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JAN ŽELEZNÝ: JE FAJN MÍT 
AUTO, KTERÉ SE VÁM LÍBÍ 
A ZÁROVEŇ JE BEZPEČNÉ
Olympijský vítěz v hodu 
oštěpem je nejen vynikající 
sportovec, který se zapsal do 
srdcí mnoha fanoušků svou 
skromností, ale také amba-
sador společnosti CarTec 
Group a majitel „bavoráckého 
kombíka“ řady 5, do kterého 
se vejde všechno, co potřebuje 
sportovec a trenér oštěpař-
ských talentů. Jan Železný se 
o autech i sportu rozhovořil 
i pro magazín CarTec News.

Když jste byl malý kluk, 
soustředil jste se jen na 

sport nebo jste se věnoval i něčemu 
jinému? 
Zajímal mě hlavně sport. Já jsem vlastně 
vyrůstal na stadionu, protože rodiče byli 
atletičtí trenéři, takže to bylo naprosto 
přirozené. Jako kluk jsem hrál házenou 
i hokej. 

A co auta, zajímala vás taky? 
Vzhledem k  tomu, že jsem se narodil 
v Mladé Boleslavi, která je spojená s au-
tomobilismem, tak jsem se o ně zajímal. 
Pořád jsem si nějaká vystřihoval z časo-
pisů a lepil si je na zeď. To víte, jsem už 
starší generace…

Ohlédnutí za 
jubilejním 
50. ročníkem MFF 
Karlovy Vary
Filmové premiéry, hvězdy stříbr-
ného plátna a noblesní vozy BMW. 

BMW X1: 
Nová generace 
přichází
Už první generace BMW X1 byla 
hitem. Nyní je tu její nástupce.

BMW 
na sněhu a ledu
Nejlepší prodejci disků 
a pneumatik si užili ledovou 
jízdu – BMW Snow & Ice 
Experience 2015. 
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Vzpomínáte si na svoje první auto?
To si vzpomínám velmi dobře. Moje prv-
ní auto byla Škoda Favorit. Zajímavé na 
tom je, že to auto jsem po dvou letech 
prodal za víc, než za kolik jsem ho koupil. 
(směje se) Byl jsem tedy celkem úspěšný 
obchodník. Tehdy bylo aut málo, takže 
o ně byl zájem.

V rámci sportovních akcí a různých 
mítinků jste procestoval hodně 
zemí, preferujete dopravu letadlem 
nebo autem?
Samozřejmě, že když cestujete daleko, 
tak je pohodlnější letadlo. Ale jinak mu-
sím říct, že autem jezdím moc rád. 

Připravila: Ivana Ašenbrenerová
Foto: Ryszard Perzynski

Pokračování na straně 2

Už jste měli tu čest projet 
se v tomhle autě? Pokud 
ano, pak víte, že jde nejen 
o luxusní vůz, ale především 
o auto s osobností a silným 
duchem. Rolls-Royce není 
automobil, to je přímo 
filozofie!

Rolls-Royce míří 
do Česka 

BMW řady 7: 
Vítejte 
v budoucnosti!
Automobilka BMW si s příchodem 
svého nejsofistikovanějšího modelu 
dala na čas, ale čekání stálo za to! 
Nové BMW řady 7 je totiž nejdokona-
lejší automobil, jaký kdy vyrobila. To 
není marketing, to je pravda!

Více na straně 4

Více na straně 12
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MILÉ DÁMY, 
MILÍ PÁNOVÉ,

me jako odměnu za dvanáct let naší práce. 
Výběrové řízení trvalo více než rok a kan-
didátů bylo více. Nebudu zastírat, jakou 
máme radost, že se nám to povedlo a jsme 
na to patřičně hrdí. Ovšem bez Vás, našich 
klientů, by se to nemohlo podařit.

I pro další rok plánujeme stavební úpra-
vy a rozšiřování. Snad se konečně povede 
rozšíření parkoviště v  Ostravě a  také na-
výšení kapacity CarTecu Praha. Stále je 
pro nás výzvou udržení a zvyšování kvality 
našich služeb. Budu velmi vděčný za Vaši 
zpětnou vazbu a Vaše postřehy.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych Vám 
popřál do roku 2016 hlavně zdraví, štěstí 
a také hodně radosti. Děkuji také všem za-
městnancům a kolegům v CarTecu.

Díky moc a krásné Vánoce!

 
 
 

 

rok se s  rokem schází, což vybízí k  bilan-
cování. Ale my v CarTecu se raději díváme 
dál, do budoucnosti.

Přesto některé momenty z  končícího 
roku stojí za povšimnutí. CarTec Group se 
stal certifikovaným M dealerem, podruhé 
jsme se úspěšně zúčastnili Mezinárodního 
filmového festivalu Karlovy Vary. Již tra-
dičně všechna naše dealerství uspořádala 
golfový turnaj v rámci světové série BMW 
Golf Cup International. Jsem moc rád, že 
dva zástupci za CarTec jedou reprezento-
vat Českou republiku na celosvětové finá-
le. Rok 2015 nám do rodiny BMW přinesl 
i některé nové modely, z nichž bych chtěl 
vyzdvihnout BMW 2 Gran Tourer, nový 
model BMW X1 a  vlajkovou loď – nové 
BMW řady 7. Podzim je zcela ve znamení 
tohoto modelu a BMW se tímto posouvá 
z prémiové třídy do luxusní.

Možná jste se doslechli, že se CarTec 
Group stal oficiálním zástupcem vozů 
Rolls-Royce pro Českou republiku. Je to 
krásná třešinka na dortu a  my to vnímá-

Pro BMW začal pracovat jako servisní poradce 
v roce 1996, jeho srdce tak patří německé auto-
mobilce již více než 19 let. Do CarTecu nastoupil 
v roce 2003, stál tudíž u samého zrodu společnosti. 
V olomouckém dealerství působí na pozici aftersales 
managera, přičemž komplexně vede oddělení 
poprodejních služeb. Kolektiv, ve kterém pracuje, je 
dle jeho slov složený ze samých fandů značky, kteří 
táhnou za jeden provaz. Jaroslav Jílek je vzhledem 
ke svým 19letým zkušenostem se značkou v týmu 
tím, kdo kolegům předává své dosavadní nabyté 
znalosti. Vozy BMW a vývoj a inovace v automobi-

lovém průmyslu jsou jeho zájmem číslo jedna, rád tráví svůj volný čas také s rodinou 
a sportem. Jeho cílem je neustálé zdokonalování a vybudování prvotřídního servisu 
pro Olomoucký kraj.

Příběh zaměstnance
Ing. Jaroslav Jílek, olomoucký 
fanda BMW už 19 let

Řídíte raději sám nebo se nechává-
te svézt i někým jiným?
Raději řídím sám, nejsem totiž ideální 
spolujezdec, protože obvykle usnu. Ale 
taky hodně záleží na tom, kdo řídí… 
Prostě v autě jsem radši sám.

Mluvíte jakožto spolujezdec řidiči 
do řízení?
Cizím lidem do toho moc nemluvím, 
u rodinných příslušníků se někdy neu-
držím. Ale myslím, že je lepší do toho 
řidiči nemluvit, každý řidič si totiž my-
slí, že je ten nejlepší.

Používáte svoje auto i jako „mo-
bilní kancelář“? Co všechno v něm 
vozíte?
Určitě ano, já mám auto celé nacpané. 
Jsou v něm golfové hole, tenisové rake-
ty, boty na volejbal… Autem hodně ces-
tuji, takže v něm hodně věcí převážím.

Uvítal byste tedy více prostoru ve 
svém voze?
Mám kombíka, takže si nestěžuji, pro-
storu je v něm dost.

Jaký je váš největší zážitek na 
cestách?
To si moc nevzpomínám, ale jel jsem 
v  dvojformuli na okruhu v  Brně a  to 
byl zážitek. Hodně se mi taky líbí jízda 
v lese, když se testují třeba pneumati-
ky, to je fajn pocit. 

Máte rád rychlou jízdu?
Občas na to šlápnu, ale spíš to beru 
tak, že mám silné auto a že je to výhoda 

v  případě, když potřebuji třeba rychle 
předjet. Na tom motoru je to znát, ji-
nak rekordman silnic nejsem.

Co oceňujete na svém voze nejvíc? 
Je pro vás důležitější komfort, 
rychlost nebo praktičnost?
U  auta je nejdůležitější mozek řidiče. 
Ale záleží na člověku, co si všechno 
může dovolit, co potřebuje. Těch věcí, 
které oceňuji, je hodně. Někdo si koupí 
drahé auto jen pro image, někdo kvůli 
lásce k autům, někdo kvůli bezpečnos-
ti. Ideální je, když máte auta rád a mů-
žete si dovolit koupit silné auto, proto-
že se vám líbí a  je bezpečné zároveň, 
takže můžete ocenit kvalitu značky. 
I proto mám BMW rád.

Zima je v plném proudu. Věnujete 
svému vozu speciální péči? 
Před zimou potřebuji hlavně v  servi-
su vyměnit pneumatiky. (směje se) 
V  zimě ale dávám auto občas umýt, 
protože když je sníh, tak tím trpí. Ale 
jinak nejsem sluha svého vozu. Znám 
lidi, kteří pečují o  auta jako o  svoje 
děti a zbláznili by se, kdybyste si chtěli 
dát uvnitř zmrzlinu. Já takový nejsem, 
mám v autě strašný bordel.

Když mluvíme o zimě, oceňujete 
pohon xDrive? A co třeba nespou-
taná jízda ve sněhu?
Z  hlediska bezpečnosti samozřejmě 
rád využívám všechny vymoženosti, 
které mi umožňují držet auto na sil-
nici. Volná jízda na sněhu už je hodně 
nebezpečná. Můžete si myslet, že jste 
sebelepší řidič, ale ono to tak není, 

Pokračování z titulní strany
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takových řidičů je málo. A  já nejsem 
profesionál, takže neriskuji a nemůžu si 
to ani dovolit. I  když, možná bych si to 
někdy a někde rád vyzkoušel… Třeba na 
nějakém okruhu při testovací jízdě, to by 
mě zajímalo, jak to auto funguje třeba ve 
smyku.

Jako partner dealera BMW jste 
určitě už vyzkoušel hodně modelů. 
Který na vás udělal největší dojem?
Já si nechám rád poradit a v CarTecu mi 
vždycky dobře poradí. Když pak s  něja-
kým autem určitou dobu jezdíte a  sed-
ne vám, tak se s  ním ztotožníte. Každé 
auto je jiné. Když si lidi kupují svůj vůz, 
měli by si ho nejdřív vyzkoušet a  projet 
se v něm, aby věděli, jak jim sedí, aby to 
nebyla jen „designovka“. A  bavorák je 
pro dynamické a sportovně založené lidi, 
takže mně tahle auta sedí. Navíc už dělají 
i rodinná auta, takže z mého pohledu je 
BMW prostě špička.

Jak probíhá váš běžný den?
Záleží na období, třeba teď mám volno, 
protože trénovat začínáme až v  listopa-

du.  Dělám, co chci a co se mi líbí, pros-
tě si to užívám. Déle spím, jdu si zahrát 
volejbal nebo zajedu na golf. Jediný pro-
blém je počasí, já mám rád, když je venku 
hezky a neprší.

Jaké jsou vaše plány v následujících 
měsících a pro další sezonu?
Hlavním cílem jsou olympijské hry, které 
jsou jen jednou za čtyři roky a pro něko-
ho třeba jen jednou za život. Takže toho 
musíme využít, protože je to vrchol kaž-
dého sportovce. Moc bych svým klukům 
přál, aby se jim to povedlo a byli úspěšní.
(Jan Želený trénuje tři oštěpaře – Petra 
Frydrycha, Jakuba Vadlejcha a Vítězsla-
va Veselého, pozn. red.) No a  příští rok 
bude náročný i proto, že se koná mistrov-
ství Evropy.

Honzo, jste ředitelem Zlaté tretry 
a CarTec je ostravská společnost. 
Jaký je váš vztah k Ostravě a co na ní 
máte nejraději?
Na Ostravu mám hezké vzpomínky, pro-
tože jsem tam závodil téměř dvacet let. 
Má naprosto úžasné publikum, které 
dokáže atletiku ocenit. Dnes se Ostrava 
mění k hezčímu, spousta věcí tam vzniká 
a  buduje, to je úžasné. A  mám rád i  její 
okolí, které je fakt moc hezké.

Otázka pro ředitele Zlaté tretry 
a řidiče BMW řady 5 v jedné osobě: 
Co myslíte, kdo by měl podle vás 
při imaginárním závodu BMW 
s Usainem Boltem lepší odpich na 
startu?
Asi Bolt. 

