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BMW CONCEPT 8 SERIES Mnichovská automobilka vrátí do svého portfolia řadu 8 – velké, elegantní 
a luxusní kupé, které bude udávat trendy. 
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MILÍ  ČTENÁŘI,
ale také Ostravě, protože bez podpo-
ry a zkušeností ostravského týmu, 
a zvláště Pavla Vrkoče, by zavádění 
 CarTecu Praha bylo daleko svízelnější.

Také jsem rád, že tým CarTecu posílil 
Dan Harant, který díky svým bohatým 
předchozím zkušenostem – vedou-
cí pozice v BMW ČR, AAA Auto a VW 
osobní vozy – bude nápomocen při 
optimalizaci skupiny CarTec. Já bych 
se chtěl více věnovat strategickým vě-
cem a dalšímu směřování CarTecu. Zce-
la sobecky bych chtěl najít více času pro 
sebe, zastavit zvyšování nebo i snížit 
golfový handicap...

 
Milí čtenáři, milí klienti a kolegové, přeji 
vám úspěšný závěr roku 2017 a hlavně 
hodně radosti z jízdy!

Karel Kadlec
majitel společnosti CarTec Group

čas závratně letí a rok 2017 se pomalu 
blíží ke svému konci. My vám přinášíme 
podzimní číslo CarTec News. U nás ve 
společnosti CarTec se stále něco děje. 
V Ostravě se nám podařilo získat všech-
na povolení a rozšiřujeme klientské par-
koviště. Výstavba CarTecu B ve Vítkovi-
cích je již v plném proudu. A intenzivně 
pracujeme na rozšíření i v Praze.

Na jaře jsme otevřeli showroom 
MINI v Ostravě. Představíme nové 
BMW X3 a také BMW 6 Gran Turismo.

BMW 6 Gran Turismo bylo v rámci 
uzavřené prezentace představeno bě-
hem filmového festivalu v Karlových Va-
rech, jehož je CarTec Group partnerem. 

Právě v těchto dnech je tomu také 
pět let, co jsme převzali Auto Base 
a stali jsme se CarTec Praha. Vždy děkuji 
vám, klientům, za vaši věrnost. Rád bych 
ale dnes poděkoval týmu  CarTec Praha 
pod vedením Honzy Jakubce, a hlav-
ně těm, kdo před pěti lety s námi za-
čínali a zůstali po celou dobu. Děkuji 

V ostravském CarTecu Petra působí úctyhodných 
12 let. V roce 2005 začínala jako recepční a každo-
denní kontakt s lidmi ji tehdy moc bavil. Po pár le-
tech ale přišly na řadu mateřské povinnosti, a tak 
si Petra dala v CarTecu tři roky přestávku, aby se 
mohla věnovat rodině, a hlavně svému malému 
synovi. Teď už je zase nějaký čas zpět v pracovním 
procesu a pro změnu působí v administrativním 
oddělení ostravského dealerství jako asistentka 
účetní. Pracuje s fakturami, eviduje a kontroluje 
účetní doklady a je také administrativní podporou 
celého oddělení, celé společnosti. Sama dnes při-
znává, že šum a čilý ruch, který ji kdysi na recepci 

naplňoval, s radostí vyměnila za klidné prostředí účtárny, kde se může naplno soustře-
dit. Veselá a optimistická Petra se v kolektivu ostravského dealerství cítí skvěle a tým 
podle ní funguje, jak má. Mimo práci se věnuje hlavně rodině a synovi Matějovi, s chutí 
si vyjede na kole nebo zajde do bazénu. Ovšem má i jeden koníček, na dámu velmi neob-
vyklý − ráda vyrazí na střelnici a odreaguje se při střelbě. Tak přejeme šťastnou mušku.

PŘÍBĚH ZAMĚSTNANCE
PETRA LINDOVSKÁ, ASISTENTKA ÚČETNÍ 
V CARTEC GROUP

Zpěvačka, hvězda televizní sou-
těže Tvoje tvář má známý hlas, 
čerstvá majitelka MINI Country-  
man, který ji doprovází na kon-
certech, a také ambasadorka 
CarTec Group. To všechno je Mar-
kéta Konvičková. V novém vydání 
CarTec News vám ji představíme 
i z trochu jiného úhlu než coby mla-
dou a talentovanou zpěvačku. Mar-
kéta totiž velmi ráda řídí, protože za 
volantem má čas jen a jen pro sebe 
a může si zpívat své oblíbené funky, 
RnB, jazz nebo swing. 

O_Markéto, povězte: Jak dlouho trvá 
vaše spojení se společností CarTec?
Je to už zhruba šest let. Zpívala jsem 
na akcích CarTecu ještě v době, kdy 
jsem neměla řidičák. (smích) 

O_A jaký vůz teď řídíte a v čem vám 
vyhovuje?
V současnosti mě na koncerty v rámci 
spolupráce doprovází MINI Country- 

man. A musím říct, že jsem se do něj 
úplně zamilovala! Myslela jsem si, že 
MINI je opravdu mini, ale to vůbec 
není pravda. Countryman je prostor-
né, vyvýšené SUV, a dokonce se mi do 
něj vejde i obrovský kufr s kostýmy na 
koncerty. Moc si to užívám, protože 
pro holku je MINI stylovka. Ten design 
je hravý a hlavně úplně jiný než ostatní 
auta. Prostě cool.

O_Co na něm máte úplně nejraději?
Vyhovuje mi, že je to SUV a má svůj 
specifický design. Líbí se mi, jak 
všechno svítí, a dokonce si tam může-
te nastavit podsvícení, na které máte 
zrovna náladu. To je bomba! 

O_A co vaše první auto?
S řidičákem jsem si pořídila star-
ší Škodu Octavia. Autu jsem říkala 
Bertík, protože mi ho přivezli, když 
měl zrovna svátek Norbert. Jezdil se 
mnou pět let. Prodala jsem ho teprve 
nedávno. Už to byl dědeček a přinášel 
víc starostí než užitku.

O_Takže řídíte od 18 let?
Přesně tak. V den, kdy jsem dostala 

MARKÉTA 
KONVIČKOVÁ:
DO SVÉHO MINI  
JSEM SE ZAMILOVALA

PRO HOLKU JE MINI
STYLOVKA, ŘÍKÁ

S NADŠENÍM
MARKÉTA
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Připravi la  Vlasta Holéciová
Foto Ryszard Perzynski



Pochází z Třince, poprvé na sebe upozor-
nila jako finalistka soutěže Česko Sloven-
ská SuperStar, kde se probojovala až do 
nejlepší desítky. Ihned po soutěži ji oslo-
vil manažer Petr Šiška a nabídl jí smlouvu 
s agenturou Petarda Production. V roce 
2010 vydala debutové CD Na šňůře perel, 
na kterém spolupracovala řada známých 
jmen. V témže období spatřil světlo světa 
i její první singl a posléze videoklip s ná-
zvem Co hvězdám šeptají. Píseň bodova-
la v rádiích i hitparádách. V roce 2010 se 
stala objevem roku v anketě Český Slavík 
Mattoni a také vítězkou kategorie objev 
roku v Hudebních cenách Óčka. V roce 
2011 vyšlo druhé album Kafe, bar a niko-
tin, o rok později pak třetí deska s názvem 
Tablo. Letos v listopadu vyjde její čtvrté 
album.

MARKÉTA 
KONVIČKOVÁ

Asi bezpečí. Jsem na cestách prakticky 
denně, a kdyby se nedej bože něco sta-
lo, myslím si, že mě barva a vzhled auta 
nezachrání. Nedávno jsem vyzkoušela 
BMW X1, teď mám MINI Coopera a cí-
tím se v SUV prostě bezpečněji. Vyho-

vuje mi, že je vyšší a bytelný. A navíc 
se jedná o krásná auta, takže věřím, 
že spojit bezpečí, vzhled a barvu ne-
bude problém.

O_Jaký jste vlastně typ řidičky? Ra-
zantní, nebo spíš opatrná?
Jsem opatrná, a přesto mám pocit, že 
i když je mi 23 let, zažila jsem toho 
celkem dost. Třeba moje mamka ni-
kdy nebourala, a ani jí to samozřejmě 
nepřeju, ale já už zažila srážku se srn-
kou, způsobila jsem nehodu čtyř aut, 
pak do mě narazilo auto. Děs! Takže 
i když se snažím jezdit opatrně, někte-
ré situace, které se vám stanou, prostě 
neovlivníte. 

O_Předpokládám, že raději řídíte, než 
že byste se nechávala vozit. Nebo se 
pletu?
Ráda řídím sama, protože místo spo-
lujezdce mě unavuje. Někdy ale potře-
buji řidiče, obzvlášť když jsou dlouhé 
a náročné přejezdy mezi koncerty, na 
což si sama netroufám.

O_A je něco, co ve vašem autě nikdy 
nesmí chybět?
Nabíječka. 

O_Často jezdíte mezi Ostravou a Pra-
hou, kolik kilometrů ročně najezdíte? 
Máte nějakou vyloženě oblíbenou 
trasu?
Moc nezvládám situaci na dálnici, tak-
že zrovna tuhle trasu jezdím jen vla-
kem. Najezdím kolem 40 až 50 000 
kilometrů ročně.

O_Prozraďte, jak vypadá úplně běžný 
den Markéty Konvičkové. 
Záleží, jestli mám školní nebo pracovní 
den. Pro jistotu totiž ještě studuji Vyso-
kou školu báňskou v Ostravě, kde mám 
denní studium, takže je to někdy nároč-
né. Ráno vstanu, podrbu pejska, dám 
pusu partnerovi, pak přijde na řadu 
hygiena, snídaně a potom vyrazím buď 
do školy, nebo na bikram jógu, hodinu 
zpěvu, nebo řeším klipy, singly a teď 
aktuálně i nové album, které vyjde za-
čátkem listopadu. Jsem požitkář a ráda 
den zakončuji skleničkou dobrého vína 
a večeří. Partner rád vaří, takže je to ta-
kový náš rituál. 

O_A jak by vypadal váš ideální den?
Ideální den mám denně. Vždycky tvr-
dím, jaké si to uděláš, takové to máš. 
A já se snažím si dělat život hezký.  
Je pravda, že studium mě moc nebaví, 
ale zase mě baví parta lidí ve škole. 

O_Jak jde vůbec skloubit denní stu-
dium na vysoké škole se zpíváním, 
kterého máte opravdu hodně?
V poslední době s tím byl trochu pro-
blém. Na jaře jsem se zúčastnila show 
Tvoje tvář má známý hlas, což pro mě 
znamenalo přestěhovat se na čtyři 
měsíce do Prahy. Požádala jsem sice 
ve škole o individuální plán, ale fy-
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zicky nebylo možné všechno skloubit 
dohromady. Do Ostravy jsem se vrátila, 
když spolužáci už měli po zápočtech 
a byli v polovině zkouškového. Baka-
láře už mám a cesta k inženýrovi se mi 
tím pádem o rok protáhne.

