta mě hned 
upozorní. Jednou jsem napsal hudbu pro di-
vadelní představení 12 rozhněvaných mužů 
a po premiéře mi všichni uznale klepali na 
rameno. A když jsem se pak vrátil domů 
k rozehrané videohře, zjistil jsem, že je to 
hudba z té videohry. Ale vždyť je to krásné. 
Nejsme roboti. 

Je Taťána k vaší tvorbě kritická?
Jasně, funguje to, protože ona ví, že to chci, 
takže mě její kritika nemůže urazit. Vždycky 
potřebujete oponenta. Když tvoříte věci, 
o kterých jste jen vy přesvědčen, že jsou 
dobře, je to cesta do záhuby.

Kolem vás se pohybuje plejáda 
neuvěřitelně talentovaných lidí – 
Strach, Müller, Horáček, Dyk. Nejste 
ze spolupráce s nimi nervózní? 
Možná i jsem… ale mě vlastně každá 
výzva šíleně nakopne. Někomu by ta 

MY VODNÁŘI SE 
NAD NIKOHO 
NEPOVYŠUJEME 
A PŘED NIKÝM SE 
NEPONIŽUJEME. 
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zodpovědnost svázala ruce, mě to ale 
vykopne do stavu maximální kreativity. Ať 
už to bylo s Horáčkem, když jsme dělali 
Kudykam, nebo s Richardem Müllerem 
nebo i s Vojtou Dykem, kterého obrovsky 
uznávám a respektuju. Nebo John Kander… 
John Kander? Cože? Člověk, který napsal 
Chicago? Který napsal Cabaret? Legenda 
New Yorku? Člověk, kterému by se ostýchal 
zavolat i Justin Timberlake. Autor písně New 
York, New York pro Franka Sinatru? Tak 
s tímhle člověkem si dopisuju, a když přijedu 
do New Yorku, bavíme se o životě a hudbě… 
Výjimečný lidi.

Jak k takovým lidem přistupujete, 
když se seznamujete?
Přistupuju ke každému novému člověku 
s nějakým kreditem, kterým mu dávám na-
jevo, že si ho vážím. A záleží už pak na něm 
a na vztahu s ním, jestli ten kredit stoupá, 
nebo třeba klesá. To my Vodnáři máme 
v povaze. Nepovyšujeme se nad nikoho 
ani se před nikým neponižujeme. Ale nikdy 
nezačínám od nuly.   

Dnes vás fotil Tomáš Třeštík, který byl 
v minulém čísle magazínu Volvista, čímž 
vám předal pomyslnou štafetu. Tomáš 
je extraktem naprosté sociální otevře-
nosti, jeho Instagram a Facebook jsou 
vhledem do jeho rodiny a soukromí. 
Jeho to baví. Vaše profily ničím takovým 
nepřekypují. Nebudujete si image? 
Já si to hluboké soukromí hlídám. Je to svět, 
který má patřit jen mně a mým nejbližším. 
Nevidím důvod o něm denně vytrubovat 
na sociální sítě. A možná si tím image 
buduju, to máte pravdu, ale dělám to zcela 
přirozeně. Víte co, já jsem v tom vyrůstal. 

Ondřej patří v showbyznysu mezi 
nejlépe oblékané mladé muže. Je 
mu vlastní přirozená a sebevědomá 
elegance, nemá potřebu na sebe 
upozorňovat. Drží si vlastně stejný styl, 
jaký má mezi auty značka Volvo.

ONDŘEJ A VOLVO

Vyrůstal jsem ve filmařském a muzikantském prostředí, kde se řešilo pouze to, jestli Saab, nebo 
Volvo. Vozy inteligence. Já jsem si říkal, že nebudu přece jako každej druhej umělec. V osmnácti 
jsem dostal Daewoo Racer a byl jsem šťastný. Ale furt jsem miloval ta Volva. Měl ho i Milan 
Kňažko. A když jsme spolu točili seriál Ulice, tak mě jednou svezl, měl starou XC90 a bylo to 
super. Nádherný auto. A jednou mě můj kamarád Matěj Ruppert požádal, jestli bych ho nehodil 
do Průhonic, že si jede kupovat auto. A já se ho ptal, jaký auto? Volvo. Cože, ty si jedeš pro Volvo? 
Jojo, XC90. Přijel jsem s Matějem k vám do Průhonic. To je osm let zpátky. Ten den jsem se svezl 
starou XC60. A v tu chvíli pro mě neexistovalo lepší auto. Za dva dny už jsem s ní odjížděl domů. 
Dnes mám novou XC60 a těším se na každou jízdu.

Tátu každý oslovoval, každý s ním chtěl 
mluvit, dělat rozhovor, fotit se s ním, lidi ho 
zastavovali na ulici. Toho zájmu bylo příliš 
už od mého dětství. Já jsem za něj taky rád, 
ale pouze po profesionální stránce, když lidé 
přijdou na koncert a potom mě osloví a jsou 
milí. To mě potěší. Navíc bulvární časopisy si 
toho o mém soukromí navymýšlejí až až, tak 
přece nebudu lidi ještě já obtěžovat pravdou 
zadarmo, když si můžou koupit lež za pení-
ze. Je třeba od toho mít odstup a ponechat 
si ty opravdu důležité hodnoty. ■
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Na prvním místě stojí potřeby lidí, což v pra-
xi znamená, že Volvo využívá ty nejlepší 
dostupné technologie a vynalézá nové. 
Největší důraz klade švédská automobilka 
na tři oblasti inovací, které by měly změnit 
způsob, jakým budeme v budoucnosti 
cestovat.

První je konektivita, díky níž by měl počí-
naje rokem 2025 každý majitel nových vozů 

Volvo každoročně ušetřit týden svého času. 
Vývojáři toho chtějí dosáhnout například 
prostřednictvím aplikace Volvo On Call, s níž 
lze ovládat systémy a funkce vozu na dálku, 
chytrého navigačního systému Sensus nebo 
moderních audio- a zábavních systémů.

Další oblastí je pohon. Automobilka se 
vydává cestou ohleduplnou k životnímu 
prostředí a s ohledem na klimatické změny 

a rizika plynoucí ze znečištění naší planety 
se rozhodla, že do roku 2025 budou polovinu 
ročního objemu vyrobených a prodaných 
vozidel tvořit elektromobily.

A třetím pilířem je bezpečnost. Počínaje 
rokem 2020 by neměl v žádném z nových 
vozů Volvo nikdo utrpět smrtelné ani žád-
né vážné zranění (viz samostatný text na 
protější straně). ■

VOLVO VIZE 2020
V každém autě je  
kousek Volva

Vždyť už Gustaf Larson, který společně 
s Assarem Gabrielssonem v roce 1927 
automobilku založil, si zapsal: „Vozidla jsou 
řízena lidmi. Proto je nutné, aby byla hlavním 
principem stojícím za vším, co ve Volvu 
děláme, bezpečnost – a tak to musí zůstat 
i do budoucna.“ 

Od začátku se vše zaměřovalo na bez-
pečnost posádky, například u modelu PV444 
z roku 1944 obklopovala cestující robustní 
bezpečnostní klec a vůz měl laminované čel-
ní sklo, které se v případě havárie nerozbilo.

V roce 1959 přišlo Volvo s tříbodovým bez-
pečnostním pásem, tak jak ho známe dnes. 
Žádná jiná funkce v historii automobilismu 
nezachránila více životů. V tomtéž roce bylo 
Volvo první automobilkou na světě, která 
pásy standardně montovala do některých 
modelů – Amazon a PV544. O pár let později 
přenechala švédská automobilka svůj patent 
k volnému užívání, aby mohli bezpečnostní 
pásy využívat všichni výrobci automobilů. ■

Na děti se  
vší pečlivostí
Že dítě není zmenšený 
dospělý, si Volvo uvědomuje 
už přes půl století. Proto na 
ochranu těch nejmenších 
vynakládá stejné úsilí jako na 
bezpečí velkých pasažérů.

V roce 1964 Volvo vyrobilo první prototyp 
dětské bezpečnostní sedačky orientované 
proti směru jízdy a o pár let později sedačku 
uvedlo do prodeje. Následovala celá řada 
inovací, které v průběhu let zachránily bez-
počet mladých životů. V roce 1978 automo-
bilka jako první na světě představila dětský 
podsedák, který ve švédských vozech 
vídáme dodnes: většinu moderních modelů 
Volvo lze totiž vybavit dětskými podsedáky 
integrovanými v zadních sedadlech.

Fyziologie a biomechanika dětského 
těla jsou samozřejmě odlišné od dospělých, 
proto Volvo klade velký důraz i na odlišný 
přístup při vývoji a testování bezpečnostních 
prvků: vedle klasické figuríny muže se při 
nárazových testech používají také figuríny 
ženy, která je shodná s figurínou dvanáctile-
tého dítěte, dále rovněž figuríny představu-
jící děti ve věku deseti, šesti a tří let, kojence 
staré osmnáct, dvanáct, devět a šest měsíců 
a také novorozence. ■

Budoucnost řízení
Volvo chce lidem nabízet svobodný, ekologický a bezpečný 
způsob cestování podle vlastních pravidel.

Vozy značky Volvo platily vždycky za vzor bezpečnosti.  
Švédské automobilce to ale nestačí a její vize pro nejbližší roky jsou ještě smělejší. 

Co se většině lidí vybaví, 
když se řekne bezpečné 
auto? Jistě, Volvo. Touha 
zachraňovat lidské životy se 
historií automobilky táhne od 
samého počátku.
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K nehodám dochází, a dokud vládu nad 
silnicemi nepřevezmou zcela autonomní vo-
zidla, docházet k nim bude. Druhou věcí je, 
jak zajistit co nejvyšší bezpečí celé posádce. 
A právě s tímto plánem vytáhl do boje švéd-
ský výrobce, který věří, že celé řadě nehod 
se dá předcházet.

Počínaje modely pro rok 2021, omezí 
Volvo maximální rychlost všech vozů na 
180 km/h. Navíc automobily dostanou 
speciální klíč Care Key, prostřednictvím 
kterého bude majitel moci omezit rychlost 

auta, pokud ho například půjčuje nezkušené 
ratolesti s čerst vým řidičákem.

Další věcí jsou palubní kamery, které 
sledují chování řidiče a dokážou rozpoznat, 
že je pod vlivem omamných látek nebo že se 
nevěnuje řízení. Auto také odhalí, že řidič ne-
jede stabilně v jízdním pruhu, dlouho nesáhl 
na volant, pomalu reaguje a začíná klimbat. 
V tom případě ihned aktivuje podpůrné 
bezpečnostní prvky a vizuálně i zvukově se 
snaží řidiče probrat a přimět ho k pozornější 
jízdě. ■

Ve Volvech  
se umírat nebude
Švédská automobilka proslulá bezpečností svých vozů si nyní 
klade maximální cíl. Již od příštího roku by v nových Volvech 
neměl nikdo při nehodě zemřít ani utrpět vážné zranění.

Budoucnost se ve Volvech už odehrává
Volvo je v bezpečnosti špička už od roku 1927, kdy se zakladatelé automobilky rozhodli přijmout 
jako jednu ze svých klíčových priorit důraz na bezpečnost. 

A to se nikdy nezmění. Mění se jen množství 
technologií, které výrobce využívá, aby 
nabízel stále lepší jízdní zážitky a vyšší 
bezpečnost. Vedle ostatních bezpečnostních 
prvků, které zmiňujeme na této dvoustraně, 
jsou budoucností – kterou ale ve Volvech 
najdeme už nyní – bezpečnostní a asistenční 
technologie řidiče. Ty se samozřejmě budou 
dále vyvíjet, už dnes jsou ale špičkou v ce-
lém automobilovém průmyslu. 

Systémy IntelliSafe znamenají podpo-
ru, prevenci a ochranu. Zahrnují širokou 
škálu bezpečnostních řešení a funkcí, jejichž 
smyslem je podporovat motoristu při řízení, 
předcházet dopravním nehodám a chránit 
posádku v případě, kdy k havárii přece jen 
dojde.

Součástí bezpečnostní výbavy je i systém 
City Safety, který se při svém uvedení v roce 
2008 stal celosvětově prvním systémem se 

schopností předcházet kolizím a jehož název 
dnes zaštiťuje všechny funkce vozů Volvo, 
jejichž součástí je automatické brzdění plnou 
brzdnou silou. Systém ve dne i v noci dokáže 
rozpoznat jiná vozidla, chodce a velká zvířata 
a v případě potřeby usnadnit řidiči úhybný 
manévr nebo brzděním předejít dopravní 
nehodě. ■
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Šárka 
Heyna Fuchsová:
Volvo je pro mě kožich 
chlupem dovnitř
V roce 1999 nastoupila do Volva jako Marketing Manager, 
po deseti letech si odskočila řídit Volvo dealerství a po 
pěti letech se vrátila na import Volva na pozici Sales 
Managera. V roce 2015 byla povýšena na generální 
ředitelku zastoupení značky Volvo pro ČR a je jí dodnes. 