„Bavorák je 
pro dynamické 
a sportovně 
založené lidi, 
takže mně tahle 
auta sedí.“

• Je držitelem tří zlatých (1992, 
1996 a 2000) a jedné stříbrné medaile 
z olympijských her.
• Trojnásobný mistr světa (1993, 
1995 a 2001).
• Je považován za nejlepšího oštěpa-
ře všech dob.
• V roce 2000 byl vyhlášen Atletem 
světa, v roce 1996 a 2000 Atletem 
Evropy a několikrát i českým Sportov-
cem roku.
• Jako jediný třikrát přehodil 95 
metrů, což se zatím nikomu jinému od 
změny těžiště oštěpu nepovedlo. 
• Je držitelem světového rekordu – 
98,48 metru z roku 1996, který dosud 
nebyl překonán.
• Sportovní kariéru ukončil v roce 
2006 v Mladé Boleslavi, v témže 
roce získal bronzovou medaili na 
mistrovství Evropy v atletice výkonem 
85,92 metru, což je světový rekord 
v kategorii veteránů nad 40 let. 
• V současnosti je koučem českých 
oštěpařů, trénoval i Barboru Špotáko-
vou.

Jan Železný

KALENDÁŘ AKCÍ 2016
leden 2016   CarTec Snow & Ice Driving Experience, Lungauring, 
  Rakousko
16. 1. 2016  BMW xDrive Tour, Pec pod Sněžkou
duben 2016  uvedení nového BMW M2
jaro 2016   CarTec Driving Experience, dynamické jízdy na 
  závodním okruhu či letišti
16.–18. 6. 2016 BMW Golf Cup International CarTec Group & CarTec  
  Olomouc, Ostravice
1.– 9.  7. 2016 51. ročník Mezinárodního filmového festivalu 
  Karlovy Vary
srpen 2016  BMW Golf Cup International CarTec Praha, Pyšely
6.– 23. 9. 2016 Dvořákova Praha
září 2016   Tenis Cup, CarTec Group & CarTec Olomouc, SK Véska

  ...a chystá se pro vás ještě spousta krásných akcí, více 
  informací u našich prodejců a CarTec Teamu
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BMW ŘADY 7: VÍTEJTE V BUDOUCNOSTI!

Ani nejnovější BMW řady 7 nezů-
stalo nic dlužno svým předchůd-

cům a stejně tak ani svému renomé a opět 
přepisuje dějiny automobilismu. Zatímco 
vnější rozměry nové vlajkové lodi zůstaly 
ve srovnání s předchůdcem v podstatě ne-
změněny (šířka a  rozvor auta jsou stejné, 
o něco málo se zvětšila délka a výška vozu), 
inženýři se vrhli na zlepšování toho, co 
není vidět na první pohled. 

Nové BMW řady 7, jak už to u této řady 
bývá zvykem, je opět nositelem zcela 
nových technických řešení, která teprve 
časem najdou svoji cestu do dalších řad 
značky i  do aut konkurenčních výrobců. 
Z  těch nejzajímavějších jmenujme karo-
serii s příměsí karbonu, poloautonomní ří-
zení, laserové světlomety, hlasové ovládání 
anebo dálkové ovládání za pomoci klíčku. 
Řečeno jednoduše jazykem mnichovské 
automobilky: Nejlepším způsobem, jak 
předpovědět budoucnost, je stvořit ji.

BMW ŘADY 7: SEZNAMTE SE!
Nová „sedmička“ je pravděpodobně nej-
sportovněji vypadající limuzína nejenom 
v  historii této řady, ale také v  porovnání 
s  konkurencí. Auto nepřišlo o  monu-
mentalitu předchozích modelů, kterou 
zákazníci od této řady očekávají. BMW 
řady 7 svým designem jakoby odkazuje 
až ke kupé, ovšem vnitřní prostor pře-
svědčí o naprostém dostatku místa. Linie 
nové limuzíny jsou splývavější než kdy 
v  minulosti, střechu zakončuje obligátní 
dorzální ploutvička. Auto celkově působí 
rozkročeným, stabilním dojmem a  svým 
vzezřením dává jasně najevo, že umož-
ní řidiči pestrou paletu jízdních režimů. 
Záď je stejně jako příď vyváženým mixem 
konzervativnosti a  sportovnosti. Za-
tímco zadní světlomety spojuje seriózní 
ozdobná lišta, nárazníky a  zadní spoiler 
jsou naopak střižené výrazně sportovně. 
Koncovky čtveřice výfuků jsou umně 
skryty do dvou otvorů lemovaných chro-
movým zakončením. Tyto dva zdánlivě 
protichůdné rysy se však na autě nebijí,  
naopak se dokonale doplňují.

Shodným rysem masky nového BMW 
řady 7 a ostatních modelů jsou především 
reflektory dotýkající se ledvinek, to sed-
mičku spojuje s ostatními řadami, mřížky 
chladiče jsou, jak velí automobilová móda 
i  požadavky na bezpečnost, zase o  něco 
robustnější. Mohutnou příď opět zjemňuje 
hodně sportovně střižený přední spoiler. 

I boční linie „sedmičky“ připomínají spíše 
GT nežli luxusní limuzínu. 

KOUZLO LEŽÍ V PODVOZKU
Primární úloha „neviditelných“ novinek 
skrývajících se pod karoserií BMW řady 
7 nespočívá v  úspoře přebytečných kilo-
gramů, ale především v dosažení co nejlep-
ších jízdních vlastností vozu. Pokud byla 
výše řeč o konstruktérském paradoxu, jak 
udělat auto prostornější a zároveň zacho-
vat jeho velikost, další výzvou bylo zařídit, 
aby luxusní limuzína byla svojí dynami-
kou i  jízdními vlastnostmi schopna splnit 
všechna přání svých řidičů včetně milov-
níků dynamické jízdy. Odpovědi na tuto 
otázku se skrývají ve zcela novém podvoz-
ku. Ten je založen na použití vzduchových 
měchů automaticky udržujících světlou 
výšku vozu, řidič má ovšem volbu jeho 

Automobilka BMW si s pří-
chodem svého nejsofistikova-
nějšího modelu dala na čas, ale 
čekání stálo za to! Nové BMW 
řady 7 je totiž nejdokonalejší 
automobil, jaký kdy vyrobila. 
To není marketing, to je pravda! 

Připravil: Jan Dvořák

snížení, když se rozhodne pro sportovnější 
jízdu. BMW řady 7 má rovněž nové aktivní 
elektrohydraulické stabilizátory výrazně 
redukující náklony karoserie, jejich tuhost 
se mění nejenom podle přání řidiče, ale 
také v souhře s navigačním systémem. Ve 
spolupráci s  aktivními tlumiči jsou tyto 
nové stabilizátory schopny eliminovat 
jakýkoli jízdní diskomfort, a  to dokonce 
s předstihem. Kromě známého sportovní-
ho a komfortního modu je nyní nově k dis-
pozici také režim ADAPTIVE, díky němuž 
se auto samo přizpůsobuje jízdním pod-
mínkám i stylu. Vylepšeno bylo i integrální 
adaptabilní řízení efektivně spolupracující 
s  několikastupňovým natáčením zadní 
nápravy. Jeho poloautonomní vlastnosti 
řidiči ocení při nastavení asistenta jízdy 
v kolonách anebo při volbě režimu „chyt-
rého tempomatu“, kdy auto vyhodnocuje 
všechny potřebné informace a  reaguje na 
vnější podněty zcela samo.

DO GARÁŽE SÁM
Nejvyšší řada BMW není jen luxusní li-
muzína (nebo v  tomto případě spíš spor-
tovně-luxusní limuzína), tento model 
sloužil vždy zároveň jako výkladní skříň 
mnichovské automobilky. Už od počátku 
své existence v roce 1977 to byla právě tato 
třída, která světu automobilismu ukázala 
vždy něco průlomového anebo alespoň 
nového. Výjimkou není ani nejnovější šestá 
generace tohoto vozu. Nové BMW řady 7 

CO SE SKRÝVÁ POD KAPOTOU

Novou generaci BMW řady 7 budou pohánět čtyři výrazně přepracované agregáty. Vr-
cholem nabídky bude dvanáctiválec disponující výkonem 600 koní (760i). Následuje 
4,4 litrový zážehový osmiválec (750i) o výkonu 330 kW a dva řadové šestiválce o obje-
mu 3 litrů. (740i benzin, 730d nafta) o výkonech 240 a 195 kW. Všechny motory budou 
spolupracovat s vylepšenou osmistupňovou převodovkou Steptronic. Zákazník bude 
moci u všech motorizací volit i pohon na všechna čtyři kola BMW xDrive.

V nabídce agregátů se rovněž objeví plug-in hybrid (740e) tvořený vznětovým dvou-
litrem a  elektromotorem o  celkovém výkonu 240 kW. Všechny motorizace budou 
k dispozici jak pro standardní (G11), tak prodlouženou (G12) verzi BMW řady 7.

je vůbec prvním sériově vyráběným vozem 
světa, které dokáže prostřednictví dálko-
vého ovládání na klíči samo zaparkovat do 
garáže anebo na jiné, například příliš úzké 
parkovací místo, aniž by v něm řidič musel 
sedět. Nový klíč je opatřen dotykovým dis-
plejem, na němž se při parkování zobrazí 
ikona auta se dvěma šipkami, vpřed a vzad, 
řidič pak dotykem na vybranou šipku auto 
zaparkuje, jak potřebuje. Všechno ostatní, 
tedy řízení, brzdění i  akceleraci, si ohlídá 
auto samo! Po zaparkování už zpět do vozu 
nemusí, zapínání a vypínání motoru a sa-
mozřejmě také zamykání, se opět ovládá 
přímo klíčem na dálku.

Další naprostou novinkou je ovládání pa-
lubního systému za pomoci gest, takže řidič 
se může plně věnovat sledování silnice. Pa-
lubní systém má čtyři předdefinovaná gesta, 
dalších pět si může řidič nastavit sám podle 
svého přání. Gesty se dá například zvednout 
telefon či nepřijmout hovor anebo ztlu-
movat hlasitost audiosystému. I  nadále je 
displej palubního systému dotykový, a  tak 
řidiči v  případě potřeby poskytne všechny 
potřebné informace. BMW řady 7 dokonce 
reaguje na slovní povely, auto samo rozpo-
zná nejčastější fráze (v  angličtině) a  podá 
řidiči žádoucí informace.

Pro ještě menší vyrušování řidiče od jeho 
práce je nové BMW řady 7 vybaveno no-
vou generací head-up displeje na čelním 
skle, jehož velikost byla zvětšena o celých 

Nová „sedmička“ 
je pravděpodob-
ně nejsportovněji 
vypadající 
limuzína v historii 
této řady.
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75 procent, zároveň byla zcela přepracová-
na i jeho grafika.

POŽITEK PRO 
VŠECHNY SMYSLY
Podstatou luxusní limuzíny ovšem není 
jen to, co zažívá řidič vpředu, ale také to, 
co se odehrává na zadních sedadlech. I tam 
přichází nové BMW řady 7 s revolučními 
novinkami. Tou je například BMW Touch 
Command Tablet. Je to ovladač s dotyko-
vou obrazovkou velikosti chytrého telefo-
nu, pomocí něhož pasažér ovládá všechny 
potřebné funkce, jako například osvětlení, 

„Při jízdě v novém BMW řady 7 jsem se cítil jako v novém světě,“ 
říká Jan Jakubec, výkonný ředitel společnosti CarTec Praha.

BMW řady 7 bylo představeno letos na 
podzim. Co vás osobně na voze nejvíce 
překvapilo nebo uchvátilo? 
BMW řady 7 je jedinečný vůz. Nejvíce 
mě na něm uchvátil vzhled. To není tak 
překvapivé, protože BMW řady 7 je nejlu-

xusnější vůz, který německá automobilka 
vyrábí. Líbí se mi dynamika skloubená 
s elegancí, s níž se řada 7 pohybuje 
v provozu. Na silnici nelze přehlédnout! 
Co se týče interiéru, má řada 7 vše, co 
nabízí dnešní moderní technologie, ale 
přesto zůstává BMW. Co mám na řadě 7 
nejraději, je prodloužená verze Long. U ní 
je kladen velký důraz na zadní cestující, 
respektive místo pro ně. Zpracování inte-
riéru je dovedeno do nejmenšího detailu, 
obrovský důraz je kladen samozřejmě 
i na kvalitu. Další z mnoha věcí, které 
zaujmou majitele nové řady BMW 7, 
je klíč s velkým displejem, který nenechá 
nikoho chladným. Je sice o něco větší 
než běžné klíče, ale můžete díky němu 
například ovládat vozidlo při samočinném 
parkování. Jsem přesvědčen, že mnoho 
dalších funkcí bude následovat. Vůz je 
také v porovnání se svým předchůdcem 
odlehčen. Je to díky použití technologie 
Carbon Core. Kupříkladu dveře jsou 
neskutečně lehké a troufnu si říci, že až 
dokonale spasované.

Pokud byste měl hodnotit vůz při srovná-
ní s konkurencí, čím dokáže BMW řady 7 
vyniknout, odlišit se? 
Řada 7 nemá konkurenci! (smích) Podle 
mého se vůz odlišuje od konkurence 
především dokonalými jízdními vlast-
nostmi. Na tom si BMW vždy zakládalo. 
Má laserová světla, která mají viditel-
nost až 600 m, a věřte mi, že s touto 
technologií vidíte i „za roh“. Linie vozu 
jsou dokonalé, z boku je vůz krásně 
symetrický, zepředu zaujme mohutná 
maska, která jasně říká, kdo je pánem 
silnic. Odlišuje se také ovládáním dis-
pleje pohybem ruky... Konkurence má 
maximálně dotykové obrazovky uvnitř 
vozu, ovládání gesty je tak naprostou 
novinkou. 