O_Váš diář s vystoupeními je dost plný, 
co vás na koncertování nejvíc baví?
To asi nejde popsat. Každý koncert je 
jedinečný. Někdy na pódiu i brečím, jak 
mě dojímá, že se mnou zpívá několik 
desítek lidí. Úžasná atmosféra a úsmě-
vy lidí jsou vždycky za odměnu. 

O_Má Markéta Konvičková někdy 
trému? Co děláte proto, abyste se jí 
zbavila?
Trému mám, když se něco učím na 
poslední chvíli a nejedná se o moje 
písničky. Nebo mám trému, když vím, 
že mě v televizi sleduje 1,5 milionu di-
váků. Naštěstí takový stav většinou po 
prvním tónu odezní. 

O_Je nějaký koncert, na který se ob-
zvlášť těšíte?
Teď se těším na své turné, které pojedu 
v listopadu a v prosinci. Budu vystupo-
vat v pěti městech. Zazní jak mé sklad-
by, tak vánoční písně, a dokonce budu 
mít speciálního hosta, zpěváka Jana 
Bendiga, se kterým jsme vloni natočili 
úspěšný česko-romský duet Bloudím. 
Dodnes má na YouTube přes 6 milionů 
zhlédnutí. Termíny a města zveřejníme 
co nevidět na webových stránkách i na 
sociálních sítích. 

O_Čeká vás letos kromě nové desky 
ještě nějaká další výzva?
Řekla bych to asi takhle: Rok 2017 byl 
pro mě velice úspěšný a náročný záro-
veň. Dotočíme album, koncerty, turné 
a hurá do nového roku.

řidičák, jsem jela do Prahy. Jsem stře-
lec a chtěla jsem se hned vyjezdit. 
Navíc velmi ráda řídím, protože za vo-
lantem mám čas jen pro sebe a můžu 
si hulákat a trénovat a nikoho to neob-
těžuje.

O_Myslela jsem si, že za volantem zpí-
váte. A jakou hudbu v autě poslouchá-
te nejraději?
Zpívám pořád. Miluju hudbu a nej-
raději mám funky, RnB, jazz, swing. 
Mám i několik desítek CD, od Alicie 
Keys přes Christinu Aguileru až po 
Beyoncé. 

O_Hodně žen u auta řeší jeho vzhled, 
jde jim hlavně o barvu. Co je pro vás na 
autě to nejdůležitější?

Countryman je
prostorné, vyvýšené
SUV, a dokonce se
mi do něj vejde 
i obrovský kufr
s kostýmy  
na koncerty.
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MODELOVÁ OFENZIVA NA VŠECH FRONTÁCH

BMW X3
Když BMW v roce 2003 uvedlo první 
generaci modelu X3, ve své podstatě 
vytvořilo segment vozů SAV (Sport 
 Activity Vehicle). Vozů předchozích 
dvou generací bylo prodáno přes 
1,5 milionu kusů, a přicházející třetí 
generace má tedy na co navazovat.

Nové BMW X3 se vydalo cestou 
pečlivé evoluce, každičký detail byl 
přepracován a vylepšen. Díky promy-
šlenému použití lehkých materiálů je 
hmotnost vozu o 55 kg nižší a je zacho-
váno její ideální rozložení mezi přední 
a zadní nápravu v poměru 50 : 50; vy-
lepšené řešení aerodynamiky včetně 
aktivních klapek v mřížce „ledvinek“ 
dopomohlo k výbornému součiniteli 
čelního odporu vzduchu 0,29; bylo 
přepracováno zavěšení a jeho kinema-
tika; bylo sníženo množství neodpru-
žených hmot, takže nová X3 přinese 
zcela novou úroveň ovladatelnosti 
a jízdních vlastností, řidič bude mít 
k dispozici celou řadu asistenčních 
systémů a tak by se dalo pokračovat. 
Zákazníci budou moci u X3 poprvé vy-
bírat ze tří variant – xLine, Luxury Line 

a sportovní M paket –, které se budou 
lišit drobnými detaily prvků karoserie 
i interiéru. K pohodě uvnitř bezesporu 
přispěje akustické čelní okno, na přání 
je možné mít i boční prosklení potlaču-
jící hluk ve voze. Řada zákazníků ocení 
také zavazadlový prostor o základním 
objemu 550 litrů s možností zvětše-
ní na 1 600 litrů sklopením zadních 
sedadel. Ti, kteří naopak ani u vozu 
SAV nechtějí slevit ze svých nároků 
na špičkovou jízdní dynamiku, budou 
potěšeni, že si poprvé budou moci 

objednat i verzi X3 M40i s výkonem 
360 koní.

BMW řady 6 Gran Turismo
V Mnichově zamíchali označením, ale 
koncept velkého luxusního crossoveru 
zůstává. Seznamte se s novým BMW 
řady 6 Gran Turismo!

Nemusíte být znalci „bavoráků“, 
abyste si všimli, že řada 6 GT navazu-
je na řadu 5 GT. Pokud jste někdy měli 
možnost tento vůz vyzkoušet, určitě 
potvrdíte, že přinášel eleganci a jízdní 
komfort řady 7 doplněný o ještě více 
prostoru a praktičnosti. Řada 6 GT sice 
přišla o dvojité otevírání víka zavaza-
dlového prostoru, ale jinak si pone-
chává všechny přednosti svého před-
chůdce a posouvá hranice o kousek 
dál. Na váze řada 6 GT v závislosti na 
motorizaci ukáže v průměru o 150 kg 
méně, za čímž je třeba hledat karoserii 
kombinující vysokopevnostní ocel s hli-
níkem. Výsledkem je lepší dynamika 
a nižší spotřeba paliva: Například verze 
630i GT akceleruje z klidu na 100 km/h 
o 0,7 sekundy rychleji než srovnatelná 
předchozí řada 5 GT a spotřeba paliva 
je o 15 % nižší. Svůj díl na tom ovšem 
má i součinitel čelního odporu vzduchu 
snížený z 0,29 na 0,25. Dlouhý rozvor 
3 070 mm přináší nejen komfortní sve-
zení, ale i spoustu místa uvnitř. Jedineč-
nost pak modelu 6 GT dodávají bezrá-
mová okna dveří. Zákazníci dostanou 
na začátku na výběr verze 630i, 640i 
a 630d, přičemž ve všech případech 
je standardem vynikající osmistupňová 
samočinná převodovka Steptronic, pro 
verze se šestiválcem je možnost volby 
pohonu všech kol xDrive.

BMW si pro letošní podzim připra-
vilo celou řadu novinek napříč vše-
mi segmenty. Na trh přichází nová 
generace SAV X3, elegantní a prak-
tická řady 6 Gran Turismo, rychlá 
M5 i noblesní kupé řady 8.

Připravi l  Petr Horák

Vylepšené řešení 
aerodynamiky 
dopomohlo 
k výbornému 
součiniteli čelního 
odporu vzduchu 
0,29.
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PŘEHLÍDKA BMW VE FRANKFURTU BYLA VELKOLEPÁ

O novinkách v portfoliu BMW jsme si 
povídali s Robinem Mazáčem z mar-
ketingového oddělení CarTec Group. 
Robin navštívil zářijový autosalon 
IAA ve Frankfurtu nad Mohanem 
a dodnes je plný skvělých automobi-
lových zážitků, které si nemohl ne-
chat pro sebe. Jak sám říká, z 67. roč-

níku mezinárodní motor show odjížděl 
opravdu nadšený. 

Robine, které modely BMW na IAA ve 
Frankfurtu představilo?
BMW se ve Frankfurtu uvedlo velko-
lepým způsobem, a to nejen ve vztahu 
k novinkám. Každopádně platí, že expo-
zice „naší“ značky byla, co se plochy týče, 
největší a díky tomu zde byla zastoupe-
na kompletní modelová nabídka BMW 
a MINI. A naprosto objektivně musím 
říci, že přehlídka byla také nejdynamič-
tější – nikdo jiný se zde neprezentoval 
jezdícími vozy přímo v pavilonu. V insce-
novaném divadle se v krátkých interva-
lech na jevišti střídaly různé novinky ze 
stáje BMW a publikum, které celou show 
sledovalo z hlediště, bylo opravdu pohl-
ceno. Já také. Fascinovaly mě všechny 
novinky a opravdu nevšedním zážitkem 
bylo pozorovat BMW i3 s autonomním 
řízením. Jen si to představte: Jede kolem 
vás vůz, který nikdo neřídí, pak se otočí, 
poté sám zaparkuje a ve finále sám odje-
de ze scény. Neskutečné, že?

Bezesporu. A jak hodnotíte jednotlivé 
modely?
Světovou premiéru si odbyly novinky, 
které brzy přijdou na trh. Konkrétně 
zcela nové, povedené a propracované 
SAV BMW X3, elegantní BMW řady 
6 Gran Turismo a ostrý, supervýkon-
ný sedan BMW M5. Představeno bylo 
také inovované BMW i3 včetně svého 
sportovněji střiženého sourozence i3s. 
V podobě konceptů byly k vidění mo-
dely BMW Z4, tedy cabrio, které má 
navazovat na již tradiční a oblíbený 
model. Dále BWM X7, tedy největší 
SAV od mnichovské značky, a obrov-
ský dojem ve mně zanechalo BMW 8 
Concept – kupé. Tento vůz opravdu 
umí uhranout. 

Kdybyste si měl jeden z výše uvedených 
vozů vybrat, který by to byl?
Srdce mi říká BMW M5. Užitková hod-
nota je vysoká, navíc spojená s fantas-
tickým zážitkem z jízdy. Pokud pro-
mluví rozum, tak by volbou bylo nové 
BMW X3, kde platí v zásadě to samé. 

Pravdou je, že SAV je o trochu praktič-
tější a pro mé účely se hodí více. Je per-
fektní jak na služební cesty, tak na výlety 
na kolo nebo na hory a na lyže. 

A co váš názor na BMW M5 jako čtyř
kolku? Rozšíří se spektrum zákazníků, 
nebo naopak odpadnou fanoušci suro
vých „eMek“?
Musím říct, že není důvod, aby fandové 
vozů M odpadli. Nová „empětka“ může 
být jednoduše i čistokrevnou zadokol-
kou, a navíc auto je v mezigeneračním 
srovnání lehčí. Papír snese vše, ale ne-
bude nic lepšího než se pak v případě 
pochyb přesvědčit za volantem. 

Nesmíme zapomenout ani na BMW 8. 
Kdo ocení tento model?
Všichni! Je to model, který spojuje histo-
rii a nejmodernější technologie. Je to dů-
kaz evoluce. Vůz navazuje na ikonickou 
řadu 8 z konce milénia. Jde o krásné, vel-
ké a dynamické kupé, které však působí 
opravdu atletickým dojmem.

