
04 08 10Noviny
společnosti
CarTec Group, s. r. o.
Číslo 01-2016
www.cartecgroup.com

VLADIMÍR 518: JÍZDA V BMW 
JE UMĚLECKÝ ZÁŽITEK
Vyprodává sály, kreslí komiksy, 
ilustruje knihy.  Hvězda české-
ho rapu a všestranný umělec 
Vladimír 518 zaznamenává 
úspěchy, kam se podívá. Už 
řadu let je ale také velkým 
milovníkem BMW a amba-
sadorem společnosti CarTec 
Praha. O autech, hudbě a jeho 
milovaných sedmičkách si 
s ním při jedné z jeho návštěv 
v pražském dealerství poví-
dal Honza Jakubec, výkonný 
ředitel CarTec Praha. 

Vláďo, jak ses dostal ke 
CarTecu?

Bylo to tou nejkrásnější možnou ces-
tou, přes kulturu. Poprvé jsme se setkali 
před třemi lety v  rámci karlovarského 
filmového festivalu. Spojení filmu, Císař-
ských lázní, kde se konala CarTec Fes-
tival party, a  BMW pro mě byla vysoce 
třeskutá kombinace. Tehdy jsem dostal 
příležitost vyzkoušet BMW i8 a  to byl 
fantastický zážitek. Od té doby už jsme 
v kontaktu stále.

To máš pravdu, aktuálně řídíš BMW 
435i Gran Coupé. Proč sis vybral 
zrovna tento vůz?
Vyhovuje mi svým designem a  rozmě-
ry. O  autech primárně přemýšlím jako 
o vztahu těla a stroje. Některá mi přijdou 
malá, jiná zase předimenzovaná. Model 

Rolls-Royce
Fenomenální Rolls-Royce v Praze.

MNICHOV – město 
piva, surfařů a BMW
Metropole Bavorska dozajista patří 
do cestovatelského deníčku každého 
fanouška BMW. 

Nové BMW 
M2 Coupé
BMW M2 Coupé je důstojný po-
kračovatel dlouhé tradice produkce 
těch nejlepších vysokovýkonných 
kompaktních automobilů. 

CARTEC NEWS

435 je pro mě v  tomto ohledu nejdoko-
nalejší.

Odkdy máš řidičský průkaz? Jako 
většina z nás od 18 let?
Ne, u  mě je to přesně naopak. Vyrostl 
jsem v  intelektuálním prostředí, kde 
jsme zastávali názor, že v  Praze není 
nutné jezdit autem, protože je jich ve 
městě hodně. Auta se mi vždycky líbila 
a zajímala mě, ale do svých 29 let jsem 
ho nepotřeboval. Jenže pak přišlo obdo-
bí, kdy jsem měl víc a víc koncertování, 
a hlavně jsem ztratil soukromí. Čím dál 
víc lidí mě poznávalo v  tramvaji a  já 
jsem přišel o pocit soukromí. Před osmi 
lety jsem si tedy udělal řidičák a  od té 
doby jsem z auta nevylezl. Z extrému do 
extrému.

Připravil: Jan Jakubec
Foto: Jan Vágner

Pokračování na straně 2

Už i BMW má svou třístov-
ku – motorku pro začínající 
jezdce, na které se ale doká-
žou vyřádit i hodně zkušení 
borci. „Bavorák“ v úvodu 
letošního roku představil 
nový stroj G 310 R, který má 
vše, co má model v segmen-
tu vyhrazeném především 
pro mladé motorkáře mít. 

BMW G 310 R: 
Malá velká 
mašina nejen 
pro začátečníky

BMW X1: Jak 
jezdí u nás 
doma
Druhá generace praktického a zároveň 
sportovního vozu BMW X1 je nejen 
svými motorickými vlastnostmi typic-
kým vozem mnichovské značky. Své 
zkušenosti za volantem nového SUV 
nám přiblížil produktový specialista 
Tomáš Bok ze společnosti CarTec 
Group.

Více na straně 12

Více na straně 7
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AHOJ!
te, že v poslední době to slýchám i doma. 
Jenže nějak to mně ani klukům nedá.

Proto budeme dál stavět a rekonstru-
ovat showroomy, abychom vám měli kde 
prodávat a  servisovat vaše auta. Držte 
nám palce. Cíl alias pevnina je ještě da-
leko. 

Mějte krásné léto!

Karel Kadlec
majitel společnosti CarTec Group

Takto se zdraví námořníci a  já si to ne-
mohu odpustit, protože právě teď, kdy 
vznikají tyto řádky, spolu s  Honzou Ja-
kubcem a Pavlem Vrkočem plachtím na 
Jadranu. Je to už potřetí a je to skvělý zá-
žitek! Díváme se do dálek k obzoru a čas 
od času si dáme skleničku vína. To se pak 
vymýšlí vize… O našich vizích, které na-
zýváme CarTec 2020, si o  několik strá-
nek dál můžete přečíst ve zbrusu novém 
čísle CarTec News.

Od posledního vydání se staly dvě zá-
sadní věci, které bych rád zmínil. Otevře-
li jsme Rolls-Royce Motor Cars Prague 
a také jsme zvítězili ve výběrovém řízení 
pro další dealerství v Brně. Je pravda, že 
se mě lidé často ptají, proč chceme stále 
růst. Jestli prý nám to už nestačí. A věř-

Potkáte jej v dealerství CarTec Praha, a cokoliv 
klientovi i kolegům na očích uvidí, to splní. Aby ne, 
už od roku 2012 je totiž disponentem, což je velmi 
důležitý post pražského dealerství. Vašek se totiž 
stará o organizaci a provozní záležitosti všech aut, 
tedy od tankování až po to, aby se vysněný vůz dostal 
k novému majiteli v takovém stavu, jak má být. Není 
proto divu, že je neustále v pohybu. Každodenní šum 
ho ale naplňuje, sám říká, že je příliš mladý na to, aby 
jen seděl v kanceláři. Zeptáte-li se na pražský tým, 
nebrání se přirovnání k rodině. „Dohromady skvěle 
fungujeme a to je úžasné,“ dodává. Lásku k BMW 

má už léta, není prý lepší pocit než usedat za volant a usmívat se. Jeho největším 
koníčkem je politika. Úspěšné působení v komunální sféře jej dovedlo až do role 
předsedy politického hnutí. Je pravda, že s jeho organizačními schopnostmi se není 
čemu divit.

Příběh zaměstnance
Usměvavý Václav Posířil

Vzpomeneš si, které bylo tvoje 
první auto?
Naprosto přesně. Dokonce si pamatuji, 
jak se mi přátelé smáli, že jsem bezmála 
do 30 let neřídil a pak si jako první auto 
pořídím BMW 740i E38, což je opravdu 
„žihadlo“ a extáze sama o sobě. Krásná 
klasika, na kterou dodneška rád vzpo-
mínám. Následně jsem si koupil 745i 
E65 a  později opět sedmičkové BMW 
F01. Vždycky jsem měl sedmičky, tahle 
auta jsou moje láska. Jsou to auta, která 
přesně odpovídají mému charakteru, 
pro mě jsou naprostým ideálem.   

Co tě vlastně na autech těší?
Řízení jako takové mám rád se vším, co 
k  němu patří. Dokonce mě baví jezdit 
dlouhé trasy. Kdysi jsem o lásce k autům 
napsal jednu esej. Týkala se toho, že de-
signéři a  vývojáři aut BMW je považují 
za umělecké dílo. Dlouho jsem přemýš-
lel, jak to vlastně mysleli, a  později mi 
došlo, že když jedu bavorákem krajinou, 
užívám si rychlost, pohyb, dynamiku, 
vlastně sedím v  kusu designu. Dalo by 
se říct ve stroji a soše zároveň. Prožívám 
s tím vším naprostou symbiózu, takže je 
to pro mě silný umělecký zážitek. Mohu 
poslouchat hudbu – vlastně muziku pri-
márně poslouchám v autě. 

To je pravda, všiml jsem si, že máš 
v autě spoustu cédéček. Co poslou-
cháš nejraději?
Samozřejmě hodně rap, ale baví mě i fil-
mová hudba, klasika, elektronika. Zají-
má mě hudba jako fenomén, nijak se ve 
svém výběru neohraničuji. Fascinuje 

mě spojení auto, hudba, pohyb, kraji-
na. To si budu užívat vždycky, ve městě 
i mimo něj. Nejraději mám, když můžu 
jet sám a tohle všechno vstřebávat. 

Na túře s PSH jste měli auta od 
CarTecu. Dokážeš říct, kolik kilo-
metrů jste najeli?
Bylo to okolo 15 000 kilometrů, které 
jsme projeli v  pěti autech. Bylo skvělé 
jet v  koloně několika stejných vozů. 
Navíc naše identifikace s  BMW je ne-
skutečně přirozená. Loga BMW jsme 
dávali na cédéčka, aniž bychom se ještě 
znali. Je to pro nás srdcová záležitost. 
V  mnoha textech se o  BMW zmiňuje-
me. 

Máš nějakou oblíbenou cestu? Já 
třeba rád jezdím v létě navečer po 
nábřeží, odkud je krásný výhled na 
Pražský hrad… 
To je pravda, já zase miluju Chotkovu 
zatáčku, když sjíždíš z  Hradčanské na 
Malostranskou. Ať jedu dolů nebo na-
horu, vždycky se otočím od volantu a vi-
dím fantastický pohled do města s těmi 
několika mrakodrapy vzadu. Praha 
jakoby přetéká přes kopec, jako kdyby 
byla nekonečná. Je to vzácný okamžik, 
protože je velmi kratičký. 

Taková momentka za volantem. 
Řekni mi ale ještě: Kdybys měl 
týden pracovat v dealerství CarTec 
Praha, co by tě nejvíc bavilo?
Asi bych si vybral management, strate-
gii. Nejsem typ, který by mohl zalézt do 
dílny a hrabat se v autech, i když mě to 
fascinuje.  

Pokračování z titulní strany
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Vladimír Brož, známý pod přezdívkou 
Vladimír 518, je jedním z nejdéle pů-
sobících rapperů na české hiphopové 
scéně. Vystupuje s uskupením Peneři 
strýčka Homeboye (PSH), samostat-
ně, ale i s dalšími projekty. Věnuje se 
také tvorbě komiksů, knih a ilustrací 
a je vůdčí osobností labelu a naklada-
telství BiggBoss. Je držitelem dvou 
cen Anděl v kategorii Hip-hop a R’n’B. 
Ve své hudební kariéře spolupracoval 
se širokou škálou interpretů, patří 
mezi ně například Tata Bojs, Monkey 
Business, Michael Kocáb, Rytmus, 
Jiří Korn, Tereza Černochová, J.A.R. 
a mnoho dalších.