BMW je synonymem dynamických a spor-
tovních vozů a řada 7 etalonem limuzín 
a luxusu. Jaké jsou vaše osobní dojmy 
z jízdy a spojení těchto věcí dohromady? 
Když jsem poprvé BMW řady 7 řídil, 
cítil jsem se jako opravdová celebrita. 

Jako kdybych byl v novém světě... Z vozu 
dýchá dnešní moderní doba, budouc-
nost. Měl jsem možnost vůz řídit i být 
jako spolujezdec vzadu a nevím, která 
varianta byla lepší. Jako řidič jsem 
měl pocit, že jsem nikdy neřídil lepší 
automobil, a jako cestující vzadu jsem si 
užíval jízdu v té nejdokonalejší limuzíně 
všech dob.
 
Kdybyste měl vyjádřit řadu 7 ve třech 
heslech,  jaká by to byla? 
Designová nadčasovost. Technologická 
revoluce. Nové pojetí luxusu v prémio-
vém segmentu.

Jaké jsou vaše ambice v CarTec Praha ve 
spojení s řadou 7?  
BMW řady 7 má své letité spokojené 
zákazníky, ale rádi bychom tuto skupinu 
co nejvíce rozšířili. Speciálně u tohoto 
modelu skutky mluví za vše. Tímto bych 
rád pozval všechny naše zákazníky na 
předváděcí jízdu, aby se osobně přesvěd-
čili o výjimečnosti BMW řady 7.

Jan Jakubec, výkonný ředitel 
CarTec Praha

audio systém, klimatizaci, otevírání stře-
chy, nastavení sedadel či aktivaci jejich ma-
sážní funkce, k dispozici jsou samozřejmě 
i jízdní informace, jako navigace. Ovládací 
tablet je zabudován do loketní opěrky mezi 
zadními sedadly, kde se i nabíjí, ale v přípa-
dě potřeby ho lze vyjmout. 

O  atmosféru na zadních sedadlech se 
rovněž stará několik nových systémů. 
Jedním z  nich je Sky Lounge – střešní 
okno, které svou iluminací dokáže vytvořit 
světelnou atmosféru v šesti různých odstí-
nech, anebo Ambient Air Package, ten ke 
světlu umí přidat i osm různých vůní.
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Co jste nevěděli o „sedmičce“

1. GENERACE
1977

2. GENERACE
1986

Připravil: Jan Dvořák

BMW řady 7 svou nejnovější 
šestou generací právě oslavilo 
své osmatřicáté narozeniny. 
Během historie výroby spatřilo 
kromě „obyčejných“ vozů sério-  
vé produkce světlo světa také 
několik zajímavých anebo 
jedinečných verzí tohoto 
modelu.

„Sedmička“ už od počátku své 
existence fungovala jako ukázka 

toho, co všechno mnichovští konstruktéři 
dovedou. Byla vždy nabita tím nejlepším, 
co v dané době bylo k dispozici, nikdy se 
na trhu neobjevila v jiné verzi nežli sedan 
anebo prodloužená limuzína a  na jejím 
vzezření se podepsala řada renomova-
ných návrhářů. Přestože by tento auto-
mobilový segment měl být synonymem 
konzervativnosti a  usedlosti, právě tento 
model od BMW se vždy postaral o  to, 
aby pravidla byla trochu jiná. Kromě sé-
riových modelů BMW řady 7 vzniklo bě-
hem let i několik jeho zajímavých variant.

GENERACE 1: 
CUMBERFORDŮV 
MARTINIQUE
Premiérová generace pocházející z  rý-
sovacího prkna návrháře Paula Bracqua 
byla sama o  sobě uměleckým dílem, ov-
šem jen do chvíle, kdy se objevil jeden 
muž, který dal nové „sedmičce“ zcela 
novou podobu. Americký automobilo-
vý konstruktér Paul Cumberford totiž 
v roce 1982 na podvozku prvního BMW 
řady 7 postavil na svou dobu jedinečný 
a také úžasný automobil, jemuž dal jméno 
Martinique. Dvousedadlový roadster měl 
karoserii vyrobenou z  hliníkových slitin 
v  kombinaci s  mahagonovým dřevem, 
poháněl ho samozřejmě šestiválec o  ob-
jemu 3,2 litru ze sedmičkového BMW 
a  návrhář měl se svým projektem velké 
ambice. Původně plánoval vyrobit tříset- 
kusovou sérii tohoto modelu, který by si 
jistě svoje zákazníky našel, nicméně in-
vestice ve výši téměř čtyř milionů dolarů 
mu nevyšla tak, jak si představoval. Tak 
světlo světa spatřily pouze dva prototy-
pové exempláře tohoto vozu, jehož cena 
je dnes jen obtížně stanovitelná. Obě auta 
navíc do dneška existují. 

GENERACE 2: 
ZLATÁ RYBKA V16
Osmdesátá léta byla dobou, kdy se 
v  autoprůmyslu mohlo objevit ledacos. 
Automobilky se předháněly, která výš, 
lépe a  dokonaleji, až by některé jejich 
výrobky z  dnešního pohledu mohly vy-
padat megalomansky. Takovým autem 
byl i prototyp BMW řady 7 s označením 
Goldfish V16. Jeho motor spatřil světlo 

světa v roce 1987 jako výsledek několika-
letého výzkumu mnichovských motorářů 
a  s  agregátem se původně počítalo jako 
s  nejsilnější variantou pro druhou gene-
raci „sedmičky“. Šestnáctiválcový motor 
do „V“ o objemu 6,7 litru vycházel z exis-
tujícího továrního dvanáctiválce a  pod 
kapotu vozu se dostal jen tak tak! Vlastně 
nedostal, byl totiž tak obrovský, že jeho 
chladič musel být umístěn vzadu v kufru. 
Nevídaný agregát dosahoval výkonu 304 
kW při maximálním točivém momentu 

637 Nm, nicméně zákazníci si ho ve voze 
stejně užít nemohli. Projekt Goldfish byl 
vedením automobilky nakonec zrušen 
a mocný agregát se do sériové výroby ni-
kdy nedostal. Do historie „sedmičky“ se 
ovšem zapsal!

GENERACE 3: 
E38 JAKO FILMOVÁ HVĚZDA
Třetí generace BMW řady 7 slavila bě-
hem své sedmileté výroby vynikající 
úspěchy, a tak nebylo divu, že se auto lo-

gicky stalo filmovou celebritou. „Sedmič-
ka“ si například zahrála ve Hře Davida 
Finchera s Michaelem Douglasem v hlav-
ní roli (1997), v Nepříteli státu s Genem 
Hackmanem a  Willem Smithem (1998) 
anebo v  komedii Showtime s  Robertem 
De Nirem (2002). Do srdcí českých di-
váků se však třetí generace sedmičkového 
BMW filmově zapsala nejvíc pravděpo-
dobně snímkem Kurýr s Jasonem Statha-
mem v hlavní roli (2002). Přestože auto 
mělo ve filmu označení 735i, v  reálu šlo 
o BMW 750i s manuální převodovkou.

Největší filmové slávy však auto dosáh-
lo díky osmnácté bondovce Zítřek nikdy 
neumírá (1997) coby bond car Pierce 
Brosnana. K  natáčení filmu produkce 
spotřebovala hned šestnáct (!) kusů to-
hoto výjimečného modelu, ty byly v  au-
tomobilce modifikovány, aby šly řídit ze 
zadního sedadla. Všechny vozy byly při 
natáčení zničeny až na jeden jediný kus. 

GENERACE 4: 
JE LIBO OBRNĚNEC?
Čtvrtá generace sedmičkového BMW 
představená v  roce 2001 drží v  historii 
mnichovské automobilky několik pr-
venství. Kvůli tomuto modelu byla zcela 
přestavěna stávající továrna v Dingolfin-
gu, byl to model, který kvůli svému revo-
lučnímu designu Chrise Bangla vyvolal 
vlnu kontroverzí, nejprve se špatně pro-
dával, aby z  něj nakonec byl bestseller, 
a konečně, tímto modelem začala úspěš-
ná existence palubního systému iDrive. 
Kromě vodíkové verze označované Hyd-
rogen 7 spatřila v době jeho výroby svět-
lo světa i speciální neprůstřelná varianta 
tohoto vozu, která si poradila s kulkami 
i  výbušninami. Auto mělo zesílené jak 
plechy, tak i  plochy skla, chráněn proti 
výbuchu byl i podvozek. Mělo i řadu dal-
ších nezvyklých bezpečnostních funkcí 
jako třeba nouzový východ skrze čelní 
sklo a samohasicí funkci. Majitelé anebo 
šoféři těchto speciálních limuzín rovněž 
procházeli speciálním výcvikem s  cílem 
naučit se s autem manipulovat v případě 
útoku. 

GENERACE 5: 
PĚTADVACET LET 
DVANÁCTIVÁLCŮ
Pětadvacetileté výročí výroby prvního 
motoru V12 automobilka BMW oslavila 
limitovanou sérii patnácti BMW 760Li 
modelového roku 2013, z  nichž všechna 
putovala rovnou na americký trh. Auto-
mobil (samo sebou vybavený dvanácti-
válcem do „V“ s dvojitým turbem o výko-
nu 535 koní) se od „obyčejné“ sedmičky 
lišil především výběrem superluxusních 
materiálů interiéru a označením V-12 25 
Years Edition na mnoha částech vnitřku. 
Po tomto sběratelskému kusu se v  USA 
zaprášilo takřka okamžitě, přestože cena 
auta ve své době dosahovala téměř 160 
tisíc dolarů.

3. GENERACE
1995

4. GENERACE
2001

5. GENERACE
2009
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SBÍRAT BMW JE PRO MĚ RADOST

Skutečnost, že se automobi-
ly BMW řady 7 objevily právě 

v tomto ryze uměleckém prostředí, měla 
své opodstatnění. Hned vedle nejnovější, 
už šesté generace BMW řady 7, mnohý-
mi považované za umělecké dílo samo 
o  sobě, totiž stála také nádherná „sed-
mička“ z  původního roku výroby 1977. 
Majitelem v Mánesu vystaveného young 
timeru BMW řady 7 je pan Josef Machá-
ček z  Velvar, jemuž jsme při příležitosti 
představení nového BMW řady 7 položi-
li pár otázek.

Co máte s společného se společností 
CarTec?
Společnost CarTec mě před představe-
ním svého nejnovějšího modelu „sedmič-
ky“ poprosila, jestli bych jim nezapůjčil 
vůbec první model BMW řady 7, která 
kdy vyjela. A já jsem souhlasil.

V jakém stavu se vaše auto momen-
tálně nachází?
Auto je v  podstatě jako nové! Původně 
pochází z  Německa, tam stálo nejméně 
dvacet let v  garáži. Nakonec se dostalo 
k nám a já jsem na něm odvedl také kus 
práce.

Kolik vozů této řady vlastníte?
Mám v  garáži celkem tři „sedmičky“. Tu 
první, o které byla řeč, pak mám tutéž ver-
zi ovšem už faceliftovanou. A  pak mám 
vůz z  druhé generace, model E32, která 
se začala vyrábět v roce 1986. To je pěti-
litrový dvanáctiválec.

Čím se staré „sedmičky“ liší od těch 
dnešních?
Nejde srovnávat dnešní a  tehdejší auta. 
Dneska je to hlavně komfort, co rozho-
duje. Když se tehdy na českých silnicích 
v  roce 1977 objevilo tohle auto, u  nás 

Prostory Výstavní síně Mánes 
v Praze, kde se obvykle konají 
výstavy význačných umělců, se 
v úterý 27. října 2015 promě-
nily v místo, jemuž tentokrát 
vévodily automobily. Společ-
nost CarTec Praha zde totiž 
slavnostně představila nejno-
vější model BMW řady 7. 

Připravil: Jan Dvořák

jezdily jenom trabanty, tisícovky a  staré 
octavie. Tehdy muselo to auto vypadat 
doslova jako zjevení. Sice má tužší řízení, 
ale skvěle se řídí i podle dnešních parame-
trů. Auto pořád „jde za plynem“ a za jeho 
volantem je to zážitek, i  když je to „nej-
slabší“ verze 2,8. V  autě je pořád skvělé 
svezení.

K této nejstarší řadě máte tedy asi 
největší vztah?
Je to tak, asi ano.

Obecně se vám líbí spíš starší auta...
Starší auta mají takový zvláštní nádech. 
Dřív panovala doba, kdy se starší auta šro-
tovala, lidé se jich zbavovali, ale dnes už 
je to jinak. Právě proto je dnes na taková 
auta strašně těžké shánět náhradní díly.

Kde a jak je tedy sháníte?
V  Německu, přes známé, kamarády, jak 
to jde... My si na autech převážně děláme 
všechno sami, jsme taková parta nadšen-
ců a navzájem si pomáháme.

Trendy v young timerech se tedy 
podle vás mění?
Ano strašně moc! Ještě před pár lety se na 
staré „sedmičky“ dala sehnat spousta věcí, 
dnes už neseženete nic! Prodává se sice 
hodně aut, ale mnoho dílů dnes téměř ne-
jde sehnat. Například spoustu drobností 
jako lišty, právě těch detailů, které těm au-

tům dají ten správný nádech. Při takových 
renovacích jsou to pak nekonečně dlouhé 
hodiny práce.