Robin Mazáč,
marketing, CarTec Group

Řada 6 GT ukáže na 
váze v průměru 
o 150 kg méně než 
předchozí 5 GT, za 
čímž je třeba hledat 
karoserii kombinující 
vysokopevnostní 
ocel s hliníkem.
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BMW M5
BMW M5 je od své první generace eta-
lonem mezi rychlými, výkonnými seda-
ny, a v případě nejnovější „em-pětky“ 
to platí bezezbytku také.

Možná si na začátek dejme pár 
suchých čísel – 600 koní, 750 Nm 
v rozmezí 1800–5600 min-1, akce-
lerace 0−100 km/h za 3,4 sekundy 
a 0−200 km/h za 11,1 sekundy a maxi-
mální rychlost 305 km/h (s M Driverʼs 
Package). Dobře, dám vám chvilku, 
abyste mohli tyto hodnoty vstře-
bat, a přidám, že poprvé v historii je 
BMW M5 vybaveno pohonem všech 
kol M xDrive. Ten nabídne tři různé re-
žimy – 4WD, 4WD Sport a 2WD. Ano, 
M5 může stále být čistou zadokolkou, 
tím rozpustilým autem ladně pohazu-
jícím boky za doprovodu bílého dýmu 
z pálících se pneumatik. Pochopitelně 
nechybí ani režim MDM v nastave-
ní systému DSC. Jízdní projev nové 
M5 byl laděn experty a piloty BMW 
na nejrůznějších cestách i závodních 
okruzích, včetně Severní smyčky Nür-
burgringu. Výsledkem je systém adap-
tivních tlumičů VDC nastavitelný v reži-
mech Comfort, Sport a Sport Plus. Jiné 
nastavení má také řízení M Servotro-
nic, tady jsou na výběr módy Efficient, 
Sport a Sport Plus. U sportovního vozu 
hraje významnou roli hmotnost, proto 
má M5 karbonovou střechu a celou 
řadu dalších komponentů, hojně je po-
užita i řada dalších lehkých materiálů, 
a proto je nová M5 s pohonem všech 
kol lehčí než předchozí generace. Zá-
kazníci mohou auta od září objednávat 
a svůj vůz dostanou na jaře příštího 
roku. Vedle standardního provedení 
BMW nabízí i M5 First Edition v barvě 
BMW Individual Frozen Dark Metallic, 
vyrobeno bude pouze 400 exemplářů.

BMW Concept 8 Series
Mnichovská automobilka vrátí do své-
ho portfolia řadu 8 – velké, elegantní, 
luxusní kupé, které bude udávat tren-
dy. Koncept představený na Concorso 
dʼEleganza Villa dʼEste je jeho ochut-
návkou.

První, co na tomto voze zaujme, je 
jeho zcela nový designový směr. Velké 
hladké plochy, jednoduché linie, dlou-
há kapota, 21" kola, velké výrazné „led-
vinky“ masky chladiče a úzké světlo-
mety vyzbrojené laserovou technikou. 
Přes veškerou eleganci a noblesu je 
z auta ovšem cítit sportovnost a za-
měření na řidičské zážitky. Nová řada 
8 bude v mnoha ohledech, stejně jako 
původní vůz z 90. let minulého století, 
výstavní skříní moderních technologií, 
konstrukce využívající lehké mate-
riály a prvotřídního zpracování a bude 
představovat naprostý vrchol nabídky 
modelů BMW. Nebude chybět ani čis-
tokrevná verze M8, která je základem 
nového závodního vozu M8 GTE pro 
mistrovství světa vytrvalostních závo-
dů, do něhož BMW vstoupí příští rok. 
Technické detaily zatím prozrazeny 
nebyly, ale asi by nikoho nepřekvapilo, 
kdyby M8 poháněl V12…

Nebude chybět ani 
čistokrevná verze 
M8, která je 
základem nového 
závodního vozu 
M8 GTE.

BMW M5
600 KONÍ
750 Nm
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CARTEC LIBEREC BODOVAL 
V EXCELLENCE IN SALES 2016

Excellence in Sales je globální cena 
a její hlavní vítěz vzejde z národních 
a regionálních kol. Nejdříve se ko-

nají národní kola a ti nejlepší z každé 
kategorie postupují do regionálního 
kola a z něj případně do celosvětové-
ho finále, které probíhá v Mnichově. 

Kvalitní dealerská síť je základem 
dlouhodobého úspěchu. Nejen pro-
to BMW každoročně vyhlašuje ceny 
Excellence in Sales, které oceňují 
nejlepší dealery vozů BMW. Výjimeč-
ného úspěchu v soutěži za rok 2016 
dosáhlo dealerství CarTec Liberec. 
Zářilo hned ve třech domácích kate-
goriích.  

Připravi la  Vlasta Holéciová

Tým CarTec Liberec nesměl chybět 
při vyhlášení českého kola Excellen-
ce in Sales za rok 2016. To proběhlo 
16. 5. v Londýně na závodním okruhu 
v Brand Hatch u příležitosti dealerské 
konference.

Liberecké dealerství zde přebíralo 
první cenu hned ve třech kategoriích. 
Jednalo se o kategorie Nejlepší dealer 
a Nejlepší zákaznická péče a kromě 
toho si výkonný ředitel CarTec Libe-
rec Pavel Svoboda odnesl ocenění 
v kategorii Manažer roku. Primárním 
hodnoticím nástrojem byla kombi-
nace kvantitativních kritérií v kaž-
dé kategorii s definovanou váhou.  
Vítězi gratulujeme! 

JE TO PRO NÁS
NAPROSTO
NEJVÍC!

Manažer roku v soutěži Excellence 
in Sales 2016 a také výkonný ředitel 
CarTec Liberec Pavel Svoboda vy-
světluje, co stojí za úspěchem libe-
reckého dealerství. 

Myslím, že zcela jednoznačně stálý 
kolektiv zaměstnanců, ve kterém se 
mohou kolegové spolehnout jeden na 
druhého. Tím, že nám z firmy nikdo 
neodchází, se buduje důvěra a z cel-
kové loajality těží naprosto všichni – 
čímž myslím jak zákazníky, tak naše 
zaměstnance.

Co pro vás osobně a pro CarTec Libe
rec ocenění znamená?
Musím říct, že je to naprosto nejvíc!  
Je krásné stoupnout si před naše za-
městnance a poděkovat jim za práci, 
kterou odvádí, a přivézt jim ceny, které 
si bezesporu zaslouží. Je zajímavé sle-
dovat diskuse, co děláme jinak, lépe 
než ostatní a proč jsme byli oceněni.

Prozradíte, jaké jsou vaše plány pro 
následující měsíce?
Byli jsme oceněni za to, co považujeme 
za standard, který by se měl dostat ke 
každému klientovi, jenž si zvolí jako 
svůj vůz BMW. Je pro nás maximálně 
důležité, aby se u nás zákazník cítil 
více než dobře, a k tomu je důležité, 
aby se i zaměstnanci cítili skvěle. Na-
ším cílem je na tom i nadále pracovat. 
Máme rozpracované některé projekty, 
které, jak věřím, přinesou opět něco 
nového a nadstandardního, co povede 
k ještě větší spokojenosti našich zákaz-
níků a samozřejmě i nás zaměstnanců.

Pavel Svoboda,
výkonný ředitel, CarTec Liberec

Byli jsme oceněni 
za to, co považujeme 
za standard, který 
by se měl dostat ke 
každému klientovi, 
jenž si zvolí jako svůj 
vůz BMW. 

ÚSPĚCHY DEALERSTVÍ 
CARTEC LIBEREC 
V SOUTĚŽI 
EXCELLENCE
IN SALES 2016

• Best Dealer in Sales
• Best Dealer in Customer Care
• Manager of the Year, Pavel Svoboda, výkonný 

ředitel CarTec Liberec 
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NEJLEPŠÍ 
AUTO 
SVĚTA

Pevnější karoserie s sebou přiná-
ší ještě jeden benefit – větší volnost 
v nastavení podvozku a jízda v novém 
Phantomu opět o něco více dostojí 
pověsti o létajícím kouzelném kober-
ci. A to i na 22“ kolech se zakázko-
vým obutím. Interiér je tak ještě zase 
o něco tišší. Napomáhají tomu i 6 mm 
silná skla oken, více než 130 kg zvu-
kové izolace a použití vysoce absorp-
čních materiálů. Při rychlosti 100 km/h 
je o 10 % tišší než předchůdce. Interiér 
přináší i jednu převratnou novinku – 
tzv. galerii. Místo „běžného“ vykládání 
palubní desky ušlechtilým dřevem, ko-
vem, kamennou „dýhou“ a bůhví čím 
ještě je v novém fantomu prosklená 
„galerie“ nabízející několik různých 
typů ztvárnění. Majitelé se tak mohou 
těšit na individualizované umění přímo 
v interiéru svého vozu!

Rolls-Royce vždy uváděl výkon 
svých vozů jako dostatečný. V tomto 
případě se o pohon stará dvěma tur-
bodmychadly přeplňovaný V12 o ob-
jemu 6,75 litru s parametry 563 koní 
a 900 Nm, který svou sílu přenáší na 
zadní kola přes osmistupňovou samo-
činnou převodovku ZF.

První vozy ke svým majitelům do-
razí po novém roce.

Už zahalen a čekající na slavnostní 
představení v pražské Hauch Gallery 
vypadal nový Phantom impozantně. 
Ve chvíli, kdy z něj byla látka stažena, 
zatajil se mi dech. Nový Phantom je 
nádherný kus auta! Ladný, majestátný, 
se smyslem pro tradici, ale zároveň 
i velice moderní. Neuvěřitelné, jak se 
podařilo designérům přenést ducha 
starých Phantomů do toho nového. 
O to víc to vyniklo ve srovnání s Phan-
tomem VI, který stál hned vedle.

Už od roku 1925, kdy byl předsta-
ven první Rolls-Royce Phantom, 
je tento vůz považován za nejlepší 
auto světa. I proto jím jezdili známé 
osobnosti, vladaři, mocní a vlivní 
lidé z celého světa. Celých 92 let je 
Phantom zosobněním vrcholného 
luxusu, komfortu a pokroku.

Připravi l  Petr Horák

O pohon se stará 
dvěma turbodmy-
chadly přeplňovaný 
V12 o objemu 
6,75 litru s parametry 
563 koní a 900 Nm.

Při letmém pohledu by se mohlo 
zdát, že se téměř nic neměnilo, a to 
byl i záměr. Nový a přesto povědomý, 
majitelé současných Phantomů tak 
mohou ještě chvíli ty své používat, 
než jim to nedá a budou chtít used-
nout do nové generace. Ta je totiž pod 
povědomým kabátem zcela novým 

autem. Nová lehká hliníková architek-
tura přináší nižší hmotnost, vyšší pev-
nost a stane se základem i pro další 
budoucí modely Rolls-Royce. Chtěli 
jste se zeptat, kolik toho má Phantom 
společného s novým BMW řady 7? 
Prakticky vůbec nic! Tohle je jednodu-
še Rolls-Royce.