Vladimír 518
TOP ŽENY ČESKA A CARTEC PRAHA

Slavnostní jedenáctý ročník vyhlášení 
ankety Top ženy Česka 2015 probě-
hl 18. ledna v  pražském Fóru Karlín. 
V  tomto impozantním prostředí si 
mohli návštěvníci prohlédnout zbrusu 
nové modely vozů BMW, které přivezl 

CarTec Praha – BMW řady 7 zářilo 
přímo pod pódiem a  BMW X1 vítalo 
návštěvníky galavečera u vstupu.

Nominace proběhly ve dvou žeb-
říčcích – TOP 25 žen Česka v byznysu 
2015 a nově také TOP 25 žen Česka ve 

veřejné sféře 2015. Nejúspěšnější že-
nou byznysu se stala finanční ředitelka 
Agrofertu Petra Procházková. Titul ví-
tězky v  kategorii veřejná sféra získala 
vrchní státní zástupkyně Lenka Bradá-
čová. V  odborné porotě zasedla napří-
klad Renata Mrázová, Muriel Anton 
nebo Jaroslav Havel. K  slavnostnímu 
vyhlášení, jež moderoval Martin Vese-
lovský, se připojilo i  dealerství CarTec 
Praha, které věnovalo všem 50 finalis-
tkám voucher na zapůjčení libovolného 
vozidla ze stáje BMW. 

CARTEC MÁ RÁD TENIS, 
TO SE VÍ...

Tenisový turnaj vozíčkářů proběhl 6. a 7. února v moderní tenisové hale Vitality 
ve Vendryni u Třince, zúčastnilo se ho 30 hráčů a my jsme u toho nemohli chybět. 
CarTec Group se stal hrdým hlavním partnerem této akce, která patřila do série 
HVM Plasma Tour. Třinecký turnaj uspořádalo sdružení Mladý tenista, a Car-
Tec Group jej nejen podpořil finanční částkou pro samotné uspořádání, ale také 
věnoval ceny pro hráče a pozornost pro účastníky. Těší nás, že turnaj byl hodno-
cen velice kladně, a věříme v jeho rozvoj do dalších let.

Co tě teď vlastně vedle koncertování 
nejvíc zaměstnává?
Dost času mi bere BiggBoss, náš hudeb-
ní label, kde vedle vlastní hudby vydává-
me i projekty dalších interpretů, točíme 
klipy, organizujeme jednotlivé eventy 
i turné, máme vlastní denně updatovaný 
web a  vedle toho všeho i  knižní nakla-
datelství. Pracuju momentálně na dvou 
deskách, několika knihách a pár dalších 
videoklipech. Můj život je zběsilost, 
kterou miluju. A  do toho všeho si hle-
dám čas na svou rodinu a malou dcerku 
Johanku.

Je něco, na co by ses chtěl zeptat ty 
mě?
Rozhodně! Kdy spolu půjdeme na pivo?

STALO SE

CARTEC LIBEREC. BÍLÍ TYGŘI. HOKEJOVÝ TRIUMF.

Hokejový sen se letos splnil libereckým Bílým Tygrům. Je 
za ním čtrnáct let práce v extralize, tvrdá disciplína, ctižá-
dost, správná rozhodnutí vedení a celého realizačního týmu 
a v neposlední řadě dlouholetá podpora sponzorů, ke kte-
rým patří i CarTec Liberec.

Jsme hrdí, že i díky naší pomoci se letos Bílým Tygrům 
podařilo vybojovat tu nejvyšší příčku v extralize. Odměnou 
nám a  všem partnerům byly nezapomenutelné hokejové 
okamžiky, které jsme rádi sdíleli i  s  našimi zákazníky. Vr-

cholem nebylo jen vítězství v  základní části ELH, kdy se 
vůbec poprvé do Liberce dostal Prezidentský pohár, ale 
i  získání Masarykova poháru pro mistry, když Bílí Tygři 
v play-off vybojovali hokejový trůn.

„Věřili jsme, že se to podaří,“ říká spolumajitel firmy Car-
Tec Liberec Marek Rybář. „Liberecký hokej budeme samo-
zřejmě podporovat i v další sezóně a doufáme, že i díky nám 
se podobný hokejový zázrak podaří zopakovat.“
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MALÉ, ALE SAKRA RYCHLÉ:
NOVÉ BMW M2 COUPÉ

Následoval ho slavný model BMW 
M3 (E30). První generace tohoto 

modelu BMW sprintovala na 100 km/h 
za 6,7 s. Maximálka byla v té době neuvě-
řitelných 235 km/h. 

V roce 2011 se představilo BMW řady 
1 M Coupé. Jeho řadový šestiválec měl 
výkon 250 kW a vůz s ním dokázal zrych-
lit z 0 na 100 km/h za 4,9 s. A právě z „M 
jedničky“ vychází BMW M2 Coupé. 

KLASICKÝ M DESIGN 
ZVENKU I ZEVNITŘ
Už na první pohled je jasné, že historické 
sportovní zkušenosti jsou důsledně apliko-
vány a využívány. M design je charakteris-
tický svalnatě vytaženými blatníky (oproti 
sérii o  55 mm širší vpředu a  o  80 mm 
vzadu), rozšířenou zádí se dvěma páry 
koncovek výfuku, otvory na bocích za 
předními koly a ultranízkou spodní hranou 
předního nárazníku s velkými nasávacími 
otvory. Vše korunují devatenáctipalcová 
kovaná kola z lehkých slitin s nezaměnitel-
ným designem s dvojitými paprsky.

Interiér si s  vnějšími dynamickými 
prvky rozhodně nezadá. Tělo v  jakékoli 
jízdní situaci spolehlivě drží sportovní 
sedadla, a nádherně tvarovaný sportovní 

volant přímo vklouzne do ruky. Sportov-
ní atmosféru a  luxus umocňuje bohaté 
použití karbonu, ale také alcantarové 
čalounění s modrým kontrastním proší-
váním.

ZÁKLAD VŠEHO – 
VÝKONNÝ AGREGÁT
Představujeme-li opravdu vysokovýkon-
ný sportovní automobil, je jasné, že mu-
síme velkou pozornost věnovat pohonné 
jednotce, nikoli pouze designu. Dokonce 

Zkušenosti s konstrukcí kom-
paktních vysokovýkonných 
sportovních vozů má automo-
bilka BMW už 43 let. První 
z nich, model BMW 2002, 
zrychloval z 0 na 100 km/h za 
8,9 s a dokázal jet maximální 
rychlostí 212 km/h. Navíc byl 
prvním sériovým německým 
vozem s turbodmychadlem. 
Psal se rok 1973!

Připravil: František Fiala

i  v  době, kdy snad všechny automobilky 
pod tlakem ekologů přecházejí na čtyř-
válce, je pod kapotou M2 samozřejmě 
řadový šestiválec.

Jedná se o  novinku, u  které byly apli-
kovány technologie M TwinPower Turbo. 
Stručné představení: objem 3 litry, výkon 
272 kW při 6500 ot.min-1, točivý moment 
465 Nm. Ten je možné díky funkci Over-
boost krátkodobě zvýšit až na 500 Nm. 

Co se týče konstrukce, agregát má hli-
níkový blok. Přeplňování je realizováno 
jedním dvoukomorovým turbodmycha-
dlem TwinScroll, které je pro co nejrych-
lejší reakce integrováno přímo do výfu-
kových svodů. Jeho součástí je elektricky 
ovládaný obtokový ventil. Nejvíce na-
máhané součástky motoru (písty a  jejich 
horní kroužky, lůžka hlavních ložisek kli-
kového hřídele) vychází konstrukčně ze 
šestiválců úspěšně používaných u modelů 
BMW M3 a  BMW M4. Samozřejmostí 
pro vysokovýkonný agregát je speciální 
systém mazání zvládající větší nároky, jež 
na olej působí. 

Pro vysoký výkon je také zkonstruova-
ný výfukový systém s dvěma páry mohut-
ných koncovek. Systém má aktivně říze-
nou klapku regulující průtok výfukových 
plynů. To má pozitivní dopad nejen na vý-
kon celého agregátu, ale také na nádherný 
zvuk linoucí se z výfuků prakticky v celém 
spektru otáček. 

MANUÁLNÍ I AUTOMATICKÁ 
PŘEVODOVKA
Vysoký výkon přenáší na zadní kola buď 
šestistupňová manuální, nebo dvouspoj-
ková automatická převodovka. Osvědče-
ná manuální převodovka má suchou skříň 
a karbonové synchronizační kroužky. 

Dvouspojková převodovka M DCT 
Drivelogic má hodně speciálních funkcí. 
Nabízí automatický či manuální režim řa-
zení a dále systém Stability Clutch Cont-
rol (SCC), jenž dokáže rozepnout spojky 
při přetáčivosti a tím automobil stabilizo-
vat. Při potřebě maximální akcelerace vy-
užije řidič systém Launch Control. A když 
chce trochu spálit pneumatiky, je efektní 
také režim Smokey Burnout, který umož-
ní protáčení kol v  nízkých rychlostech. 
Opačnou funkcí je pomalá jízda v situaci, 
kdy automobil zastaví a  řidič nemá se-
šlápnutý žádný z pedálů. Využívá se hlav-
ně při parkování. 

ČÍSLA, KTERÁ 
ROZHODNĚ NENUDÍ
Někoho čísla nudí, ale v  tomto případě 
rozhodně klimbat nebudete. Zrychlení 
z 0 na 100 km/h dosáhnete se šestistup-
ňovou manuální převodovkou za 4,5 s. 
Máte-li sedmistupňovou dvouspojkovou 
M DCT, tak jste na stovce ještě o dvě de-
setiny sekundy rychleji. Nejvyšší rychlost 
je elektronicky omezena na 250 km/h, 
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a když máte paket M Driver’s, tak elektro-
nika zasáhne při 270 km/h. 

Psát o  spotřebě je u  supersportů vždy 
tak trochu necudné, ale v  tomto případě 
se to vyplatí.

S převodovkou M DCT činí kombino-
vaná spotřeba jen 7,9 l/100 km a  emise 
CO2 185 g/km. 

Se šestistupňovou manuální převo-
dovkou jsou tyto hodnoty 8,5 l/100 km 
a  kombinované emise CO2: 199 g/km. 
Nutno podotknout, že se nemusíte k do-
sažení těchto hodnot nijak výjimečně 
krotit. 