Vy si renovace těchto aut provádíte 
sám?
Většinou si všechno dělám sám, mám ješ-
tě kamaráda, který je vyložený fajnšmekr, 
má také „sedmičky“. On třeba dokáže mo-
tor rozebrat do posledního šroubku a pak 
ho dát znovu dohromady... U takových lidí 
věříte, že svoji práci udělají poctivě a dáte 
za ně ruku do ohně. A také jim s klidným 
svědomím auto svěříte.

Změnil internet trh se starými auty?
Určitě ano! Mám-li to říct otevřeně, když 
začal internet, spousta věcí se zkazila. 
Dříve byly burzy, tam člověk vyrazil a tře-
ba o ceně mohl i smlouvat na místě. Dnes-
ka si člověk zapne internet a často kupuje 
věc, kterou ani neviděl. 

Jsou vaše auta určená ke každoden-
nímu ježdění, anebo je úzkostlivě 
chráníte v garáži?
Na každodenní ježdění je takových aut 
škoda. V  zimě se starým BMW nevyje-
dete vůbec, když je ale hezky, je to něco 
jiného, vytáhnu některé z garáže a jdu se 
svézt. Ta auta chytnou na první otočení 
klíčkem a jedete...

Máte kromě BMW ještě nějakou 
jinou srdcovou záležitost?
Ani ne, jsou to především BMW, co mě baví. 
Samozřejmě je spousta krásných aut. Krás-
né jsou třeba staré sportovní ameriky...

Máte nějaký vysněný model BMW?
Líbilo se mi BMW CSI (E3) s  nejvyšší 
motorizací motorem 3,3 litru.

Co osobně říkáte na novou, už šestou 
generaci sedmičky?
Je to samozřejmě krásné auto, možná je 
to spíš už kancelář...

Design první 
„sedmičky“ 
vzešel z pera 
automobilového 
designéra Paula 
Bracqua.

STALO SE
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BMW NA SNĚHU A LEDU

Automobilka BMW je nejenom 
výrobcem kvalitních luxusních 

vozidel, jejichž řízení zprostředkovává 
majitelům těchto aut výjimečné zážitky, 
ale také se sama stará o to, aby si řidiči 
za volanty jejích aut poradili i v nejrůz-
nějších vyhrocených situacích. Protože 
život na silnicích není jen bezstarostná 
jízda, ale často, a to nejvíce v zimě, do-
kážou vnější podmínky řidiče nepří-
jemně potrápit, stojí značka BMW za 
zajímavým tréninkovým programem, 
jehož účelem je majitele anebo řidiče 
aut této značky na krizové momenty 
„připravit“. BMW Snow & Ice Experi-
ence, tedy přeneseně Zážitky na sněhu 
a ledu s BMW, je program odehrávající 
se ve dvou evropských destinacích. Jed-
no tréninkové středisko leží ve švéd-
ském Arjeplogu, vzdáleném jen několik 
kilometrů od polárního kruhu, a  druhé 
ve světoznámém rakouském lyžařském 
středisku v Söldenu. 

NEJLEPŠÍ ZÁŽITEK
Cílem obou středisek BMW Snow & Ice 
Experience je prostřednictvím praktic-
ké výuky několika zimních řidičských 
dovedností připravit účastníky provozu 
na jízdu ve sněhu a na ledu a zároveň jim 
ukázat, jak jejich auta v  takových pod-
mínkách reagují. Programy zpravidla 
sestávají z  tréninku driftování, jízdy na 
úzkých zasněžených silnicích, na zamr-
zlých jezerech či dalších zimních řidič-
ských disciplín. Pro co nejpestřejší zá-
žitky je pobyt v tréninkových střediscích 
BMW doplněn o mnoho dalších aktivit, 
ať už sportovního či relaxačního rázu. 
Samozřejmostí je ubytování v  luxus-
ních zařízeních odpovídajících „niveau“ 
bavorské značky BMW. Pobyt v  těchto 
tréninkových zařízeních je mnoha účast-
níky hodnocen jako ten nejlepší řidičský 
zážitek, jakého se jim kdy dostalo. Parti-
cipanti z celého světa se shodují na tom, 
že právě tento řidičský kurs jim dodal 
tolik potřebnou sebedůvěru za volantem 
BMW, neboť trénovat takové dovednosti 
je jinde prakticky nemožné. 

ZA KRÁSAMI SEVERU!
Pouhých šedesát kilometrů od polárního 
kruhu v zasněženém Švédsku čekal na za-
čátku března na více než stovku zástupců 
nejúspěšnějších dealerství třídenní pro-
gram plný adrenalinu i zábavy. Za společ-

ním skútru vydali po zhruba patnácti-
kilometrovém okruhu poznávat krásy 
Švédska,“ popisuje začátek programu 
Marek Lichý. „Druhý den ráno jsme 
navštívili zamrzlé jezero, kde byly při-
praveny vozy BMW M4 na speciálních 
pneumatikách s  hroty. Celé dopoledne 
jsme se seznamovali s  vozem při jíz-
dách zručnosti např. mezi kužely. Poz-
ději jsme projížděli připravenou trať 
s  vypnutými bezpečnostními systémy 
a dovolili si trošku toho driftování... To 
bylo pro mne samozřejmě to nejlepší, 
co jsem mohl zažít! Odpoledne jsme 
měli v  plánu návštěvu losí farmy, jejíž 
rozlohu několika čtverečních kilometrů 
jsme mohli křižovat na sněžných skút-
rech. Opět nás uchvátila švédská krajina 
a  dokonce jsme spatřili i  losa. Bohužel 
je to velice plaché zvíře, a tak byl k vidě-
ní jenom z velké dálky...“ uzavírá Marek 
Lichý.

V LEDOVÉM HOTELU
O tom, že BMW Snow & Ice Experience 
nejsou jen auta, opět zpravuje zástupce 
libereckého CarTecu.

„Třetí den nás čekala projížďka se psím 
spřežením, což byl nádherný zážitek pod-
tržený úžasnou krajinou. V  odpoledních 
hodinách jsme měli ještě možnost na-
vštívit tradiční švédských trhy, večer byla 
v  plánu rozlučková večeře v  Hotelu IG-
LOOTEL. Jak již jeho název napovídá, je 
celý postavený z ledu. Uvnitř panuje pří-
jemná teplota minus 4 stupně Celsia a už 
při vstupu nás ohromila rozloha hotelu. 
Obří místnost s barem, několik místností, 
kde se mohlo jíst, a  konečně asi dvanáct 
pokojů pro hosty. To vše postavené ze 
sněhu a ledu! 

Po třídenním programu naplněném 
mnoha dalšími aktivitami nás čekala 
jenom dvanáctihodinová cesta domů. 
Myslím, že pro všechny z  nás byla účast 
na BMW Snow & Ice Experience 2015 
nezapomenutelným zážitkem,“ uzavírá 
svou zimní zkušenost Marek Lichý z po-
bočky CarTec Liberec.

Připravil: Jan Dvořák

Nejlepší prodejci disků 
a pneumatik dealerství BMW 
z celého světa byli odměněni 
nezapomenutelnými zážitky 
v podobě ledové jízdy nazvané 
BMW Snow & Ice Experience 
2015. 

nost CarTec Group se této akce zúčastnili 
dva zástupci: David Švec za CarTec Os-
trava a  Marek Lichý z  pobočky CarTec 
v Liberci. Právě on se s námi podělil o ne-
zapomenutelné zážitky. 

„Náš program byl velice nabitý. Hned 
první den jsme se každý na svém vlast-

Řidičský kurs, 
probíhající jen 
několik kilometrů 
od polárního 
kruhu, dodal 
řidičům tolik 
potřebnou 
sebedůvěru za 
volantem BMW.
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OHLÉDNUTÍ ZA JUBILEJNÍM 
50. ROČNÍKEM MFF KARLOVY VARY

Filmového festivalu se zúčastnilo 
12 857 akreditovaných návštěv-

níků, z  toho 1 062 si koupilo festivalový 
pass. Mezi odborníky bylo 547 filmových 
tvůrců, 1 017 filmových profesionálů a 670 
novinářů. Počet promítaných snímků se 
letos dostal na 226 a za devět dnů se stihlo 
odehrát 488 filmových představení. Svě-
tovou premiéru mělo v Karlových Varech 
26 filmů a 12 filmů se promítalo poprvé na 
evropském plátně. Na závěrečném cere-
moniálu byla předána ocenění nejlepším 
filmům a hercům. Cenu v podobě Křišťálo-
vého glóbu a odměnu 25 tisíc dolarů získali 
představitelé amerického filmu Bob a stro-
my. Nejvyšší ocenění – Křišťálový glóbus 
za mimořádný umělecký přínos světové ki-
nematografii převzal významný americký 
herec a čestný host festivalu, Richard Gere.  
Čeští tvůrci byli také úspěšní a  obdrželi 
celkem čtyři ocenění. V  hereckých kate-
goriích to byla Alena Mihulová za nejlepší 
ženský herecký výkon (ve filmu Domácí 
péče) a Kryštof Hádek za nejlepší mužský 
herecký výkon (ve filmu Kobry a užovky). 
Helena Třeštíková získala uznání za časo-  
sběrný realistický dokument Mallory. 
V neposlední řadě je nutno zmínit herečku 
Ivu Janžurovou, která získala Cenu prezi-
denta MFF KV za přínos české kinema-

tografii. Divácká cena deníku Právo, o níž 
hlasovali v průběhu festivalu sami návštěv-
níci, byla udělena filmu Mládí italského 
režiséra Paola Sorrrentina. 

AUTEM AŽ 
K ČERVENÉMU KOBERCI
Pokud jste byli aktivním účastníkem letoš-
ního filmového festivalu, pak jste si určitě 
nemohli nevšimnout luxusních vozů ně-
mecké prémiové značky BMW, které do-
provázely herecké hvězdy až k  červenému 
koberci. Ovšem pozor, v  BMW se mohl 
svézt de facto každý návštěvník festivalu. 
V  BMW Zone probíhaly testovací jízdy 

a byly vystaveny opravdové skvosty z bavor-
ské stáje. Ohlasy návštěvníků modrobílého 
stanoviště v Lázních I byly pozitivní a kro-
mě jiných významných hostů festivalu se 
v BMW svezl již zmiňovaný Richard Gere. 

KRAVATA JAKO 
OBLÍBENÝ DOPLNĚK
Při testovacích jízdách mohli návštěvníci 
festivalu vyzkoušet třináct vozů rozděle-
ných do dvou slotů – slot s klasickou řadou 
(118d, 220d Active Tourer, 218d Gran 
Tourer, 320d Touring, 420d Gran Coupé, 
530d, 640 Gran Coupé) a slot s X-modely 
a  mini coopery (MINI Cooper S, MINI 
Countryman JCW, X3 20d, X4 30d, X5 
40d, X6 40d). Spolu s  vozy dodává Car-
Tec Group již tradičně košile a  kravaty 
pro řidiče. Letos byly černobílé kravaty 
s motivem kamzíka, symbolem jubilejního 
ročníku festivalu, vyrobeny v limitovaném 
množství určeném pouze pro tuto speciál-  

Herní konzole 
míří k dětem
Ve spolupráci s Microsoft Česká repub-
lika čekala i letos návštěvníky zábavná 
soutěž, kterou byly tematické závody 
s vozy BMW. Výherce s nejrychlejším 
zajetým časem získal konzoli Xbox one. 
Tato výhra udělá radost hned dvakrát, 
výherce  Adam Lacko se totiž rozhodl ji 
věnovat některému z dětských domovů.  

Připravila: Ivana Ašenbrenerová

Filmové premiéry, hvězdy 
stříbrného plátna a noblesní 
vozy BMW. Právě BMW se 
pyšní titulem oficiálního festi-
valového vozu od loňského 
49. ročníku a společnost 
CarTec Group je jejich oficiál-
ním dodavatelem. Toto part-
nerství pokračovalo i letos při 
jubilejním ročníku, který se 
v Karlových Varech konal od 
3. do 11. července.

ní příležitost. K  velkému překvapení se 
kravata stala natolik oblíbeným módním 
doplňkem, že se během slavnostního ve-
čera hrdě vyjímala i  na košili amerického 
herce Harvey Keitela. 

FESTIVALOVÁ PARTY
CarTec v rámci programu organizoval také 
CarTec Festival Party, která se opět ko-
nala v  nádherných prostorách Zanderova 
sálu Císařských lázní. Večera se zúčastnili 
významní hosté z řad samotných předsta-
vitelů KVIFF i klientů společnosti CarTec 
Group. Ti všichni si užili party v pohodo-
vém duchu a  pomyslnou třešničkou na 
dortu bylo vystoupení Paľa Habery, který 
je mimo jiné novým členem CarTec Tea-
mu.  A jak je u CarTecu již dobrým zvykem, 
každá akce má charitativní rozměr.  Proto 
i letos darovala společnost CarTec Group 
během závěrečného večírku 100 tisíc Kč 
Alianci žen s rakovinou prsu.