Společně s novým Phantomem byl 
v galerii vystaven i Phantom VI. Ten-
to konkrétní vůz patří majiteli z Čes-
ké republiky, má identifikační číslo 
PRX4599 a je to vůz, který 13. červen-
ce roku 1970 v Londýně převzal jeho 
majitel – herec Omar Sharif! Vůz měl 
stříbrnou barvu, čalounění v modré 
kůži, na středovém panelu měl tele-
vizi a v zavazadlovém prostoru box 
na led. 

ROLLS-ROYCE 
PHANTOM VI
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ČEŠTÍ ZÁKAZNÍCI  SI 
NOVÝ PHANTOM ZAMILOVALI

Nový Phantom pobyl v České republi
ce několik dnů. Jaké jsou reakce poten
ciálních zákazníků?
Nad očekávání výborné. Jsme sami ve-
lice mile překvapeni, jak je vůz vnímán 
a přijímán.

Na první pohled je nový Phantom hod
ně podobný svému předchůdci. Jak se 
zamlouvá majitelům minulé generace?
Phantom osmé generace je vůz, který 
s sebou přináší mnoho z věcí, na které 
se hodně těšili i současní majitelé Phan-
tomu VII. Kromě očekávatelného abso-
lutního komfortu, nové podoby toho, co 
znamená ticho při jízdě automobilem, 
co s sebou přináší výraz „magic carpet 
ride“, je nový Phantom vybaven špičko-
vými technologiemi ve všech ohledech. 
Laserové světlomety, nová sedadla se 
vším představitelným komfortem, dra-
maticky zvětšený zavazadlový prostor, 
hvězdné nebe přes celý strop vozu, ale 
i detaily jako vyhřívání volantu, venti-
lace sedadel… To vše jsou drobnosti, na 
které se stávající majitelé velice těšili. 
Myslíme, že právě oni budou našimi 
prvními klienty.

Za jak dlouho po specifikaci a objed
nání vozu bude nový Phantom svému 
novému majiteli dodán?
U vozů Rolls-Royce je těžké odpově-
dět paušálně. Bavíme se o neomezené 
míře personalizace, o tom, že každý vůz 
je vlastně originál. Produkce nového 

Phantomu může trvat šest, ale třeba i je-
denáct měsíců. Vše je podřízeno přání 
klienta. Když si přijdete do krejčovství 
objednat oblek na míru, také nemůžete 
čekat, že již bude vyroben a připraven 
na ramínku v obchodě. 

Jsou určeny nějaké kvóty pro Českou 
republiku? A jaký zatím registrujete 
zájem od vážných zájemců? Jsou již 
podepsány nějaké objednávky?
V příštím roce bude z celkové produkce 
věnováno novému Phantomu přibližně 
10−15 %. Dá se tedy předpokládat, že 
pro celý svět nebude vyrobeno více než 
cca 550 exemplářů. Domníváme se, že 
máme šanci získat pět až šest vozů. Sa-
mozřejmě i zde platí, že kdo dříve přijde, 
ten dříve…

A je důležité rovněž zmínit, že stá-
vající majitelé Phantomů a ostatních 
vozů Rolls-Royce jsou v drobné výhodě. 
Ale zpět k tomu, že lze jen těžko stano-
vit, jak dlouho bude trvat výroba toho 
kterého vozu. Je to spíše záležitost kon-
figurace vozu. A ano, již máme uzavřeno 
několik objednávek, více ale prozradit 
nemohu.

Převratnou novinkou v interiéru no
vého Phantomu je tzv. galerie. Z čeho 
mohou zákazníci vybírat a jak indivi
duální mohou jejich přání být?
V počátku produkce máme k dispozici 
osm různých designů Gallery. Od po-
loviny příštího roku jsme schopni na-
bídnout i tzv. Bespoke Gallery – tedy 
v podstatě jakoukoliv dle přání klienta, 
pokud je technicky realizovatelná. Ať 
již sklo, dřevo, nebo hedvábí, ale i další 
materiály typu malba, porcelán, různé 
formy kovů. V podstatě cokoliv, co si 
bude klient přát.

Phantom je auto, které je určeno 
k tomu, aby jeho majitel seděl vzadu 
a řídil řidič. Platí to i o českých majite
lích Phantomu, nebo si jej majitelé rádi 
řídí sami?
Zcela jistě platí, že u prodloužené ver-
ze budou klienti spíše orientováni 
na provoz s osobním řidičem. Přesto, 
i prodlouženou verzi mnoho majitelů 
alespoň občas řídí samo. Co je ovšem 
překvapivé, u nového Phantomu se se-
tkáváme s tím, že je prodloužená verze 
přijímána velmi pozitivně i u klientů, 
kteří řidiče nemají, ale přejí si ultimát-
ní komfort, jedinečnou prezenci vozu, 
prostě to „nej“. Standardní verze je ve 
srovnání s předchůdcem výrazně dy-
namičtější, už při letmém pohledu na ni 
prostě chcete vůz řídit! Dříve byl poměr 
spíše vždy nakloněn ve prospěch verze 
se standardním rozvorem. Myslíme, že 
s novým Phantomem se vše mění, a po-
měr bude hodně vyrovnaný.

Jindřich Ježdík,
Sales Manager Rolls-Royce

PŘI RYCHLOSTI 
100 km/h JE 

O 10 % TIŠŠÍ  NEŽ 
PŘEDCHŮDCE

Nová lehká hliníková 
architektura přináší 
nižší hmotnost, vyšší 
pevnost a stane se 
základem i pro další 
budoucí modely 
Rolls-Royce. 

Christopher Duff, designér interiéru vozů Rolls-Royce
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CARTEC 
GROUP 
OPĚT 
ZÁŘIL 
NA 
KVIFF 
2017 
Letos byl CarTec Group již počtvrté 
oficiálním dodavatelem festivalo-
vých vozů BMW na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Karlových Va-
rech. Bylo to velkolepé i zábavné 
a nám bylo ctí svézt nejen všechny 
festivalové hvězdy, ale i nesčetné 
množství hostů, kteří vyzkoušeli 
naše testovací jízdy s BMW a MINI. 
Vedle toho se uskutečnily i další, 
dnes již oblíbené eventy pod hla-
vičkou CarTec Group. 

Připravi la  Vlasta Holéciová

V pořadí 52. ročník Mezinárodního 
filmového festivalu v Karlových Va-
rech byl opět plný kultury, filmových 
zážitků a lázeňské nálady a letos 
také krásného, slunného počasí. To 
vše probíhalo „za dohledu“ 65 vozů 
BMW, které CarTec Group, jakožto 
oficiální dodavatel vozů BMW, do Kar-
lových Varů vyslal. Tato oficiální flotila 
BMW Shuttle Service byla doplněna 
dalšími 15 testovacími vozy − BMW, 
BMW i a MINI. Jejich vlastnosti mohli 
vyzkoušet všichni návštěvníci festiva-
lu. Jízdy začínaly a končily v BMW Zone 
u Císařských lázní a vedly malebným 
okolím Karlových Varů. 

Vedle nablýskaných aut do lázeň-
ského města dorazil také 25členný tým 
CarTec Group, který byl v průběhu ce-
lého festivalu hostům plně k dispozici. 
Bylo úžasné pozorovat spokojené klien-
ty CarTec Group, kteří prožili dny plné 
filmů a večírků, a to vše ve společnosti 
vozů CarTec Group. K vidění byla celá 
modelová řada BMW, vybrané modely 
MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad.

Ale zpět k testovacím jízdám, kte-
ré probíhaly po celou dobu festivalu, 
kde si každý mohl užít radost z jízdy. 
Testovaly se vozy napříč modelovou 
řadou, včetně nejnovější BMW řady 5, 
elektrovozu BMW i3 a mrštného MINI 
John Cooper Works. Mimochodem, 
vůz MINI ve Varech otestoval kromě 
jiných i automobilový závodník Adam 

Lacko. O úspěchu testovacích jízd 
svědčí jejich počet, proběhlo jich přes 
300 a nejoblíbenější byly právě zmíně-
né modely i3, MINI, nové BMW řady 5 
a X5 s hybridním pohonem. 

K vidění byla 
celá modelová řada 
BMW, vybrané 
modely MINI, 
Rolls-Royce 
a BMW Motorrad.
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To ale není zdaleka jediná akce, 
kterou CarTec Group na KVIFF uspo-
řádal. Ve středu 5. 7. se uskutečnila již 
tradiční CarTec Festival Party. Atmosfé-
ru už tak dokonalého večera ve skvost-
ných prostorách Císařských lázní svým 
vystoupením ozdobila Markéta Konvič-
ková a také Ondřej Gregor Brzobohatý. 
Vedle stovky návštěvníků nám bylo ctí 
přivítat i takové vážené hosty, jako byl 
například prezident filmového festiva-
lu Bartoška, hudebník Michal Dvořák 
nebo Pavol Habera a Daniela Peštová. 

Hned druhý den zrána byl na hřišti 
Olšová Vrata v Golf Resortu Karlovy 
Vary odpálen první míček, který zahájil 
CarTec Festival Golf. Sešli se na něm 
všichni milovníci zeleného sportu, aby 
si užili den plný sluníčka a stylové hry. 
Po zakončení turnaje se hráči přesunu-
li do Grandhotelu Pupp a vychutnali si 
společnou večeři, která byla perfektní 
tečkou za vydařeným golfovým dnem.
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ODKAZ JOHNA COOPERA ŽIJE!

John Cooper Works (JCW) je britská 
společnost, která sídlí ve Farnborough 
a kterou v roce 2000 založil Michael 
Cooper, syn Johna Coopera – závod-
níka a úpravce původních Mini Coo-
per. BMW práva na používání jména 
John Cooper Works koupilo v roce 
2007 a o rok později koupilo i celou 
společnost.

Vůbec první kit JCW byl určen pro 
MINI Cooper s výkonem 126 koní a za-
hrnoval upravenou hlavu motoru, jiný 
filtr sání, od katalyzátoru dál upravený 
výfuk, přeprogramovanou řídicí jed-
notku motoru a pár znáčků. Navzdory 
ceně vyšší než 2 000 eur byl nárůst vý-
konu pouze 11 koní a k tomu výraznější 
zvuk a o trochu ostřejší reakce na se-
šlápnutí plynu. Výhodou tohoto kitu ve 
srovnání s úpravami jiných společností 
bylo, že jste nepřišli o tovární záruku. 

Přeplňovaný Cooper S se kitu JCW 
dočkal v roce 2002 a dosahoval díky 

němu výkonu rovných 200 koní. V té 
době nešlo ještě JCW objednat přímo 
z výroby, ale domontovávali jej samotní 
dealeři MINI. Teprve až od roku 2005 
bylo možné pro Cooper S kit JCW ob-
jednat přímo z výroby a navíc byl v té-
mže roce výkon zvýšen na 210 koní.