LADĚNO NA NORDSCHLEIFE 
Slavná severní smyčka na hodně nároč-
ném okruhu Nürburgring také důkladně 
otestovala techniku, kterou BMW M2 
disponuje. Celková koncepce byla vlastně 
převzata ze závodních vozů, a  nese tedy 
značku M. Jedná se o  lehký hliníkový 
podvozek M Sport, aktivní M diferenciál, 
M plovoucí brzdové kotouče či M Dyna-
mic Mode.

Kolega Tomáš Holub testoval 
nové BMW M2 na okruhu 
Catalunya v Barceloně

Přestože je M2 Coupé nejmenší 
z emkové řady, není ochuzeno o žádnou 
z technických vychytávek značky BMW. 
Které z nich byste vyzdvihl?
Určitě M dvojspojkovou 7stupňovou 
převodovku „Drivelogic“. Ta je opravdu 
skvělá. Podvozek, ten stojí také za 
zmínku. V kombinaci s aktivním M 
diferenciálem umožní řidiči M2 opravdu 
velmi sportovní a dynamickou jízdu.
  

Malý není ani kufr. Jak je na tom M2 
s místem pro pasažéry?
Máte pravdu, kufr má 390 litrů, což je 
dostatečné, a s místem pro pasažéry je 
to stejné. Já sám měřím 190 centimetrů 
a cítil jsem se uvnitř vozu velmi pohodlně.
 
BMW M2 je lehčí i cenově dostupnější než 
například M4. Neobáváte se, že se stane 
i díky motorizaci a výbavě pro zákazníky 
oproti ostatním modelům atraktivnější?
M2 klame tělem. Je s převodovkou DCT 
pouze o 17 kilogramů lehčí než M4. Tím 
nechci říct, že je pomalejší. To jsem si na 
vlastní kůži otestoval se svými kolegy na 
okruhu Catalunya v Barceloně a musím 
říct, že to byl parádní zážitek. Prostě 
každý model má své kouzlo a tím pádem 
si najde  i své fanoušky.   
 
Čím je M2 pro fanoušky sportovní jízdy 
zajímavější oproti obdobným konkurenč-
ním značkám?
To je těžké hodnotit. Technika v našich 
vozech je nyní na velmi vysoké úrovni. Ne 
vždy je to pro klienta to hlavní a rozhodne 
se na základě malých detailů, kterých má 
naše M2 určitě mnoho. Já říkám: sto lidí, 
sto chutí. Ale M2 si své fanoušky najde, 
resp. již našla. Na rok 2016 je celosvětově 
vyprodána, a to, myslím, mluví za vše.

Tomáš Holub, 
manažer prodeje nových vozů, 

CarTec Group

Odlehčený a vyztužený hliníkový pod-
vozek se osvědčil již v  modelech BMW 
M3 a M4. Spodní část vozu je pro zvýšení 
tuhosti doplněna výztužnými příčkami 
mezi nápravnicí a prahy vozu. Ve srovná-
ní s klasickým ocelovým řešením se po-  
užitím hliníkových slitin na přední ná-
pravě ušetřilo pět kilogramů. Zadní pěti-
prvková náprava s hliníkovými kovanými 
rameny a náboji je lehčí o tři kilogramy. 
Nápravnice je navíc pevně spojena s ka-
roserií, což je řešení obvyklé u závodních 
vozů. Na vynikajících jízdních vlast-
nostech mají také lví podíl devatenác-
tipalcová kovaná kola z  lehkých slitin 
s rozdílnými rozměry pro přední a zadní 
nápravu.

Potřeby i  odlišně naladěného řidiče 
určitě uspokojí elektrický posilovač řízení 
M Servotronic pracující v jednom z reži-
mů – COMFORT a SPORT/SPORT+.

Milovníky rychlosti, pro které je pri-
márně tento model určen, určitě nadchne 
elektronicky řízený lamelový aktivní M 
diferenciál zajišťující maximální trakci 

Sportovní atmosféru a luxus 
umocňuje bohaté použití karbonu, 
ale také alcantarové čalounění 
s modrým kontrastním prošíváním.
i  stabilitu v  přímém směru. Pracuje se 
svorností od 0 do 100 procent a přizpů-
sobuje se jízdní situaci na základě množ-
ství informací o  úhlu natočení volantu, 
pozici plynového pedálu, tlaku v  brzdo-
vé soustavě, točivém momentu motoru, 
rychlosti otáčení kol a  stáčivosti kolem 
svislé osy vozu. Diferenciál svírá silou 
až 2500 Nm, která je k dispozici během 
pouhých 150 ms. 

To ovšem není všechno. Speciální režim 
M Dynamic Mode (MDM) stabilizačního 
systému DSC umožňuje jezdit s  mírným 
prokluzem kol, a  tak například bezpečně 
driftovat. 

Rychlá jízda, to není ovšem pouze šla-
pání na pedál plynu. Znamená také včas 
zabrzdit. Proto je vůz vybaven výkonnou 
brzdovou soustavou s  plovoucími ko-
touči. Ty mají vpředu průměr 380 mm 
a vzadu 370 mm. Přední náprava používá 
čtyřpístkové pevné třmeny, vzadu jsou 
použity dvoupístkové brzdiče. Brzdný 
účinek ve spojení se širokými pneumati-
kami je vynikající. 

ŠPIČKOVÁ VÝBAVA
Nejen rychlou jízdou živ je člověk. U těch-
to vozů je samozřejmostí široká nabídka 
asistenčních systémů a  mobilních slu-
žeb z  programu BMW ConnectedDrive. 
Základem pro komunikační systémy je 
výbava ConnectedDrive Services, umož-
ňující například využívat inovativní apli-
kace, které lze kompletně integrovat do 
systému vozu. 

Třešničkou na dortu, kterou oceníte 
hlavně na okruhu, je aplikace GoPro, 
jež umožňuje zaznamenat rychlé kolo 
pomocí kamery umístěné na přístrojo-
vé desce. Zajímavá je také aplikace M 
Laptimer, která dokáže analyzovat jízdní 
styl každého, kdo právě jede. Informace 
o rychlostech v jednotlivých částech trati 
nebo o brzdných bodech lze sdílet pomocí 
e-mailu či Facebooku, a tak se pochlubit 
nebo porovnat s kamarády. 
BMW M2 Coupé je zkrátka důstojný po-
kračovatel dlouhé tradice produkce těch 
nejlepších vysokovýkonných kompakt-
ních automobilů. 
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BMW JSOU EMOCE, SKVĚLÉ JÍZDNÍ 
VLASTNOSTI A DOKONALÁ TECHNIKA

Povězte, čím si vás získala 
značka BMW?

Nikdy jsem nebyl motoristický fanda 
a  ani jsem netoužil po prémiové znač-
ce, ale měl jsem to štěstí, že jsem potkal 
Radka Svěráka, šikovného prodejce vozů 
BMW z dealerství CarTec Olomouc. Ten 
mi o značce tak nadšeně vyprávěl, že jsem 
ho požádal o víkendovou zkušební jízdu, 
a  bylo rozhodnuto: Koupím si své první 
BMW. A co mě zaujalo? BMW je ucelený 
ekosystém vozu, který je dokonale sladě-
ný. Zvenčí obdivujete sportovní linie ka-
rosérie, uvnitř se zase kocháte interiérem. 
Auto jako by bylo naladěno na řidiče. Vše 
máte po ruce. A co teprve, když se rozje-
dete! Takže pokud bych to měl shrnout, 
BMW jsou emoce, skvělé jízdní vlastnosti 
a dokonalá technika. 

V současnosti máte ve vaší rodinné 
flotile tři vozy. Které to jsou?
Mé první BMW je řada 3 Touring, toto 
vozidlo používám k  pracovním účelům 
a  soukromě na delší cesty s  rodinou po 
Evropě. Tím, jak jsem poznával BMW 
a  byl pracovně i  soukromě v  kontak-
tu s  Radkem Svěrákem, jsem zjistil, že 
existuje u  BMW typ vozu, který jsem si 
jako malý kluk vždy přál. Byl to sportov-

Není lepší zpětná vazba než ná-
zor zákazníka. Nechceme psát 
jen o nás, proto vám přinášíme 
dojmy klienta. Vyzpovídali jsme 
majitele hned tří vozů BMW, 
pana Michala Fišera. Tomu 
jsme mohli prostřednictvím 
bavorské značky splnit jeho 
klukovský sen a to nás těší. 

Připravila: Vlasta Holéciová

ní roadster BMW Z4 sDrive 35is. Když 
jsem si Z4 půjčil, byl jsem z něho tak une-
šený, že jsem zavřel oči a auto si hned ob-
jednal. Manželka to sice pár dní nemohla 
pochopit, ale po první projížďce se zami-
lovala také. A  náš poslední přírůstek do 
stáje BMW je řada 2 Active Tourer. Když 
se nám narodila dcerka, rozhodl jsem se 
ženě pořídit vlastní vůz, chtěl jsem, aby 
byl maximálně bezpečný a komfortní. 

Hodně cestujete za prací, co děláte?
Je toho více, ve společnosti Dial Telecom 
mám na starost obchodní aktivity a  také 
celé oddělení na Moravě. Vedle toho se 
dvěma společníky provozujeme mobil-
ního operátora 99mobile. Neubráním se 
také zajímavým investičním příležitos-
tem, včetně těch do pěkných aut. (smích) 

Z4 sDrive 35is využíváte ve volném 
čase. Čeho si nejvíc ceníte na tomto 
vrcholovém provedení BMW Z4?
Kdo by nechtěl zažít jízdu v  kabrioletu 
mezi vinicemi Pálavy nebo v  alpských 
průsmycích, kdy cítíte čerstvý vzduch, 
můžete vnímat přírodu a  zároveň máte 
„pod sedlem“ 340 koní,  které mají skvělý 
zvuk? Z4 si kromě manželky zamiloval 
i náš tříletý syn. Překvapilo mě, že BMW 
Z4 sDrive 35is má integrovaný systém 
ISOFIX, takže si jízdu s ním mohu užívat 
i se staženou střechou. 

Je vidět, že řízení je pro vás srdeční 
záležitost. Najdete si čas i na jiné 
záliby?
Rád sportuji – zamiloval jsem si běh 
kolem brněnské přehrady. Pravidelně 

chodím do posilovny a sauny, ale dokážu 
relaxovat i nicneděláním a degustováním 
kvalitních vín a sektů. 