Na odpověď se 
u Šárky nečeká, 
mluví spatra 
nejen při našem 
rozhovoru, ale i na 

akcích, kde oslovuje veřejnost. 
Odpovídá důrazně, nahlas 
a může působit nekompromisně. 
Ve skutečnosti ale nemá problém 
přiznat chybu nebo si udělat 
legraci sama ze sebe. Mezi 
generálními řediteli importů 
prémiových značek aut se 
prosadila jako jediná žena, a vy při 
setkání s ní nepochybujete proč.

O klientech Volva
Jsou to jedni z nejvzdělanějších klientů, 
lidi, kteří si nemusejí a nepotřebují nic do-
kazovat ve smyslu reprezentace. Kupují 
si auto spíš pro sebe, než aby ukazovali 
sousedovi, co mají za auto. Myslím si, že 
mají jiné hodnoty, i co se týče toho, co je 
takzvaně za prahem. Mají určitě sociální 
cítění a humánnější hodnoty. Samozřejmě 
disponují penězi, jsou úspěšní, ale nepo-
třebují to ukazovat. Vždycky to tak bylo 
a myslím, že se to nezměnilo.

Co mě na Volvu baví
Pro mě osobně hraje důležitou roli bez-
pečnost. Volvo je auto, které vás ochrání, 
takový parťák. A samozřejmě do něj taky 
leccos naložíte. Já jsem spíš kombíková 
a do našich kombíků se vejde strašně věcí.

Čím je značka charakteristická
Před dvaceti třiceti lety jsem byla v Itálii 
v obchodě Prada. A tam visel neuvě-
řitelný šusťákový kabát, vypadal jako 
kdejaká pláštěnka, byl šíleně drahý a já 
jsem si říkala, co je na něm… No a vevnitř 
měl norka. Takže pro mě je Volvo kožich 
chlupem dovnitř, byť ani tehdy, ani dnes 
nejsem příznivec kožešin. To znamená, že 
ta top vnímáte vy a posádka, a ne někdo 
jiný. To nejlepší je prostě uvnitř. V posled-
ních několika letech už se k tomu přidal 
i krásný design našich aut a ten pomyslný 
norek už trochu leze přes okraj ven. Po 
nových Volvech se lidi začínají otáčet 
a mluvit o nich. To dřív nebylo. Dnes, 
když zastavíte s Volvem na křižovatce na 
červenou a rozhlédnete se kolem, bude 
vaše auto mezi pěti nejdražšími, ale nikdo 

to neví. To mně na Volvu přišlo vždycky 
zajímavé, že to má hodnotu pro mě, a ne 
pro zbytek světa.

Proč pracuji pro Volvo
Upřímně? Když jsem nastupovala do 
Volva, moc jsem o autech nevěděla 
a o Skandinávii už vůbec ne. A asi rok mi 
trvalo, než jsem se vzpamatovala z toho, 
že jako žena dělám v oboru automotive. 
Až postupem času se mi Volvo dostalo 
pod kůži. Začala jsem chápat, že Volvo 
je vlastně divné. Divné v tom smyslu, 
že hodnoty značky přesahují tu čistou 
komerci a lidi ve Volvu smýšlejí jinak. 
Nakonec jsem si tuhle značku zamilovala. 
Příklad za všechny: projekt E.V.A. Švédové 
se tím nechlubí, ale dnes už si umějí 
přiznat, že jejich auta jsou nejbezpeč-
nější, a přesto všechna data z desetiletí 
trvajícího průzkumu dopravních nehod 
a bezpečí lidí nyní zdarma poskytují všem 
ostatním automobilkám, aby byl svět na 
silnicích zase o něco bezpečnější. A to je 
právě to, co mi na Volvu kdysi připadalo 
zvláštní, a dnes mi to přijde cool.

Jak vnímám skupinu Auto Průhonice
Co jsem u vašeho dealerství vždycky měla 
ráda a pořád to platí, že jste vždy hledali 
svou cestu, jak věci dělat jinak. Jak být 
inovativní, investovat do nových věcí, ale 
i do lidí ve smyslu ohodnocení a moti-
vace. Obdivuji váš tah na bránu a taky 
obdivuji Karla s Martinem, že si dokázali 
udělat odstup od operativy a micro ma-
nagementu a dát odpovědnost do rukou 
manažerů a ředitelů. Přitom jste vlastně 
docela mladá firma. Znám několik ma-
jitelů firem, kteří je řídí dvacet a více let 
a zkrátka neumějí nebo se bojí předávat 
zodpovědnost za řízení firmy komukoliv 
jinému. 

O majitelích Auto Průhonice Karlu 
Stolejdovi a Martinovi Veselém
U kluků mě baví ta přirozená ambicióz-
nost. Respektuji a obdivuji tu jejich 
velkou míru rizika, když jsou dnes, kdy 
nevíme, kam se otočí pomyslná směrovka 
automotive byznysu, ochotni investovat 
a technologicky se rozvíjet, protože tomu 
věří. Věří, že jsou o krok vepředu. A to oni 
v těch technologických a inovativních 
věcech určitě jsou. ■

Text: Aleš Wallcon / Foto: Monika Navrátilová



Soukromý ráj
na Mauríciu

Naši specialisté na Maurícius.
Procestovali jsme svět. Poradíme Vám.
V hotelech jsme bydleli.

Lucie
Rybová
724 730 014

www.DELUXEA.cz

Pavlína
Zbořilová
724 730 003

Ondřej
Světlík
724 065 774

Zajišťujeme luxusní dovolenou

V hotelech jsme bydleli

Dáme Vám osobní rady

Zájezdy připravujeme na míru

Praha Na Příkopě 392/9  –  Brno Vídeňská 546/55  –  Bratislava Miletičova 5  –  Večerní a víkendový online servis

-25% Sleva  25% při rezervaci
do 31. 10. 2019

Výjimečný, luxusní resort na jedinečném místě ostrova 
Maurícius, poloostrově Le Morne. Získá si Vás svoji elegancí   
a živou atmosférou. Perfektní místo pro rodinnou 
dovolenou, či oddych v páru. Osvěžte se v úžasně modré 
laguně, vydejte se na romantickou procházku po dlouhé 
písečné pláži nebo potrénujte golf na osmnácti jamkovém 
hřišti. Čekají Vás také nezapomenutelné gurmánské zážitky    
v 8 špičkových restauracích.

Paradis Beachcomber
Golf Resort & Spa
Maurícius
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VOLVO V60
CROSS COUNTRY
Společník do práce, 
do hor i na chatu
Petru Špičkovou můžete v Auto Průhonice potkat, když si 
půjdete vybrat své nové auto. A protože nerada prodává 
zajíce v pytli, otestovala s námi nové Volvo V60 Cross 
Country. Na vlastní kůži si ověřila, že auto, které zvládá 
náročný terén jako nic, je skvělá volba i pro něžnější 
polovinu planety. 
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Společník do práce, 
do hor i na chatu

Text: Martin Groman / Foto: Daniel Martinek

TESTOVACÍ JÍZDY 
T: 724 905 839

TESTUJE 
PETRA ŠPIČKOVÁ
Prodejkyně, Auto Průhonice
Tel. 605 441 531
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V terénu to umí
Novou V60 Cross Country řidiči ocení hlavně 
v náročném terénu. Ostatně slova cross 
country v názvu mluví jasně. „Sjet pořádně 
ostrý kopec je s ním hračka. Pomůže vám 
Asistent pro bezpečný sjezd prudkého 
svahu, který automaticky udržuje stabilní 
rychlost. A nabízíme ho už ve standardu,“ 
popisuje Petra. 

Strmé, kluzké, nerovné, zablácené nebo 
zasněžené svahy suverénně zdoláte jako 
ostřílení matadoři. Asistent vám pomáhá 
plynule sjíždět ze svahu rychlostí od 8 do 
40 km/h s využitím brzdění motorem nebo 
v případě potřeby s přibrzďováním jednotli-
vých kol – stačí točit volantem. Ideální řešení  

pro všechny, kteří potřebují tu a tam projet 
nějaký složitější terén, i kdyby to mělo být  
jenom při cestě na chalupu v horách. A jestli 
potřebujete přidat přívěs nebo třeba loď, pro 
V60 Cross Country to není problém – stejně 
jako couvání s takovou zátěží ze svahu.

Petra samozřejmě hledí také na moderní 
design vozu. „Jako žena dám na vzhled – 
a dokonalost dělají detaily. Třeba unikátní 
maska chladiče nebo reliéfní nápis Cross  
Country na zadním nárazníku,“ libuje si. 
Milovníci hudby v dokonale odhlučněné 
kabině určitě ocení audiosystém Bowers & 
Wilkins, který v oblasti car audia patří mezi 
absolutní špičku.

1. S tímhle modelem se budete 
za volantem cítit stejně jistě, 
ať už pojedete městem, nebo 
přírodou.

PETRA ŠPIČKOVÁ

Velkorysá světlá výška, pohon všech kol ve standardní výbavě, ohromný 
zavazadlový prostor – Volvo V60 Cross Country je skvělý společník pro všechna 
vaše dobrodružství, ale také solidní parťák do města. Nemusíte sáhnout zrovna po 
mohutném SUV, abyste se za volantem cítili bezpečně, měli přehled, pohodlí a super 
jízdní zážitek. „Díky vyšší světlé výšce a odolným krytům karoserie se můžete s Volvem 
V60 Cross Country vydat mnohem dál, než jste si s kombíkem kdy troufli. Prostě se 
věnujte tomu, co milujete,“ shrnuje své zážitky Petra Špičková. 

1

2. Ozdobou elegantního 
interiéru je designová řadicí 
páka.

3. Pokud bydlíte na venkově 
a za prací dojíždíte do většího 
města, bude pro vás tohle 
auto skvělou volbou.
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JAKO ŽENA DÁM HODNĚ NA VZHLED. 
DOKONALOST DĚLAJÍ DETAILY, TŘEBA STYLOVÁ 
ŘADICÍ PÁKA, UNIKÁTNÍ MASKA CHLADIČE NEBO 
RELIÉFNÍ NÁPIS NA ZADNÍM NÁRAZNÍKU.

Prostor pro všechny 
vaše plány
Petru Špičkovou při testování nové V60 
Cross Country zajímaly i praktické aspekty, 
ostatně asi jako většinu zákazníků. A tak 
brzy došlo na pohled do impozantního kufru. 
„Díky za ten ohromný zavazadlový prostor – 
teď už nemusím přemýšlet, co si s sebou 
vezmu. Prostě všechno,“ zajásala Petra.

Hned jeho velikost prověřila o víkendu 
cestou na chatu. Byla zvědavá, jestli tento-
krát proběhne balení bez kompromisů. 

A povedlo se. Navíc, když máte plné ruce 
tašek a nemůžete vůz odemknout dálkovým 
ovládáním, stačí s bezklíčovým přístupem 
pod kufrem mávnout nohou.

Na první pohled se V60 Cross Country 
může jevit jako model vyloženě pro pány, 
ale svou elegancí, komfortem, plynulou 
jízdou a sebejistotou splňuje nároky vozu 
pro rodinu i pro náročné sportovce. Zvládne 
vás výborně reprezentovat i na pracovních 
schůzkách a komfortně se v něm budou cítit 
také dámy jako Petra. ■

Načtěte QR kód 
a podívejte se Volvu V60 Cross Country 
pořádně na zoubek.

3

4 5

2

4. Velkorysý zavazadlový 
prostor umožňuje 
vzít si s sebou vše, 
co potřebujete.

5. I ve verzi Cross Country 
si model V60 zachoval 
moderní a dynamický styl 
zadních světel.
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Co nová aplikace Volvista nabízí?

UMOŽŇUJE 
JEDNÍM TLAČÍTKEM:

• objednat se do servisu
• vyžádat si výkup/prodej svého auta
•  komunikovat se svým servisním technikem 

pomocí funkce Video Servis
• procházet nabídku ojetých vozidel
• hlídat termín servisní prohlídky
• zavolat pomoc v případě nehody či poruchy

NABÍZÍ 
INFORMACE O:

• vašem voze Volvo
• servisní historii vozu
• končící technické kontrole
• kontaktních informacích prodejců/servisu
•  novinkách ze světa Volvo, vytváří i knihu jízd 

a na dálku v autě zatopí, nebo ho předem vychladí

Nová aplikace 
Volvista  
ve vašem mobilu
V uplynulých týdnech jsme na platformách iOS 
a Android spustili novou verzi aplikace Volvista.  
Proč se vyplatí mít ji ve svém mobilu?