V roce 2007 přišel kit JCW pro 
novou generaci MINI s typovým ozna-
čením R56. Ta už byla přeplňována 
turbodmychadlem, a nikoliv kompre-

Čím je pro BMW M, tím je pro MINI 
John Cooper Works. „Miníci“ s tím-
to označením přinášejí maximum ři-
dičského potěšení, výkon, sportov-
ní styl a vynikající ovladatelnost.

Připravi l  Petr Horák

JOHN NEWTON 
COOPER

John Cooper byl společně se svým ot-
cem Charlesem Cooperem zakladate-
lem společnosti Cooper Car Company, 
která se svou konstrukcí vozu s moto-
rem vzadu navždy změnila motorsport 
té nejvyšší úrovně včetně F1. John byl 
sám aktivním závodníkem, ale jak spo-
lečnost rostla, měl na závodění čím 
dál tím méně času. Na začátku 50. let 
prakticky všichni mladí britští piloti za-
čínali za volantem vozů Cooper a v F1 
monoposty Cooper pilotovali největší 
hvězdy té doby – Jack Brabham, Stir-
ling Moss, Maurice Trintignant nebo 
Bruce McLaren. Jack Brabham se v le-
tech 1959 a 1960 dokonce stal s Coope-
rem mistrem světa! A když na naléhání 
amerického závodníka Rodgera Warda 
postavil svůj vůz i na americké ovály, 
během pár let vozy Cooper doslova 
ovládly svět formulových závodů.

Vývoj vozů pro BMW Mini byl za-
měřen nejen na automobilové soutěže, 
ale i na běžné sériové verze. John Co-
oper byl u zrodu dominance britského 
inženýrství ve světě motorsportu, která 
trvá dodnes. Za svou oddanost motor-
sportu obdržel Řád britského impéria. 
Až do své smrti vedl rodinný podnik 
s ojetými Mini Cooper v East Prestonu 
a dealerstvím Hondy ve Ferringu.

Britskou společnost 
JCW založil Michael 
Cooper, syn Johna 
Coopera – závodníka 
a úpravce původních 
Mini Cooper.

sorem, jak to bylo u té předchozí. I pro-
to byl kit výrazně odlišný, motor posílil 
o 17 koní na výsledných 192 a točivý 
moment činil 250 místo 240 Nm. Takto 
upravené MINI Cooper S akcelerovalo 
z klidu na 100 km/h za 6,8 sekundy 
a dosahovalo rychlosti 232 km/h. Podle 
Mika Coopera to bylo nejrychlejší vyro-
bené MINI. V roce 2011 pak kit JCW při-
dal další koně a finální hodnotu zakulatil 
na rovných 200.

Mezitím MINI v půlce roku 2008 
přišlo s dalším přírůstkem do rodi-
ny John Cooper Works, což už nebyl 
pouze power kit, ale kompletní auto, 
které se od vozů s power kitem v mno-
ha věcech lišilo. Motor disponoval pa-
rametry 211 koní a 260 Nm (280 Nm 
při overboostu), důležitým vylepšením 
bylo přidání elektronikou ovládaného 
samosvorného diferenciálu, který uměl 
měnit uzavření diferenciálu v rozmezí 
0−50 %, zatímco Cooper S měl pevně 
danou svornost 30 %. Dalším důleži-
tým prvkem byly čtyřpístkové brzdy 
Brembo na předních kolech.

Vrcholem řady John Cooper 
Works je verze GP. Šlo o limitovanou 
edici s přísně sportovně vyhraněným 



13PŘEDSTAVUJEMECARTEC NEWS

charakterem, která měla upravený 
nastavitelný podvozek s agresivnější 
geometrií včetně zvětšených odklonů. 
Za předními koly se skrývaly šesti-
pístkové brzdy Brembo, výraznější, 
aerodynamické karbonové doplňky 
ne nepodobné těm používaným na 
závodních vozech pro MINI Challenge 
včetně funkčního zadního difuzoru, 
vpředu byla sportovní sedadla Recaro 
a místo těch zadních byla jen rozporka 
mezi tlumiči a auto v originále vyjíždělo 

z továrny na 17” semi slickách Kumho 
poskytujících skvělý grip. Systém kon-
troly stability dostal speciální režim 
GP dovolující větší prokluz kol. Pře-
plňovaný čtyřválec o objemu 1,6 litru 
dával výkon 218 koní, což zase nebyl 
taký nárůst proti JCW, ale MINI John 
Cooper Works GP druhé generace za-
jelo na Severní smyčce čas 8:23, což 
bylo zlepšení o plných 19 sekund proti 
první generaci. Jak by mohla vypadat 
nejnovější generace MINI John Cooper 

Works GP, naznačuje ve Frankfurtu 
představený koncept, a pokud bude 
sériové auto jen z půlky tak dobré, 
máme se opravdu na co těšit!

V současnosti je rodina verzí John 
Cooper Works rozšiřována i na další 
provedení než jen na třídveřový hatch-
back, případně verzi Clubman. Ryzí 
radost ze svezení v MINI s odkazem 
Johna Coopera si tak mohou nově užít 
ještě i zákazníci, kteří chtějí MINI Cab-
rio nebo Countryman.

VERZE GP 
MÁ SPORTOVNÍ 

CHARAKTER

MINI John Cooper 
Works GP druhé 
generace zajelo na 
Severní smyčce 
Nürburgringu  
čas 8:23.



Jestli jste ještě neměli možnost 
vidět stylové MINI na vlastní oči, 
nebo se jím svézt, neváhejte na-
vštívit náš nový showroom MINI 
v Ostravě. Tato legendární anglická 
značka má tak v srdci Moravsko-
slezského kraje svůj vlastní výstav-
ní a prodejní prostor, který plně ctí 
jejího nespoutaného ducha. A to 
vše pod záštitou CarTec Group. 

Připravi la  Vlasta Holéciová
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Co vás čeká?
Nový designový showroom jsme ote-
vřeli 20. února 2017 a je plný MINI 
vozidel s velkou duší, které vám vy-
plaví adrenalin a rozbuší srdce, takže 
jediné, po čem zatoužíte, bude stát 
se součástí tohoto světa. Můžete se 
mimo jiné těšit na nové MINI Country-
man. Tato druhá generace nahradila 
svého nadmíru úspěšného předchůd-
ce s výrazným zvětšením svých roz-
měrů. Uchvátí vás větším prostorem 
a více variantami. Nechybí MINI tříd-
veřové – motokárový typ s ikonickým 
designem a technologiemi zítřka. Věř-
te, že toto znovuzrozené, přepracova-
né MINI vás dostane do kolen. Stejně 
tak MINI pětidveřové, prostorný vůz, 
který umí být pořádným divochem. 
Do další úrovně dobrodružství s ne-
bem nad hlavou vás dostane MINI 
Cabrio, které přináší uhlazenější de-
sign a chytré technologie. Pro ty, kdo 
mají rádi extravaganci, byl stvořen 
MINI Clubman, se kterým dozajista 
způsobíte rozruch. A pak je zde ješ-
tě MINI John Cooper Works, který se 
chlubí výkonem, jenž vás katapultuje 
na závodní okruhy. Vozy MINI JCW 
s ohromnou energií, upravenými díly 
a sportovním výrazem jsou totiž vy-
vinuty speciálně pro to, aby vám roz-
pumpovaly adrenalin a rozbušily vaše 
závodnické srdce.

V OSTRAVĚ JE NOVÝ SHOWROOM MINI!

MINI INTERVIEW S MANAŽEREM PRODEJE 
VOZŮ MINI CARTEC GROUP TOMÁŠEM 
KOPÁČKEM

Nový showroom spatřil světlo světa 
v únoru letošního roku. Co si zákazníci 
od té doby nejvíce pochvalují?
Zákazníci si nejvíce pochvalují show-
room jako celek. Jsou rádi, že značka 
MINI má konečně v Ostravě a Morav-
skoslezském kraji místo, jaké si zaslouží. 
Konečně tak můžou přijít a vyzkoušet si 
všechny modely a motorizace. Líbí se jim 
samozřejmě i celkový design showroo-
mu, který je ve velmi útulném a zároveň 
moderním provedení. Díky tomu, že jde 
pouze o tým MINI, není v showroomu 
takový provoz jako jinde, což na zákaz-

níky působí klidně a odpočinkově, jako 
místo na řešení příjemných záležitostí. 
Zákazníci, kteří už MINI mají, si zase 
pochvalují, že zde ke svému „miníkovi“ 
seženou veškerý doplňkový sortiment. 
A ti nejstylovější se k tomu u nás i pa-
třičně ošatí. Nabídka MINI Lifestyle je 
opravdu rozmanitá. 

A na co jste nejpyšnější vy?
Já jsem nejpyšnější na každého, kdo 
k vybudování MINI showroomu v Ost-
ravě jakkoliv přispěl. Byl to skvělý krok, 
protože MINI začíná být čím dál oblíbe-
nější – a není divu, ta auta jsou, pros-
tě úžasná, je to srdeční záležitost. Jsem 
pyšný taky na všechny své kolegy, ať už 
je to má asistentka, marketing nebo ve-
dení, kteří přispívají k růstu značky. 

Prozradíte, co chystáte v MINI do bu
doucna?
Těšit se můžete na velké věci. Ať už je 
to účast na různých kulturních akcích, 
nebo pořádání roadshow, kde si zákaz-
níci můžou MINI vyzkoušet v plné síle. 
Co se týče MINI mimo naše dealerství, 
tak se zákazníci mohou těšit na první 
čistě elektrický model a ti největší fajn-
šmekři na další generaci MINI John Co-
oper Works v GP edici. MINI jde prostě 
neustále dopředu a my také…

Tomáš Kopáček,
prodejce vozů MINI

Trendy MINI lifestyle shop
Vás i vaše nové MINI skvěle doplní pro-
dukty, jež nabízí MINI Lifestyle Shop, 
který je plný doplňků této značky. V ob-
lečení ve stylu MINI a s doplňky MINI 
se stanete hrdými členy originální ko-
munity. 

Tým MINI
S čímkoliv vám s radostí poradí MINI 
prodejní tým Michaela Bulavová a To-
máš Kopáček. Každý z nich vám popíše 
a vysvětlí funkce vašeho vysněného 
vozu. Samozřejmostí je i MINI Service 
plný odborníků a expertů, kteří znají 
vaše vozidlo do posledního dílu a jsou 
připraveni ho připravit na další dobro-
družství i báječnou zábavu. 