Ještě zpátky k autům: Jak moc řešíte 
interiér?
V tomto směru mi nejvíc vyhovuje BMW 
řady 2 Active Tourer. Je to auto stvořené 
pro rodinu s  malými dětmi. Výška vozu 
v provedení MPV je příjemnější než vyšší 
typ vozů SUV. Díky tomuto výškovému 
nastavení se velmi pohodlně děti usazují 
do sedaček, ale také se snadno nasedá 
naší prababičce. Milým překvapením pro 
mne také byla variabilita interiéru, růz-
né možnosti nastavení zadních sedadel  
a spousta odkládacích prostor při zacho-
vání  prémiové kvality provedení. 

Rozmazlujete své vozy pravidelným 
servisem, autokosmetikou a doplň-
ky?
Všechna auta jsem začal servisovat 
v  BMW CarTec Olomouc. I  jako Brňák 
raději jezdím do CarTec Olomouc. Mám 
vždy jistotu, že to, co je dohodnuto, je udě-
láno s  láskou a  péčí. Měl jsem možnost 
se přesvědčit, že kluky v  servisu značka 
BMW baví, vše dělají na sto procent a hle-
dají řešení daného problému. Pro takový 
pocit jistoty se z Brna raději projedu. Nic-
méně se už těším, až CarTec otevře své 
dealerství a servis v Brně, pak to pro mě 
bude ještě pohodlnější. Co se týká speci-
álních doplňků, používám na kůži pouze 
značkové výrobky od BMW, hýčkám si 
zejména Z4 sDrive 35is – ručním mytím 
a  prohlídkami nad rámec servisních in-
tervalů.

„Když jsem si Z4 
půjčil, byl jsem 
z něho tak 
unešený, že 
jsem zavřel oči 
a auto si hned 
objednal,“ říká 
Michal Fišer.
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MOTORKY

BMW G 310 R: Malá velká 
mašina nejen pro začátečníky

Připravil: Martin Kavka

Už i BMW má svou třístovku – 
motorku pro začínající jezdce, 
na které se ale dokážou vyřádit 
i hodně zkušení borci. „Bavo-
rák“ v úvodu letošního roku 
představil nový stroj G 310 R, 
který má vše, co má model v seg-
mentu vyhrazeném především 
pro mladé motorkáře mít. 

Ačkoli je G 310 R zcela novým 
modelem, jeho geny jsou patrné 

na první pohled. Designovou inspirací 
pro něj byl super-naked S 1000 R. Přitom 
platí, že stejně jako větší sourozenec na-
stavil nová měřítka ve své kategorii road-
sterů prostých všech zbytečností a strikt-
ně zaměřených na maximální výkon, tak 
i nová bavorská „třístovka“ si vykolíkovala 
výrazný prostor mezi nízkonákladovými 
motocykly. 

Stylový malý roadster svou siluetou 
odkazuje k větším mašinám BMW a pů-
sobí velice svěžím a  dynamickým do-
jmem. Subtilní motorku vizuálně zvětšuje 

lehce přifouknutá nádrž s objemem 11 lit-
rů benzinu (což jezdci při spotřebě okolo 
čtyř litrů už dává poměrně slušný rozlet), 
díky níž má vzhled šelmy přikrčené před 
skokem. A  s  tímto prvním dojmem ladí 
i další prvky. 

Upoutá silný sportovní čelní světlomet, 
lehká přední část a  výrazná záď. Krátké 
sedlo jednoznačně odkazuje ke sportov-
nímu charakteru motorky, zatímco zlaté 
vidlice a brzdič zdůrazňují sázku na špič-
kové technologie a podtrhují příklon k de-
signu roadsteru. Detailně je zpracovaná 
i kyvná vidlice. Výřezy zajišťují minimální 
hmotnost a vzpěry se starají o maximální 
stabilitu. Široké pneumatiky vás přilepí 
k silnici a zvýrazní radost z jízdy. 

Nový model G 310 R je bezpochyby 
předurčen k silným prožitkům – jako ryba 
ve vodě je v  rušných, pulzujících ulicích 
měst, kde oceníte jeho obratnost, sebe-
jistotu a  lehké a  sportovní řízení. Kom-
fort a šmrnc si vychutnáte při každé, byť 

sebemenší projížďce. Navíc díky ideální 
geometrii a  skvěle naladěným tlumičům 
si užijete jízdu na jakémkoli povrchu. 

Motocykl muší váhy, který ani s  plně 
natankovanou nádrží nepřekročí 160 
kilogramů, připepřuje čtyřtaktní jedno-
válcový motor o obsahu 313 cc, který vás 
bezpečně a  spolehlivě dostane do práce, 
kavárny či na výlet mimo město.

FINÁLE BMW GOLF CUP INTERNATIONAL V JAR 

BMW Golf Cup International 2015 při-
nesl mnoho radosti, ale zejména dva hráči 
z  řad našich klientů ji měli ještě o  něco 
větší. Ptáte se proč? Kvalifikovali se totiž 
až do světového finále – gratulujeme tedy 
Janě Děrkasové a  Martinu Vymětalovi. 
Cesta vedla z  turnajů CarTec, konaných 
v  červnu v  Golf&Ski Resortu Ostravice 
a v srpnu v Loreta Golf Club Pyšely. Ná-
sledovalo tuzemské finále v  září v  Golf 
Resortu Kaskáda u Brna a díky nejlepší-
mu umístění v ženském turnaji a skvělým 
výkonům v  tom mužském pokračovali 
oba až do finále světového – na jihoaf-
rické hřiště ve Fancourt Golf Resort. Na 
naše golfisty jsme hrdí a přejeme úspěchy 
i v dalších ročnících!

G 310 R očima 
Petra Stružky

Petr Stružka už měl možnost na novém 
modelu BMW G 310 R sedět a vidí ho 
jako ideální vstupní motorku bavorské 
značky do kategorie pod 500 kubických 
centimetrů. 

„Podle ohlasů, které měla mašina na 
výstavě v Brně, bude o novinku určitě 
zájem. Patří do segmentu nízkonáklado-
vých motocyklů a je to prakticky takový 
neúnavný dělník na každý den. Mladí 
kluci si ho oblíbí jako skvělého parťáka 
na aktivní ježdění, zamlouvat se ale 
bude i starším generacím jezdců, kteří 
mohou G 310 R využívat jako motorku 
na každý den s nenáročnou údržbou,“ 
soudí Petr Stružka o nové „posile“ v jed-
nostopém portfoliu značky s modrobí-
lou vrtulí v logu.

„Co se týká výbavy, zatím její 
kompletní přehled k dispozici nemáme, 
nicméně nepochybně bude ve standardu 
ABS, což je u BMW pravidlem už od 
roku 2013,“ dodává tento biker a pro-
dejce motocyklů ve  společnosti CarTec 
Group. 

Petr Stružka, 
prodejce motocyklů, CarTec Group

Nový Model 
G 310 R je 
bezpochyby 
předurčen 
k silným 
prožitkům.
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FENOMENÁLNÍ ROLLS-ROYCE V PRAZE

Otevřením dealerství dává spo-
lečnost Rolls-Royce Motor Cars,  

která byla založena před 111 lety Char-
lesem Rollsem a  Henrym Roycem, 
najevo důvěru ve zdejší ekonomickou 
prosperitu a budoucí vývoj. Praha je tak 
23. dealerstvím Rolls-Royce v  Evropě. 
Slavnostní otevření showroomu  Rolls-
-Royce Motor Cars Prague v lobby ho-
telu Intercontinental v  Pařížské ulici 
proběhlo 7. dubna. Výjimečný den to 
nebyl pouze pro příznivce tohoto au-
tomobilového fenoménu, ale také pro 

Připravila: Vlasta Holéciová

Znalkyně módy nedají dopustit 
na ručně šité kabelky Louise 
Vuittona, milovníci hodinář- 
ského umění zase vzývají 
slavnou manufakturu z Žene-
vy, hodinářskou firmu Patek 
Philippe. I svět luxusních 
vozů má svůj fenomén. Je jím 
ikonická značka Rolls-Royce. 
Významnou událostí nejen pro 
obdivovatele tohoto britského 
skvostu, ale i pro celou ČR je 
otevření prvního autorizova-
ného dealerství Rolls-Royce  
v Praze. Ne náhodou se o pro-
dej na českém trhu stará jeden 
z dealerů mateřské skupiny 
BMW, společnost CarTec 
Group.

Limity v přání 
zákazníka od doby 
počátků firmy 
Rolls-Royce 
neexistují. 

společnost CarTec Group, která se stala 
hrdým oficiálním prodejcem vozů pro 
Českou republiku. Svou roli v  přiděle-
ní autorizovaného dealerství sehrály 
nejen bohaté zkušenosti v  segmentu 

luxusních vozů, které má CarTec Group 
coby úspěšný dealer značky BMW, ale 
také vášeň a  nadšení, které mají pro 
auta pracovníci v  celém týmu CarTec. 
Vedle samotného prodeje vozů Rolls-
-Royce zajišťuje CarTec Group servis 
vozů Rolls-Royce, a  to ve zcela nových 
dílnách v  prostorách CarTec Praha 
v Průběžné ulici. 

LIMITY NEEXISTUJÍ
Ano, to je to, co dělá legendu legendou. 
Limity v přání zákazníka od doby počát-
ků firmy Rolls-Royce zkrátka neexistují. 
A  tak řemeslníci v  továrně v  Goodwo- 
odu na jihu Anglie, kde se vozy vyrábějí, 

zhmotní jakoukoliv vaši seberozmarněj-
ší touhu. Vše v dokonalé ruční práci. Ve-
dle nejlepších technologií, které výrobce 
považuje za samozřejmost, jsou to totiž 
především použité materiály a jejich ob-
rovská škála, které zdobí interiér každé-
ho vozu. Každý je tak skutečný originál. 
Například pro interiér svého miláčka 
si můžete vybrat z  více než 330 druhů 
povrchových úprav dřev, nepřeberného 
množství  kůží a  v  oblasti barev máte  
k  dispozici 44 000 odstínů. Mimocho-
dem je to maximum, které dokáže lidské 
oko rozeznat.

Jediná hranice, o  které tak můžeme 
hovořit, je lhůta dodání vozu a  souvisí 
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FENOMENÁLNÍ ROLLS-ROYCE V PRAZE

„Rolls-Royce jsou auta 
s příběhem,“ říká Jindřich Ježdík 

Milý, přátelský a s nadšením pro věc, 
takový je pražský personál v oddělení 
prodeje a servisu autorizovaného dealer-
ství Rolls-Royce v Pařížské ulici v Praze. 
Hlavou tříčlenného prodejního týmu 
je Jindra Ježdík, který svým zápalem 
a dokonalou erudicí vášeň k britské ikoně 
nezapře.  

