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Oblíbenost vozů kombi a  SUV v  Jihlavě 
za poslední dva roky razantně stoupá na 
úkor dlouhodobě oblíbených hatchbacků. 
Dominují benzínové vozy s manuální pře-
vodovkou a náhonem na dvě kola. Vyplý-
vá to z každoroční analýzy specifikací nej-
prodávanějších ojetých vozů AAA AUTO 
Index.

Zákazníci jsou v dnešní době stále nároč-
nější a  upřednostňují prostorné automobily 
s komfortními prvky výbavy. „Zvyšující se po-
žadavky na doplňkovou výbavu navazují na 
zlepšující se ekonomickou situaci obyvatel-
stva. Zákazníci přestávají automobily kupovat 
krátkozrace, ale zvažují dlouhodobé využití 
v zimně i v létě, kdy se požadavky na výbavu 
liší. Proto také roste obliba kombi a SUV, kte-
ré jsou univerzální pro všechna roční obdo-
bí,“ uvedl Filip Čertík, manažer pobočky AAA 
AUTO Jihlava.

Poptávka po vozech kombi a SUV tvoří letos 
39 %, což je o 7,3 % více než loni za stejné 
období. Nejoblíbenější barvou je dlouho-
době šedostříbrná, kterou dohání modrá. 

Dlouhodobě vede benzínová varianta vozu 
s  náhonem na dvě kola a  manuální převo-
dovkou. Nejoblíbenějším modelem je Škoda 
Octavia, která předhonila loňskou jedničku 
Škodu Fabia. Na třetím místě je Volkswagen 
Passat. Zákazníci preferují značky Škoda, 
Volkswagen a  Ford. Průměrná cena proda-
ného auta je 177 716 korun.

Při výběru automobilu nehraje již tak význam-
nou roli značka, proto největší pro-
dejce ojetých automobilů u  nás 
doporučuje hlavně si vůz vyzkou-
šet. „Snažíme se zákazníkům při 
výběru podat skutečně účinnou 
pomocnou ruku a  vedle zevrub-
ného poradenství jim nabízíme 
i možnost, aby si vůz skutečně po-
řádně vyzkoušeli. Po dohodě s na-
ším pracovníkem si mohou zvolit 
trasu, dobu jízdy i vzdálenost, v ni-
čem je neomezujeme. Naším cí-
lem je, aby si vybrali vůz, který jim  
bude po všech stránkách vyhovo-
vat a  s  nímž budou dlouhodobě 
spokojeni,“ doplnil Filip Čertík. 

Recenze zákazníka AAA AUTO 
AAA AUTO provozuje na českém trhu 21 
poboček a  nabízí více než 8000 automobi-
lů, které na přání zákazníka převeze na jemu 
nejbližší pobočku. Jedním ze zákazníků je 
i Josef Pajskr, který si odvezl Mitsubishi Out-
lander. Co ho v AAA AUTO nejvíce potěšilo? 
„Rychlé a příjemné jednání a široká nabídka 
vozů,“ uvedl. Automobilem prý bude vozit 
hlavně vnoučata.

Jihlaváci častěji volí kombi a SUV  
a upřednostňují motory s větším objemem 

Panelákové koupelny jsou známé nedo-
statečným prostorem, menší bývají ale 
někdy i v novostavbách. Je to škoda, pro-
tože pak si nemůžeme tolik vybírat, jsme 
limitovaní velikostí a rozměrem sanity, 
koupelnového nábytku.

Rady a tipy:
- Barvy obkladů a dlažeb: světlé, lesklé, 

aby opticky zvětšovaly prostor. 
- Velké zrcadlo na stěnu, méně volně 

ležících předmětů, nezahlcovat se deko-
racemi. 

- Sprcha umí nahradit vanu: pořiďme si 
do ní relaxační sedák, dokonalou hlavici s 
různě nastavitelnými proudy. 

- Vany: raději asymetrickou, která se na 
straně zužuje (v místech máme nohy), 
nezapomeneme na sprchovou zástěnu. 

- Využité místo pod umyvadlem: skříň-
ky na kosmetické pomůcky.

Výrobce van, umyvadel, sprchových 
koutů ale přesto chválíme, protože 
pochopili, kde je tzv. díra na trhu. Snaží 
se nabídnout sanitu do malých koupelen, 
která je cenově přijatelná a lahodí i oku. 
Designéři tak zákazníkům umějí nabíd-
nout originální tvary a provedení, které 
sluší i koupelnám na pětníku.

Co s malým prostorem?
Možností máme více, než si myslíme. 

Jestliže se chystáme na kompletní rekon-
strukci koupelny, není od věci navždy 
spojit koupelnu s WC místností.

Výhody jsou jasné: znásobíme dispo-
ziční možnosti a tím i počet řešení kou-
pelny. V koupelnovém studiu má pak 
projektant volnější pole působnosti, my 
dostaneme více návrhů, ze kterých lze 

Přemýšlíme, jak na malou koupelnu
vybírat to pravé. Vše je lépe při ruce, hygi-
ena (nezbytné mytí rukou pod tekoucí 
vodou) probíhá rychleji a komfortněji. 
Nevýhoda: omezené používání toalety a 
koupelny dvěma osobami současně.

Krom jiného si položíme ještě další 
otázky: chceme vanu, sprchu nebo obo-
jí? Potřebujeme se každý den koupat? 

Je lepší malá vana a malý sprchový kout 
nebo jen samostatná velká vana?

Podle slov odborníků se někdy zbyteč-
ně upínáme na jedinou možnost: vanu. 
Je pro nás synonymem relaxu, ale ruku 
na srdce: kolikrát za rok si ji napustíme 
opravdu po okraj a ležíme v ní? Možná v 
zimních měsících.

Jinak preferujeme kratší, rychlejší a 
navíc i hygieničtější sprchování, které 
dnes poskytuje také komfortní odpo-
činek. Když si pořídíme kout se sedát-
kem, hlavici s přepínáním proudů, svět-
lo a navíc i hudbu, je požitek dokonalý. 
Vana je samozřejmě nezbytná pro rodiny 
s malými dětmi. -lm-