Těšíme se na vaši návštěvu a nevá-
hejte a přijďte otestovat MINI!  
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DOKONALÉ SVEZENÍ PŘI 
MINI JCW TEST DRIVE DAYS

BUĎTE STYLOVÍ 
JAKO MINI

Batoh a cestovní taška, do kterých se 
vejde vše, deštník, který vás nikdy ne-
zklame, sluneční brýle, hodinky a kšil-
tovka, které dotvoří vaši jedinečnou 
osobnost, karty, které vás nenechají 
prohrát, pikniková deka, která se za kaž-
dých okolností postará o vaše pohodlí, 
mini vizitkář, který nepotřebuje slova…
Nejenom tyto, ale i další produkty jsou 
součástí speciální kolekce JCW Lifesty-
le Collection 2017 a je možné je zakou-
pit na e-shopu www.bmw-lifestyle.cz 
nebo v showroomu MINI v Ostravě.

1  MINI JCW Batoh, 4 996 Kč
2  MINI JCW Taška černá, 3 330 Kč
3  Brýle MINI JCW Aviator, 3 608 Kč
4  MINI Hrníček, 364 Kč
5  MINI Termo hrníček, 576 Kč
6  MINI JCW Toaletní taška, 991 Kč
7  Deštník MINI Signet, 1 009 Kč
8  MINI JCW Vizitkář, 991 Kč
9  MINI Konvička na čaj, 1 413 Kč
10  Hrací karty MINI JCW, 1 413 Kč
11  MINI Pikniková deka, 1 990 Kč
12  Hodinky MINI, 3 173 Kč
13  Kšiltovka MINI SIGNET, 695 Kč
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Cítit se jako prvotřídní závodníci 
mohli všichni účastníci červnové 
roadshow MINI JCW TEST DRIVE 
DAYS. Vyjížďky probíhaly tři dny, 
vždy v ranním a odpoledním slotu. 
V hlavní roli byly špičkové vozy MINI 
JCW, fantastická atmosféra a ne-
chybělo ani slunečné počasí, což si 
užívali hlavně řidiči kabrioletů. 

Připravi la  Vlasta Holéciová

Prostor pro vyjížďky nám poskytlo ma-
lebné prostředí Oderských vrchů. Tra-
sa vedla nejen po okresních silničkách, 
ale i dálničních úsecích, kde mohli 
účastníci sešlápnout pedál a zažít vzru-
šení jako na závodním okruhu. Celá 
trasa měla zhruba 150 kilometrů a byla 
rozdělená do tří částí, tak aby si jezdci 
mohli vystřídat vozidla, občerstvit se 
a s ostatními účastníky se podělit o do-
jmy z jízdy. Mimochodem hlavním té-
matem rozhovorů byla bezesporu síla, 
agilita a propracovaná technika vozů 
MINI JCW. Pevně věříme, že se tato 
roadshow dotkla vašeho závodnického 
srdce a znovu se společně setkáme.



CARTEC PRAHA SLAVÍ 5.  NAROZENINY! 

Ještě před CarTec Praha bylo v Prů-
běžné ulici dealerství vozů BMW, ale 
pod značkou Auto Base. Dne 3. 9. 
2012 se situace změnila a společnost 
CarTec Group vstoupila na pražský trh 
a jako svoji novou domovskou adresu 
si vybrala právě Průběžnou ulici 80 
v Praze 10. Tímto dnem se tak zača-
la psát nová kapitola nesoucí název 
 CarTec Praha. 

Administrativní zázemí, recepci, 
prodej, servis a oddělení náhradních 
dílů tehdy obsluhovalo 34 zaměstnan-
ců. S každým rokem se ale tým dea-
lerství CarTec Praha rozrůstal. Dnes 
máme v Průběžné 76 zaměstnanců 
a silný týmový duch zde rozhodně ne-
chybí. Nemalý důraz jsme v pražském 

dealerství vždy kladli také na inovace, 
nadstandardní služby a vysoce pro-
klientský servis. I díky tomu proběhla 
kompletní rekonstrukce a moderniza-
ce showroomu a kanceláří. Fandové 
„bavoráků“ ocení zrekonstruovanou 
autorizovanou lakovnu a karosárnu, 
kde používáme nejmodernější techni-
ku, snažíme se navyšovat servisní ka-
pacitu a zkrátit čekací doby na servis. 

Nedávnou významnou novinkou 
a také zásadním milníkem je vybudo-
vání servisní dílny a zázemí pro nej-
mladšího člena skupiny CarTec Group, 

pražského dealerství CarTec jsme byli 
svědky obrovského nárůstu v počtu 
prodaných vozů. Jen pro srovnání: 
Poslední rok Auto Base v období od 
3. 9. 2011 do 3. 9. 2012 bylo prodá-
no 244 nových a ojetých vozů BMW. 
CarTec Praha v období od 3. 9. 2016 
do letošního září prodal 904 nových 
a ojetých vozů BMW. Celkem se tak za 
pět let prodalo 3 444 nových a ojetých 
vozů, a to nás těší. 

Na závěr nezbývá než dodat, že by-
chom rádi poděkovali našim klien tům, 
kteří využívají služeb  CarTec  Praha. Jen 
díky vám můžeme oslavit pět let fungo-
vání na trhu a těšíme se na další roky. 
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Už je to pět let, kdy se otevřely 
dveře prvnímu zákazníkovi dealer-
ství CarTec Praha. Za tu dobu jsme 
vybudovali silný tým zaměstnanců, 
prodali 3 444 nových a ojetých 
vozů BMW a tím upevnili pozici nej-
silnějšího dealera v rámci celé sku-
piny CarTec Group. To ale rozhodně 
nejsou všechny úspěchy pražského 
dealerství. Pojďme si naši pětiletou 
misi zrekapitulovat. 

Připravi la  Vlasta Holéciová

 Rolls-Royce Motor Cars Prague. Maji-
telé těchto vozů mohou do Průběžné 
dorazit na jarní či roční kontrolu, ne-
chat si připravit vůz na zimu, provést 
údržbu interiéru, ale i další servisní 
úkony. Na svého noblesního „miláčka“ 
pak mohou počkat ve stylovém záze-
mí, jehož interiér ctí ducha fenome-
nální anglické značky. V CarTec Praha 
nechybí ani půjčovna originálního pří-
slušenství BMW a obchod se stylovým 
oblečením a doplňky BMW Lifestyle. 

Úspěchy slavíme i v oblasti pro-
dejů – vždyť za celou dobu existence 

CARTEC PRAHA
V ČÍSLECH

Zahájení provozu dealerství 
3. 9. 2012. 
Na začátku mělo dealerství 
34 zaměstnanců, dnes jich je 76. 
Věkový rozdíl mezi nejmladším 
a nejstarším zaměstnancem je 42 let.
Prodalo se zde 3 444 nových 
a ojetých vozů. 
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V CARTECU NEJSEM JEN ČÍSLO 

Vzpomenete si ještě na své první 
auto? 
Na to se nezapomíná. S auty jsem za-
čínal v 19 letech, teď mám 24. auto. 
První byla Škoda Spartak, model 445. 
Auťáky jsem měl vždycky jako koníček. 
Mě prostě bavilo koupit si nějaký star-
ší model, dát ho dohromady, pak s ním 
jezdit a později si koupit zase nové. 
Vždycky jsem své ženě říkal, že je to 
lepší, než kdybych chodil do hospody 
(smích). 

To máte asi pravdu. A kdy jste si 
koupil první BMW?
V roce 2000, s bratrem jsme už ně-
jakou dobu společně podnikali, a do-
konce jsme si tehdy oba koupili BMW. 
Co si vzpomínám, tak to ještě nebylo  
u CarTecu, ale v té době jsem se se-
známil s Jindrou Ježdíkem (dnes sales 
manager Rolls-Royce Motors Cars Pra-
gue, pozn. red.) a ten se mi tak zalíbil, že 
už jsem pak vždycky kupoval auta jen 
u něj. A s tím, jak Jindra začal pracovat 
v CarTecu, jsem i já začal nakupovat 
tady. A musím říct, že BMW si pořizuju, 
protože se mi líbí technika a zpracová-
ní, rozhodně to není kvůli image. Mě ta 
auta opravdu fascinují! Je na nich úžas-
ná především ta preciznost, čímž vyni-
kají hlavně německé značky. 

Dnes jste už 17 let věrný BMW, s čím 
jste začínal?
Jako první to bylo BMW 525d, dále 
BMW 530d, pak jsem měl BMW 
řady 3, později BMW řady 3 Gran Tu-
rismo a pak jsem si splnil sen a koupil 
si BMW X5. Protože už jsem starší roč-
ník, potřeboval jsem vyšší auto, což X5 
perfektně splnila. 

Říkáte, že jste si splnil sen. Čím si 
vás X5 tak získala?
Víte, mě fascinuje hlavně ta hmota 
a mohutnost toho auta. Líbí se mi, že 
sedím výš, a taky se mi do něj dobře 
nastupuje. Upřímně řečeno, když dnes 

Ani se tomu nechce věřit, ale v ga-
ráži pana Jiřího Součka se už od 
doby, kdy se auta stala jeho vášní, 
vystřídalo 24 vozů. Rozhodně to 
ovšem neznamená, že by byl pře-
létavý. Naopak, ke každému „kous-
ku“ měl vždycky blízký vztah. Jeho 
zatím poslední láskou je BMW X5. 
My jsme si s ním proto povídali 
v CarTec Praha v Průběžné ulici, 
kam jezdí už řadu let hýčkat nejen 
svého stříbrného bavoráka, ale − 
jak sám říká − často i sám sebe. Je 
mu tady totiž dobře. 

Připravi la  Vlasta Holéciová

sednu do nějakého jiného auta, úplně 
mě to rozhodí. Komfortní posez a vý-
hled v X5, to jsou prostě dva aspekty, 
které oceňuji. Dokonce ani moje žena 
se se mnou nebojí jezdit. 

Narážíte na to, že jezdíte rychle? 
Vůbec ne, jezdím spíš opatrně, ale líbí 
se mi, že mám pod nohama takový 
výkon. Mám tradici, že vždycky, když 
si koupím nové auto, jedu ho projet 
do Německa, abych vyzkoušel jeho 
rychlost. Třeba s poslední X5 jsem jel 
220 km/h a to byla opravdu síla, ale 
i takový zvláštní pocit. Cítil jsem k tomu 
autu opravdu respekt.

Je na vás vidět, že auto pro vás není 
jen věc, ale máte k němu osobní 
vztah. Je to váš parťák a kamarád, 
je to tak? 
Rozhodně, dokonce bych řekl, že jsem 
tím už v CarTecu známý. Stačí malin-

né systémy, které mě hlídají. Takže ani 
dlouhá jízda mě nerozhodí.

Příští rok má být v prodeji nová ge-
nerace BMW X5, myslíte si na ni? 
Ano, mám finanční rezervu a řekl jsem 
si, že si ještě jednou udělám radost 
a koupím si novou X5. S manželkou 
jsme skromní lidé, nic zvláštního ne-
potřebujeme, ale na tohle se opravdu 
těším. Obecně mám rád techniku, tak 
jsem velmi zvědavý na všechny nové 
systémy, které X5 bude mít. 