Povězte, jak dlouho se věnujete autům?
Auta jsou mým koníčkem po celý život.  
V  oboru pracuji už od roku 1996, posled-
ní tři roky jsem byl členem týmu CarTec 
Praha. Jsem odkojený BMW, krátkou 
chvíli jsem také pracoval pro General 
Motors, nicméně Rolls-Royce pro mě 

ztělesňuje vrchol. O to víc si toho vážím 
a užívám si to. Víte, Rolls-Royce se vám 
za velmi krátkou dobu dostane pod kůži. 
Ve chvíli, kdy do něj sednete, pochopíte, 
že se děje něco jiného, než jste doposud 
v autě zažili. V mých letech už mě nelákají 
vozy jako Ferrari nebo Lamborghini. 

Otevřeli jste na začátku dubna – zažíváte 
nyní hektické období?
Neřekl bych, že je to hektické, spíše 
máme hodně práce, ale nás to baví. 
Samozřejmě oficiální otevření proběhlo 
7. dubna, nicméně dealerské číslo máme 
už od loňského jara. Takže už nyní za 
sebou máme spoustu práce. Od léta 
se intenzivně školíme, už bezmála rok 
nabízíme servis Rolls-Royce v Průběžné 
ulici v Praze. Nyní jsme dokončili v pro-
storách na Průběžné Customer Lounge 
s nádhernou japonskou zahradou na 
střeše tamějšího showroomu, takže  
klienti si budou moci užít dokonalé 
zázemí a soukromí. 

Doposud jste prodával BMW. V čem je jiný 
prodej vozů Rolls-Royce?
V tomto segmentu už neprodáváme jen 
auto, ale i zážitek. Můžeme klientům 
nabídnout výlet do továrny v Goodwoodu 
nebo různé eventy, které Rolls-Royce 
pořádá po celém světě. Řekl bych, že 
přichází doba, kdy silnice jsou přepl-
něné, lidé nemají čas dopřát si takový 
luxus a prohánět se sportovními auty na 
okruzích. Často k nám chodí zákazníci 
s tím, že chtějí něco hezkého, pohodlného, 

ale zároveň nehodlají slevit ze svých indi-
viduálních požadavků. A o tom je přesně 
Rolls-Royce. 

Je pravda, že Rolls-Royce má u nás per-
fektní image, není ničím zprofanovaný, že?   
Ano, poznávám to podle reakcí lidí na 
silnici. Když jedeme, ukazují nám palec 
nahoru nebo nás z vedlejší silnice pouští, 
jako bychom byli na hlavní. Rolls-Royce je 
zkrátka osobnost, v Anglii říkají „presents“. 

Co vás momentálně nejvíc zaměstnává?
Chceme stávajícím zákazníkům rollse 
ukázat, že zázemí našeho showroomu 
nebude na stejné úrovni, na jakou byli 
zvyklí ve Vídni nebo v Drážďanech, ale že 
je dokonce lepší. 

Jak je to s cenou vozů Rolls-Royce?
Často k nám přijdou klienti a myslí si, 
že si rollse nemohou dovolit. Když jim 
ovšem řeknu, že krásný, nový Rolls-Royce 
se všemi benefity, které poskytujeme, 
ztělesňuje například BMW sedmičkové 
řady, jsou velmi překvapeni. Můžeme 
také nabídnout vůz na operativní leasing, 
což je dnes velmi populární a dobře 
dostupné. Navíc generace majitelů 
rollsů v poslední době výrazně mládne. 
Tento trend se začal víc a víc prosazovat 
s nástupem BMW. Dokonce bych řekl, že 
portfolio kupujících rollse je dnes mladší 
než portfolio klientů některých řad 
BMW. Rolls-Royce také není záležitostí 
pouze pro muže – divila byste se, kolik 
máme řidiček. 

Jindřich Ježdík, 
sales manager Rolls-Royce 

Motor Cars Prague

CO POSLOUCHÁM 
V AUTĚ

Jindra Ježdík je, jak sám říká, totální 
„hudbofil“. Proto jsme ho požádali, aby 
pro CarTec News sestavil speciální play-
list pro dokonalou jízdu v Rolls-Royce.

Asa 
Preacher Man 

Snoop Dogg 
This City 

James Galway 
Concerto in A Minor, BWV 1056 

Kraak & Smaak 
Back Again 

Metronomy 
Reservoir 

Israel Kamakawiwo‘Ole 
Over The Rainbow 

London Philharmonic Orchestra 
The Barber of Seville: Overture 

Anna Netrebko 
Heuberger: Der Opernball 

Underworld 
Grace 
 
Hybrid 
Formula of Fear 
 
 

právě s  rozličnými přáními budoucích 
majitelů. Ve standardním čase jsou to 
tři měsíce, druhou kategorií jsou vozy, 
které jsou unikátem samy o sobě. Jedná 
se o malé série vozů, které jsou vyrábě-
ny v  rámci určité kolekce a  dodávány 
během 12 až 15 měsíců. Samostatnou 
kapitolou jsou vozy pojmenované ve 
speciálním programu Bespoke. Tady se 
opravdu vašim představám meze ne-
kladou. Chcete mít kapsy dveří vyšité 
skotským tylem? Není problém, cokoliv 
bude splněno. V tomto případě je lhůta 
dodání okolo 9 měsíců. 

SOLITÉR S DYNAMICKÝMI 
JÍZDNÍMI VLASTNOSTMI
Nejen že rolls přitahuje svou jedineč-
ností pozornost na silnici a je radost 
v něm sedět jako pasažér, ale je také zá-
žitek jej řídit. Auto má dynamické jízd-
ní schopnosti, koneckonců v  posled-
ních letech je orientace na prožitek ze 
samotné jízdy významným posunem. 
Navíc díky tomu, že Rolls-Royce patří 
pod značku BMW, můžete si zároveň 
užívat ty nejmodernější technologie 

a  vybavení. Ve srovnání s  ostatními 
vozy v  luxusním segmentu je Rolls-
-Royce velice edukovaný a  svým maji-
telům poskytuje veškerý infotainment. 
Aktuální novinkou ze stáje Rolls-Roy-
ce je edice Black Badge, která bude 

v  prodeji od třetího čtvrtletí tohoto 
roku. Black Bedge bude ve znamení 
dramatické sportovnosti, připravte se 
tedy na vyšší výkon a  sportovnější de-
sign. Třešničkou na dortu jsou celokar-
bonová kola. 
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MNICHOV: MĚSTO PIVA, SURFAŘŮ A BMW

Do Mnichova se dostanete z Pra-
hy za necelé čtyři hodiny. Těm, 

kdo považují i  samotnou cestu za jeden 
z  cílů, doporučujeme využít německou 
dálnici. Při neomezené rychlosti zvlád-
nete více než 200kilometrový úsek za 
českými hranicemi dříve, než bychom 
vyslovili Bayerische Brezen [typické 
bavorské preclíky, pozn. red.], na jediný 
jízdní režim a s velkou pravděpodobností 
i bez asistenta jízdy v kolonách. 

Pokud ho chcete nechat odpočívat i po 
příjezdu do centra, výměna dopravního 
prostředku za U-Bahn nebo S-Bahn není 
špatným rozhodnutím. Můžete tak rych-
leji navštívit většinu památek v historické 
části Mnichova i mimo něj. A kam se podí-
vat? Chcete-li zde zůstat na víkend, plán 
na dva dny je naprosto jasný. 

DEN 1: BMW WELT A MU- 
ZEUM SPOLU S PIKNIKEM 
V OLYMPIA PARKU
Olympia park, založený k  příležitosti 
letních olympijských her, je již přes 40 
let centrem sportu, festivalů a koncertů. 
Není-li žádná z těchto aktivit pro vás ta 
pravá, stačí si vybrat jednu z mnoha vy-
výšených travnatých ploch a vychutnat si 
piknik s pohledem na Mnichov. 

Pokud ale přeci jen chcete vidět město 
z ještě větší perspektivy, vyjížďka na věž 
Olympiaturm vám nabídne 360stup-
ňovou vyhlídku na celý Mnichov včetně 
blízkého BMW  Welt. Pohled na tuto 

architektonicky nezaměnitelnou budovu 
ve vás vyvolá silný pocit, že při její ná-
vštěvě budete součástí něčeho jedineč-
ného. A je to tak. 

BMW Welt je doslova impozantní gale-
rií radosti z jízdy. Můžete se zde důvěrně 
seznámit s  vybranými modely značky, 
stačí si jen vybrat mezi jednotlivými ex-
pozicemi. BMW M, BMW i, BMW Mo-
torrad, MINI nebo Rolls Royce? Ano, vše 
najdete pod jednou střechou. Návštěva 
přilehlého Muzea BMW, kde se sezná-
míte s  pestrou historií značky, může být 
pomyslným vrcholem vašeho mnichov-
ského výletu. Délka prohlídky muzejní 
části je avizována na jednu až dvě hodiny, 
ale pozor, ztratit pojem o čase někde mezi 
Issetou a futuristickými koncepty BMW 
je velmi snadné.

DEN 2: SRDCE MNICHOVA SE 
SURFAŘSKOU PODÍVANOU
Prohlídku historické části města můžete 
začít jedním z mnichovských paradoxů –  
Starou a  Novou radnicí (Altes a  Neues 
Rathaus). Na náměstí Marienplatz stojí 
obě zmíněné budovy, jejichž názvy by 
díky jejich vzhledu mohly být s přehledem 
zaměněny. Blízko se nachází i  gotický 
Kostel sv.  Petra (Alter Peter), který tvo-
ří majestátní kulisu farmářským trhům 
a  drobným obchůdkům s  občerstvením, 
kde můžete posvačit čerstvý bavorský 
preclík a zapít ho zdejším jedinečným pi-
vem. Chcete-li si rozšířit šatník, rozhodně 
by měly být vaším dalším cílem ulice ve 
čtvrtích Bahnhofsviertel, Kreuzviertel 
a  Graggenauer Viertel s  širokou paletou 
zboží od konfekce až po haute couture.

Metropole Bavorska dozajista 
patří do cestovatelského deníč-
ku každého fanouška BMW. 
A to nejen proto, že tady má 
automobilka svoje hlavní sídlo. 
V třetím největším městě Ně-
mecka, ležícím v podhůří Alp na 
řece Isar, je totiž hned několik 
„must see“, které byste si neměli 
nechat ujít. 

Připravila: Lucie Kocmánková

cích se ve vlnách vás zcela vytrhne z rea-
lity. I přesto, že je dechberoucí show zaká-
zaná, stala se zažitou turistickou atrakcí 
a najdete ji ve většině tištěných průvodců. 
Další paradox? Ne, toto je Mnichov, měs-
to, které musíte navštívit a zažít.