Abyste mohli využívat nové, vylepšené 
funkce v moderním uživatelském 
rozhraní, je třeba: 

1.  být klientem Auto Průhonice, Auto 
Stodůlky, Auto Dejvice nebo Auto Cardion

2.  odinstalovat stávající/starou 
aplikaci Volvista

3.  v App Storu (iOS) či Google Play (Android) 
stáhnout novou aplikaci Volvista

4.  opětovně se zaregistrovat 
(zadáním VIN vozu, osobní údaje, 
verifikace e-mailu atp.) ■

Stáhněte 
si aplikaci 

Volvista 
naskenováním 

QR kódu:
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Otec, manžel, sportovec, po tatínkovi napůl Řek a taky velký obdivovatel 
Messiho a Nadala a nadšený volvista. Alexandros Valsamis odešel po 
třinácti letech z kliniky transplantační chirurgie v IKEMu a s manželkou 
Lindou a dcerami Josefínou a Rozálkou zakotvil u jezera v Zell am See. Jak 
(ne)snadno se začíná na klinice v cizí zemi? Nelituje svého rozhodnutí? 
A proč celou rodinu tak baví Volvo?

Žít lebensqualität: 
Už to začínáme 
chápat!



XC90

37Text: Aleš Wallcon / Foto: Jiří Jura

Co vás přimělo opustit prestižní IKEM 
a přesídlit do menší kliniky v Alpách?
V IKEMu to chodilo tak, že šéf a ti nejvyšší 
transplantovali játra, pak byli dva chirurgové 
určeni na slinivku a pár nás transplantovalo 
ledviny a odebíralo orgány. Pro mě bylo fajn, 
že jsem se dostal i na cévy, to je pro břišního 
chirurga skvělá zkušenost. Kdybych se ale 
chtěl posunout ještě dál a transplantovat 
játra nebo něco jiného, musel bych po 
nocích nebo o dovolené dělat mnohem víc 
vědu. V práci na to totiž není čas. A to si pak 
člověk musí zvážit, jestli chce být slavný 
chirurg, nebo zkrátka žít rodinný život, být 
táta, manžel… 

Takže za odchodem do Rakouska stál 
zejména nepoměr mezi kariérou a volným 
časem na rodinu, sport a koníčky?
Vlastně ano. Jinak co se profesního hlediska 
týká, transplantační chirurgie v IKEMu patří 
k nejlepším v Evropě a přednosta kliniky 
je skvělý chirurg a průkopník, díky němuž 
se česká chirurgie posunula o mnoho dál. 
V IKEMu se díky němu operují věci, které se 
ani v Rakousku zatím nedělají. V Čechách 
bych určitě nikde jinde dělat nechtěl.

Zell am See byla jasná volba, nebo náhoda?
Měl jsem možnost jít pracovat do Anglie, 
což by pro mě už kvůli jazyku bylo snazší. 
Ale řekli jsme si, že tam bychom asi kvůli 
počasí nevydrželi. Byli jsme se podívat i za 
kolegou ve Skotsku, kde byl stejný problém. 
Výhoda medicíny navíc je, že se dělá všude 
více méně stejně. Tak jsme se s manželkou 
Lindou začali podle hesla „Arbeite dort, 
wo andere Urlaub haben – pracuj tam, kde 
jiní mají dovolenou“ poohlížet po místě, 
kde by se nám líbilo a kde by zároveň byla 

chirurgická klinika na úrovni. Nehledal 
jsem top kliniky, to bych šel do Vídně nebo 
Innsbrucku. Napsal jsem si seznam tako-
vých, které sídlily na zajímavých místech 
a všechny jsem je oslovil. A Zell am See, 
protože jsme sem často jezdili lyžovat, bylo 
na prvním místě. A právě odtud se mi také 
jako první ozvali.

A to si chirurg jen tak sbalí skalpely 
a druhý den operuje jinde, nebo 
to bylo složitější? Připravovali jste 
s Lindou na tuhle změnu děti?
Starší dceři jsme platili půl roku učitelku 
němčiny, ale moc to nepomohlo, a tak první 
měsíc ve škole probrečela. Ale adaptovala 
se nakonec rychle a teď už je v pohodě. 
Manželka zase musela přijmout fakt, že 
de facto opustí zajímavou práci maskérky 
a kosmetičky například na televizním pořa-
du StarDance.

Jak jste na tom byl po stránce 
jazykové vybavenosti vy?
Já měl němčinu naposled na gymplu, takže 
jsem se každý den po dobu jednoho roku 
učil, abych absolvoval zkoušku nutnou pro 
práci v Rakousku. Pak jsem na tři měsíce 
odjel sám do Zell am See a vše tam připravil, 
než přijede rodina.

Nakonec bydlíte hned vedle 
nemocnice. Nepřipadáte si tak 
trochu, že jste pořád v práci?
Někdo by to tak mohl brát, ale podle mě je 
to výhodné bydlet tak blízko. Mám spoustu 
služeb na telefonu, jsou tady mladí doktoři, 
kteří ještě neumí tak operovat, takže je 
jistím. Když je potřeba, zavolají a já za nimi 
jednoduše zajdu.

ALEXANDROS 
VALSAMIS 

Absolvoval 1. lékařskou 
fakultu UK, poté 
nastoupil v Thomayerově 
nemocnici na 
všeobecnou chirurgii, 
kde působil dva a půl 
roku a udělal si tam 
první atestaci. Potom 
pracoval v IKEMu na 
transplantační chirurgii, 
kde strávil 13 let na 
oddělení TBC. T jako 
transplant, B jako břicho 
a C jako cévy. Nakonec 
ale zakotvil v Rakousku, 
doslova na dohled od 
vrcholu Kitzsteinhorn, 
na který jezdí skoro každý 
týden provozovat svůj 
oblíbený freeride.→
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V čem se podle vás liší rakouské 
a české zdravotnictví?
Nevím, jestli je to rozdíl mezi Rakouskem 
a Českem, spíš se to asi týká velikosti 
nemocnice. Já jsem v Čechách pracoval jen 
v Thomayerce a v IKEMu, což jsou velké chi-
rurgie. A tam je hezké, že chirurg fakt dělá 
jen tu chirurgii. Krev mu nabere sestra, zadá 
všechno do počítače, sonografii udělá radio-
log, internista pomůže ve stanovení diagnó-
zy. Chirurg se na to „jen“ podívá, rozhodne, 
co a jak operovat, a pak to odoperuje. 

Ale tady si doktor skoro sám nabere 
krev, dá pacientovi kanylu, pak mu pustí 
infuzi, pak mu udělá sonografii, pak si to 
probere v hlavě, zindikuje si cétéčko, které si 
pak často sám prohlídne, pak to odoperuje 
a pacienta skoro převeze na sál a zpět. To 
už trochu přeháním, ale takhle to opravdu 
je. Myslím, že se tady ze mě stane lepší 
a všestrannější doktor, ne tak lepší chirurg, 
protože operovat větší věci se tady zkrátka 
nedá, není tu ten servis ani ARO. Jsem tu 
hlavní doktor, a je až úsměvné, že se musím 
znovu učit odebírat krev, protože v IKEMu 
jsme na to zkrátka měli sestry a všichni se 
tady tomu diví. 

Takže nostalgie po transplantacích na 
prestižní klinice v Praze vás nejímá?
Není dne, kdy bych nepřemýšlel, jestli jsem 
udělal správně. Ale nikde není napsáno, 
že je to tu navždy. Já to měl a pořád mám 
v IKEMu rád. Každému bych tohle pracoviš-
tě doporučil, dělá se tam špičková medicína. 
To platí obecně o Česku, doktoři jsou tam 
fakt šikovní. V Čechách se ale nezřídka stalo, 
že jste nastupoval do služby v pátek a domů 
jste šel v pondělí večer. Tady se něco podob-
ného ani nesmí, podle zákona musíte jít po 
určitém počtu odpracovaných hodin domů.

Kdy myslíte, že to takhle 
bude fungovat i u nás?
Bojím se, že se to v Čechách hned tak ne-
změní, doktorů bude málo a sloužit se musí.

Navíc ani na klinice v Zell am See přece 
neprovádíte pouze rutinní zákroky?
Podstatné je, že i tady dělám svůj vysněný 
obor – chirurgii. Slepáky, kýly, žlučníky, stře-
va, žaludky, antirefluxní chirurgii a bariatrii, 
varixy, shunty, hemoroidy, čili ne až tak 
velkou jako v Praze, ale přece jen ne úplně 
malou. Transplantace se tady nikdy dělat 
nebudou, to prostě nejde. Ale kolorektální 
chirurgie, žaludky, bariatrická chirurgie, 
fundoplikace, to už jsou těžší výkony, 
byť samozřejmě nejsou tak náročné jako 
transplantace. Teď tu navíc nově máme ope-
račního robota Da Vinciho a já byl jako jeden 
z mála vybrán se na něm zaškolit a později 
s ním operovat. Na druhou stranu si mě tu 

díky tomu, co umím, považují. Říkal jsem si, 
jestli na mě nebudou kolegové či pacienti 
koukat skrze prsty, že jsem z Čech, ale nic 
takového se nestalo. Spíše naopak.

S vaší prací je spojena obrovská zodpo-
vědnost. Jste před operací nervózní?
Mám respekt z každé operace, i z těch jed-
nodušších typu kýly nebo žlučníku. Jak se 
říká, není malých operací. Není to, jako když 
člověk opravuje auto. Například při žlučníku 
můžete poranit žlučovody a to pak může 
skončit i transplantací jater.

Máte před operací nějaký 
návyk nebo rituál?
To úplně ne. Jestli třeba myslíte něco jako 
Nadal před podáním (napodobuje slavný 
rituál tenisové hvězdy), to už je obsedance, 
tam bych se vážně nechtěl dostat. Je ale 
pravda, že mám dvoje sálové boty, jedny 
modré ještě z IKEMu a druhé rakouské zele-
né. Zpočátku jsem si na operace, které jsem 
byl zvyklý dělat z IKEMu, bral modré boty 
a na věci, které se dělají víc tady, zelené. 
Už jsem to ale odboural.

Vaše žena mi prozradila ještě jeden 
domácí, týká se Lionela Messiho.
Když se dívám na Barcelonu, tak si beru 
Messiho dres, aby Barca vyhrála. Dřív jsem si 
ho bral na všechny zápasy, teď už jen na ty 
důležité, na ligu už mám klidně pyžamo.

Nabíjí vás tedy nejen aktivní sport, 
ale také jeho sledování v televizi?
Speciálně Messi mě nabíjí každý týden, 
fakt ho miluju. Stejně jako Nadala v tenise. 
Ještě než jsme měli děti, jsme si s Lindou 
také vždycky skvěle odpočinuli na velkých 

HLEDALI JSME S MANŽELKOU 
PODLE HESLA PRACUJ TAM, KDE 
OSTATNÍ MAJÍ DOVOLENOU.
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UŽÍT SI ŽIVOT
Snad za to mohou 
ty řecké kořeny, ale 
Alexandros se dokáže 
ze života radovat. Ať 
už na výletě s rodinou, 
při divokém freeridu, 
sledování zápasů 
milované Barcelony 
(kdy celou rodinu 
navlékne do jejích 
dresů) nebo při setkání 
se svým sportovním 
idolem Rafou Nadalem.

mimoevropských cestách ve dvou nebo 
s kamarády. I teď se občas vydám na cestu, 
buď sám, nebo s kamarády. A odreaguju 
se hodně už tím, že se na cestu těším. Mezi 
námi, co je lepší než být čtyři týdny s kama-
rády v Ekvádoru a ani jednou se nepohádat?

Nic.
No právě, nic. (smích) A po návratu se zase 
půl roku těším z těch fotek a vzpomínek. To 
mě nabíjí. A sport. Tady běžím kolem jezera, 
je to 11 kilometrů, celou cestu koukáte na 
hory nebo na jezero. To si v hlavě proberete 
leccos. Všechny pochyby, ale i klady, jestli 
jsme udělali dobře, že jsme tady, co to při-
nese dětem. A že už kvůli nim to nemůžeme 
jen tak vzdát. 

Co je tady v Rakousku pro Valsamisovi 
tím největším benefitem?
Jednoznačně kvalita života. Máme tu méně 
aut, hory, zdravější potraviny, čistší vzduch, 
koupání v jezeře… Lidi jsou tu milí a usmě-
vaví, zasportujeme si, večer něco ugrilu-
jeme, koukáme z okna nebo z terasy na 
jezero a na Kitzsteinhorn. Tady zkrátka mají 
na prvním místě lebensqualität – žít déle 
a lépe. A něco na tom určitě bude, protože 
místní lidé tak opravdu žijí.

Dá se tedy říct, že vám jejich 
mentalita přešla do krve?
Nejspíš ano. Snažíme se žít naplno každý 
den, protože člověk nikdy neví, co bude 
zítra. Proto si s rodinou nic neodpíráme, 
nějak zásadně nešetříme, žijeme aktivně 
a co chceme a můžeme si dopřát, zejmé-
na sport a cestování, tak si dopřejeme. 
Milujeme sjezdové lyžování, já tedy hlavně 
freeride. Za poslední sezónu jsme byli na 

lyžích asi čtyřicetkrát, také hodně běžku-
jeme. Od nemocnice nám vedou nádherné 
běžkařské trasy. Když není sníh, sedneme 
na kolo, teď s dětmi jsou to spíš takové 
rodinné výlety, ale to je taky fajn. Josefínka 
s námi minulý rok, to jí bylo šest let, ujela 
76 kilometrů. K tomu i krásně lyžuje, vy-
hrála tady závod, když ve slalomu porazila 
všechny Rakušany. Je to tady takový ráj 
volnočasových aktivit.

