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PO EVROPĚ 
ZA GOLFEM 

Poznejte klasiku 
i čerstvou krev

  
MERCEDES-BENZ GLA: 

SPOLEHLIVÁ JÍZDA ZA VŠECH OKOLNOSTÍ

H O F F M A N N  &  Ž I Ž Á K

MERCEDES-BENZ TŘÍDY C
UPGRADE 

DO VYŠŠÍ TŘÍDY

HI-TECH  
Elektronika 

přímo na tělo!
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www.mercedes-benz.cz

Úvěr Komfort
Zažijte komfort nejen při jízdě 
ale i při financování

9 799 Kč* 
1/4 hned, 1/2 ve splátkách, 1/4 na konci

Třída GLA 

+ prodloužená záruka zdarma

GLA 200 CDI 4MATIC, orientační cena je 727 000 Kč bez DPH (879 670 Kč vč. 
DPH)  Příkladová kalkulace je určena pro plátce DPH (DPH není financována).  
Kalkulaci pro neplátce DPH připravíme na požádání. Uzavření smlouvy schvaluje 
úvěrová komise Mercedes-Benz Financial Services ČR s.r.o. Platnost akční 
nabídky je omezena. Bližší informace získáte u Vašeho  prodejce.

Cena bez DPH

Akontace 25%

Úvěrové financování

 727 000 Kč

181 750 Kč

48 měsíců

*Splátka úvěru (1. - 47.)

MBA KOMPLET** 

Splátka vč. pojištění

 9 799 Kč

 1 811 Kč

 11 610 Kč

Mercedes-Benz GLA 200 CDI 4M 

Kombinovaná spotřeba 4,9–5,1 l/100 km, emise  129–132 g/km. Produkt 
Integrovaný servisní paket (ISP) - servisní prohlídky předepsané výrobcem na 6 let 
nebo 125 000 km, který je součástí výbavy, není zákazník povinen odebrat. 
Hodnoty emisí CO  byly naměřeny a jsou uváděny v souladu se směrnicí 
1999/94/ES. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, 
slouží pouze pro porovnání s jednotlivými typy vozidel. Foto je pouze ilustrativní.
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**MBA KOMPLET (max. 60 měsíců) obsahuje havarijní 
pojištění, povinné ručení a pojištění GAP a vztahuje se 
na zákazníky s bezeškodním průběhem min. 5 let. 

48.navýšená splátka vč. poj.  183 561 Kč
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 
na začátku roku se nejčastěji skloňují modely představené na autosalo-
nu v Ženevě. A prémiová značka Mercedes-Benz se blýskla nádhernými 
novinkami. Veřejnost a novináři z celého světa měli možnost zhlédnout 
možná nejkrásnější kupé v historii značky. Nové velké kupé třídy S je 
opravdu zcela výjimečné, majestátní a dynamické zároveň. Mně osobně 
ale největší radost udělala nová řada GLA nebo V, které mohou samy spo-
lu s novou třídou C aspirovat na nejprodávanější vozy v České republice. 

S novinkou přicházíme i my – spustili jsme inovovanou podobu našich 
webových stránek. Jsou čistší, uhlazenější a více provázané s designem, 
který Mercedes-Benz v poslední době volí. Web je nově přizpůsoben také 
pro chytré telefony a tablety. 

Letošní zima je definitivně za námi a mnozí z nás oprašují golfové bagy 
či horská kola. Golf si můžete zahrát i při čekání na opravu vozu díky 
našemu partnerství s nedalekým hřištěm ve Mstěticích. Anebo můžete 
vyrazit se svým Mercedesem a golfovým bagem dál do Evropy. Abyste ne-
ztráceli čas hledáním, vybrali jsme pro vás jako inspiraci pár špičkových 
hřišť. 

Za adrenalinem se pak můžete vydat na Singltrek pod Smrkem, kde je 
přes 80 kilometrů stezek různých úrovní pro horská kola. Více v naší re-
portáži.

Užijte si jaro nejen na golfu, kole či za volantem Mercedesu.

Michal Žižák, 
jednatel společnosti Hoffmann a Žižák  
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Báječné, fantastické, neuvěřitelné, to byla slova, která zněla snad ve všech řečech na rozlehlém stánku automobilky 
Mercedes-Benz na letošním již 84. ročníku Autosalonu v Ženevě. 
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 NOVINKY 

INTERNATIONAL 
MOTOR SHOW ŽENEVA 2014 
MERCEDES-BENZ VE STŘEDU OBROVSKÉHO ZÁJMU

Byla určena zejména světové novince – velkému 
kupé třídy S. Návštěvníci této prestižní automobi-
lové akce obdivovali ladné tvary kupé, které vychá-
zelo ze studie Concept S-Class Coupé. Mimocho-
dem, na porovnání studie a sériového provedení se 
ukazuje, jak kvalitně pracují designéři této značky. 
Málokdy se totiž stane, aby záměr byl tak podobný 
výsledku. 