Při procházce samotným srdcem Mni-
chova si nenechte ujít zastávku na okraji 
Englischer Garten, kde na vás v místním 
parku čeká opravdový adrenalinový zá-
žitek. Kombinace ledové vody, rychlého 
proudu a  neohrožených surfařů zmítají-
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ZA ZAVŘENÝMI DVEŘMI

Potřebuje-li vaše BMW servisní 
péči, obvykle řešíte jen čas, kdy se 

vám to hodí. Ve všem ostatním se můžete 
spolehnout na kterýkoliv ze čtyř autori-
zovaných servisů skupiny CarTec Group, 
jež jsou garanty kvality, hospodárnosti 
a  inovace. Že jde o  oprávněné záruky, 
naznačuje i efektivita, se kterou je opra-
vované vozidlo odbavováno. Podívejte se  
s námi za oponu.

PĚT STANOVIŠŤ, 
KTERÁ NEJDE MINOUT
Hned po příjezdu do autoservisu se kaž- 
dého zákazníka ujímá servisní technik 
s přehledem o vozech a službách. Během 
příjmu vašeho vozu si vyslechne přání 
a  případné problémy a  provede inspek-
ci dat automobilu pomocí načtení klíče 
vozu. Ten obsahuje nejdůležitější infor-
mace – aktuální počet najetých kilomet-
rů, stav nádrže a upozornění na nejbližší 
potřebu servisu či technické akce, které 
jsou pro daný typ vozu vypsány.

Následuje aktivní příjem, kdy servisní 
technik spolu se zákazníkem vůz pro-
hlédnou a  dohodnou se, které práce se 
mají na voze provést. Technik obvykle 
při převzetí kontroluje uložení nastavení 
sedadla do paměti, vypnutí autorádia, 
funkci a stav bezpečnostních pásů řidiče 
a spolujezdců, osvětlení interiéru, palub-
ní desky a  odkládacích prostor, funkci 
klimatizace, případný hluk pedálů, funk-
ci spojky a hladinu oleje. V rámci BMW 
aktivního příjmu rovněž ověří povinné 
prvky bezpečnostní výbavy, jako je lékár-
nička, výstražný trojúhelník a  reflexní 

Cesta do autoservisu je pro kaž- 
dého motoristu běžná a známá 
věc. Položili jste si však někdy 
otázku, co se s vaším vozem 
děje během jeho pobytu v opra-
várenské dílně?

Připravil: Alan Stonawski

vesty. Jeho pozornosti neujde ani exte-
riér, kde kontroluje případné poškození 
skel, laku a karoserie a rovněž opotřebe-
ní stěračů.

Srdcem každého BMW je motor pod 
kapotou. U  něj je prověřen stav, čistota 
a  případné úniky kapalin či jiné na po-
hled viditelné závady.

Autorizované servisy skupiny Car-
Tec Group při přejímce vozu procházejí 
jeho stav i  na zvedáku. Nejprve spodní 
část karoserie – stav pneumatik, je-
jich opotřebení, zavěšení kol, brzdy 
a  případný únik kapaliny z  tlumičů. 
Po zvednutí do horní polohy následuje 
ještě kontrola přední a  zadní nápravy 
a  výfukového systému, jakož i  hledání 
případné koroze či jiných problémů na 
podvozku.

CO SE DĚJE „NA DÍLNĚ“
Dalším pomyslným stanovištěm, kte-
rým váš vůz během návštěvy autoservisu 

SERVIS

prochází, je samotná dílna. Začíná se na-
pojením na diagnostiku a  následně pro-
bíhají opravy v  závislosti na poruchách 
a  objednaných pracích. Auto putuje po 
jednotlivých pracovištích, kde se mu 
dostává profesionální péče elektrikářů, 
diagnostiků, oborově specializovaných 
mechaniků, případně klempířů a  sa-
motné lakovny. Výhodou autorizované-
ho servisu je kromě kvalitně odvedené 
práce i rozsáhlé technické zázemí, kom-
plexnost služeb pod jednou střechou, 
disponování veškerými originálními ná-
hradními díly a především odbornost za-
městnanců. Ti sledují aktuální technické 
trendy a  novinky a  absolvují pravidelná 
školení.

Po ukončení všech servisních úkonů 
je na řadě zkušební jízda a myčka. Předat 
BMW zpět majiteli dokonale čisté je sa-
mozřejmostí. Vůz prochází kompletním 
ručním mytím exteriéru i  interiéru při 
použití kvalitní značkové autokosmetiky. 

A JDEME DO FINÁLE
Kruh se uzavírá – cesta zakázky servi-
sovaného automobilu končí v  oddělení 
servisního příjmu. Zde si technik zkon-
troluje provedené opravy, zaznamená 
vše do servisního listu vozidla a seznámí 
jeho majitele s veškerými úkony, které na 
jeho BMW proběhly. No a pak už zbývá 
jen popřát šťastnou cestu!

Zpětná vazba 
nás zajímá
Byli jste přivítáni s úsměvem? 
Proběhl servis vozu podle vašich 
představ? Co pro vás můžeme ještě 
udělat?

Napište nám: mazac@bmwcartec.cz
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BMW X1: 
JAK JEZDÍ 
U NÁS 
DOMA

BMW přichází v rámci druhé gene-
race značky X1 s  několika změna-

mi. V základních verzích se z tohoto vozu 
stala předokolka. Vylepšení se dostalo 
vnějšímu vzhledu, a to díky moderně a dy-
namicky tvarované karoserii s  dlouhým 
rozvorem a  krátkými převisy. Překvapení 
se ale ukrývá především uvnitř vozu. Tím 
je nově nadstandardně prostorný interiér, 
umocněný vyšší střechou a  dobrým vý-
hledem ze zvýšené pozice sedadel. Neza-
pomnělo se ani na praktičnost – sedadlo 
spolujezdce je sklopné, takže lze převážet 
až 2,5 metru dlouhý náklad. Místo najdou 
i  cestující na druhé řadě sedadel. Ta jsou 
posuvná v podélném směru v poměru 60 : 
40. Zvětšil se i zavazadlový prostor a díky 
posuvu sedadel získal na adaptabilitě. Na-
stavitelný je rovněž úhel opěradel. 

Už samozřejmostí značky BMW jsou 
vyladěné motory skvěle spolupracují-
cí s  převodovkou. Sportovní podvozek 
předurčuje tento automobil pro silniční 
provoz, cizí mu však není ani lehký terén. 
A  protože nejlepší reference poskytuje 
o vozu samotná jízda, nechali jsme BMW 
X1 řádně vyzkoušet na našich cestách. 
Zkušebním jezdcem se stal Tomáš Bok, 
produktový specialista společnosti Car-
Tec Group. Testoval bílé BMW X1 18d 
sDrive a stříbrné X1 20d xDrive.

Oba vozy disponovaly nad rámec 
standardní výbavy mimo jiné auto-
matickou převodovkou, elektrickým 
ovládáním víka zavazadlového prosto-
ru, sportovními vyhřívanými předními 
sedadly, LED světlomety a  navigací. 
Model X1 20d xDrive měl navíc ještě 
Head-up displej a parkovacího asisten-
ta se samočinným parkováním a  obsa-
hoval některé z výše uvedených věcí ve 
vylepšené verzi – například sportovní 
automatickou převodovku, tj. s  ovládá-
ním u  volantu. Dále navigaci ve verzi 
Plus, což je navigace s větší obrazovkou, 
dokonalejší grafikou a dotykovým ovla-
dačem systému iDrive. 

OHODNOTIT VZHLED 
A MŮŽEME VYRAZIT
„Na první pohled je nové BMW X1 velmi 
pohledným vozem,“ říká Tomáš Bok a po-
kračuje: „Byť je design, respektive vnímá-
ní krásy silně subjektivní záležitostí, tak 
zde můžu s  klidným svědomím paušali-
zovat a  prohlásit, že BMW X1 je krásné 
auto. Líbí se mně, všem v rodině, kolegům 
a  hlavně: Jeho skvělé prodeje dokazují, 
že se líbí i klientům. Toto auto je zkrátka 
trefa! Působí sebevědomě, jistě a ‚rychle‘. 
A to i když stojí.“

Druhá generace praktického 
a zároveň sportovního vozu 
BMW X1 je nejen vlastnost-
mi svého motoru typickým 
vozem mnichovské značky. Své 
zkušenosti za volantem nového 
SUV nám přiblížil produktový 
specialista Tomáš Bok ze spo-
lečnosti CarTec Group.

Připravil: Alan Stonawski 

Obě vozidla absolvovala zhruba dvou-
setkilometrový výlet. Testovací trasa byla 
stejná, její profil smíšený – dálnice, město 
a okresky. Samozřejmostí byla v obou pří-
padech i  terénní vložka, která proběhla 
v malebném podhůří Beskyd. 

POHODA NA SILNICI I V AUTĚ
Mezi piloty letadel se traduje, že když je 
nové letadlo krásné, tak se s  ním bude 
skvěle létat. A s bavoráky je to stejné. Nová 
X1 jezdí a reaguje přesně tak, jak vypadá –
dynamicky, agilně a  za všech okolností 

bezpečně. Velmi záleží na tom, jaký režim 
jízdy si zvolíte. Na výběr máte standardně 
tři režimy (Sport, Comfort a  Eco Pro). 
Díky stisknutí tlačítka je z  vozu buď dra-
vec, či naopak krotký beránek, který bude 
šetřit peněženku. Nebo nemusíte tlačítko 
Driving experience používat vůbec a režim 
Comfort, nastavený jako výchozí, vás bude 
stále provázet coby „zlatá střední cesta“. 

Prvním zkoušeným vozem byla bílá X1 
18d sDrive. Auto se ukázalo jako sympa-
ticky dynamické, při opravdu prudkém 
rozjezdu mělo tendenci prohrábnout 
předními koly. Díky vyšší světlé výšce 
snese průjezd lehčím terénem. 

V rukou Tomáše 
Boka ze dvou 
testovaných 
verzí zvítězil na 
cestách model 
xDrive 20d. Byl 
jednoznačně 
svižnější 
a poskytoval větší 
jízdní komfort.
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TESTOVANÉ
MOTORIZACE

X1 sDrive18d
Naměřená spotřeba v testu: 
5,7 l/100 km
Použití všech jízdních režimů
Objem kufru: 505 l
Cena testovaného modelu:
889 780 Kč*

X1 xDrive20d
Naměřená spotřeba v testu: 
6,0 l/100 km
Použití všech jízdních režimů
Objem kufru: 505 l
Cena testovaného modelu: 
1 114 587 Kč*

*Ceny bez DPH.