S CARTECEM NA GOLF
Kromě výše uvedeného pořádal CarTec 
Group  také golfový turnaj na Olšových 
Vratech, který proběhl ve stylu Texas 
Scramble dvojic. V  loňském roce byla 
zpestřením trefená hole-in-one a i letos si 
společnost CarTec připravila v rámci part-
nerství krásnou výhru – BMW M4. Oproti 
loňskému ročníku přálo golfistům počasí 
a  jako každý rok vládla skvělá atmosféra. 
Hole-in-one se přes veškeré snahy hráčům 
trefit nepodařilo a plnokrevné BMW M4 
zůstalo v domácí stáji.

V BMW Zone 
probíhaly testovací 
jízdy a byly 
vystaveny 
opravdové skvosty 
z bavorské stáje.

FESTIVAL
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DEALERSTVÍ CARTEC LIBEREC NABÍZÍ 
KOMPLETNÍ SERVIS SVÝM ZÁKAZNÍKŮM

Za dobu, po kterou zde dealerství 
CarTec funguje, došlo k  mnoha 

změnám, samozřejmě k lepšímu. Kromě 
toho, že pobočka nabízí veškeré služby 
v  oblasti prodeje nových a  ojetých vo-
zidel a  také veškeré služby spojené se 
servisem vozů BMW, v  roce 2011 došlo 
k přestavbě aktivních příjmů pro servis-
ní zákazníky. V  roce 2014 pak proběhla 
kompletní rekonstrukce dealerství podle 
nových BMW standardů. Nový show-  
room, který prošel přestavbou, zcela ur-
čitě nadchne každého fanouška BMW. 
Na ploše 600 m2 zde najdete vozy aktu-
álně nabízených modelových řad, atrak-
tivní výběr ojetých vozů ve výborném 

stavu, prodej náhradních dílů a  příslu-
šenství a  hlavně perfektní servisní zá-
zemí s  vyškoleným personálem včetně 
servisního příjmu vozu. Jak říká Pavel 
Svoboda, výkonný ředitel CarTec Libe-
rec, vzhledem k  velikosti dealerství je 
osobní přístup k zákazníkovi hlavní prio-
ritou. Zdejší zaměstnanci jsou připrave-
ni poskytnout klientům ty nejkvalitnější 

Serióznost, kompetence a indi-
viduální přístup ke klientům, to 
je liberecké dealerství CarTec. 
Bylo otevřeno na podzim roku 
2009 v liberecké komerční zóně 
Sever jako jediný autorizovaný 
dealer a servis BMW v Liberec-
kém kraji a během šesti let si 
vybudovalo pověst spolehlivého 
a silného partnera.

Připravila: Ivana Ašenbrenerová

„Klientům nabízíme především osobní kontakt,“ říká výkonný 
ředitel CarTec Liberec Pavel Svoboda.

připraveno vyjít vstříc 22 kvalifikova-
ných zaměstnanců.

Co všechno děláte pro to, aby vaši klienti 
u vás zůstali a vraceli se k vám?
Jak už jsem říkal, máme vyzkoušeno, že 
jen velmi dobrým, přátelským a zároveň 
odborným přístupem k zákazníkovi 
můžeme vytvořit oboustrannou důvěru 
a vybudovat vztah, na kterém lze dál 
stavět. Můžu zodpovědně říct, že vřelá 
atmosféra a otevřenost všem potřebám 
zákazníků je u nás na denním pořádku. 
Proto klienti odcházejí z našeho dealer-
ství spokojení a vědí, že se na nás mohou 
kdykoliv znovu obrátit.   

Proč by si podle vašeho názoru měl mi-
lovník automobilů vybrat právě BMW?
Tady ze mě asi bude mluvit trošku 
zapálení pro značku BMW už z mého 
mládí… No, zkrátka proto, že BMW je 
to nejlepší, co je na trhu, a jako jedna 
z mála značek dokáže nabídnout luxus, 
sport a kvalitu perfektně skloubenou do 
jednoho celku.

Pořádá vaše dealerství nějaké zajímavé 
akce?
Představili jsme netrpělivě očekávanou 
novou vlajkovou loď BMW řady 7 a k pří-
ležitosti jejího uvedení na trh jsme také 
připravili akci pro naše zákazníky. CarTec 
Liberec podporuje i kulturní akce v našem 
regionu: jsme už druhým rokem oficiálním 
dopravcem mezinárodního festivalu vážné 
hudby Lípa Musica a v neposlední řadě 
jsme také s našimi vozy BMW zajišťovali 
dopravu účastníkům mezinárodního 
sklářského sympozia IGS 2015.

Co považujete jako ředitel za největší 
pracovní úspěch?
Za úspěch považuji skutečnost, že se 
každý den do práce těším a že se můj 
koníček stal každodenní pracovní ná-
plní. Jednoznačně největším úspěchem 
jsou pro mě ale spokojení lidé kolem 
mě, hlavně zákazníci, ale i zaměstnanci. 
Nedokážu popsat pocit, jaký mám, když 
se loučím s naším klientem, který odjíž-
dí ve svém novém voze BMW, a vidím 
výraz štěstí v jeho tváři. 

Pavel Svoboda, výkonný ředitel 
společnosti CarTec Liberec

Už šest let funguje v Liberci dealer-
ství CarTec a zdá se, že o zákazníky 
nemá nouzi. Není divu, jak tvrdí 
ředitel Pavel Svoboda, nabízejí jim 
totiž naprostou profesionalitu. 

Jak byste charakterizoval vaše zákaz-
níky?
Tím, že patříme k menším dealerstvím 
v rámci ČR, máme možnost si se 
zákazníkem vytvořit osobnější vztah. 
Výhodou je, že tak lépe zjistíme jeho 
potřeby a můžeme mu maximálně vyjít 
vstříc i v situacích, kdy to není zrovna 
jednoduché.  Dovolím si říct, že právě 
proto se naši klienti mění nakonec 
v přátele a fandy značky BMW.  

Můžete nám říci, jaký je váš nejprodáva-
nější vůz?
V tuto chvíli bych to nekonkretizoval na 
určitý model, ale vzhledem k lokalizaci 
našeho dealerství v podhorské oblasti 
jsou to veškeré modely řady „X“ a tomu 
odpovídající téměř 90% podíl vozidel 
s pohonem 4x4 xDrive.

Jak velké je vaše dealerství? Kolik za-
městnanců je denně k dispozici klientům?
Musím říct, že naše dealerství roste 
a tomu odpovídá i rozšíření našeho 
týmu. V současnosti je našim klientům 

služby a dopřát jim radost z jízdy. To také 
ocení každý, kdo sem přijde. O tom, že je 
liberecké dealerství skutečně nadstan-
dardní společností, svědčí i řada ocenění, 
například EXCELLENCE IN SALES 
2010 – Aftersales Category, AFTERSA-
LES INCENTIVE 2011 či BMW TOP 
SERVICE AWARD 2012.

Vzhledem 
k velikosti 
dealerství je 
osobní přístup 
k zákazníkovi 
hlavní prioritou.
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BMW X1: 
NOVÁ GENERACE PŘICHÁZÍ

Německá automobilka zkrátka 
dokázala skloubit silácký vzhled, 

kompaktní rozměry a  očekávanou dy-
namiku do parádního balení. BMW 
udělalo malé SAV, které dokáže pelášit 
po běžných silnicích, ale také vyrazit 
do přírody a  lehčího terénu, po svém. 
A udělalo dobře. X1 si díky tomu získala 
pevné místo v  nabídce sportovně užit-
kových vozů, kterých mají v  Mnichově 
celkem pět. 

POVEDENÁ ZMĚNA
Základním modelem je právě X1, ten do-
plňují ještě X3 a  X5 a  sportovně terénní 
kupé X4 a  X6. Nejdelší historii mezi 
crossovery má X5, která už vystřídala 
tři generace, X3 a  X6 mají rovněž jednu 
generační obměnu za sebou. Nyní přišla 
řada i na populární X1. 

Malý crossover patřil od svého uvedení 
mezi jednoznačné bestsellery celé bavor-
ské stáje. Navzdory tomu, že se vyrábí už 
více než šest let, stále se velmi dobře pro-
dává – celkové prodeje výrazně přesáhly 
hranici 700 tisíc kusů. Každá změna je 
v  takovém případě velmi citlivá. Ale po-
vedla se. 

Už první generace modelu 
BMW X1, která se poprvé 
předvedla světu na pařížském 
autosalonu v roce 2008, beze 
zbytku splňovala to, co fanoušci 
od bavorské značky očekávají. 
Kompaktní crossover posta-
vený na podvozkové platformě 
trojkové řady nabízel suverénní 
jízdní vlastnosti a silné motory. 
Díky tomu bylo svezení s nej-
menším „ikskem“ vždy pořád-
ně zábavné. 

Připravil: Martin Kavka

Vůz má nyní mnohem dospělejší 
vzhled, není to žádný přerostlý kom-
bík, ale zmenšený model X5 s  vlastním 
charakteristickým vzezřením. Příď je 
přísnější, jakoby zamračenější, tradiční 
„bavorácké“ ledvinky jsou výraznější a to 
modelu sluší. Z  profilu působí X1 velmi 
dynamicky, jako opravdový sourozenec 
majestátní X5. 

Výraznější změny ve vzhledu se přitom 
příliš nepromítly do rozměrů. Novinka se 
na délku zkrátila o téměř čtyři centimetry 
na stávajících 444 centimetrů, do výš-
ky narostla o  více než pět centimetrů na 
celkových 161 centimetrů a  do šířky pak 
o další dva centimetry na 182 centimetrů. 
Rozvor se zkrátil o devět centimetrů. 

VELKÁ VNITŘNÍ VARIABILITA
Zatímco zvenčí vypadá vůz mohutněji 
a více se blíží vzhledu dalších SAV z Mni-

chova, vevnitř je to dokonalá klasika zná-
má z první generace X1. Zachována samo-
zřejmě zůstala zvýšená pozice sedadel, 
špičkové materiály a  intuitivní ovládání. 
Interiér je příjemný a  mimořádně varia- 
bilní – třeba díky posuvné druhé řadě 
sedadel s elektricky sklopnými opěradly. 

Zcela sklopit lze přitom i opěradlo u se-
dadla spolujezdce, díky čemuž vznikne 
rovný povrch a  je možné převážet až 2,5 
metru dlouhé předměty či sportovní vy-
bavení. Do vozu tak bez problémů nalo-
žíte kolo, potápěčskou výstroj, lyže nebo 
třeba surf. 

Celkově je v  novém BMW X1 více 
místa pro cestující i zavazadla, než tomu 
bylo v  předchozí generaci. Objem za-
vazadlového prostoru, který je možné 
otevřít i  bezdotykově cíleným pohybem 
nohy, dokonce narostl o  celých 85 litrů 
na stávajících 505 litrů. Na zadních se-
dadlech pak je k dispozici 56 centimetrů 
v podélném směru, takže i vyšší pasažéři 
se mohou pohodlně uvelebit na delších 
cestách. 

Pasažéři ocení rovněž změnu v ukotvení 
sedadel, díky čemuž se jim bude do auta 
lépe nastupovat a navíc budou mít i lepší 
výhled na dění okolo. Přední sedačky jsou 
nyní výše o 36 milimetrů, ty zadní dokon-
ce o celých 64 milimetrů. 

POHON PŘEDNÍCH NEBO 
VŠECH KOL
Co se změnilo, je skutečnost, že nová X1 
už není zadokolka, ale dostala pohon 
předních kol. To je cesta, kterou si bavor-
ská automobilka vyzkoušela už u mode-
lů řady 2 – Active Tourer a Grand Tourer. 

Samozřejmě ale stále existuje mož-
nost sáhnout po xDrive, tedy provedení 
s  pohonem všech kol, který mohou mít 
všechny motorizace modelu BMW X1 
s  jednou jedinou výjimkou – kromě zá-
kladního zážehového motoru (18i). Ale 
u  základního vznětového agregátu už 
možnost výběru je. 

Když jsme u  motorů, nová X1 přijíždí 
do showroomů s pěti pohonnými jednot-
kami. Tři jsou benzínové, tři naftové. Zá-
žehový základ je tvořen přeplňovaným 
tříválcem, v  případě všech ostatních jde 
o  dvoulitrové čtyřválce s  přeplňováním. 
Základní benzín 18i disponuje výkonem 
100kW a  220Nm, dvoulitr 20i nabízí 
výkon 144 kW a  točivý moment 220 
Nm. Třetím benzínovým motorem je 
xDrive25i s  vynikajícím výkonem 170 
kW a točivým momentem 350 Nm. 

Diesely začínají u sDrive18d, který po-
skytne 110 kW a 330 Nm, pak následují 
provedení xDrive20d se 140 kW a  400 
Nm a xDrive25d se 170 kW a 450 Nm. 

NOVÉ SYSTÉMY
BMW X1 adoptovalo také nové bezpeč-
nostní a  komfortní systémy. Za zmínku 
stojí třeba head-up displej, který promítá 
důležité informace řidiči přímo do zor-
ného pole. Řidič se tak může zcela kon-
centrovat na řízení a  sledovat ukazatel 
aktuální rychlosti, navigační pokyny, ale 
i  telefonní a  zábavní seznam přímo před 
sebou. Rozptylování během jízdy se tím 
výrazně eliminuje. 