Jak je to tady se školami a s pří-
stupem učitelů k dětem?
Přidává se manželka Linda: Přijde mi, jako 
bychom v Čechách chtěli dohnat svět 
a ty děti ve škole hrozně pérujeme. Tady 
je nepřetěžují, takže se děti do školy těší. 
Nedostávají úkoly, které jim zaberou dvě 
hodiny, za dvacet minut mají hotovo. Pak 
se vám může stát tak nevídaná věc, že dítě 
přijde ze školy s tím, že miluje matematiku.

Ještě se naposledy vrátíme k vaší práci. 
Máte nějaký svůj profesní sen?

Na operování je krásný orgán slinivka. 
Nachází se v retroperitoneu (prostor mezi 
břišní dutinou, páteří a svaly zad) za všemi 
orgány, kolem jsou navíc velké cévy. Ještě 
v IKEMu se mi poštěstilo čtyři pět slinivek 
odoperovat a je to takový Mercedes, par-
don, Volvo mezi operacemi. Já ale vlastně 
nevím, jestli bych se chtěl věnovat těm 
slinivkám, tedy velké chirurgii, nebo sportu 
a rodině. Chtěl bych to skloubit, ale to pro-
stě nejde. Kdybych si mohl vybrat, nejradši 
bych sem do Zell am See přivedl pár kolegů 
a dělali bychom tady malou transplantační 
chirurgii. Není to sice reálné, ale tohle by asi 
byl můj největší profesní sen.

À propos Volvo. Vím od vedoucího prodeje 
Petra Pechera, od něhož máte XC90, že 
jste s manželkou obrovští fandové Volva.
Upřímně řečeno, než jsme si Volvo koupili, 
bylo nám vlastně jedno, jakou značku si po-
řídíme. A vyzkoušeli jsme jich opravdu dost. 
Jenže s Volvem to bylo jiné. Když jsme přijeli 
do Průhonic, byla to láska na první pohled. 
Navíc Petra máme strašně rádi, a i kvůli 
němu jsme se do XC90 tak zamilovali. A mu-
sím říct, že ta láska trvá. Jezdíme dlouhé 
vzdálenosti a chceme, aby to bylo bezpečné 
a rychlé. Volvo XC90 je úžasné auto pro 
rodinu a taky krásné. Když ho vidím na 
parkovišti, vždycky si říkám, čí je tenhle 
krasavec. (smích) Máme ho dva roky, a když 
jsme si ho pořídili, vyhledávali jsme schválně 
delší cestu, abychom si tu jízdu s muzikou 
a veškerou tou výbavou v autě užili.
Linda: Já, když teď jezdím šest a půl hodiny 
do Pardubic, nemůžu samozřejmě zasta-
vovat kvůli každému podání pitíčka menší 
dcerce. Tím pádem je pro mě obrovské plus, 
že se naše XC90 umí držet v pruzích. Dám to 
prostě na adaptivní tempomat a jedu. Je to 
super auto, mám ho moc ráda. ■

I přes zkušenosti s opravdu 
těžkými operacemi z pražského 

IKEMu má Alexandros pořád  
z každé operace respekt.
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Ať už se pro Volvo z bazaru vydáte do Průhonic, Stodůlek, Dejvic nebo do Brna, 
nejspíš narazíte na modely, které se dříve proháněly po švédských horských silnicích 
a u tamních zádumčivých fjordů. A jak se tihle krasavci dostali do Česka? Jejich cestu na 
jih jsme projeli s Petrem Pecherem, který má český bazar Volva na starosti. 



41Text: Martin Groman / Ilustrace: Karolína Tomšejová
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Ať už si pro ojeté Volvo přijdete k nám do Průhonic, 
Dejvic, Stodůlek či brněnského Cardionu, vždycky tam 
najdete milé a ochotné prodejce, kteří své práci rozumějí 
a žijí pro ni. Představme si je.

3+1
MÁME TŘI BAZARY 
V PRAZE A JEDEN V BRNĚ

AUTO STODŮLKY
Bavorská 12b 
155 00 Praha 5 – Stodůlky
www.autostodulky.com

JAKUB VACULČIAK (1)

Konzultant prodeje 
T: 603 772 915
vaculciak@autostodulky.com

DAVID NOVOTNÝ (2)

Konzultant prodeje 
T: 731 690 630
novotny@autostodulky.com

AUTO DEJVICE
Podbabská 17
110 00 Praha 6 – Dejvice
www.autodejvice.com

TOMÁŠ TYKAL
Konzultant prodeje

T: 734 641 530
tykal@autodejvice.com

1 2

NAJDETE NÁS NA 
WEBU VOLVISTA.CZ 
PŘI VÝBĚRU VOZU, 
ALE I NAŽIVO JSME 
FAJN.

PROSÍM DODAT CITACI
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AUTO CARDION
Heršpická 788/9 
639 00 Brno
www.autocardion.cz

STANISLAV LUPAČ (1)

Konzultant prodeje 
T: 703 455 371
lupac@autocardion.cz

FILIP KLIKA (5)

Konzultant prodeje 
T: 703 159 203
klika@autocardion.cz

MICHAELA SKŘIČKOVÁ (4) 
Asistentka prodeje 
T: 703 169 825
skrickova@autocardion.cz

MICHAL RYGAR (2)

Konzultant prodeje 
T: 735 193 377
rygar@autocardion.cz

51 2 3 4

PATRIK NĚMEC (6)

vedoucí servisu a prodeje ojetých vozů
T: 730 598 123

nemec@autocardion.cz

AUTO PRŮHONICE
V Oblouku 731 
252 43 Průhonice
www.autopruhonice.com

ROBIN SIVOŇ (1)

Konzultant prodeje 
T: 724 041 718
sivon@autopruhonice.com

DAVID KAPLAN (4)  

Konzultant prodeje 
T: 734 268 234
kaplan@autopruhonice.com

VILÉM JÍLEK (2)

Konzultant prodeje 
T: 604 193 072
jilek@autopruhonice.com

41 2 3

PETR PECHER (3)

Vedoucí prodeje
T: 724 840 013

pecher@autopruhonice.com
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REPASOVÁNÍ DIFERENCIÁLU ŠETŘÍ 
TŘI ČTVRTINY CENY ZA NOVÝ
Auto Průhonice jako jediné v České republice 
provádí repasování diferenciálu. Díky síti 
kvalitních dodavatelů tak můžeme vdechnout 
i vašemu diferenciálu druhý život. A ušetřit 
vám spoustu peněz. 

V diferenciálech trpí většinou ložiska, nicméně před repasováním 
je nutné správně diagnostikovat závadu. Často se totiž podobně 
projevuje závada ložisek v kolech a servisy začnou opravovat tam, 
kde to vůbec není potřeba. „Máme na tuto práci dobře proškolený 
tým a repasujeme diferenciály pro celou republiku,“ popisuje vedou-
cí průhonického servisu Lukáš Daněk. „Pohybujeme se na čtvrtině 
ceny za nový diferenciál, stačí nám na to jediný den, protože máme 
potřebné díly skladem a na rozdíl od většiny servisů nemusíme na 
součástky čekat.“ ■

Datová kapacita aut se liší podle modelu a také stáří 
vozu. Starší auta měla datovou kapacitu v řádech 
desítek MB, nová už se pohybují v GB dat. První verze 
XC60 potřebovala třeba pro zabudovanou navigaci 
20 GB, nová XC90 už jich potřebuje 40. Aktualizaci 
softwaru ale potřebujete třeba i v případě, když si 
pořídíte nový mobil a on si s autem nerozumí. Někdy 
stačí zavolat technikovi, jindy je třeba software navý-
šit a všechno je zase v pořádku. „Většinou aktualizu-
jeme software na přání klienta. Něco nefunguje, jak 
má, třeba navigace neukazuje správně polohu. Klient 
přijede, auto napojíme na diagnostiku, a je to. Také 
výrobce má určité postupy, kdy musíme software 
upgradovat,” vysvětluje vedoucí servisu Auto Stodůlky 
Martin Augustín. 

Volvo u nás dnes nabízí také servis 2.0, což jsou ba-
líky aktualizací, které se opět liší podle stáří a modelu 
vozu. Zatímco u těch starších výrobce aktualizuje jen 
některé segmenty, u nových vozů se může aktualizo-
vat mnohem větší kapacita dat a také to zabere víc 
času. Auto se u servisu 2.0 v dílně napojí na diagnosti-
ku a načtou se chybové kódy, které se uloží k zakázce 
a do centrálního úložiště. Mechanik potom vyhledá 
dostupné aktualizace k danému problému a podívá se 
do tzv. Technických žurnálů, jestli na něj neexistuje od 
Volva řešení, což proces aktualizace urychluje. A pak 
už záleží na tom, co všechno je třeba vylepšit, aktu-
alizace motoru nebo převodovky zabere pár minut, 
u navigací to může být až půl dne. ■

KOLIK GB MÁTE POD KAPOTOU? 
Digitálních technologií v autech stále přibývá a zdá se, že to 
ještě nějaký ten pátek vydrží. Tam, kde dříve v servisu stačil 
zásah mechanika, je nyní velice často nutné aktualizovat 
software. Auto je dnes mimo jiné také počítač. A i ten si 
žádá svou údržbu. 

SERVIS VOLVO: vaše auto 
si zaslouží nadstandardní péči
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VIDEO SERVIS 
V NOVÉM KABÁTU
Znáte to, přijedete do 
servisu, odevzdáte vůz 
na domluvenou opravu. 
Technik vám po pár 
hodinách volá a hlásí 
další netušené závady, 
třeba opotřebované 
brzdové kotouče, 
prorezlý výfuk nebo 
prasklinu, kterou je 
nutné opravit.

Abychom odbourali zažité předsud-
ky, že si servisy opravy vymýšlejí, 
přišli jsme už před více než dvěma 
lety s Video Servisem. Princip je jed-
noduchý – pokud technik při servisu 
přijde na nutnost další opravy, nato-
čí názorné a podrobné video, které 
pak pošle klientovi spolu s návrhem 
oprav.
 Nově teď přicházíme s druhou ge-
nerací Video Servisu, kdy chodí toto 
upozornění (notifikace) s videem 
klientům přímo do aplikace Volvista, 
už ne pouze esemeskou. Klient tak 
závady na svém vozu vidí přímo 
v aplikaci a jednoduchým kliknutím 
je může schválit, nebo odmítnout. 
Jestli jste si ještě nestáhli aplikaci 
Volvista, je toto komfortní řešení 
Video Servisu další důvod, proč to 
udělat. ■

SERVIS BEZ STAROSTÍ, 
VRÁSEK A PŘEKVAPENÍ
Od letošního dubna si můžou milovníci vozů 
Volvo užívat hned dva balíčky, které je zbaví 
všech obav z návštěvy servisu. Stačí si vybrat 
a o nic se už dál nestarat. 

Každý, kdo si koupí nový vůz značky Volvo, si k němu teď může 
k prodloužené i běžné záruce vybrat ze dvou servisních balíčků. 
První kryje běžné garanční prohlídky na tři, čtyři nebo pět let. Druhý 
pak k tomu přidává i krytí komponentů, které podléhají opotřebení 
(brzdové destičky, kotouče, stírátka a podobné součástky). I druhý 
balíček můžete mít na tři, čtyři nebo pět let. 

Balíčky se dají pořídit pouze u nových vozů flotily Volvo, a to 
u všech modelů, od XC40 až po XC90. Stačí si o něj říct do tří měsíců 
od koupě nového vozu. Zákazník dostane certifikát, podepíše 
smlouvu a je to. U prvního balíčku máte jistotu, že po smluvenou 
dobu nezaplatíte za servisní práce nic navíc, jen si případně připlatí-
te za materiál. U druhého pak máte i ten materiál zahrnutý v ceně. 
„Takže do servisu přijedete, auto nám tu necháte a nikdo vám už ne-
bude volat s otázkou, jestli můžeme vyměnit stírátka stěračů nebo 
třeba brzdové destičky, prostě to uděláme a vy máte klid,” popisuje 
výhody druhého balíčku Rudolf Šváb z Auto Průhonice. 

Samozřejmě by nemělo smysl takové balíčky nabízet, kdyby 
nebyly pro zákazníky výhodnější. Poskytují lepší ceny, než by majitel 
vozu platil za servis postupně, návštěvu od návštěvy. Ceny se liší 
podle délky trvání balíčku a podle modelu. U prvního začínají na 
pětadvaceti tisících, u druhého na třiceti čtyřech tisících korun. 
Velká sleva tu je především proti standardním prohlídkám. „Navíc 
všechno je tak na jednom místě, za jednu částku a pro další roky 
máte, co se servisu týče, vystaráno. Žádné nečekané náklady  
na vás nikde nevyskočí,“ dodává Rudolf Šváb. ■ 

34 593 Kč

je cena za 
servisní balíček 
PLUS na tři roky 
třeba pro novou 
V40 Cross 
Country

26 137 Kč

dáte za základní 
servisní balíček 
na tři roky pro 
novou XC60 
a za trochu toho 
klidného spaní, 
protože faktura 
za servis vás už 
nezaskočí

44 459 Kč

stačí na to, 
abyste s novou 
XC90 jezdili 
příštích pět let 
do servisu bez 
starostí



46 P Ř Í S L U Š E N S T V Í

Udělejte si radost a pořiďte si některou z vychytávek, s nimiž bude vaše jízda 
ještě pohodlnější a příjemnější. Máme pro vás pár tipů, kompletní sortiment 
pak najdete na stránkách našeho e-shopu.