Jako druhá přišla na řadu stříbrná X1. 
Od prvního svižnějšího rozjetí byl znát 
vyšší výkon auta, při plné akceleraci z kli-
du se auto rozletělo kupředu bez jakékoli 
známky ztráty adheze. Připojitelný pohon 
zadních kol pomáhal k  lepšímu přenosu 
hnací síly na silnici a z vozu byla cítit ješ-
tě větší jistota na zpevněné cestě i  mimo 
ni. Jinými slovy tam v  terénu, kde si bílá 
sDrive 18d zavolala na pomoc protipro-
kluzový/stabilizační systém, se stříbrná 
xDrive 20d prosmýkla s ledovým klidem. 

Jaký je váš celkový dojem ze zkušeb-
ních jízd?
TB: „V  novém BMW X1 je člověku moc 
hezky. Design interiéru je moderní, sty-
lový, kvalitně zpracovaný a  ergonomicky 
naprosto bezchybný. Oba testované vozy 
jsou velmi tiché, stabilní a  polykají kilo-
metry se stoickým klidem. Vzhledem k je-
jich kompaktním rozměrům a segmentu, 
ke kterému přísluší, je způsob, jakým jez-
dí, opravdu úchvatný.“

A co vnitřní prostor, a především 
místo pro zavazadla? 
TB: „Jak zavazadelník, tak i  další úložné 
prostory v  BMW X1 jsou dimenzovány 
velkoryse a  auto jako takové je plně při-
praveno vyhovět uživatelům náročným 
na odkládací prostory. Kufr o objemu více 
než 500 litrů byl dostačující pro věci celé 
rodiny.“ 

Jaká je podle vás nejpraktičtější 
funkce BMW X1?
TB: „Tohle je asi velmi individuální ve-
ličina, ale za sebe odpovídám, že pro mě 
to je univerzálnost auta jako takového. 
BMW X1 umí posloužit coby rodinný 
vůz, žena jej díky rozumným rozměrům 
neodmítne řídit, auto pojme celou rodi-
nu, můžu s ním na výlet mimo zpevněnou 
cestu a večer mi ty zamhouřené oči LED 
světlometů před divadlem ostudu určitě 
neudělají.“

Co vás v BMW X1 nejvíce chytlo?
TB: „Opět subjektivní záležitost. Pro mě 
jsou to asi do detailu promyšlené úložné 
prostory a  v  neposlední řadě pak také 
technické vymoženosti, kterými vozy mo-
hou disponovat. Kupříkladu moje man-

želka po sledování procesu samočinného 
parkování téměř hodinu údivem mlčela. 
Což oceňuji… 

Nemluvě o Head-up displeji, který je 
opravdu silně návykovou záležitostí. Ně-
kdo zkrátka napsal před vaše auto na sil-
nici všechny potřebné údaje o jízdě a ony 
jedou celou cestu před vámi.“ 

Pokud vše shrneme, co hodnotíte na 
BMW X1 kladně?
TB: „Možnost volby. X1 sDrive se slabší 
evolucí dieselového dvoulitru pod kapo-
tou je slušivým, víceúčelovým prostor-

ným vozem, který splní všechny nároky 
na dynamickou jízdu a  u  všeho vypadá 
reprezentativně.

A X1 xDrive v silnější verzi 20d k výše 
uvedenému přidává ještě bonus v  podo-
bě naprosto suverénní dynamiky, dále 
možnost vzít vůz do náročnějšího terénu  
a v  zimě s  klidem pokořit zasněženou 
kopcovitou cestu.

Nějaké zápory?
TB: „Standardní audiosystém v  testova-
ných vozech neurazil, ale ani nenadchl. 
Volil bych volitelný systém, ideálně Har-
man/Kardon.“ 

A ještě jedna otázka: Co by ve vašem 
voze BMW X1 nesmělo chybět?
TB: „Určitě sportovní automatická pře-
vodovka s pádly pod volantem, velká na-
vigace, LED světlomety, Head-up displej, 
dobrá muzika a silný naftový motor. Svět-
lý metalický lak v  kombinaci s  tmavým 
interiérem. Kola 18˝. A asi ještě elektrické 
ovládání kufru a  také bych bral toho sa-
močinného parkovacího asistenta.“

Oba testované 
vozy jsou 
velmi tiché, 
stabilní a polykají 
kilometry se 
stoickým 
klidem.
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VIZE 2020. CARTEC PLÁNUJE 
SVOU BUDOUCNOST

ROLLS-ROYCE 
MOTOR CARS PRAGUE

Jednou z  největších událostí na české 
automobilové scéně bylo dubnové ote-
vření showroomu značky Rolls-Royce 
v  pražské Pařížské ulici. CarTec otevřel 
7. dubna v lobby hotelu Intercontinental 
showroom této britské exkluzivní znač-
ky, nedaleko se nachází také servisní 
zázemí a velmi nás těší, že jsme již mohli 
klientům předat první vozy.

Pokud si myslíte, že se prodeje vozů 
Rolls-Royce v  tuzemsku dají spočítat 
na prstech jedné ruky, mýlíte se. Loni si 
své majitele našlo hned 13 automobilů 
s aristokratickými iniciálami RR a  letos 
to podle Karla Kadlece bude obdobné. 
„Očekáváme dvojciferná čísla prodejů,“ 
uvedl při slavnostním otevření. 

Pražské zastoupení je v  pořadí teprve 
17. dealerstvím Rolls-Royce v  Evropě 
a  132. na světě. Nabízí všechny modely 
této značky – Phantom, jehož výroba 
letos končí, Ghost, Wraith, zbrusu nový 
kabriolet Dawn a  brzy také vozy edice 
Black Badge, které ztělesňují alter ego 
značky. O zákazníky Rolls-Royce se po-
stará zcela nový tým. Přímo na showro-
omu se na vás těší dva zaměstnanci, dále 

Připravil: Martin Kavka

Nový showroom v Praze, 
příprava dalšího dealerství 
v Brně, zastoupení značky 
MINI v Ostravě... To je jen 
drobná ochutnávka toho, co 
chystá skupina CarTec. Bude 
to hodně práce, tak na co 
nového se mohou klienti 
těšit?

pak senior prodejce a  servisní technik. 
Samotnou péči o  vozy zajistí speciál-
ně vyškolení mechanici. Více o  novém 
showroomu Rolls-Royce najdete na 
stranách 8 a 9.

MINI IS BACK
Do Ostravy se vrací autorizova-

né dealerství populární a  stylové značky 
MINI. CarTec Group prodával vozy MINI 
v  moravskoslezské metropoli už v  letech 

2004 až 2008, poté Ostrava figurovala na 
mapě jen jako servisní místo, od letošního 
roku se ale MINI do města opět naplno 
vrací. CarTec Group přistupuje k  prodeji 
vozů MINI velkoryse – na ploše 250 me-

1
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Vizualizace CarTec B, Ostrava

Showroom Rolls-Royce Motor Cars Prague 



VIZE 2020. CARTEC PLÁNUJE 
SVOU BUDOUCNOST

15

CARTEC NEWS

trů čtverečních vyrostou nové prodejní 
prostory značky, které nahradí dosavadní 
showroom vozů z  nabídky BMW Premi-
um Selection. Zákazníci mohou prohlídku 
nejnovějších modelů MINI spojit s návště-
vou přilehlého Lifestyle Boutique s kolekcí 
doplňků značky MINI. 

Na MINI se velmi těšíme, protože na-
bídka modelů je rok od roku zajímavější. 
Na své si přijdou příznivci tradičních 
i  nejnovějších modelů. Styl a  originalita 
nechybí žádnému z nich.   

ZAHRADA V CARTEC PRAHA 
Rozsáhlá rekonstrukce stávajících pro-
stor v dealerství CarTec Praha a úprava 
těch nových byla dokončena v  dubnu. 
Společnost v  rámci ní expandovala i  do 
přilehlých administrativních budov. 

Nově vzniklé kanceláře přitom budou 
sloužit nejen zaměstnancům CarTec 
Praha, ale poslouží také jako administra-
tivní zázemí pro zmiňované zastoupení 
Rolls-Royce, jehož zákazníci tu najdou 
i  komfortní čekací zóny. Součástí nově 
upravených prostor bude i  letní zahrád-
ka, která poslouží jako velmi příjemné 
místo pro schůzky s klienty. 

svého blízkého okolí. Samozřejmostí je 
i velké parkoviště pro klienty.

CarTec Group chce v  novém dealer-
ství v Brně využít své zkušenosti z jiných 
poboček a implantovat do něj know-how 
z výstavby svých předchozích dealerství 
a  všechny své tradiční silné stránky – 
kvalitní pracovníky, silný prozákaznický 
přístup a  vzájemnou kooperaci napříč 
celou skupinou CarTec.

OSTRAVSKÝ CARTEC B 
NA PODZIM 2017

Rovněž v  příštím roce budou mít v  os-
travském CarTec Group napilno. Od 
podzimu 2017 by společnost ráda zpro-
voznila areál CarTec B v  Dolní oblasti 
Vítkovic, do něhož by se měly přesunout 
sekce BMW Premium Selection, BMW 
Motorrad i  značkový servis či sklad ná-
hradních dílů. 

Navíc by měla v  novém areálu, který 
bude sázet na technologicky nejmoder-
nější vybavení, vzniknout také klempír-
na a lakovna, čímž se stane areál nejmo-
dernějším v České republice.

JIŽ PÁTÁ POBOČKA 
VZNIKNE V BRNĚ

Na přelom roku 2017 a 2018 pak společ-
nost chystá otevření své již páté pobočky. 
Vznikne na pozemku o  rozloze více než 
10 000 metrů čtverečních v severní části 
Brna a  její futuristicky pojatý koncept 
bude založený na silné ekologické ori-
entaci vycházející z  očekávané budoucí 

expanze „eko-mobility“ a na vysoce mo-
derních technologiích využívaných v kaž-  
dodenním provozu showroomu. 

Budova zahrnující vzdušný a  prostor-
ný showroom pro vozy BMW, servisní 
zázemí a  rozsáhlý sklad náhradních 
dílů bude tedy „eco-friendly“ (přátelská 
k  přírodě) a  bude také důsledně reflek-
tovat lokalitu, aby co nejlépe zapadla do 

Páté dealerství 
společnosti 
CarTec Group 
vznikne na 
pozemku  
o rozloze  
10 000 metrů 
čtverečních 
v severní části 
Brna.
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Vizualizace showroomu MINI, Ostrava

Vizualizace CarTec Brno
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Zcela autentická, výjimečná 
a  osobitá, tak o  nové kolekci 

BMW Lifestyle mluví její návrháři. 
A my jim musíme dát za pravdu. Je roz-
dělena do několika kategorií, a tudíž na 
své si přijde opravdu každý. Začněme 
ale popořádku. 