K  větší bezpečnosti přispívají i  další 
volitelné prvky, jako je adaptivní tempo-
mat s funkcí Stop&Go, asistent pro jízdu 
v  koloně, který dokáže zrychlovat až do 
rychlosti 60 km/h, udržet vůz v  pruhu 
a případně i zastavit, dále systém upozor-
ňující na opuštění jízdního pruhu nebo na 
přítomnost chodce před automobilem. 

Nechybí ani parkovací asistent, mul-
timediální systém s  přehledným 6,5pal-
covým displejem nebo internet a  příjem 
digitálního signálu. 

Z profilu 
působí X1 velmi 
dynamicky, 
jako opravdový 
sourozenec
majestátní X5.

NOVINKA
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DO PRAHY MÍŘÍ IKONA LUXUSU: 
ROLLS-ROYCE

Proč je Rolls-Royce tak unikátní? 
Je to proto, že lidé, kteří si tato auta 

kupují, nechtějí jen luxus a  exkluzivitu, 
ale touží po něčem výjimečném. A Rolls- 
-Royce jsou vozy, které lze bez velké nad-
sázky přirovnat k uměleckému dílu. Vyrá-
bějí se s bezkonkurenčním podílem ruční 
práce, s  pozorností ke každému detailu 
a s ohledem na individuální přání zákaz-
níka, ať už jsou tato přání sebevíc excent-
rická. Má lak vozu ladit s odstínem vašich 
kožených polobotek? Chcete mít v  autě 
pocit, jako byste seděli pod rozkvetlou 
třešní? Nic z toho není problém. 

AUTO JAKO 
SMOKING NA MÍRU
Usednete-li do Rolls-Royce, budete v ma-
ximální míře  obklopeni přírodními mate-
riály: dřevem, kůží  nebo třeba hedvábím. 
A  všechny tyto materiály budou zpraco-
vány s tou nejvyšší řemeslnou preciznos-
tí. V  továrně v  Goodwoodu, kde se vozy  
Rolls-Royce vyrábějí, se například celé 
jedno oddělení zabývá zdobením ploch 
vykládáním různobarevnými dřevěnými 
dýhami. Můžete si tak nechat vykouzlit ve 

voze květinové motivy, obrazy krajin na-
příklad s  loveckou tematikou či rodinný 
erb. Každý steh v interiéru je také výsled-
kem ruční práce. A  dokonce i  elegantní 
tenká linka na boku karoserie vzniká pod 
rukou zkušeného specialisty. Lidé, kteří 
v  Goodwoodu pracují, jsou spíše umělci 
než dělníci či řemeslníci. A  právě díky 
tomu jsou automobily Rolls-Royce doko-
nalé a zcela výjimečné.

Společnost  Rolls-Royce 
bude v Praze již brzy  zastou-
pena autorizovaným dea-
lerstvím. Je to dobrá zpráva 
nejen pro milovníky luxusních 
vozů, ale pro celou naši zemi. 
Otevřením dealerství v České 
republice dává společnost  
Rolls-Royce Motor Cars naje-
vo důvěru ve zdejší ekonomiku 
a její vyhlídky. Legendární 
Rolls-Royce je synonymem 
luxusu, a to nejen v oblasti 
automobilismu. Není proto 
náhoda, že o tuto britskou 
ikonu bude v České republice 
pečovat právě CarTec Group. 

Připravila: Ivana Ašenbrenerová 

KDO VŠECHNO JEZDÍ S ROLLS-ROYCEM?
Mezi majiteli Rolls-Royce jsou nejrůznější panovníci mnoha zemí světa: vlastní ho anglická královna Alžběta II., jezdila s ním 
monacká princezna Grace Kellyová, má ho brunejský sultán, řada maharadžů, řecký král Konstantin, perský šáh a další. Rolls-  
-Royce si pořizovaly a  pořizují i  světové celebrity, například John Lennon, Paul McCartney, Peter Sellers, Frank Sinatra, 
Brigitte Bardotová, Barbra Streisandová a mnozí další. V České republice je registrovaných asi 90 vozů a jejich průměrný věk 
je zhruba jedenáct let. 

Oficiálním 
prodejcem vozů 
Rolls-Royce 
se pro Českou 
republiku stala 
společnost 
CarTec Group.

OD JARA PRO ROLLS-ROYCE 
DO PAŘÍŽSKÉ
Vozů značky Rolls-Royce po našich 
ulicích mnoho nejezdí. Spatřit  „bájný 
rolls“ však bude v  České republice od 
příštího roku přece jen snazší. Oficiál-
ním prodejcem  vozů Rolls-Royce se 
pro Českou republiku z rozhodnutí brit-
ského výrobce stala společnost CarTec  
Group. Ta  již  na jaře otevře v  Pařížské 

ulici nový showroom této značky. „Jsem 
přesvědčen o  tom, že v  rozhodování  
Rolls-Royce o přidělení autorizovaného 
dealerství právě nám hrály roli zkuše-
nosti v  segmentu luxusních vozů, které 
jsme nasbírali jakožto  úspěšný dealer 
značky BMW, a  také naše osobní na-
sazení a  způsob, jak věci děláme,“ říká 
k tomu Karel Kadlec, majitel společnosti 
CarTec Group.
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LADIES DAY V CARTEC OLOMOUC: 
ADRENALIN ZA VOLANTEM V RUKOU ŽEN  

Že jsou ženy horší řidičky než 
muži? Mnohokrát vyvrácený 

mýtus! Řidičský um je záležitostí velice 
individuální a  mnohé ženy v  něm roz-
hodně nezaostávají. Přesvědčit se o  tom 
mohl každý, kdo přihlížel akci zvané La-
dies Day pořádané dealerstvím CarTec 
Olomouc na letištní ploše v  Bochoři ne-
daleko Přerova. Ta totiž patřila čistě žen-
skému pokolení a silným vozům BMW. 

Během dne si přítomné dámy mohly 
vyzkoušet a  zdokonalit své řidičské do-
vednosti a  také prověřit veškeré kvality 
vozů BMW v  možných krizových situa- 
cích. Rozlehlý prostor letiště posunul 
radost z  jízdy na zcela jinou úroveň. Na 
letišti čekala na dámy dráha určená pro 
krizové brzdění, slalom mezi kužely a losí 
test. Počáteční nervozitu rychle vystřída-
lo nadšení a  řidičky zapáleně posouvaly 
zdánlivé limity vozů BMW. Skřípění kol 
a  rychlost vozů přímo úměrně stoupaly 
s padajícími obavami a  během momen-
tu se letištní plocha proměnila v  pravou 
závodní dráhu. Jistou „odměnou“ pro 
odvážnější účastnice byla jízda s profesio- 
nálním závodníkem Václavem Janíkem, 
který předvedl všechny kvality svého spe-
ciálně upraveného vozu BMW M3 na si-
mulované závodní dráze. Díky adrenalinu 
vystupňovanému na maximum se jednalo 
o vrchol celého dne. 

Připravila: Petra Škeříková

Základem je 
dobře sedět 
„Základem řádného zvládnutí nepředví-
datelné situace při jízdě je jednoznačně 
správný posed za volantem. Důležité 
je nastavit si sedadlo a volant tak, aby 
ohyby rukou i nohou svíraly otevřený 
úhel. Dále je potřeba myslet na pravidlo 
držení volantu v poloze tři čtvrtě na tři,“ 
instruoval účastnice před startem Robin 
Mazáč, eventový expert.

CARTEC DRIVING 
EXPERIENCE: 
I MUŽI MAJÍ SVÉ 
DNY

Kombinace silných strojů a  něžného 
ženského prvku zafungovala na výbor-
nou, proto bylo jasné, že zájem od řidičů-
-mužů na sebe nenechá dlouho čekat. Na 
své si přišli i  pánové, zákazníci CarTec  
Ostrava a  CarTec Olomouc, kteří byli 
pozváni na jednu z  pravidelných akcí 
konaných v ostravském Centru bezpeč-
né jízdy Libros. 

O  účastníky se staral tým skupiny 
CarTec ve spolupráci s profesionálními 
instruktory. Hlavním cílem akce bylo 
vyzkoušet si své řidičské dovednosti 
a  obratnost a  dynamiku vozů BMW 
v  krizových situacích ve vodě, a  do-
pomoct si tak k  získání větší jistoty za 
volantem. Přítomní pánové prověřili 
svůj um v  několika disciplínách: smyk 
na smykové ploše (vyvolání nečekané-
ho přetáčivého smyku vozidla, jenž si-
muluje jízdu na ledu), aquaplaningová 
vana (simulace zhoršené ovladatelnosti 
vozidla kvůli aquaplaningovému jevu, 
kdy dochází ke ztrátě přilnavosti pneu-
matik k vozovce) a slalom na čas.

CO MAJÍ OBĚ AKCE 
SPOLEČNÉHO? 
Mimo výše uvedené také svobodu za vo-
lantem a možnost „odvázat se“, aniž by 
vám do toho váš protějšek mluvil. Nejen 
proto se zákazníci CarTec mohou už 
nyní těšit na další připravované akce 
v  podobném duchu – CarTec Olomouc 
si totiž na prémiových službách a  péči 
o své zákazníky zakládá!

STALO SE
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ZAZIMUJTE MOTOCYKL. ABY VÁM 
NA JAŘE ZASE DOBŘE SLOUŽIL

V první řadě je nezbytné stroj před 
zimou pořádně umýt a  očistit od 

nánosů bláta, prachu, mušek, odstříknu-
tého maziva ze řetězu apod. Lak pak ošet-
řete voskem, chromované díly a  leštěný 
hliník naleštěte vhodnými přípravky. Ne-
zapomeňte vyčistit a namazat také řetěz. 
Naopak se vyvarujte mazání brzdových 
kotoučů a bubnů. 

SPÍŠE PLNOU NÁDRŽ
Dočerpejte nádrž, experti obecně dopo-
ručují mít nádrž spíše plnou. Motorkáři 
často řeší také výměnu motorového oleje 
– provést ji před zimou, nebo až po ní? Ať 
už se rozhodnete jakkoliv, chybu rozhod-
ně neuděláte. Podstatný je hlavně termín, 
kdy máte s  motorkou přijet na pravidel-
nou prohlídku do svého servisu. V  zimě 
mívají servisy na váš stroj více času a pro-
storu, tak toho využijte. Mohou rovněž 
odhalit případný technický problém, jenž 

by pro vás na jaře mohl znamenat opož-
děný start do nové sezony. 

Přes zimu odstavte motorku na hlavní 
stojan, pokud jej nemá, tak zhruba jednou 
za měsíc s  mašinou pohněte, abyste roz-
ložili zatížení pneumatik. Tlak v gumách 
ostatně hlídejte, aby měl hodnoty přede-
psané výrobcem. Pneumatiky je možné 
před dlouhodobým odstavením přehustit, 
ovšem nepřežeňte to – maximálně o  0,5 
atmosféry. Počítejte přitom s přirozeným 
únikem vzduchu z  pneumatik během 
zimního stání. 

DBEJTE NA AKUMULÁTOR
Akumulátor od motocyklu odpojte 
a  uskladněte na místě s  malým kolísá-
ním teploty – zhruba v rozsahu od sedmi 
do patnácti stupňů Celsia. V  žádném 
případě nesmíte vystavit baterii mrazu, 
nabíjejte ji zhruba po třech týdnech. Při 

Připravil: Martin Kavka

Blíží se doba podzimních 
a zimních plískanic, které vám 
už neumožní osedlat moto-
cykl. Až využijete letošní po-
slední hezké dny, nastane čas 
postarat se o mašinu tak, aby 
zimu přečkala v co nejlepším 
stavu. Jak na to? 

Zimní pauza
je ideální doba 
pro servisní 
prohlídku. 

Zvýhodněný zimní servis v Ostravě
Jako každý rok i letos připravuje ostravský CarTec zvýhodněnou servisní akci pro 
majitele motocyklů BMW. Od listopadu až do konce února budou moci přivézt své 
stroje s modrobílou vrtulí ve znaku na prohlídku, aby měli během zimních měsíců 
klid a byli připraveni vyrazit na silnice s prvním jarními slunečními paprsky. 

Samozřejmostí jsou ale i další služby, které dlouhodobě nabízí BMW Motorrad. 
Například prodej originálních náhradních dílů, příslušenství nebo zajímavých 
oděvů či doplňků z kolekce bavorské značky. Během dlouhých zimních večerů se 
vyplatí prolistovat si kompletní katalog BMW Motorrad a z rozsáhlé nabídky si 
vybrat, čím dovybavit svou motorku na další sezonu. 

I v zimním období pokračuje prodej nových i ojetých strojů BMW, které pocházejí 
výhradně od stálých zákazníků společnosti CarTec. Zájemci o starší motocykly 
tak mají vždy jistotu, že získají stroj s kompletní servisní historií a prověřeným 
provozem. 

Pokud je pro vás motorka nezbytností i v zimním období, můžete využít další 
ostravskou nabídku – možnost zapůjčit si náhradní motocykl během doby, kdy je 
váš stroj v péči servisních techniků a mechaniků. Širokou nabídku služeb oddělení 
motocyklů v CarTec Ostrava doplňují samozřejmě i záruční a pozáruční servis 
a opravy. 