Jak píšeme v samostatném článku, třída S zna-
mená absolutní vrchol po všech stránkách, tedy es-
tetiky, exkluzivity, mimořádného luxusu v oblasti 
výbavy, výtečných jízdních vlastností, výkonných 
agregátů a vyčerpávající bezpečnostní výbavy. 
V případě modelu kupé k tomu musíme připočítat 
ještě sportovní a dynamický vzhled a podvozek 
a motory vyladěné pro nejvyšší rychlosti. Vše se po-
dařilo na sto procent, a to se odrazilo v ohromném 
zájmu jak novinářů, odborníků, tak hlavně široké 
veřejnosti.  

text faja

Mercedes-Benz třídy S 
kupé se u prodejců objeví 
ve druhé polovině roku 
2014.
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menala automobilka ve všech regionech. V Evropě 
se prodej zvýšil o 6,7 procenta a v USA o 2,6 procen-
ta. A když jsme v číslech, tak loňské prodeje skonči-
ly na rekordním počtu 1,46 milionu vozů. 

Aby křivka úspěšnosti nadále stoupala, o to by se 
měla postarat zejména nová generace nejlépe pro-
dávané modelové řady, tedy třída C. 

Rodinný sedan povyrostl, snížil hmotnost a hlav-
ně nabízí daleko bohatší výbavu, maximum bez-
pečí a množství asistenčních prvků. Nové C nabízí 
radikální průnik do vyšší třídy.  

REKORDNÍ PRODEJE 
JEŠTĚ ZVÝŠÍ TŘÍDA C

Třída C je 
dlouhodobě 
nejprodávanější 
modelovou řadou 
značky Mercedes-Benz.

text faja

I další veletržní exponáty s trojcípou hvězdou ve 
znaku budily zaslouženou pozornost. Je to dáno 
promyšlenou politikou modernizace jednotlivých 
modelových řad. Výsledkem jsou vynikající prodej-
ní výsledky. Mercedes-Benz prodal v únoru letošní-
ho roku rekordních 104 968 vozů. Za první dva mě-
síce roku to bylo 215 753 vozů. Meziročně se prodej 
v době, kdy většina automobilek pláče nad výsled-
ky, zvýšil o 16,5 procenta. Stalo se tak hlavně díky 
prudkému růstu prodejů v Číně. Tam prodej stoupl 
o 74 procent. Ale pozor, nejen tam. Nárůst zazna-
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 NOVINKY 

REKORDNÍ PRODEJE 
JEŠTĚ ZVÝŠÍ TŘÍDA C

GLA PŘICHÁZÍ NA TRH, 
V PATÁCH MU JE AMG
Zatímco se v současné době už těšíme z modernizovaného crossoveru GLA, v Ženevě byla už představena jeho ostrá verze 
GLA 45 AMG. Pohonný agregát o objemu 2,0 l je obdobný jako u verzí A 45 AMG a CLA 45 AMG. To znamená, že má výkon 
265 kW. Točivý moment 450 Nm je přenášen na všechna čtyři kola prostřednictvím převodovky AMG Speedshift DCT. 
Máme se opravdu na co těšit.

Vysoce výkonný čtyřválec 
už nyní splňuje zpřísněnou 
emisní normu Euro 6c, 
která začne platit v roce 
2017. 
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 NOVINKY 

ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY – S600

Nedávno nová generace luxusní třídy S přichází 
s další atraktivní verzí. Mercedes-Benz S 600. Tra-
diční označení prozrazuje použití vysokovýkon-
ného motoru. Jedná se o důkladně modernizovaný 
dvanáctiválec, u kterého byl zvětšen objem z 5 513 
na 5 980 cm3. Agregát má dále přepracované dvo-
jité zapalování, vícenásobný zážeh směsi, kované 
písty a nová turbodmychadla. To vše pod kontro-
lou nové řídící jednotky motoru. Maximální toči-
vý moment zůstal stejný, tedy 830 Nm, ale jeho 

text faja

průběh byl upraven, aby poskytoval maximální 
komfort. Co se týče výkonu, ten byl zvýšen o de-
set kilowat na výsledných 390 kW. Nově je použita 
sedmistupňová automatická převodovka 7G-Tro-
nic Plus. I když v této kategorii nehraje spotřeba 
paliva nijak fatální roli, stejně potěší její snížení 
v kombinovaném režimu ze 14,1 na současných 11,1 
l/100 km. Určitou samozřejmostí u této značky 
je fakt, že motor již s předstihem splňuje emisní 
normu Euro 6. 