SHOP.VOLVISTA.CZ 
VŠE PRO 
VAŠE VOLVO

APPLE  
CARPLAY 
7 983 KČ 
bez DPH

Tato technologie 
představuje snazší 
způsob, jak používat 
iPhone ve voze. Díky ní 
můžete ovládat funkce 
svého iPhonu, a to 
buď pomocí dotykové 
obrazovky vozu, 
ovládacích prvků na 
volantu nebo hlasové 
funkce Siri.

OPTIMALIZACE 
VÝKONU 
POLESTAR 
 
Doporučená cena 
optimalizace Polestar 
24 900 Kč vč. DPH. 
Akční nabídka 
pro vybrané modely již od 
12 800 Kč vč. DPH. 

S optimalizací výkonu 
motoru Polestar získá 
váš vůz více koňských sil 
a vyšší točivý moment, 
rychlejší akceleraci a ještě 
lepší zážitek z jízdy. 
Využijte jedinečnou 
možnost a nechte si 
optimalizaci Polestar do 
svého vozu naistalovat 
na vyzkoušení. Bližší 
informace o optimalizaci 
Polestar získáte 
v Auto Průhonice, tel. 
724 905 839.

SÍŤ DO 
ZAVAZADLOVÉHO 
PROSTORU 
2 441 Kč 
bez DPH

Praktická látková síť 
zabraňuje pohybu 
nákladu v zavazadlovém 
prostoru. Je vyrobena 
z pružného materiálu, 
takže pod ni lze náklad 
snano zasunout.

Ceny se mohou lišit dle modelů vozů Volvo, přídavného 
příslušenství či nutnosti odborné instalace.

DOPORUČUJE  
PETR MORAVEC 
Vedoucí prodeje, Auto Dejvice
Tel. 724 839 370
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SHOP.VOLVISTA.CZ 
VŠE PRO 
VAŠE VOLVO

DRŽÁK 
NA BRÝLE  
932 Kč 
bez DPH

 
Praktický a funkční 
držák pro nejlepší 
možné uložení vašich 
brýlí, který se jednoduše 
uchytí za madlo nad 
předními dveřmi. Pružina 
s hydraulickým tlumením 
umožňuje držák 
obsluhovat jednou rukou. 

KRYT 
ZAVAZADLOVÉHO 
PROSTORU  
12 345 Kč 
bez DPH

Praktická ochrana, která 
pokrývá dno a boční 
stěny zavazadlového 
prostoru plus 
zadní část zadních 
sedadel. Vyrobeno 
z odolného vinylu 
odolného proti 
nečistotám.

SKLOPNÉ  
TAŽNÉ 
ZAŘÍZENÍ 
21 780 Kč 
bez DPH

Tažné zařízení snadno 
ovládáte stisknutím 
tlačítka v zavazadlovém 
prostoru. Jakmile je 
zařízení vyklopené, stačí 
ho jednou rukou zajistit 
v zamčené poloze.

OCHRANNÁ 
OCELOVÁ MŘÍŽ  
7 476 Kč 
bez DPH

Zabraňuje vniknutí 
nákladu nebo zvířat 
do prostoru pro 
cestující v případě 
prudkého brzdění nebo 
kolize. Pokud je zapotřebí 
více místa, lze ji naklonit 
až ke stropu a opěradla 
zadních sedadel sklopit 
dolů. Druhá řada sedadel 
může být sklopena 
jako obvykle, a to 
i s instalovanou mřížkou.

DRŽÁK KOL NA 
TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ 
 14 338 Kč 
bez DPH

 
Nová konstrukce, 
moderní design, snadná 
manipulace i jednoduché 
skladování, to jsou 
hlavní přednosti tohoto 
držáku kol. Sám o sobě 
umožňuje přepravovat 
tři kola, když k němu 
přidáte rozšiřující adaptér, 
uvezete kola čtyři.
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V PRŮHONICÍCH NOVĚ VOZY PŘEZOUVÁ AUTOMAT
Na třináct set sad kol přezují v sezóně v Auto Průhonice 
mechanici tamního servisu. Za den tak jejich rukama 
projde několik tun kol. Nyní jim s tím pomáhá nová 
přezouvačka, která kromě běžných profilů zvládá šetrně 
přezout také kola až s dvaadvacetipalcovými disky.

Oproti běžným zouvačkám má tato centrální upínání kol, což znamená, že se 
upevňuje za střed. Tím se šetří disk, jeho okolí, ráfky, vnější lem a další choulostivá 
místa, která dříve trpěla opakovaným mechanickým namáháním. „Klientům 
chceme poskytnout rychlost a ochranu jejich majetku. Nejde už o to, bezhlavě 
sundat gumu z kola, ale chránit jak disk, tak pneumatiku,“ vysvětluje vedoucí 
zdejšího servisu Lukáš Daněk.

Mechanik vypustí tlak z kola, upevní ho za střed do zouvačky a ta dál všechno 
dělá sama. Dřív zouvačka tlačila na disk a ten se mohl mechanicky poškodit. 
Zvlášť u větších a CNC frézovaných drahých disků hrozily poměrně značné škody 
a zdržení.

Nová zouvačka si sama šetrně odmáčkne gumu, nikoli kovový disk, plastový 
prst se poté vsune mezi pneumatiku a disk a gumu sundá. Mechanická ramena 
navíc vytvářejí protitlak zespodu, což dřív také nebylo možné, a vše jde díky 
tomu snáze a rychleji. „Pak už jenom samočinně nasadíme nové vyvážené pneu, 
dofoukneme a je hotovo. Gumy se díky nové zouvačce víc šetří a mohou se 
používat opakovaně,“ dodává Lukáš Daněk. ■

Naše další SLUŽBY

ODHLUČNĚNÉ PNEUMATIKY 
PRO NÁROČNÉ KLIENTY
Plynulá a tichá jízda představuje 
dnes už standard, s odhlučněnými 
pneumatikami však může být ještě 
o něco tišší. 

Do pneumatik se vlepují měkké vložky, které snižují 
hlučnost kol a pronikání zvuku a vibrací do kabiny. 
Výplň je součástí vnitřního běhounu a eliminuje zpět-
nou vazbu, která má tendenci pronikat do vozidla. Svou 
roli samozřejmě hraje, kolik má pneumatika najeto, 
i další faktory. Je to řešení pro náročnou klientelu, která 
nemá na prvním místě cenu, ale spíš prožitek z jízdy 
a právě zvukové vlastnosti vozu.

Nicméně i toto řešení má svá úskalí a vyžaduje 
určité zacházení, jak vysvětluje vedoucí servisu Lukáš 
Daněk: „S takto vybaveným kolem musíte být opatr-
nější například při projíždění výmoly 
nebo na jiné mechanické nárazy. 
Pokud by se výplň od pneuma-
tiky odtrhla, bude naopak 
způsobovat hluk a musí se 
opravit.“ ■

KLIENTŮM CHCEME 
POSKYTNOUT RYCHLOST 
A OCHRANU JEJICH MAJETKU.
Lukáš Daněk 
vedoucí servisu

NOVÁ MYČKA PNEUMATIK

Je zajímavá už tím, že má hydraulický podavač 
gum, takže například velká a těžká kola už 
nemusí nikdo mnohokrát za den zvedat ručně. 
Disponuje zásobníkem na 300 litrů vody a navíc 
myje gumy teplou vodou, čímž se zvyšuje účin-
nost. Samozřejmostí je mycí granulát, který ve 

spojení s rotační tryskou zaručí perfektní umytí 
i velkých, dvaadvacetipalcových kol. Na to 
starší myčky se stabilní tryskou nestačily.  

Plně automatická myčka Drester, kterou nově 
disponuje Auto Průhonice, je jediná, kterou  
v Česku najdete.

Nová myčka nabízí také 
vyšší tlak mytí, 8–10 barů, 
a lepší granulát. Pevné 
plastové granule se totiž 
rychle opotřebují, proto 
v Průhonicích zvolili mix 
pevných a měkkých ku-
liček. „Díky nové myčce 
dnes uskladňujeme kola 
dokonale čistá a vysuše-
ná, což prodlužuje jejich 
trvanlivost. Sušit tato 
myčka umí od deseti 
sekund po dvě minuty, 
my dáváme automaticky 
ty nejdelší cykly. Na čis-
tém a suchém kole totiž 
také lépe drží závaží,“ vy-
světluje vedoucí servisu 
Lukáš Daněk. ■
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VYROVNÁNÍ 
KAROSERIE
Poškozená karoserie 
po krupobití? Snadná 
pomoc, metoda 
vymačkávání důlků PDR 
si s tím poradí.

Představujeme k lakování šetrný 
a ekologický postup, kdy se do plechu 
přivede elektrický proud, zahřeje jej 
a vrátí proláklinu do původního místa. 
Karoserii není nutné kytovat a ná-
sledně přelakovávat, a tudíž je vše 
levnější. Ani PDR však není samospa-
sitelné. Hodně záleží na tom, kde na 
voze se vám důlek objeví. Na hranách, 
lomu nebo u bezpečnostních prvků 
karoserie, jako jsou masivní a pevné 
rámy, nemusí být stoprocentně účin-
ná. Stejně tak ji nelze použít na hliník 
a další měkčí materiály.

Ohled je potřeba brát také na 
množství důlků na jednom dílu. 
Pokud vám kroupy přeběhnou po 
střeše nebo po kapotě, může jejich 
oprava plech až příliš ztenčit a ten 
by mohl do budoucna začít pracovat 
jinak, než je žádoucí. Opravu touto 
metodou by měl nejlépe provádět 
autorizovaný servis. „U PDR je potřeba 
občas odstranit izolační a bezpeč-
nostní prvky karoserie, aby vše šlo, jak 
má,“ vysvětluje Lukáš Daněk, vedoucí 
servisu Auto Průhonice.

„Stává se nám, že k nám přijede 
auto, které někdo takto opravil, ale 
izolace a bezpečnostní prvky pak už 
zpátky na jejich místa nenavařil. To 
může být pro auto zásadní změna, 
o které kolikrát ani klient neví.“ Dalším 
rizikem spojeným s metodou PDR, 
které nahrává spíš volbě autorizo-
vaného servisu a jeho proškolených 
odborníků, je lak. V tom mohou při 
neodborné aplikaci této metody 
vznikat mikroprasklinky. ■ 

SKLOKERAMIKA:  
DOKONALÉ BRNĚNÍ (NEJEN) PRO NOVÝ VŮZ 
Koupili jste si nové Volvo a bojíte se drobných šrámů? Řešením 
může být ošetření povrchu vozidla sklokeramikou, jež u nových 
vozů dokonale ochrání lak. 

Sklokeramika, kterou můžete celý povrch 
vozidla nechat potáhnout, uzavře póry 
nového laku a zabrání vniknutí provozních 
nečistot. Její velice tvrdá vrstva do určité 
míry dokáže ochránit lak i před drobnými 
škrábanci.

Dokáže navíc lak nádherně rozjasnit 
tím, že je povrch velice hladký, dokonale 
odvádí vodu a s ní veškeré nečistoty, takže 
vaše auto bude i v nepříznivém počasí 
vypadat mnohem lépe než vozy ostatních. 
Ideální je aplikovat sklokeramiku na zcela 
nový vůz, na dokonale vyčištěný, rozleště-
ný a odmaštěný lak, dokud do jeho pórů 
nepronikl prach a nečistoty. Mělo by to 
samozřejmě proběhnout u profesionálů, 
kteří k tomu mají potřebné bezprašné 
prostředí. Sklokeramiku lze aplikovat 
i u starších vozů, ale cena se může mírně 
navýšit úměrně tomu, jak moc je třeba 
lak nejprve dokonale vyčistit a rozleštit. 
Výsledný efekt je u nich však na oplátku 
zřetelnější. ■ 

Počínaje rokem 2019 
budou všechny nové 
modely Volva dostupné 
s elektrifikovanými
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Sympatické SUV od Volva, které je 
v prodeji už v nové verzi, patří v bazarech 
k vůbec nejžádanějším modelům 
severské značky. Proč? Protože 
šedesátky jsou zkrátka a dobře držáci. 
S ojetou XC60 vás čekají ty nejlepší roky 
za volantem a nebude jich málo. 