Do CarTecu jezdíte už řadu let, co 
vám tady vyhovuje?
Už jsem to říkal i panu Karlu Kadlecovi, 
mně se líbí, že CarTec je postaven na 
lidech. Když jsem podnikal, také jsme 
firmu měli založenou na osobním pří-
stupu. Myslím si, že když kolem sebe 
nemáte dobré lidi, je zle. A mně se 
v CarTecu líbí, že tady nejsem jen dal-
ší číslo, další zákazník z mnoha, což se 
vám v řadě firem stane. Opravdu tady 
mám všechny ty lidi rád. Dokonce, když 
je mi smutno nebo mám nějaké staros-
ti, jedu do CarTecu. S trochou nadsáz-
ky bych řekl, že by nad dveřmi vedle 
názvu CarTec mohli mít napsáno také 
„sanatorium“. (smích) Já si tady vždyc-
ky s klukama popovídám, je tady takové 
příjemné rodinné prostředí. Třeba nyní 
mám skvělý vztah s Kristýnou Růžičko-
vou, která mi zde zajišťuje servis. Jsem 
z ní opravdu nadšený. Můžu jí kdykoliv 
zavolat a ona se mi vždycky na 100 % 
věnuje. A o to v podnikání jde, nezáleží 
jen na prodejích, ale zásadní je i servis 
zákazníkovi.  

„Komfortní posez  
a vý hled v X5, to jsou 
dva aspekty, které 
oceňuji. Dokonce ani 
moje žena se se mnou 
nebojí jezdit.“

katý škrábanec, a hned musím jet na 
servis. Možná se bude takhle osobní 
vztah k autu někomu zdát zvláštní, ale 
já to mám ke všemu, co si koupím. Je 
to tím, že si vážím úsilí a práce, kterou 
člověk musel vynaložit na to, aby tu věc 
mohl mít.  

Povězte, co vlastně děláte, když se 
zrovna nestaráte o svou X5?
Po revoluci jsme s bratrem založili 
firmu a řadu let jsme společně pod-
nikali. Specializovali jsme se na inte-
riéry a měli jsme velké štěstí, protože 
tehdy byla velká poptávka po něčem 
zajímavém, neokoukaném. Vozili 
jsme nábytek ze San Marina z Itálie, 
kde jsme měli obchodní partnerku. 
Byly doby, kdy jsme do Čech týdně 
přivezli čtyři plné kamiony! Později 
jsme měli zakázky i do státních or-
ganizací a také do zahraničí, třeba 
do Německa. Dařilo se nám a nás to 
bavilo. Dodnes si myslím, že při pod-
nikání nejde jen o to vydělat peníze, 
ale musíte mít z toho, co děláte, také 
radost. A když dnes někam přijdu a vi-
dím, že tam mají nábytek od nás, je 
to skvělý pocit. Bohužel nedávno mi 
bratr zemřel, což mě velmi zasáhlo, 
a také já jsem měl nějaké zdravotní 
problémy, takže jsem firmu zrušil. 
Dnes se okrajově věnuji počítačům, 
a protože mám hodně zakázek mimo 
Prahu, X5 mi perfektně vyhovuje. Jen 
během tohoto roku jsem najel zhruba 
35 000 kilometrů, takže se mi náram-
ně líbí, že je to maximálně pohodlné 
auto. Nemluvě o tom, že jsem si do 
něj nechal nainstalovat všechny mož-
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ŘADA HERITAGE:  STYLOVÉ RETRO 
S POŘÁDNÝM NÁBOJEM

Nadšení motocyklových fandů bylo do-
slova hmatatelné a v centrále bavorské 
značky měli brzy jasno, že nezůstane 
jen u jediného výjimečného kousku. 
Ostatně ani nebyl důvod – vždyť BMW 
objevilo dokonalý koktejl, jehož jediný 
doušek zachutnal všem. A byl tak návy-
kový, že chtěli další. Co nejdříve. 

Proto vznikla celá řada moto-
cyklů Heritage. Po čistokrevném 
R nineT přišel R nineT Pure v podo-
bě klasického roadsteru, pak R ni-
neT Racer pro vyznavače rychlosti, 
R  nineT  Urban G/S oslavující všechna 
kultovní endura z historie značky a na-
konec R nineT Scrambler, nejmladší ze 
sourozenců, divoký a nespoutaný. 

Už od prvního okamžiku, kdy se 
světu představil motocykl BMW R 
nineT, bylo zřejmé, že trefil přesně 
do černého. Mísila se v něm vášeň 
i inovace, stylový vzhled i špičko-
vé technologie. Navíc to všechno 
korunovala ryzí radost a požitek 
z jízdy. 

Připravi l  Mart in Kavka

Je jich pět, každý má trochu jiný 
charakter, ale všechny spojuje jedno – 
můžete si je upravit k obrazu svému 
a vyladit každý jejich detail přesně 
podle svých představ. 

R nineT: Jízda bez pravidel
Pokud považujete motocykl za symbol 
čiré svobody, je R nineT stvořen přímo 
pro vás. Je jedno, jaká cesta vás čeká – 

jestli je na ní terén, zatáčky nebo rovin-
ky. R nineT je dokonalým společníkem 
a díky nesčetným možnostem úprav 
nemá prakticky žádné limity. 

Charakter vzduchem chlazeného 
motoru vás nejvíce okouzlí při plném 
točivém momentu. Zřetelně pocítíte 
jeho sílu a dravost. Ty jdou ruku v ruce 
s tradičními proporcemi motocyklů 
BMW, které si nespletete s žádnými ji-

nými stroji – výrazný boxer, kompaktní 
nádrž, úzká zadní část. Je to jako pod-
pis. Vše je zkrátka takové, jak má být, 
a proto pravověrné motorkáře fascino-
val klasický stroj naplněný nejmoder-
nějšími technologiemi již od samotné-
ho počátku. A ty ostatní inspiroval, aby 
vyměnili volant za řídítka.

R nineT Pure: Ryzí požitek z jízdy
Jestliže milujete design klasických 
roadsterů a hledáte ryzí požitek z jíz-
dy, s R nineT Pure jste na správné ces-
tě. Je to skvělá volba pro nostalgické 

Heritage nabízí pro 
každého něco – 
milovníkům tradice 
ryzí autenticitu, 
fanouškům soudobé 
techniky zase 
nejmodernější 
technologie. 
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NEJPOPULÁRNĚJŠÍ  JSOU R NINET 
A SCRAMBLER

Fanoušci mašin s modrobílou vrtulí ve 
znaku si zamilovali stroje nové řady He-
ritage. Potvrzuje to i Petr Stružka, kte-
rý má ve společnosti CarTec Group na 
starosti právě prodej motocyklů BMW. 
„Máme na ně jen pozitivní ohlasy,“ říká 
o motorkách Heritage a v rozhovoru 
také prozrazuje, které z nich jsou mezi 
zákazníky nejoblíbenější. 

Co říkají fanoušci motocyklů BMW na 
řadu Heritage? 
Už od samotného začátku výroby jsou 
ohlasy jen a jen pozitivní. Vždyť také 
celá řada Heritage navazuje na dlouho-
letou tradici motocyklů BMW, takže je 
to logické. Bereme tento segment jako 
novou výzvu a směr, kudy může znač-
ka jít. 

Které stroje jsou nejoblíbenější?
Nejpopulárnější je motocykl, kterým to 
všechno začalo a který ustanovil celou 
kategorii Heritage – čistokrevný R ni-
neT. Ale velký zájem je také o Scramble-
ra, jenž si poradí i v lehčím terénu. 

Jaká je nabídka příslušenství a další 
výbavy v segmentu Heritage?
Příslušenství a oděvů pro tuto řadu je 
stále více, nabídka se tak stále rozšiřu-
je. Koneckonců tou hlavní myšlenkou, 
stojící za vznikem celé kategorie, bylo 
dát motoristickým fanouškům možnost 
upravit si motocykl přesně podle svých 
představ. Úpravy a individuální vzhled, 
to je motto Heritage. U nás jsme již 
realizovali několik povedených úprav 
R nineT, včetně lakování podle zadání 
zákazníka. Momentálně navíc odstarto-
val také program, v rámci něhož si může 
zákazník konfigurovat motocykl podle 
nabídky speciálních volitelných paketů 
přímo ve výrobě. Je to opět velký krok 
dopředu. 

S čím se na vás nyní zákazníci nejčas
těji obracejí? 
Mnoho z nich má naplánované pod-
zimní cesty, zejména na jih Evropy, 
takže přijíždějí na kontrolu motocyklu 
nebo na provedení servisu. Dost lidí 
také přemýšlí nad obměnou stávajících 
strojů a s blížícím se koncem roku už 
také zadáváme zákaznické motocykly 
do výroby na následující rok. Znáte to – 
až se jaro zeptá, co jsi dělal v zimě, naši 
klienti nebudou zaskočeni a budou mít 
na čem jezdit. (úsměv)

Petr Stružka, 
prodejce motocyklů, 
CarTec Group

 milovníky historie, zejména éry sedm-
desátých a osmdesátých let, ale koře-
ny tohoto stroje sahají ještě mnohem 
dále – až k prvnímu motocyklu BMW, 
který vznikl v roce 1923. Byl to jedno-
duchý, dynamický a úsporný motocykl, 
jehož srdcem byl protilehlý boxer. A na 
to navazuje i Pure. 

Díky celé řadě variant z něj navíc 
můžete vytvořit opravdovou individua-
litu, čirý originál, který bude ozdobou 
městských bulvárů i zapadlých sil-
niček. Díky Pure si můžete splnit sny 
a sestavit si motorku, kterou si užijete 
nejen přímo v sedle, ale i při pouhém 
pohledu z okna. Tohle je přesně váš 
motocykl, tohle je váš styl. 

R nineT Racer: 
Jen v rychlém pruhu
Přikrčte se na polokapotáži a oběma 
rukama pevně sevřete rukojeti řídítek. 
Pod sebou ucítíte sílu boxera, který 
už už chce vyrazit vpřed, a do toho se 
ozve nezaměnitelný zvuk výfuku. Je to 

jako symfonie, óda na radost. Dokonce 
i proužek v barvách BMW Motorsport, 
nasměrovaný zezadu dopředu, budí 
dojem, že to jediné, o co tu jde, je rych-
lost. A je to opravdu tak. 

R nineT Racer vám umožní pře-
nést se do éry legendárních superbi-
ků. Ale nepleťte se – tohle není žádný 
příznivec obsedantního retro-roman-
tismu, ale naprosto přizpůsobitelný 
motocykl s inovativními technologie-
mi, který si jen nabral plné hrsti in-
spirace v motorsportu sedmdesátých 
let. Není to mašina pro každého – je 
pro ty, kdo si troufají. Jenom silné 
povahy si totiž dokážou sednout na 
stroj prosycený adrenalinem a prove-
dou ho stylovým kvapíkem v rychlém 
pruhu. 