KOLEKCE BMW – NOVÝ 
DESIGN I MATERIÁLY
Prostý název kolekce BMW předsta-
vuje produkty, které vynikají vysokou 
kvalitou použitých materiálů, trendy 
zpracováním a  zajímavými detaily. Ko-
lekce BMW vás zkrátka oblékne do čis-
tého designu a  propůjčí vám elegantní 
vzhled. To vše s akcentem na dokonalé 
zhotovení detailů, ať už to jsou rafinova-
né podšívky bund, nebo působivé moti-
vy ikonických BMW ledvinek u  doplň-
ků. Hledáte-li tedy vkusné a nadčasové 
kousky do města nebo pro volný čas, jste 
na správné adrese. 

BMW i – MODERNÍ 
VIZIONÁŘ
Asymetrie, čistota a jednoduché linie, to 
jsou základní prvky kolekce BMW i, kte-
rá si klade za cíl předběhnout svou dobu. 
Její nositelé si mohou naplno užívat ino-
vativní design za použití recyklovatel-
ných materiálů, které splňují nejnovější 
německé standardy udržitelnosti. Buďte 
více než aktuální, buďte napřed! 

NOVÁ KOLEKCE BMW LIFESTYLE
Styl při jízdě je stejně důležitý 
jako to, jak řadíte nebo „berete“ 
zatáčky. Přijměte tedy pozvání 
do našeho Lifestyle Boutique, 
kde vám představíme novou 
kolekci BMW Lifestyle 2016–
2018. Ta bude po následující 
dva roky určovat správný směr 
k stoprocentní radosti z jízdy.

Připravila: Vlasta Holéciová

Novou 
kolekci BMW 
Lifestyle nalez-
nete ve všech 
dealerstvích 
skupiny Car-
Tec Group.

BMW ICONIC – 
POPRVÉ A NAVŽDY
Letošní rok je datem zrození kolekce 
BMW Iconic. Ta se pyšní exkluzivní-
mi materiály, precizním zpracováním 
a  luxusní nadčasovou elegancí. To vše 
spojené v  dokonalé harmonii. BMW 
Iconic přesně reaguje na současný 
moderní životní styl. V  kolekci najde-
te perfektně propracovaná zavazadla 
a doplňky. My jsme pro vás vybrali ho-
dinky, se kterými váš čas bude mít už 
navždy svou hodnotu. 

BMW M – NEKOMPROMISNĚ 
POPULÁRNÍ ČERNÁ
Ryzí výkon, špičkové technologie a čistý 
adrenalin stojí za kolekcí BMW M, která 
je už řadu let bezesporu nejoblíbenější 
kolekcí BMW Lifestyle. Tentokrát ale 
přichází v  novém, ještě temnějším ka-
bátě. Její tvůrci se stejně jako v předchá-
zejících letech nechali inspirovat domi-
nantní černou barvou, která je ve svém 
pojetí symbolem exkluzivní dynamiky, 
a zdůvodňuje tak nekompromisní kvali-
tu značky M. Coby oživení přidali návr-

háři pro následující dva roky kombinaci 
různých materiálů a  zakomponovali do 
produktů trikoloru BMW Motorsport. 
Čeká vás tak pohyb a síla na druhou.  

BMW KIDS – 
DEJTE DĚTEM RADOST
Design BMW jistě ocení i vaše ratolesti. 
Pro ně je připravena kolekce BMW Kids, 
kde naleznete zcela autentické miniatu-
ry s vlastním pohonem. Zmenšené BMW 
i8, Z4 nebo motocykl R1200 GS mají 
integrovaný zvuk motoru a  maximální  

1

2
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NOVÁ KOLEKCE BMW LIFESTYLE

rychlost 4 km/h.  Ti nejmenší mohou své 
řidičské dovednosti trénovat na stylo-
vém odrážedle. Inspirujte další generaci 
závodníků!

DO KOPCE NEBO Z KOPCE 
BEZ KOMPROMISŮ
Nová kolekce jízdních kol BMW je sty-
lovou alternativou pro vaši mobilitu. Při-
pravte se na elegantní vzhled, výkonnou 
dynamiku a  minimalismus v  nejryzejší 
podobě. Ať už tedy pojedete z  kopce, do 
kopce, nebo v  terénu, s  koly BMW ne-
musíte dělat žádné kompromisy. Kola 
mají navíc zcela nový hliníkový rám s de-
signem Bull Neck. Pro fajnšmekry je zde 
limitovaná edice BMW Cruise M Bike, 
která je dostupná pouze u dealerů BMW. 
Model 2015 dodávaný v  laku Austin 
Yellow je poctou BMW M4 a letos na něj 
navazuje model 2016 v barvě Long Beach 
Blue, což odkazuje k nové BMW M2.

3 4

BMW Šedá cestovní taška
(3 419 Kč)

BMW M Poznámkový blok 
kapesní (292 Kč)

BMW i Čepice s potiskem Vision, 
unisex (1 059 Kč)

Miniatura na dálkové ovládání 
BMW M4 Coupé RC (1 485 Kč)

BMW Náramkové hodinky 
Luxury (19 869 Kč)

BMW Termošálek (734 Kč), 
BMW M Hrnek (882 Kč) 
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TIPY CARTEC
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CARTEC OSTRAVA

Ing. Karel Kadlec
Majitel společnosti
+420 597 499 222
kadlec@bmwcartec.cz

Pavel Vrkoč
Výkonný ředitel
+420 597 499 230
+420 737 286 589
vrkoc@bmwcartec.cz

Libor Michalus
Prodej nových vozů
+420 597 499 240
+420 737 286 548
michalus@bmwcartec.cz

Tomáš Holub
Prodej nových vozů
+420 597 499 255
+420 732 602 494
holub@bmwcartec.cz

Jan Kozubek
Prodej Premium Selection
+420 597 499 262
kozubek@bmwcartec.cz

Jiří Kozel
Servis
+420 597 499 212
kozel@bmwcartec.cz

Michal Krupa
Servis
+420 597 499 213
krupa@bmwcartec.cz

Jan Kaspřík
Mistr dílny
+420 597 499 217
kasprik@bmwcartec.cz

David Švec
Vedoucí skladu
+420 597 499 271
+420 733 714 197
svec@bmwcartec.cz

Daniel Ševčík
Garanční technik
+420 597 499 219
+420 737 286 590
sevcik@bmwcartec.cz

Lukáš Kroker
Prodej náhradních dílů
+420 597 499 214
kroker@bmwcartec.cz

Ing. Nikola Huňová
Prodej Premium Selection
+420 597 499 220
hunova@bmwcartec.cz

Petr Stružka
Prodej motocyklů
+420 597 499 272
+420 773 691 515
struzka@bmwcartec.cz

Mgr. Eva Kadlec Dědochová
Manažerka marketingu
+420 597 499 200
kadlecova@bmwcartec.cz

Mgr. Robin Mazáč
Marketing
+420 597 499 281
mazac@bmwcartec.cz

Vanda Vargová
Recepce
+420 597 499 200
recepce@bmwcartec.cz

Linda Kučerová
Marketing
+420 597 499 233
kucerova@bmwcartec.cz

Jan Smetana
Prodej nových vozů
+420 597 499 245
+420 737 286 588
smetana@bmwcartec.cz

Tomáš Bok
Product Genius
+420 734 365 057
bok@bmwcartec.cz

Mgr. Hana Růžičková
Asistentka prodeje
+420 597 499 260
ruzickova@bmwcartec.cz

Petr Pětník
Prodej nových vozů
+420 597 499 250
+420 737 205 385
petnik@bmwcartec.cz

Martin Pařil
Vedoucí servisu
+420 597 499 218
+420 737 286 593
paril@bmwcartec.cz

Dušan Zakopal
Servis
+420 597 499 213
+420 737 286 592
zakopal@bmwcartec.cz

Jiří Ranoš
Servis
+420 599 597 211
ranos@bmwcartec.cz

Alena Holušová
Asistentka prodeje
+420 597 499 260
holusova@bmwcartec.cz

Nikolas Slavič
Vedoucí prodeje
+420 597 499 225
+420 733 122 548
slavic@bmwcartec.cz

Roman Hruška
Disponent 
+420 597 499 200

Edita Jurčová
Asistentka prodeje 
BMW Lifestyle
+420 597 499 273
jurcova@bmwcartec.cz

Klára Paprskářová
Asistentka prodeje
+420 597 499 260
paprskarova@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

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

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

Petr Urbánek
Vedoucí prodeje
+420 584 101 204
+420 730 804 189
urbanek@cartecolomouc.cz

Tomáš Hrubý
Servis/Mistr dílny
+420 584 101 213
+420 731 660 827
hruby@cartecolomouc.cz

Profesionálně proškolený tým celé skupiny CarTec je připraven 
vám poskytnout pomocnou ruku vždy, když ji budete potřebovat. 
Těšíme se na setkání s vámi!



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
hucikova@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
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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

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

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

Martina Lučková
Asistentka recepce 

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
Vedoucí prodeje 
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
Disponentka
+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
Prodej ojetých vozů
+420 731 493 399
dusek@bmwliberec.cz

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

Josef Zvára
Prodej nových vozů
+420 777 922 263  
zvara@cartecpraha.cz

Marek Ludvík
Asistent prodeje ojetých 
vozů / disponent  
ludvik@cartecpraha.cz

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS PRAGUE

Mgr. Eva Kadlec Dědochová
Brand Manager
+420 604 256 929
eva.kadlecova@rolls-
roycemotorcars-prague.cz

Ing. Tomáš Vaněk
Aftersales Manager
+420 731 603 249
tomas.vanek@rolls-
roycemotorcars-prague.cz

Ing. Jindřich Ježdík
Sales Manager
+420 604 161 122
jindrich.jezdik@rolls-
roycemotorcars-prague.cz

Filip Dudys
Marketing
+420 777 575 599
filip.dudys@rolls-
roycemotorcars-prague.cz

Jan Suchánek
Sales Consultant
+420 732 109 349
jan.suchanek@rolls-
roycemotorcars-prague.cz
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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

KONTAKTY

Liberec

Ostrava

Olomouc

Praha

ROLLS-ROYCE 
MOTOR CARS 
PRAGUE
CarTec Exclusive Cars s.r.o.
Pařížská 30, 110 00 Praha 1
Tel: +420 226 889 089
info@rolls-roycemotorcars-prague.cz