ELEGANTNÍ 
DESIGN 
A KOMPAKTNÍ 
TVARY

Zlatá XC šedesátá:  
XC60 nabízí perfektní 
rovnováhu mezi komfortem 
a výbornou ovladatelností

VYSOKÁ SVĚTLÁ 
VÝŠKA
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OHROMUJÍCÍ 
ZAVAZADLOVÝ 
PROSTOR

Svou roli v oblíbenosti XC60 
hrají určitě také působivé 
křivky karoserie, které se 
elegantně doplňují s in-
teriérem i technologiemi. 

Díky tomu všemu si za volantem při řízení 
s manuální nebo automatickou převodov-
kou užijete spoustu zábavy. 

LED světlomety s typickými světly pro denní 
svícení ve tvaru „T“ dodávají vozu ve dne 
i v noci nezaměnitelný švih a eleganci. Profil 
kapoty, stoupající linie bočních oken a ostře 
zkosené dveře zavazadlového prostoru 
dělají při pohledu z boku z XC60 opravdu 
dynamický vůz. Připočtěte k tomu velký 
zavazadlový prostor, který XC60 pasuje do 
role praktického pomocníka do firmy i pro 
rodinu, a máte jasno, proč je dnes mezi 
zánovními Volvy tak oblíbenou volbou. ■

PETR PECHER
vedoucí prodeje ojetých vozů, Auto Průhonice
Tel. 724 840 013

LETOS PO XC60 
PASOU SNAD 
VŠICHNI. NENÍ 
DIVU, TOHLE SUV 
MÁ CO NABÍDNOUT.

SPOLEHLIVÉ 
SUV, KTERÉ VÁM 
VYDRŽÍ ROKY CITY SAFETY 

VE STANDARDU 
I U STARŠÍCH 
MODELŮ
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My volvisté 
držíme při sobě

Už deset let pro vás rok co rok pořádáme nespočet akcí. Vídáme se s vámi na golfových turnajích, 
při Školách smyku, na srazech Volvo klubu i na různých výstavách či veletrzích. Největší 
pražskou akcí je tradičně Rodinný den, resp. víkend na Císařské louce. V Brně se pak volvisté 
pravidelně scházejí na Design Show by Auto Cardion, na ledové ploše při zápasech Komety nebo 
na JazzFestu Brno. Každá příležitost vidět se s našimi zákazníky a zároveň přáteli nás strašně 
baví. Proto se těšíme zase na shledanou, ať nás a naše krásné vozy potkáte kdekoliv.

Design Show by Auto Cardion Slavnosti moře, Brno

Rodinný den pro volvistyHC Kometa Brno      
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Morava Golf Tour, Olomouc

Volvosraz Volvo klubu ČR

Rodinný den pro volvisty, Císařská louka
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TMBK:  
DÍKY ZA 
KAŽDÉ 
NOVÉ PAKO
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TOMÁŠ BŘÍNEK

Baví na webu vtipnými kolážemi, v nichž si dělá legraci 
především z politiků. Schytat to ale od ToMáše BřínKa 
může kdokoliv, vyprávět by mohla třeba jeho tchyně 
Halina Pawlowská. Na první pohled flegmatik, který 
v odpovědích často sklouzává k potměšilému smíchu 
a naše povídání obrací ve vtip, což je trochu nakažlivé.

Vztah k humoru jsi měl vždycky, nebo se 
vyvíjel postupně? Byl jsi třídní šašek?
Mě teď napadá, že to vlastně bylo celý úplně 
jinak. Svoje digitální koláže jsem prvně udě-
lal na střední škole, protože mi tehdy otec 
za strašný peníze koupil digitální foťák. A já 
jsem ty fotky začal předělávat v nějakém 
malování. To byly moje první krůčky k tý 
strašný slávě, kterou teď prožívám.

Jak dlouho tě „ty tvoje obrázky“ živí? 
Tak dva tři roky.

Směješ se svým kolážím?
Občas se mi to stává, přiznám se dost sebe-
žersky, že se svým věcem směju. Asi bych 
nepublikoval věc, která by mi nepřipadala 
vtipná. Občas to teda před publikováním 
někomu ukážu a možná se jeho názorem 
i nechám ovlivnit. Ale minimálně.

Když jsme měli přestávku při focení, řekl 
jsi, že se zatím podíváš, jak ti skáčou 
lajky. Je to pro tebe míra úspěchu?
Nebudu si nalhávat, že by mě netěšilo, 
když má nějaká moje koláž třeba 30 000 
lajků. Ale poslední dobou se mi stane, že 
věc, která mi přijde hodně dobrá, má třeba 
jen 5 000 lajků, a naopak. Musím se nad to 
povznést, neřešit to a nechat to na vlastní 
intuici a pocitu.

Stane se, že tě ta nutná pravidelnost denně 
něco vyprodukovat prudí?
Mě to ještě furt baví a dělám to rád. Někdy 
samozřejmě nemám náladu a musím nebo 
bych měl něco vyprodukovat. Ale stane se 
mi, že třeba o víkendu neudělám jedinou 
koláž, nebo když mám kocovinu. To jsem 
třeba dva dny odstavenej. (smích)

Často publikuješ koláže bez kontextu, 
bez vysvětlení, to je záměr?

Hned jsme si potykali. Tomáš nemluví zrov-
na knižní češtinou, tak si na to ani v přepisu 
našeho rozhovoru na papír nebudeme hrát. 
Ostatně, jak TMBK tvoří, tak i mluví. S tím 
radši počítejte předem.

Stává se z tebe hvězda internetu. Jak 
vnímáš to, co se teď kolem tebe děje?
Postupně se to nějak nabaluje, začínají mě 
sledovat lidi, a čím víc lidí, tím rychleji se 
to šíří. V určité chvíli začal Jan Kraus dávat 
moje koláže do toho svého pořadu a mě 
začali zvát na rozhovory. A co je podle mě 
hodně důležitý, začali mě sledovat lidi, kteří 
sami někoho zajímají. Tím, že sdílejí moje 
věci, je ještě víc šíří mezi svoje publikum.

Nepřipadá ti tedy jako úlet se takhle 
proslavit obrázky s textem v bublinách?
Určitě by mě nikdy nenapadlo, že se těma 
svejma obrázkama budu živit. Já vlastně 
do poslední chvíle nevěděl, co budu dělat. 
Vyzkoušel jsem leccos, třeba jsem dva dny 
dělal messengera, to byl strašnej job. Můj 
první kšeft byl odvézt papír do tiskárny, 
kde pracovali samí vězni. To bylo pro mě 
velké trauma. Fotil jsem i byty celebrit 
nebo koncerty. To bylo fajn, ale uživit se 
tím nešlo.

Jak jsi začínal, co byla tvoje první koláž?
Co se týče legrace, začal jsem už někdy na 
základce. To jsem posílal po třídě kreslené 
vtipy. Co se týče digitální podoby, to bylo 
někdy po střední. Studoval jsem fotku, takže 
jsme pracovali s Photoshopem a já v něm 
začal zkoušet vtipy.

Vzpomeneš si na svou první koláž?
Určitě to nebude moje úplně první koláž, ale 
jako první si pamatuju tu se skupinou Orlík 
a jejich písní Bílá liga. Byla tam Billa a všich-
ni tam měli tašky Billa liga. (smích)

Spousta lidí mi to píše, ať k tomu dám 
nějaký zdroj. Ale proč? Naopak, ať lidi zapojí 
hlavy a snaží se to dohledat. Přece nebudu 
ke vtipu přidávat jeho vysvětlení.

Kolik procent koláží a vtipů je z tvé hlavy?
Myslím, že je to furt kolem osmdesáti 
procent a těch dvacet procent jsou nápady, 
které někde zahlédnu a přetransformuju si 
je nebo mi někdo napíše, že by bylo dobré 
zpracovat to či ono.

Některé koláže vypadají jednoduše, 
u jiných mám pocit, že musely 
zabrat hodiny. Mám pravdu?
Jsou koláže, které zaberou i pět nebo šest 
hodin a já je skládám třeba i ze čtyř set 
obrázků. A překvapivě se takovým kouskům 
nebráním, naopak. Baví mě tvořit náročnější 
věci a doufám, že je to na nich vidět. A ně-
kdy zase stačí přidat do obrázku bublinu 
a text a taková koláž má daleko víc lajků 
než ta, na který jsem pracoval půl dne.

Jak si ceníš značky TMBK?
Tý jo… s prominutím, i kdybys vymyslel ně-
jaký h***o, časem tě to začne bavit. Důležitý 
je obsah, který je za tou značkou.

Působíš jako člověk, který nic moc 
neřeší a dělá, co ho baví – rodina, 
kámoši, pivko. Připadá mi, že společenská 
témata tě moc neberou. Mýlím se?
Nejsem snad přehnaný autista, nebo že 
bych měl sociální inteligenci úplně v p****i. 
Flegmatik jsem, něco mě ale určitě rozčiluje. 
Třeba Okamura.

Proč Okamura?
Protože je to nácek. Nebo spíš pseudonácek, 
on si na nácka jenom hraje kvůli popularitě. 
A dělá to tak, že mě to rozčiluje. Ale den →

URČITĚ BY 
MĚ NIKDY  
NENAPADLO, 
ŽE SE TĚMA  
SVEJMA  
OBRÁZKAMA 
BUDU ŽIVIT.
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mi zase nezkazí. Jinak je to tak, jak říkáš, 
nehroutím se z témat typu zvětšující se 
ozonové díry.

Vyjadřují politici nebo jiné veřejně známé 
osobnosti nespokojenost s tvými výtvory?
Spíš se jim to naopak líbí. Nevím, do jaké 
míry je to kalkul, nebo si opravdu ze sebe 
dokážou dělat legraci… (smích)

Kdyby ti zavolal pan prezident Zeman 
a chtěl by některou z tvých koláží stáhnout 
nebo upravit, jak by ses zachoval?
Kdyby mi volal Zeman a chtěl by něco 
upravit? Asi bych udělal anketu a zacho-
val bych se podle přání svých fanoušků. 
A kdyby chtěl něco stáhnout? U něj bych 
to určitě neudělal. Co se týče ostatních lidí, 
vždycky jsem říkal, že když má někdo pocit, 
že se ho moje práce hodně dotýká a nechce 
v těch kolážích být, ať mi zavolá a já ho tam 
přestanu dávat. Dva lidi to udělali a já je od 
tý doby do žádné koláže nedal.

Kdyby zavřeli sociální sítě, co bys dělal?
Asi bych to řešil postaru. Dělal bych víc 
výstav a snažil bych se lidi oslovovat tímhle 
„oldschoolovým“ způsobem. Vrátil bych se 
taky k práci pro časopisy. Ostatně už teď 
plánuju dělat prodejní výstavy jinak než 
doposud. Chci dělat plakáty v omezených 
sériích, na který třeba něco domaluju rukou. 

Proč by si to měl někdo koupit?
Asi ze stejnýho důvodu, proč to někdo lajku-
je na internetu. Třeba to někdo pokládá za 
umění a chce to mít doma na zdi.

Ty sám se cítíš jako umělec?
Tý jo, to je těžký. Vezmi si třeba člověka, kte-
rý hodiny, dny nebo i týdny tvoří jedno dílo, 

má talent, dře. A pak lidi, který dělaj daleko 
horší věci než já a pokládaj to za umění. Tak 
já jsem někde uprostřed.

Máš mezi českými umělci osobnosti, 
které obdivuješ, sleduješ, máš rád?
Vystudoval jsem sice dějiny umění, výtvarné 
umění jsem nicméně nikdy neřešil. Ale pár 
lidí, které stojí za to sledovat, tady je. Třeba 
Jan Gemrot. Ten kreslí fotorealismus, tako-
vým svým zajímavým způsobem. Dokonce 
od něj mám tetování. Požádal jsem ho 
o létající talíř. On byl tehdy někde v Izraeli 
a poslal mi ho obratem, nakreslený snad na 
nějaký účtence. Jednoduše, několika tahy. 
Tak jsem si ho nechal vytetovat. 

A když už jsme u toho. Tetování přímo 
na míru mi navrhl i Ivan Mládek. Toho jsem 
zase požádal o Zemana na člunu, protože 
jsem v uvozovkách prohrál nějakou inter-
netovou sázku o to, že si nechám vytetovat, 
co bude mít nejvíc lajků. Strašná blbost. 
Vyhrál Zeman na člunu. Ivan mi ho ztvárnil 
jako olej na plátně a pak mi to vyfocené 
poslal.

Já jsem mu pak křtil knihu umělec-
kých děl, protože říkal, že nemá většího 
fanouška než člověka, který má jeho dílo 
vytetované. (smích)

Máš nějaké hranice, za které 
bys už ve své tvorbě nešel?
Jsem taky jenom člověk a rodič. Určitě bych 
nekolážoval téma související s nějakou tra-
gédií v rodině nebo týkající se dětí. Ale jinak 
jsou pomyslné hranice dosti mizivé.

Je něco, co jsi udělal vyloženě za 
hranou, a třeba toho i lituješ?
Nelituju ničeho, to v první řadě. Ale pár věcí 
bylo… Třeba když někde v Africe teroristi 

postříleli strašně moc studentů. A záběry 
na ty ležící oběti byly seshora. Já jsem je 
přebarvil každého na jinou barvu, takže vy-
padaly jako tetris. To jsem nakonec nepustil 
do světa. To už mi přišlo moc.