R nineT Scrambler: 
Když silnice nekončí
Scrambler je odolný, nekonvenční 
a bouří se proti všem zaběhnutým 
zvykům – když končí silnice, ještě to 

přece neznamená konec vaší cesty. 
Můžete s ním vyrazit, kamkoliv chcete. 
Hezky po svém. Pomůžou offroadové 
pneumatiky a výše umístěný výfukový 
systém, typický pár měchů a pohodlná, 
vzpřímená pozice. Díky tomu si poradí 
s uježděnými i štěrkovými cestami ve-
doucími k zemědělské usedlosti nebo 
třeba chatě skryté v lese. 

Má očesaný vzhled prostý všelija-
kých kudrlinek, ale možná právě proto 
je tak uhrančivý. Je to jedna z těch mo-
torek, kterou prostě chcete mít v garáži. 
Stůj co stůj. A když s ní pak vyrazíte ven, 
položíte se do zatáček a ucítíte vítr ve 
tváři, zažijete neuvěřitelnou svobodu na 
každém ujetém metru. 

R nineT Urban G/S: 
Hold všem endurům
Přináší závan historie, ale svými jízd-
ními vlastnostmi nesporně patří do 
současnosti. Nicméně poselství R ni-
neT Urban G/S je jasné – vzdává hold 
úspěšným endurům BMW v minulosti. 
To je patrné na pohled, kdy okamžitě 
připomene mnohá legendární endu-
ra. Nejvíc R 80 G/S z roku 1980, 
které evokují bílé díly a úzké, trochu 
prodloužené červené sedlo. Celkový 

Jestli vás zaujal některý z motocyklů 
Heritage, přijďte si je prohlédnout. 
A samozřejmě si na nich můžete i vy-
jet při zkušební jízdě. Bude to stát za 
to. Příznivé jsou i ceny jednotlivých 
modelů (všechny uvedené ceny jsou 
včetně DPH). 
R nineT  od 411 300 Kč
R nineT Pure od 327 500 Kč
R nineT Racer od 382 600 Kč
R nineT Scrambler  od 351 000 Kč
R nineT Urban G/S od 351 000 Kč

CENÍK MODELŮ 
ŘADY HERITAGE

dojem dotváří další charakteristické 
stylové prvky. 

Ale není to jen o designu – tohle 
enduro vyniká na všech typech povr-
chů, od nezpevněných cest až po štěrk. 
Nic mu není cizí a přesně splní to, co od 
něj čekáte – když víte, kam se chcete 
dostat, v sedle R nineT  Urban G/S se 
tam také dostanete.
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J ÍZDA 
S ROLLS-
-ROYCE 
NA SNĚHU

Naším cílem bylo dokázat, že vozy Ro-
lls-Royce si s grácií sobě vlastní pora-
dí i na zasněžených klikatých cestách 
a ne nadarmo se vozům  Rolls-Royce 
říká, že jsou nejlepší auta na světě. 
Vozy  Rolls-Royce tak více než týden 
opanovaly slovenské velehory. Pood-
halit konstruktérskou dokonalost těch-
to automobilů tak mohli hosté z České 
a Slovenské republiky a také novináři 
z celé Evropy. Nejdelší cestu vážil no-
vinář z Dubaje, pro kterého bylo spo-
jení Tater a vozů Rolls-Royce vskutku 
nezapomenutelným zážitkem. Akce 
se uskutečnila v malebném prostředí 
Štrbského plesa. Přesněji řečeno od-
startovala v Grand Hotelu Kempinski 
High Tatras a pokračovala přes lesní 
tatranské cesty až na popradské leti-
ště, jehož plochy byly exkluzivně po-
skytnuty právě pro tuto příležitost.
Jízdní vlastnosti vozů Rolls-Royce 
v mezních situacích zde instruktoři 
Andi McCann a Andy Rowe předvedli 
v podobě slalomu, losího testu, krizo-
vého brzdění, maximální rychlosti na 
runwayi a trakčního cvičení na zasně-
ženém povrchu. Už nyní se těšíme na 
nadcházející zimní sezonu, kdy opět 
vyzkoušíme mnohostranné vlastnosti 
vozů Rolls-Royce.

Winter Driving Experience tým 
Rolls-Royce bude totiž pořádat i letos, 
kdy hlavní hvězdou bude bezesporu 
nový vůz Phantom 8. generace.

Př ipravi la  Vlasta Holéciová

Ikonická písmena RR, dramatické 
scenerie slovenských Vysokých 
Tater a pražský tým Rolls-Royce 
Motor Cars Prague. To všechno se 
spojuje  pod názvem Winter Driving 
Experience Vysoké Tatry 2017. Zve-
me vás na dokonalou jízdu s brit-
skou legendou v nekompromisních 
vysokohorských podmínkách. 

Vozy Rolls-Royce 
jsou nekompromisní 
za jakýchkoliv 
podmínek.
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Dušan Zakopal
Servis
+420 597 499 213
+420 737 286 592
zakopal@bmwcartec.cz

Michal Mrkva
Servis
 +420 734 760 294
mrkva@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
Garanční technik 
+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

Ing. Tomáš Král
Prodej nových vozů
+420 597 499 200
+420 605 235 377
kral@bmwcartec.cz

Jakub Krečmer
Prodej nových vozů
+420 737 238 213
krecmer@bmwcartec.cz

Ing. Karin Kadlecová
Asistentka prodeje nových 
vozů a BMW i
kkadlecova@bmwcartec.cz

Bruno Kozubek
Disponent prodeje nových vozů
+420 597 499 200
bruno.kozubek@bmwcartec.cz

Ing. Zuzana Pučková
Asistentka servisu
+420 597 499 210
+420 737 286 595
puckova@bmwcartec.cz

Patrik Nitsche
Disponent servisu
+420 597 499 200

Filip Vladař
Mistr dílny
+420 597 499 217
vladar@bmwcartec.cz

Alan Ferk
Disponent prodeje 
Premium Selection
+420 597 499 200

Lukáš Černín
Servisní poradce BMW Motorrad
+420 597 499 200
+420 777 239 007
cernin@bmwcartec.cz

Josef Moštík
Asistent prodeje a marketingu
+420 597 499 200
mostik@bmwcartec.cz

Ing. Michaela Vepřeková
Recepce
+420 597 499 200
recepce@bmwcartec.cz

Ing. Michaela Halvoníková
Recepce
+420 597 499 200
recepce@bmwcartec.cz

Petra Lindovská
Asistentka účetní
+420 597 499 270
lindovska@bmwcartec.cz

TÝM CARTEC GROUP
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Michaela Bulavová
Asistentka prodeje vozů MINI
+420 597 490 200
bulavova@bmwcartec.cz

Ing. Tomáš Kopáček
Prodej vozů MINI
+420 776 026 776
kopacek@bmwcartec.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

Ladislav Myška  
Disponent servisu
+420 777 070 734
myska@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

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

Martin Dušek
Prodej ojetých vozů
+420 731 493 399
dusek@bmwliberec.cz
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CARTEC OLOMOUC 

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

Pavel Bittner
Prodej referenčních vozů
+420 608 732 358
bittner@cartecolomouc.cz

David Drozd
Disponent
+420 731 544 471
drozd@cartecolomouc.cz

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

Kateřina Blahušková
Asistentka servisu
+420 584 101 210
+420 739 246 078
blahuskova@cartecolomouc.cz

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

Roman Kejík
Servis
+420 584 101 214
kejik@cartecolomouc.cz

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

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

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

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

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

Blažena Kočí
Asistentka prodeje
+420 584 101 202
koci@cartecolomouc.cz

Petr Běhal
Servis
+420 584 101 212
behal@cartecolomouc.cz

Martina Tkáčiková
Recepce
+420 584 101 200
+420 739 245 078
tkacikova@cartecolomouc.cz

Bc. Jiří Stach
Prodej náhradních dílů
+420 584 101 216
stach@cartecolomouc.cz

Josef Oprchal
Prodej náhradních dílů
+420 584 101 215
oprchal@cartecolomouc.cz

Zbyněk Kafka
Garanční technik
+420 733 327 258
kafka@bmwliberec.cz

Jaroslav Měrtl
Prodejce nových vozů
+420 603 222 414
mertl@bmwliberec.cz

Noemi Rozkovcová
Recepce
+420 734 418 584
rozkovcova@bmwliberec.cz

Tereza Košková
Recepce
+420 734 418 584
t.koskova@bmwliberec.cz

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



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

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

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

CARTEC PRAHA 

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

Bc. Petra Homolová
Asistentka prodeje
+420 226 889 012
homolova@cartecpraha.cz

Zdenka Papajíková
Asistentka prodeje
+420 734 786 235
papajikova@cartecpraha.cz

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

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

Martina Lučková
Asistentka servisu / recepční
+420 226 889 012
luckova@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
Vedoucí prodeje nových vozů
+420 604 533 533
hnidek@cartecpraha.cz

Daniel Přibáň
Servis
+420 226 889 021
priban@cartecpraha.cz

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

Sebastián Zíka
Prodej nových vozů
+420 739 453 009
zika@cartecpraha.cz

Ondřej Maleček
Prodej nových vozů
+420 775 284 804
malecek@cartecpraha.cz

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

Martin Hnyk
Marketing
+420 721 509 228
martin.hnyk@rolls- 
roycemotorcars-prague.cz

23KONTAKTYCARTEC NEWS

Tomáš Kuba
Prodej nových vozů
+420 775 664 722
kuba@cartecpraha.cz

Mgr. Ladislav Švec
Product Genius
+420 739 320 063
svec@cartecpraha.cz

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

Bc. Jaromír Hazmuka
Disponent půjčovny vozidel
+420 731 007 758
hazmuka@cartecpraha.cz

Jakub Hruška
Servis
+420 730 585 613
hruska@cartecpraha.cz

Daniel Furik
Servis
+420 226 889 022
furik@cartecpraha.cz

Čestmír Legeza
Mistr dílny
legeza@cartecpraha.cz

Ing. Lucie Roučková
Vedoucí recepce
+420 226 889 011
rouckova@cartecpraha.cz

Natálie Pelechová
Asistentka servisu / recepční
+420 226 889 012
pelechova@cartecpraha.cz

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

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

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

Kristýna Perglerová 
Sales Assistant 
+420 226 889 089
kristyna.perglerova@rolls-
roycemotorcars-prague.cz

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

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS PRAGUE



CarTec News | Ročník IV., vydání 2/2017, datum vydání 16. 11. 2017, vychází 3× ročně | 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, Vlasta Holéciová, 
Petr Horák | Client Service Manager: Markéta Klimentová | Jazykové korektury: Proofreading.cz
Foto: archiv CarTec Group, s.r.o., by Ryszard Perzynski, BMW Group | Tisk: TNM Print | Registrace MK ČR E 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

KONTAKTY

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
www.rolls-roycemotorcars-prague.cz

Liberec

Ostrava

Olomouc

Praha
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