Informace o akcích
Veškeré informace o chystaných prodejních a servisních akcích najdete na 
našich webových stránkách – stačí zadat: moto.cartecgroup.com. 

nesprávné údržbě akumulátor nevratně 
poškodíte a  ztratí svou kapacitu. Pokud 
máte moderní nabíječky s  udržovacími 
cykly, využijte je pro dobíjení. 

U  motorů s  vodním chlazením se 
přesvědčte, že je kapalina odolná proti 

mrazu. Nechte si chladicí kapalinu buď 
vyměnit (standardní interval jsou dva 
roky) nebo si ji prověřte v servisu. Běžně 
užívaná kapalina má bod tuhnutí při tep-
lotě pětadvaceti stupňů Celsia pod nulou. 
Důležité je také zkontrolovat brzdovou 
kapalinu – tu je potřeba měnit každé dva 
roky, ideálně v rámci pravidelných servis-
ních prohlídek. 

Jakmile budete mít všechny úkony za 
sebou, je vhodné ucpat výfuky a motocykl 
nakonec zakrýt prodyšnou plachtou, kte-
rá nezachytává vlhkost. Nicméně zimní 
pauzu můžete rovněž využít k  montá-
ži vybraného příslušenství, například 
různých přídavných světel, některých 
ochranných prvků apod. 

ZIMNÍ VYJÍŽĎKA

Pokud vás hezké zimní počasí přece jen zláká, abyste si na dvou kolech vyrazili ven, 
je mytí motorky ještě důležitější. Silnice totiž bývají prosolené a motorku je proto 
nutné umýt po každé vyjížďce, a to i tehdy, když je suchá. Nalepená sůl působí silně 
korozivně i s pouhou vzdušnou vlhkostí. 



PŘIPRAVTE SE NA ZIMU!

Především zima spojená s  ne-
přízní počasí bývá pro auto-

mobily a  jejich techniku zatěžkávací 
zkouškou. Pokud se však na ni řidiči 
v  předstihu připraví, jejich automo-
bil se jim odvděčí spolehlivým fun-
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Akční ceny 
na stěrače 
i kola
Pro zákazníky je rovněž připraven 
speciální zimní balíček obsahující 
teleskopickou škrabku, rozmrazovač 
skel, vodu do ostřikovačů a poukázku na 
desetiprocentní slevu na stěrače. Ceno-
vě zvýhodněné jsou všechny produkty 
a celý balíček vyjde na 599 Kč vč. DPH. 

V termínu do 1. 11. 2015 měli zákaz-
níci olomouckého CarTecu možnost 
nakoupit kompletní sadu zimních kol za 
zvýhodněnou cenu s 10% slevou, akční 
cena na skladové zimní sady kol však 
pokračuje i po prvním listopadu. Až do 
vyprodání skladových zásob mají nyní 
zákazníci u těchto produktů slevu ve 
výši 5 %.

Připravil: Jan Dvořák

Společnost CarTec Olomouc 
přichází před letošní zimní 
sezonou opět se speciální na-
bídkou služeb i produktů, díky 
nimž zima řidiče rozhodně 
nezaskočí.

SLUŽBY

gováním. Stejně jako další pobočky 
společnosti CarTec Group má i  olo-  
moucký CarTec na letošní zimní se-
zonu připraveno několik zajímavých 
akcí. Jde především o  zimní pro-
hlídky programu COMFORT, které 
mají dva stupně. Základní prohlídka 
COMFORT obsahuje kontrolu stavu 
kapalin, podvozku a  pneumatik plus 
seřízení světlometů a  stojí 550 Kč 
vč. DPH. Program COMFORT Plus 
sestává z  kontroly stavu provozních 
kapalin, pneumatik, stěračů a  ostřiko-
vačů, brzd, hnacího řemene, tlumičů, 
inspekce zavěšení kol, tlumičů a  kom-
ponentů řízení. Společnost CarTec ji 
nyní nabízí za 700 Kč vč. DPH.

CarTec 
Olomouc nabízí 
před zimní 
sezonou mnoho 
služeb i produktů 
se speciálními 
slevami.

CESTUJTE 
KOMFORTNĚ

BMW není jen značkou automobilů, 
jedná se rovněž o  životní styl. Kolekce 
BMW Lifestyle v  sobě spojuje funkč-
nost předmětů s  jejich jedinečným de-
signem odvozeným ze světa automobilů 
této značky. Lifestylová kolekce BMW 
obsahuje stovky produktů od automo-
bilových doplňků, oblečení, zavazadel, 
módních doplňků, jako jsou například 
brýle anebo hodinky, až po stylové ná-
dobí či užitečné technické vychytávky.

Součástí BMW Lifestyle Collection je 
rovněž systém Travel & Comfort slou-
žící pro uchycení různých věcí za před-
ními sedadly. Funguje velice jednoduše 
a jeho montáž zabere pouze pár vteřin. 
Jedna z jeho částí – základna – se umís-
tí do sloupků opěrky hlavy, k  ní se pak 
montuje nejrůznější příslušenství jako 
například ramínko, sklápěcí stolek nebo 
univerzální hák. Právě systém Travel & 
Comfort je nyní v  olomoucké pobočce 
nabízen s akční 10% slevou.
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Pro společnost CarTec Group 
patří servis, hned vedle prode-

je nových aut, mezi její stěžejní služby. 
Každá z  jejích poboček působících na 
území České republiky nabízí svým zá-
kazníkům trochu jiné spektrum služeb, 
společným jmenovatelem servisních slu-
žeb je však orientace na každého zákaz-
níka a  vždy dobře odvedená práce. Aby 
jednotlivá servisní střediska držela krok 
s  rychlým technologickým postupem, 
společnost CarTec Group pravidelně 
vybavuje své pobočky nejnovějším tech-
nickým zázemím tak, aby kvalita servisu 
odpovídala představám klientů a  záro-
veň vysokým standardům značky BMW. 

Práci odvedenou v  autorizovaném 
servisu zákazník pozná již na první 
pohled. Přidanou hodnotou v  případě 
značkových servisů CarTec je vstříc-
nost, rychlost a snaha o co nejosobnější 
přístup ke každému zákazníkovi a  jeho 
požadavku. 

CO JE NOVÉHO?
Ostravská pobočka společnosti CarTec 
Group právě přichází s  několika novin-
kami, které by kvalitu jejích servisních 
služeb měly ještě o  něco zvýšit. Jde pře-
devším o  nový systém servisních objed-
návek vyřizovaných on-line. Každému 
zákazníkovi od nynějška postačí k objed-
nání do servisu vyplnit pouze kontaktní 
formulář, na základě kterého bude přímo 
kontaktován asistentkou servisu. Protože 
jsou si v CarTecu v Ostravě vědomi toho, 
že základem dobrých kontaktů je osobní 
přístup, zákazníci mají rovněž prostřed-
nictvím formuláře možnost obrátit se na 
jimi vybraného servisního technika.

VÝHODA KVALITNÍHO ZÁZEMÍ
Ostravská pobočka společ-
nosti CarTec Group vychází 
vstříc požadavkům zájemců 
o koupi nového vozu a všem 
zákazníkům poskytuje prvo-
třídní servis.

Připravil: Jan Dvořák

„Zakládáme si na přístupu k zákazníkovi 
a individualitě,“ říká Martin Pařil, vedoucí servisu 
CarTec Ostrava

Jak dlouho trvá, než řidiče po objednání 
ve vašem servisu „odbavíte“?
Jelikož se zpravidla jedná o havarované 
vozidlo dotažené odtahovou služ-
bou, v drtivé většině případů dochází 
k okamžitému příjmu vozidla nad plán 
servisu. Příjem tedy proběhne hned, 
jakmile vozidlo doveze odtahová služba. 
Odhadne se předběžná cena, předběžný 
termín dokončení, upřesní se pojišťovna, 
která bude opravu platit, a v případě, 
že nejsme smluvním partnerem dané 
pojišťovny, hned zajistíme likvidáto-
ra, který do dvou dnů provede první 
prohlídku vozidla a schválí jeho opravu. 
Pokud jde o menší poškození a vozidlo 
je pojízdné, pak se dohodne řádný ter-

mín se zákazníkem, který jsme zpravidla 
schopni nabídnout do pěti pracovních 
dnů, a v daný moment už je možné 
předobjednat některé díly, které jsou 
zjevně na výměnu. Tím je možné finální 
opravu zkrátit i o několik dnů.

Co se týče servisních služeb, využíváte 
výhody, že chybějící díl seženete v jiném 
dealerství CarTecu? 
Je to jedna z variant, která se dá využít, 
a dokážeme i tímto způsobem pracovat. 
Při opravách po havárii však většinou 
není tento způsob nutný. Všechny díly se 
objednají před tím, než se vozidlo veze 
do lakovny, a tak je dostatek času na to, 
aby veškeré potřebné díly k opravě dora-
zily před jeho návratem z lakovny.

Kolik servisních zaměstnanců je denně ve 
vašem servisu v permanenci?
V dílně je šest mechaniků, které řídí mi-
str dílny, tři servisní technici a vedoucí 
servisu. Aktuálně se chystáme rozšířit 
kolektiv o další kolegy, protože práce 
neustále přibývá.

Mnoho řidičů stále dává před autorizo-
vaným servisem přednost lacinějším, ale 
méně kvalitním alternativám. Jaké je 
nebezpečí takovéhoto postupu, před čím 
byste varoval? 
Jedno z hlavních nebezpečí je dodr-
žování technologických postupů při 
opravách. Neautorizované servisy 
nemají k postupům přístup, tudíž je 
malá šance, že dokážou vozidlo opravit 
přesně tak, aby vše bylo v souladu s bez-

pečností, dodržením postupů a také aby 
byla zachována funkčnost všech prvků 
pro další provoz opraveného vozidla. 
Znám spoustu případů, kdy se vozidlo 
v nezávislých servisech opraví jen na 
pohled a pod nárazníky a měněnými po-
hledovými komponenty jsou poškozené 
nevyměněné díly, přilepené úchyty a ne-
vhodně umístěné kabeláže. Na pohled 
nic nepoznáte, ale při další nešťastné 
události může takové pochybení ovlivnit 
i bezpečnost posádky. Ze zkušenosti 
vím i to, že si některé servisy zaúčtují 
práce a materiály, které ve výsledku při 
opravě na daném vozidle ani nepoužily. 
Další s tím spojené riziko může být 
i zpochybnění faktury za opravu danou 
pojišťovnou, a pak může dojít k požadav-
ku úhrady po klientovi ze strany daného 
opravce, který odmítne bez zaplacení 
vozidlo vydat.

Jakým způsobem se ve vašem dealerství 
snažíte navázat vztah s klienty tak, aby se 
vraceli k vám a neodcházeli jinam? 
Zakládáme si na přístupu k zákazníkovi 
a individualitě. Včas ho informujeme 
o případných komplikacích, které mo-
hou při opravách vzniknout, a společně 
hledáme řešení problému. Zákazník ve 
finále hodnotí celkový výsledek, který 
ovlivňuje hodně aspektů nejen ohledně 
převzetí vozu nebo předání vozu, ale 
i průběhu opravy, případně poservisní 
služby. V globálním výsledku se snažíme 
dodržet motto CarTecu: „Proveď vše 
bezchybně napoprvé k maximální 
spokojenosti zákazníka.“

Martin Pařil, vedoucí servisu 
CarTec Group Ostrava

Další velkou novinkou je možnost 
servisu automobilů BMW využíva-
jících nejnovějších technologií, tedy 
vozů BMW i.. Přestože upgrade servis-
ního zařízení byl právě v případě elek-
tromobilů velice nákladný, servis je 
plně připraven v  rámci služeb BMW 
i  Mobility poskytnout rovněž  majite-
lům elektromobilů BMW odpovídající 
servisní zázemí.

Pro své zákazníky si ostravský Car-
Tec připravili i  další službu, která šetří 
především čas. Jde o  on-line katalog 
náhradních dílů značky, v němž zájem-
ce zjistí nejenom cenu požadovaného 
dílu, ale také například jeho dostupnost. 
V  tomto katalogu jsou zahrnuty ná-
hradní díly i  všechny ostatní předměty 
včetně širokého příslušenství. Stačí se 
pouze přihlásit a zadat model vozu ane-
bo VIN. 

„Znám 
spoustu 
případů, kdy 
se vozidlo
v nezávislých 
servisech 
opraví jen na 
pohled.“
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VÝCHOVA ŘIDIČŮ 
V ČECHÁCH

Přímo alarmující zprávu zveřejnilo ne-
dávno německé Spolkové ministerstvo 
pro rodinu, seniory, ženy a mládež. Z je-
jího výzkumu vyplynulo, že ze čtyř a půl 
tisíce testovaných dětí ve věku nad čtyři 
roky má naprostá většina z  nich potíže 
se základními motorickými funkcemi 
a  celých třicet procent dětí z  tohoto 

počtu neumí vůbec držet rovnováhu! 
Řešení tohoto problému je jednodu-
ché – jízda na kole. Právě tato aktivita 
u  dětí dané schopnosti rozvíjí lépe než 
kterákoli jiná činnost. Odrážedlo bez 
pomocných koleček a  později i  jízdní 
kolo klade na děti stejné balanční poža-
davky. BMW však přišlo s  inovativním 
řešení dva v  jednom. Vyvinulo odrá-
žedlo a kolo v jednom tak, aby dopravní 
prostředek mohl růst spolu s  dítětem. 
BMW Kidsbike může posloužit k výuce 
rovnováhy na odstrkovadle, a  když si ji 
dítě osvojí, k rámu se jednoduše připev-
ní pedály s řetězem. BMW Kidsbike se 
vyrábí v modré, oranžové a červené bar-
vě rámu, váží bez pedálů a  řetězu 6 kg  
(8 kg s  nimi), výška rámu je 36 cm 
a  výška sedla je nastavitelná v  rozsahu  
38–46 cm. Součástí balení je kromě 
plastových pedálů a  řetězu také dětská 
přilba, brašna a síťka na řídítka.