Znamená to, že máš na ploše počítače 
„šuplík“ na podobně odložené brutalitky?
Moje plocha čítá asi 32 000 souborů, a ano, 
je mezi nimi spousta děl, která jsem nikdy 
nepublikoval.

Takže se jednou dočkáme třeba 
knihy nikdy nevydaných děl?
No samozřejmě. (smích) Ale v první řadě chci 
udělat knihu děl publikovaných.

Častým tématem tvých koláží je hradní 
klika, tedy pan prezident Zeman, mluvčí 
Ovčáček a další. A samozřejmě premiér 
Babiš. Nepřijde ti to už ohrané nebo laciné?
Může to tak vypadat. Na druhé straně 
tahle parta dělá neustále nové, poměrně 
originální kousky. Je to studnice nezměrné 
inspirace. Samozřejmě mám radost, když 
se objeví třeba Rozner nebo jiná, nová, 
podobně bizarní postavička. To si pak můžu 
trošku odpočinout od Babišů. Nebo když 
se děje něco v showbyznysu. Ale tam se 
od smrti Ivety Bartošové nic moc neděje. 
Možná Řepka s Kristelovou. Ale moc se mi 
nechce trávit čas odepisováním na nespočet 
trestních oznámení. (smích)

Takže titulek rozhovoru máme: 
Jsem rád za každý nový pako.
Přesně tak. (smích)

Oslovuješ svou tvorbou desítky tisíc lidí. 
Nenapadá tě využít takový potenciál k ně-
jaké např. edukativní či osvětové aktivitě?
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Tomáš není kancelářský typ, rád tvoří 
venku. Stačí do Volva XC90 hodit 
notebook, vyrazit na náplavku a počkat 
si, až připlavou múzy.

Myslím si, že je to zbytečný. Pak na to taky 
nemám čas. Ještě dělat nějakou charitu, 
nedej bože. (smích) Popravdě jsem ale už 
nějaké takové věci udělal. Jedné antiko-
rupční organizaci jsem pomáhal s kampaní. 
Nebráním se tomu. Ale zatím se asi budu 
věnovat tomu svému pseudoumění a tohle 
přenechám youtuberům.

Jak ty se vlastně díváš na tenhle 
fenomén youtuberů?
Je to člověk od člověka. Někdo v sobě 
má jisté showmanství a mě baví se na to 
koukat. Mají jiskru, jako třeba MenT nebo 
VladaVideos. Většina to v sobě ale nemá, 
a pak to působí trapně. Navíc mít pár tisíc 
followerů a hned nabízet šminky není můj 
šálek kávy.

Máš dva profily, tmbkofficial, 
který sleduje dvě stě tisíc lidí, a také 
tmbksatire s bezmála pětadvaceti 
tisíci sledujících. Vyrážíš do světa?
Ano, chci zkusit štěstí i ve světě. Proto jsem 
na Instagramu založil profil @tmbksatire 
a tam se, s pomocí pár jedinců, kteří mi 
posílají zprávy, co se děje ve světě, protože 
sám to nestíhám, snažím mířit za hranice. 
To znamená, že tam publikuju svoje věci 
v angličtině a snažím se vychytat problémy, 
které trápí svět. Říkal jsem si, my tu máme 
Zemana, oni mají Trumpa, to mi půjde. Ale 
narazil jsem na zásadní problém. Když udě-
lám koláž s prezidentem Trumpem, tak na 
ni nemůžu zaplatit reklamu. A co si budeme 
povídat, abych se dostal do světa, tak bez 
reklam na jednotlivé mé příspěvky to zkrát-
ka nejde. Ale v USA, pokud neprokážu, že 
tam mám trvalý pobyt, si nemůžu zaplatit 
reklamu na politické koláže. Stejně tak to 
funguje i v Británii. Zjevně chtějí předejít 
ovlivňování voleb a veřejného mínění zvenčí.

Proč míříš do světa?
Zajímá mě, jestli můj humor osloví jinou 
populaci než tu českou. Samozřejmě jsme 
s manželkou plánovali, že se hned pře-
stěhujeme do Ameriky, až se tam chytnu. 
Ale největší počet fanoušků mám v Indii, 
Mexiku a ve Venezuele. (smích) Americký 
sen se zatím nekoná.

Opravdu byste se s rodinou 
přestěhovali za oceán?
Kdyby se to nějakým způsobem rozjelo, 
proč ne? Já můžu pracovat, odkudkoliv 
chci. A obzvlášť v Americe, pokud chci být 
aktuální, by už kvůli časovému posunu 
bylo lepší být tam. Tam se něco stane, a já 
tady zrovna spím. (smích) Samozřejmě je 
tam daleko větší konkurence.

Může se na tebe obrátit člověk z ulice, 
že od tebe chce zpracovat koláž?
Určitě může. Párkrát jsem i takovému 
přání vyhověl. Ale protože jsem, jak jsi 
sám říkal, flegmouš, tak se k tomu třeba 
nedostanu. Nebo mě k tomu dlouho nic 
nenapadne. Proto říkám lidem, dejme 
si dva týdny. A když mě nic nenapadne, 
jdeme od toho.

Dnes při focení bylo vidět, jak si 
užíváš auto a jak pohotově nacházíš 
cestu skrz celou Prahu i bez navigace. 
Kdy jsi poprvé osedlal Volvo?
Volvo jsem objevil díky manželce, která, 
když jsme se seznámili, měla V70. Začal 
jsem s Volvem jezdit, chytlo mě to a bavilo 
mě, jak je to auto chytré, a samozřejmě se 
mi v něm skvěle jezdilo. Pak se narodil syn 
Hugo a začali jsme pokukovat po něčem 
větším. Pořídili jsme si první generaci 
XC90. Ta nám sloužila dlouho a byla super. 
Nedávno jsme přesedlali do novější XC90 
a na to taky nedáme dopustit. Já už asi zů-
stanu navždy volvistou. Dycky Volvo! (smích)

Potkávám tě u nás v showroomu 
docela často. Čím to?
Není to tím, že tak často servisuju. Ale 
skamarádili jsme se s personálem. Je mi 
u vás dobře, tak se zastavím klidně někdy 
jen na kafe. Jinak ale na služby u vás nedám 
dopustit, přijdou mi geniální. Jak jste flexi-
bilní a jak reagujete, když už se nějaký trabl 
objeví. Všechna čest a díky za to.

Za deset patnáct let se vidíš kde?
Ve Volvu. (smích) Je to daleko a já absolutně 
netuším. Žiju a tvořím tady a teď. ■
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TESTUJE 
FRANTIŠEK MRÁZ
Prodejce, Auto Stodůlky
Tel. 734 645 580
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FRANTIŠEK MRÁZ

Silný výkon, nízké emise, dravá jízda, 
a přitom hospodárnost. Ve Volvu se 
snažili, aby nová S60 oslovila všechny, 
kteří mají rádi pořádnou jízdu, ale 
nechtějí svou radostí z řízení nadměrně 
zatěžovat planetu. „Je to auto pro 
mladé a dravé manažery. Rychlé, živé, 
komfortní, super bezpečné a za jeho 
volantem zase máte radost. Navíc 
když přijedete na jednání, je to hned 
něco jiného, než když zaparkujete 
s kombíkem,“ říká František Mráz za 
volantem nového sedanu se znakem 
Volva na masce. 

→

Až budete předjíždět na dálnici, uvidí ostatní řidiči 
z vaší nové S60 jen vzdalující se, červeně zářící trojku.

V SEDANU 
SE VRACÍM 
DO DĚTSTVÍ
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Na míru vyladěný 
podvozek
Nová S60 kromě už standardní severské 
bezpečnosti nebo všech technologických 
a zábavních vymožeností, na které jsme 
dnes u Volva zvyklí, vyniká především již 
zmíněnými jízdními vlastnostmi. Ty by 
samozřejmě nebyly tak skvělé bez vyladě-
ných motorizací. Modely Volvo S60 T6 Twin 
Engine a T8 Twin Engine jsou vybaveny 
plug-in hybridními agregáty, které potěší 
mimořádným výkonem, všestranností 
a efektivitou. Jejich síla vychází z kombinace 
čtyřválcového benzínového motoru pohá-
nějícího přední kola a silného elektromotoru 
pro zadní nápravu. „Podvozek nové S60 je 

skvěle odladěný. Tohle není verze z jiného 
modelu, ale vyloženě na míru odladěná 
práce a na jízdě je to znát. V zatáčkách drží, 
po dálnici pluje, geometrii má vyváženou 
nadmíru přesně,“ libuje si při jízdě František 
Mráz. 

I když je Volvo tradičně vnímáno jako 
rodinná značka, nová S60 se ve své kategorii 
stává opravdovým vyzývatelem sportovněj-
ších sedanů. „Mám klienta, který měl vždy 
sportovní vozy. U nás nakonec sáhl právě 
po sedanu a je nadmíru spokojený. Jsou to 
auta pro řidiče, kteří hledí hlavně na zážitek, 
a ne tolik na racionální důvody,“ vysvětluje 
zkušený prodejce.

Čím S60 vyniká 
a proč se za ní lidi 
vždycky ohlédnou:

NOVÁ S60 LÁKÁ HLAVNĚ DESIGNEM. PŘEDSTAVUJE 
SUPER ŘEŠENÍ TŘEBA PRO MLADÉ MANAŽERY, 
KTEŘÍ JEŠTĚ NEPOTŘEBUJÍ KOMBÍK PRO RODINU 
NEBO HO MAJÍ, ALE CHTĚJÍ DRUHÉ AUTO JEN PRO 
SEBE. A JDE JIM O STYL, ELEGANCI A DRAVOST. 
S TÍMHLE AUTEM TOTIŽ VŽDYCKY UDĚLAJÍ TEN 
NEJLEPŠÍ DOJEM.

CHARAKTER VOZU 
Výrazně vyrýsované boky, spor-
tovně splývající profil a svalnaté 
ramenní partie nad zadními koly 
podtrhují atletický charakter vozu 

MASKA CHLADIČE 
Dominantní maska chladiče hrdě 
nese znak automobilky Volvo

VNITŘNÍ SÍLA VOZU 
Dlouhá kapota a hluboký přední 
nárazník vyjadřují vnitřní sílu vozu

LED SVĚTLOMETY 
Nepřehlédnutelné LED světlomety 
se světelným podpisem značky ve 
tvaru „T“ 

AERODYNAMIKA 
Horní hrana víka kufru přispívá 
ke sportovnějšímu vzhledu, 
nehledě na to, že se stará 
o lepší aerodynamiku ve vyšších 
rychlostech

a poslední rok a půl jsem jezdil v předchozí 
verzi S60 a i za tou se stále někdo ohlížel. 
S tou novou to ale bude teprve jízda,“ uzaví-
rá své zkušenosti František Mráz. ■

Režim si určuje řidič 
A aby ta jízda byla opravdu pořádná, může-
te si v nové S60 vybírat z několika jízdních 
režimů. Režim Pure s nulovými lokálními 
emisemi je přímo stvořen pro každoden-
ní dojíždění, v režimu Power vás zase 
nadchnou živé reakce vozu. Ve výchozím 
režimu Hybrid kombinujete obě pohonné 
jednotky pro co nejplynulejší a nejefektiv-
nější jízdu.

Výběrem režimu Dynamic, Comfort nebo 
Eco můžete měnit citlivost reakcí motoru, 
automatické převodovky, řízení, brzd a sys-
tému Elektronické řízení stability. Mimo to 
si v režimu Individual klidně vytvoříte vlast-
ní kombinaci nastavení. „Mám zkušenosti 
s oběma předchůdci současné S60, vždycky 
to bylo auto, které mě bavilo. Super 
dynamika jízdy, parádní jízdní vlastnosti 

Načtěte QR kód 
a podívejte se Volvu S60 
pořádně na zoubek.



Golf Hostivař, U Golfu 565, Praha 10, www.golfhostivar.cz

•   Firemní turnaje   
•   Firemní členství     
•   Teambuilding   

•   Školení, semináře, eventy  
•   Firemní karty   
•   Golfové služby na míru

Místo, 
kde se z vašeho 

firemního partnera 
stává golfový parťák.

Golf Hostivař
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Auto Průhonice
V Oblouku 731, 252 43 Průhonice
www.autopruhonice.com

KONTAKTUJTE NÁS

Recepce, objednávky na servis
213 213 000, 724 905 839
recepce@autopruhonice.com

Ivana Sottnerová 
Recepční 
 

Tereza Zapadlová 
Recepční 

Prodej nových vozů
213 213 000, 724 905 839
prodej@autopruhonice.com

Prodej ojetých vozů
213 213 013
ojetevozy@autopruhonice.com

Prodej náhradních dílů
213 213 080, 734 798 220 
sklad@autopruhonice.com

Servis
servis@autopruhonice.com

Finance
finance@autopruhonice.com

PRODEJ NOVÝCH VOZŮ

Lubomír Opp 
Vedoucí prodeje a fleetový manažer 
605 202 620 
opp@autopruhonice.com

Jitka Čurillová 
Zástupkyně vedoucího prodeje 
606 756 951 
curillova@autopruhonice.com

Filip Hlávka 
Konzultant prodeje 
731 690 991 
hlavka@autopruhonice.com

Rudolf Šváb 
Konzultant prodeje 
733 146 847 
svab@autopruhonice.com

Petra Špičková 
Konzultant prodeje 
605 441 531 
spickova@autopruhonice.com

Oldřich Nevyjel 
Konzultant prodeje 
730 812 229 
nevyjel@autopruhonice.com

Filip Tomášek 
Konzultant prodeje 
724 839 980 
tomasek@autopruhonice.com

Jakub Veverka 
Asistent prodeje 
603 570 401 
veverka@autopruhonice.com

DIPLOMATICKÝ PRODEJ

Lenka Klivanová 
Diplomatic & Expatriate Sales Manager 
604 222 678 
klivanova@autopruhonice.com

PRODEJ OJETÝCH VOZŮ

Petr Pecher 
Vedoucí prodeje 
724 840 013 
pecher@autopruhonice.com

Pavel Hladík 
Specialista výkupu vozů 
730 187 794 
hladik@autopruhonice.com

Robin Sivoň 
Konzultant prodeje ojetých vozů 
724 041 718 
sivon@autopruhonice.com

David Kaplan 
Konzultant prodeje ojetých vozů 
734 268 234 
kaplan@autopruhonice.com

Vilém Jílek 
Konzultant prodeje ojetých vozů 
604 193 072 
jilek@autopruhonice.com

Michal Piegl 
Asistent prodeje ojetých vozů 
734 876 947 
piegl@autopruhonice.com

Šárka Traubová 
Asistentka prodeje 
213 213 013 
traubova@autopruhonice.com

Barbora Čížková 
Asistentka prodeje 
296 787 239 
cizkova@autopruhonice.com

Auto Průhonice
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SERVIS

Lukáš Daněk 
Vedoucí servisu 
602 177 357 
danek@autopruhonice.com

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

Jindřich Dušek 
Přijímací technik 
731 687 541 
dusek@autopruhonice.com

Jiří Jelínek 
Přijímací technik 
604 512 080 
jelinek@autopruhonice.com

Jan Škoda 
Přijímací technik 
604 612 711 
skoda@autopruhonice.com

Lukáš Zerza 
Přijímací technik pojistné události 
734 682 300 
zerza@autopruhonice.com

Markéta Koutská 
Administrátorka pojistných událostí 
724 786 477 
koutska@autopruhonice.com

Adam Krejča 
Hlavní garanční technik 
730 572 680 
krejca@autopruhonice.com

Daniel Stránský 
Technický pracovník a pick-up servis 
734 682 301 

Ladislav Daněk 
Technický pracovník a pick-up servis 
604 432 101 

Roman Jandera 
Technický pracovník a pick-up servis 
603 798 055 

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Martin Růžička 
Vedoucí skladu 
734 798 220 
ruzicka@autopruhonice.com

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Karel Stolejda 
Předseda představenstva 
stolejda@autopruhonice.com 

Martin Veselý 
Místopředseda představenstva 
vesely@autopruhonice.com 

Denisa Válková 
Asistentka představenstva 
734 682 302 
valkova@autopruhonice.com

Dušan Chlad 
Obchodní ředitel 
724 034 056 
chlad@autopruhonice.com

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

Milan Motloch 
Finanční ředitel 
731 690 057 
motloch@autopruhonice.com

FINANČNÍ ODDĚLENÍ

Alexandra Tesařová 
Hlavní účetní 
722 199 409 
tesarova@autopruhonice.com

HR

Kristýna Hrdličková 
HR manažerka 
732 870 880 
hrdlickova@autopruhonice.com

SPRÁVA BUDOV

Miroslav Paluka 
Vedoucí oddělení Správy budov 
730 591 405 
paluka@autopruhonice.com

MARKETING

Igor Petrovics 
Marketingový manažer 
608 110 969 
petrovics@autopruhonice.com

Aleš Wallcon 
Obsahový manažer 
603 541 626 
wallcon@autopruhonice.com

Zdravka Mirčeva 
Grafik 
602 656 597 
mirceva@autopruhonice.com

Jan Krejcar 
Eventový manažer 
727 940 510 
krejcar@autopruhonice.com

Společné pro všechny pobočky

ASISTENČNÍ 
SLUŽBA
602 401 919

NONSTOP 
ODTAHOVÁ SLUŽBA
737 111 555
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Auto Dejvice
Podbabská 17, 160 00 Praha 6 – Dejvice
www.autodejvice.com

Auto Dejvice

KONTAKTUJTE NÁS

Recepce, objednávky na servis
213 213 302, 725 326 977
recepce@autodejvice.com

Gabriela Janečková 
Recepční 
 

Helena Douchová 
Recepční 
 

Prodej nových vozů
213 213 302, 725 326 977
prodej@autodejvice.com

Prodej ojetých vozů
213 213 013, 725 326 977
ojetevozy@autopruhonice.com

Prodej náhradních dílů
213 213 382 , 721 360 036
sklad@autodejvice.com 

Servis
servis@autodejvice.com

Finance
finance@autopruhonice.com

PRODEJ NOVÝCH VOZŮ

Petr Moravec 
Vedoucí prodeje 
724 839 370 
moravec@autodejvice.com

Roman Kačírek 
Konzultant prodeje 
730 847 231 
kacirek@autodejvice.com

DIPLOMATICKÝ PRODEJ

Martin Šilhavý 
Diplomatic & Expatriate Sales Manager 
725 460 371 
silhavy@autodejvice.com

PRODEJ OJETÝCH VOZŮ

Tomáš Tykal 
Konzultant prodeje ojetých vozů 
734 641 530 
tykal@autodejvice.com

SERVIS

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

Miroslav Besperát 
Přijímací technik 
603 824 487 
besperat@autodejvice.com

Jiří Tejnor 
Přijímací technik 
734 367 932 
tejnor@autodejvice.com

Tomáš Fechtner 
Přijímací technik 
731 611 205 
tomas.fechtner@autodejvice.com

Martin Kolenatý 
Technický pracovník a pick-up servis 
601 371 548

Martin Kubert 
Technický pracovník a pick-up servis 
734 645 577

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Petr Bartůněk 
Vedoucí skladu 
721 360 036 
sklad@autodejvice.com

ASISTENČNÍ 
SLUŽBA
602 401 919

NONSTOP 
ODTAHOVÁ SLUŽBA
737 111 555
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Auto Stodůlky
Bavorská 12b, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
www.autostodulky.com

Auto Stodůlky

KONTAKTUJTE NÁS

Recepce, objednávky na servis
213 213 300, 603 289 828
recepce@autostodulky.com

Anita Slemnik 
Recepční 
 

Nela Hrdličková 
Recepční 
 

Hana Velíšková 
Recepční 

Prodej nových vozů
213 213 300, 603 289 828
prodej@autostodulky.com

Prodej ojetých vozů
731 690 630
ojetevozy@autopruhonice.com

Prodej náhradních dílů
213 213 380, 606 734 495
sklad@autostodulky.com 

Servis
servis@autostodulky.com

Finance
finance@autopruhonice.com

PRODEJ NOVÝCH VOZŮ

Petr John 
Vedoucí prodeje 
734 767 775 
john@autostodulky.com

František Mráz 
Konzultant prodeje 
734 645 580 
mraz@autostodulky.com

Jakub Pešek 
Konzultant prodeje 
731 638 977 
pesek@autostodulky.com

David Diblíček 
Konzultant prodeje 
734 863 799 
diblicek@autostodulky.com

DIPLOMATICKÝ PRODEJ

Martin Šilhavý 
Diplomatic & Expatriate Sales Manager 
725 460 371 
silhavy@autostodulky.com

PRODEJ OJETÝCH VOZŮ

David Novotný 
Konzultant prodeje ojetých vozů 
731 690 630 
novotny@autostodulky.com

Jakub Vaculčiak 
Konzultant prodeje ojetých vozů 
603 772 915 
vaculciak@autostodulky.com

SERVIS

Martin Augustín 
Vedoucí servisu 
725 326 898 
augustin@autostodulky.com

Jaromír Sajdler 
Přijímací technik 
733 620 707 
sajdler@autostodulky.com

Martin Vrabec 
Přijímací technik 
733 620 706 
vrabec@autostodulky.com

Martin Zálešák 
Přijímací technik 
731 198 123 
zalesak@autostodulky.com

Lukáš Stechr 
Přijímací technik – pojistné události 
734 645 582 
stechr@autostodulky.com

Marcela Kličková 
Administrátorka pojistných událostí 
klickova@autostodulky.com 

Bronislav Bednář 
Technický pracovník a pick-up servis 
602 448 068

Jan Nedúchal 
Technický pracovník a pick-up servis 
734 266 617

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Petr Slepička 
Vedoucí skladu 
606 734 495 
slepicka@autostodulky.com
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Auto Cardion
Heršpická 788/9, 639 00 Brno
www.autocardion.cz

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Luboš Bartůněk 
Jednatel 
603 566 160 
bartunek@autocardion.cz

Petra Řeháková 
Asistentka 
730 190 400 
rehakova@autocardion.cz

Dušan Chlad 
Obchodní ředitel 
724 034 056 
chlad@autocardion.cz

Martin Pouch 
Technický ředitel 
606 808 001 
pouch@autocardion.cz

Milan Motloch 
Finanční ředitel 
731 690 057 
motloch@autocardion.cz

SERVIS

Patrik Němec 
Vedoucí servisu a prodeje ojetých vozů 
730 598 123 
nemec@autocardion.cz

Martin Klučka 
Přijímací technik pojistných událostí 
735 793 931 
klucka@autocardion.cz

Filip Řezníček 
Servisní poradce 
737 204 667 
reznicek@autocardion.cz

Tomáš Zechmeister 
Andon 
703 424 357 
zechmeister@autocardion.cz

David Janíček 
VPS osobní technik 
737 204 668 
janicek@autocardion.cz

Zdeněk Machalický 
VPS osobní technik 
734 265 515 
machalicky@autocardion.cz

Petr Luščan 
VPS osobní technik 
737 204 669 
luscan@autocardion.cz

Ivo Daněk 
VPS osobní technik 
604 725 101 
danek@autocardion.cz

Vojtěch Friš 
VPS osobní technik 
605 297 450 
fris@autocardion.cz

Miroslav Leitner 
VPS osobní technik 
leitner@autocardion.cz 

Tomáš Hegr 
Podpora servisu 
735 793 932 
hegr@autocardion.cz

Libor Ševčík 
Technický pracovník a pick-up servis 
731 432 598 
sevcik@autocardion.cz

Klára Konečná 
Asistentka servisu 
739 086 092 
konecna@autocardion.cz

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Martin Štěpán 
Vedoucí skladu 
736 511 152 
sklad@autocardion.cz

Auto Cardion

KONTAKTUJTE NÁS
Recepce, objednávky na servis
730 166 111, 515 550 500 
recepce@autocardion.cz

Monika Jenyšová 
Recepční 
 

Kamila Habáňová 
Recepční 
 

Alexandra Kočí 
Recepční 

Prodej nových vozů 
730 166 111, 515 550 500
prodej@autocardion.cz

Prodej ojetých vozů 
603 488 331
ojetevozy@autocardion.cz

Prodej náhradních dílů 
736 511 152, 515 550 580 
sklad@autocardion.cz

Servis
servis@autocardion.cz

Finance
finance@autocardion.cz

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ivo Nekuda 
Spolumajitel společnosti 
 

Vít Nekuda 
Spolumajitel společnosti 
 

Karel Stolejda 
Spolumajitel společnosti 
 

Martin Veselý 
Spolumajitel společnosti

PRODEJ NOVÝCH VOZŮ

Drahoš Křivý 
Konzultant prodeje 
735 193 379 
krivy@autocardion.cz

Andrea Hlodanová 
Konzultant prodeje 
730 589 177 
hlodanova@autocardion.cz

Marek Lupieński 
Konzultant prodeje 
734 641 407 
lupienski@autocardion.cz

PRODEJ OJETÝCH VOZŮ

Patrik Němec 
Vedoucí servisu a prodeje ojetých vozů 
730 598 123 
nemec@autocardion.cz

Michal Rygar 
Konzultant prodeje ojetých vozů 
735 193 377 
rygar@autocardion.cz

Stanislav Lupač 
Konzultant prodeje ojetých vozů 
703 455 371 
lupac@autocardion.cz

Filip Klika 
Konzultant prodeje ojetých vozů 
703 159 203 
klika@autocardion.cz

Michaela Skřičková 
Asistentka prodeje ojetých vozů 
730 169 825 
skrickova@autocardion.cz





Václavské náměstí 52
110 00 Praha 1
Tel: +420 222 210 045 E-mail: info@beny.cz
E-shop: www.hodinky-beny.cz