Připravil: Jan Dvořák

LIFESTYLE

...ne, nemusí to být skutečné 
auto! V nabídce produktů řady 
BMW Lifestyle se dají najít 
stovky předmětů vhodných 
jako originální vánoční dárek. 
Milovníky značky určitě 
potěší.

POD STROMEČEK: BMW

Krása ležící v detailu
Písmeno „M“ patří v souvislosti se značkou BMW její závodní divizi Motorsport. Ta 
nejenom dělá z vynikajících aut vynikající auta závodní, ale obligátní „emko“ s triko-
lorou se objevuje na mnoha dalších produktech, které fanoušci značky rádi kupují 
a používají. Jedním z nich jsou i náramkové hodinky BMW M Carbon Chrono. Mají 
pouzdro vyrobené z broušené oceli kryté sklíčkem z vysoce odolného minerálního 
skla. Jejich ciferník je vyroben z karbonu, se kterým barevně kontrastují červené 
ručky a detail korunky. Červené motivy vévodí i černému pásku vyrobenému z pravé 
kůže. Hodinky BMW M Carbon Chrono pohání švýcarský strojek Ronda, jsou 
vodotěsné do deseti atmosfér a dodávají se ve vkusném vánočním boxu.

BUDOUCNOST NA VYSÍLAČKU

Když v roce 2009 automobilka BMW ve frank-
furtském autosalonu představila světu svůj 
koncept sportovního plug-in hybridu s  názvem 
BMW Concept Vision Efficient Dynamics, 
věděla, že stojí u  zrodu něčeho úplně nového. 
Právě tento koncept stál na počátku zcela nové 
řady automobilů BMW, před jejichž číselným 
označením stojí malé „i“. V  roce 2013 se právě 
z  tohoto konceptu narodilo BMW i8 poháně-
né ve spolupráci elektromotoru s  tříválcovým 
benzinovým motorem. Už během prvního roku 

prodeje se „i osmiček“ prodalo téměř dva tisíce kusů a další čtyři tisíce k tomu jen 
během letošního roku! Převážná většina z nich v USA, Anglii a Německu. Poctou 
tomuto konceptu je model v měřítku 1:14 BMW Vision Efficient Dynamics na radi-
ové ovládání. Autíčko má přední světla vyrobená z LED diod, má modře osvětlené 
i přední ledvinky chladiče, dosahuje maximální rychlosti až 12 km/h a dosah rádia 
je přibližně třicet metrů. Dobíjecí baterie umožňují modelu jezdit přibližně pěta-
dvacet minut na jedno nabití. Interiér je zpracován do posledního detailu, auto má 
i  několik jedinečných technických řešení, jako například skutečný diferenciál na 
zadní nápravě, který zamezuje prokluzování kol. Dálkové radiové ovládání dovolu-
je i režim řízení tří těchto aut v jednu chvíli.

Kompletní nabídku doplňků BMW 
Lifestyle najdete v internetovém 
obchodě na adrese www.bmw-lifestyle.cz.
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+420 597 499 273
jurcova@bmwcartec.cz

Klára Paprskářová
Recepce
+420 597 499 201
recepce@bmwcartec.cz

CARTEC OLOMOUC 
Pavel Vrkoč
Výkonný ředitel
+420 584 101 201
+420 737 286 589
vrkoc@bmwcartec.cz

Ing. Jaroslav Jílek
Aftersales manažer
+420 584 101 203
+420 737 286 587
jilek@cartecolomouc.cz

Jozef Čop 
Prodej nových vozů
+420 584 101 222
+420 739 245 082
cop@cartecolomouc.cz

Tomáš Lach
Prodej nových vozů
+420 584 101 224
+420 605 203 950
lach@cartecolomouc.cz

Petr Vlach
Disponent
+420 739 245 077
vlach@cartecolomouc.cz

Bc. Pavla Hluštíková
Asistentka prodeje
+420 584 101 202
+420 739 602 967
hlustikova@cartecolomouc.cz

Jiří Hradil
Servis
+420 584 101 211
+420 739 245 079
hradil@cartecolomouc.cz

Rostislav Seitl
Servis
+420 584 101 212
+420 736 167 360
seitl@cartecolomouc.cz

Danuše Šafaříková
Asistentka servisu
+420 584 101 210
+420 739 245 078
safarikova@cartecolomouc.cz

Jaroslav Samek
Mistr dílny
+420 584 101 213
+420 739 245 080
samek@cartecolomouc.cz

Jana Čížková
Vedoucí skladu
+420 584 101 215
+420 739 245 081
cizkova@cartecolomouc.cz

Tomáš Rolný
Prodej náhradních dílů
+420 584 101 216
+420 739 245 081
rolny@cartecolomouc.cz

Ing. Lucie Kocmánková
Marketing
+420 584 101 205
+420 737 370 589
kocmankova@cartecolomouc.cz

Radek Svěrák
Prodej nových vozů
+420 584 101 223
+420 737 286 586 
sverak@cartecolomouc.cz

Bc. Ivona Zdráhalová
Prodej nových vozů
+420 584 101 200
+420 731 544 471
zdrahalova@cartecolomouc.z

Veronika Lehnertová
Recepce
+420 584 101 200
lehnertova@cartecolomouc.cz

Mgr. Robin Mazáč
Marketing
+420 597 499 200
mazac@bmwcartec.cz



Jan Jakubec
Výkonný ředitel
+420 226 889 030
+420 602 336 066
jakubec@cartecpraha.cz

Petr Šafránek
Prodej nových vozů
+420 226 889 034
+420 739 453 009
safranek@cartecpraha.cz

Ing. Jindřich Ježdík
Prodej nových vozů
+420 226 889 032
+420 604 161 122
jezdik@cartecpraha.cz

Miloš Janák
Prodej nových vozů
+420 226 889 035
+420 739 453 007
janak@cartecpraha.cz

Ondřej Řezníček
Product Genius
+420 226 889 011
reznicek@cartecpraha.cz

Ing. Hana Jelínková
Controlling manager
Marketing
+420 226 889 011
jelinkova@cartecpraha.cz

Magdaléna Patoková
Asistentka prodeje
+420 226 889 031
+420 739 453 003
patokova@cartecpraha.cz

Rostislav Medek
Prodej Premium Selection
+420 226 889 036
+420 739 453 008
medek@cartecpraha.cz

Jiří Hartman
Prodej Premium Selection
+420 226 889 037
+420 739 453 010
hartman@cartecpraha.cz

Tomáš Němeček
Aftersales manažer
+420 739 453 002
nemecek@cartecpraha.cz

Jiří Beran
Garanční technik
+420 739 453 005
beran@cartecpraha.cz

Petr Sláma
Servis
+420 226 889 023
slama@cartecpraha.cz

Ing. Tomáš Vaněk
Servis
+420 226 889 011
tvanek@cartecpraha.cz

Jakub Rupert
Servis
+420 226 889 022
rupert@cartecpraha.cz

Marianna Hucíková
Asistentka servisu
+420 226 889 012
lucka@cartecpraha.cz

Kristýna Růžičková
Servis
+420 226 889 023
ruzickova@cartecpraha.cz

Pavel Kořínek
Vedoucí skladu
+420 606 484 931
korinek@cartecpraha.cz

Václav Cvejn
Prodej náhradních dílů
+420 226 889 041
cvejn@cartecpraha.cz

Miloš Jandáček
Prodej náhradních dílů
+420 602 259 528
jandacek@cartecpraha.cz

Tereza Kupková
Lifestyle Shop
+420 226 889 011
kupkova@cartecpraha.cz

19

CARTEC NEWS

CARTEC PRAHA 

Filip Urban
Prodej nových vozů
+420 730 845 758
urban@cartecpraha.cz

Václav Posířil
Disponent
+420 739 453 012
posiril@cartecpraha.cz

Jana Zelenková
Asistentka prodeje
+420 226 889 031
+420 731 420 912
zelenkova@cartecpraha.cz

Tomáš Matějka
Servis
+420 226 889 021
matejka@cartecpraha.cz

Petr Šolín
Servis
+420 226 889 023
solin@cartecpraha.cz

Petra Šovčíková
Asistentka servisu
+420 226 889 011
sovcikova@cartecpraha.cz

Mgr. Lucie Sobolová
Asistentka servisu
+420 226 889 012
sobolova@cartecpraha.cz

Jan Suchánek
Disponent
+420 732 109 349
suchanek@cartecpraha.cz

Martin Hnyk
Marketing
+420 721 509 228
hnyk@cartecpraha.cz

David Jančí
Prodej náhradních dílů
+420 226 889 041
+420 739 453 014
janci@cartecpraha.cz

David Hnídek
Prodej nových vozů
+420 604 533 533
hnidek@cartecpraha.cz

Robert Kirchner
Prodej nových vozů
+420 736 518 085
kirchner@cartecpraha.cz

CARTEC LIBEREC
Pavel Svoboda
Výkonný ředitel
+420 736 182 448
svoboda@bmwliberec.cz

Jana Dušková
Marketing
+420 734 418 587
duskova@bmwliberec.cz

Michal Hencl
Aftersales manažer
+420 734 418 588
hencl@bmwliberec.cz

Marek Franc
Servis
+420 734 418 589
franc@bmwliberec.cz

Karel Sejkora
Servis
+420 734 418 586
sejkora@bmwliberec.cz

Jiří Zavřel
Mistr dílny
+420 734 418 585
zavrel@bmwliberec.cz

Kateřina Müllerová
Asistentka servisu
+420 731 437 239
mullerova@bmwliberec.cz

Martin Špic
Prodej náhradních dílů
+420 733 621 307
spic@bmwliberec.cz

David Hruška
Prodej nových vozů
+420 734 418 590
hruska@bmwliberec.cz

Petr Vavruška
Prodej nových vozů
+420 734 418 591
vavruska@bmwliberec.cz

Filip Špic
Asistent prodeje
+420 730 521 393
f.spic@bmwliberec.cz

Lenka Košková
Disponent
+420 731 540 184
koskova@bmwliberec.cz

Hana Strnadová
Recepce
+420 734 418 584
strnadova@bmwliberec.cz

Marek Lichý
Vedoucí skladu
+420 603 207 024
lichy@bmwliberec.cz

Martin Dušek
Prodejce ojetých vozů
+420 731 493 399
dusek@bmwliberec.cz

Miroslav Sedláček
Disponent servisu
+420 739 453 006
msedlacek@cartecpraha.cz



KONTAKTY20

CARTEC NEWS

CarTec News | Ročník II., vydání 3/2015 | Vydavatel: CarTec Group, s. r. o., Vítkovická 3246/1A, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
tel.: +420 597 499 200 | fax: +420 597 490 018 | e-mail: bmw@bmwcartec.cz | www.bmwcartec.cz

Produkce a grafické zpracování: Corporate Publishing, s. r. o., U Golfu 565, 109 00 Praha 10 | www.copu.cz | Redakce: Martin Kavka, Jan Dvořák, 
Ivana Ašenbrenerová, Petra Škeříková | Client service manager: Markéta Klimentová | Jazykové korektury: Andrea Tomešová

Foto: archiv CarTec Group, s. r. o., by Ryszard Perzynski, BMW Group | Tisk: TNM Print | Registrace MK ČR 21707 | Volně neprodejné

OSTRAVA
CarTec Group, s. r. o. 
Vítkovická 3249/1A
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
tel.: +420 597 499 200
fax: +420 597 490 018
e-mail: bmw@bmwcartec.cz
www.bmwcartec.cz

asistenční služba NONSTOP 
+420 222 803 447 

LIBEREC
CarTec Liberec, s. r. o.
Obchodní zóna Sever
Obchodní 622
460 01 Liberec 11
tel.: + 420 734 418 584
e-mail: bmw@bmwliberec.cz
www.bmwliberec.cz

PRAHA
CarTec Praha, s. r. o. 
Průběžná 80 
100 00 Praha 10 
tel.: +420 226 889 011 
fax: +420 226 889 055 
e-mail: bmw@cartecpraha.cz   
www.cartecpraha.cz   

pomoc na silnici – servisní vůz:  
pondělí–neděle 7.00–19.00 hod. 
+420 605 389 750 

OLOMOUC
CarTec Olomouc, s. r. o.  
Tovární 1297/1B 
779 00 Olomouc 
tel.: +420 584 101 200 
fax: +420 584 101 267
e-mail: bmw@cartecolomouc.cz
www.cartecolomouc.cz

asistenční služba NONSTOP 
+420 222 803 447
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