MODERNÍ 
KOMUNIKAČNÍ 
TECHNOLOGIE 
V PRAXI
V Ženevě nepředváděl Mercedes pouze úplné novinky 
a současnou modelovou řadu, ale také ve spoluprá-
ci s technologickým gigantem představil platformu 
nazvanou CarPlay. Ta umožní uživatelům „chytrých“ 
telefonů iPhone propojení s automobilovým systé-
mem. Automobilka jej prezentovala v modelu třídy C.  
Mercedes-Benz spolupracuje na integraci smartpho-
nů již delší dobu a jejich kompatibilita je součástí 
informačního systému Comand Online. Zde jsou 
potom k dispozici dopravní informace, přičemž na-
vigace využívá data z Google Maps, možný je i digi-
tální příjem televizního i rozhlasového signálu. Při 
aplikaci platformy CarPlay budou moci nově majitelé 
iPhonů série 5 (včetně modelů 5s a 5c) používat své 
přístroje jednoduše i v autě. Budou tedy moci telefo-
novat, poslouchat hudbu či využívat dalších služeb, 
a to pouhým dotykem prstu na displeji, případně 
i pomocí hlasového ovládání systému. Mezi obrazov-
kami telefonu a vozu není nutné manuální přepíná-
ní, vše se dá ovládat z dotykové obrazovky umístěné 
na palubní desce „céčka“. 
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HOFFMANN A ŽIŽÁK 
V iPADU
Chcete-li mít náš Journal vždy po ruce a pro-
hlédnout si rovněž zajímavé fotogalerie a videa 
k jednotlivým představovaným modelům či dal-
ším publikovaným tématům, stáhněte si do iPa-
du naši aplikaci. Najdete ji na AppStore zdarma, 
stejně jako všechna publikovaná vydání Jour-
nalu. Stačí jen do vyhledávání zadat „Hoffmann 
a Žižák“ nebo „Journal Hoffmann a Žižák“. 

NOVÝ WEB JE PŘIPRAVEN 
PRO MOBILY I TABLETY

„Eliminovali jsme díky tomu náklady na speciální 
mobilní verzi a zachovali uživatelský zážitek na 
všech oblíbených zařízeních,“ uvedl Martin Mareš. 

Ten si možnost pracovat na digitální prezentaci 
společnosti Hoffmann a Žižák velmi pochvaloval. 
„Automobilový průmysl je velmi lákavý segment, 
ať už z pohledu uživatele po vizuální stránce svým 
obsahem, tak i pro nás ve WDF po stránce funkcio-
nality a designu. Bylo motivující na takové zakázce 
pracovat, neboť vidíme velké rozdíly mezi globální-
mi a tuzemskými digitálními řešeními. Chtěli jsme 
tyto rozdíly umenšit a nabídnout svěží a propraco-
vaný web i českým zákazníkům. Rád bych v této 
souvislosti poděkoval zejména panu Žižákovi i Mi-
chalu Pajerovi za jejich vstřícnost a důvěru,“ řekl.  

„Připravit vizuálně jednoduché a vkusné řešení 
však bývá obvykle tím nejnáročnějším úkolem na 
zpracování,“ řekl Martin Mareš, kreativní ředitel 
společnosti WDF, která nový web realizovala. „Re-
spektovali jsme cíle klienta a vytvořili prezentaci 
podle nejnovějších trendů digitálních řešení tak, 
aby prezentace přinášela užitek především zákaz-
níkům. Věřím, že se to díky našemu know-how po-
vedlo,“ doplnil. 

Zásadní při tvorbě webu byl nejen vzhled, ale 
samozřejmě také použitelnost v každých pod-
mínkách. I proto je nová internetová prezentace 
společnosti Hoffmann a Žižák responzivní a tedy 
optimalizovaná pro všechny druhy zařízení od po-
čítačů přes tablety až po chytré mobilní telefony. 

Nové webové stránky přichystala pro své zákazníky společnost Hoff mann a Žižák. Cílem 
bylo nabídnout jednoduchý a originální design, vycházející z barevné střídmosti současné 
prezentace značky Mercedes-Benz. 

JSME I NA 
FACEBOOKU
Nejnovější informace ze světa vozů Mercedes-
-Benz a také novinky z našich autosalonů na-
jdete i na Facebooku. Na adrese www.facebook.
com/mercedes.hoffmann.zizak klikněte na tla- 
čítko To se mi líbí a jako náš fanoušek už ne-
zmeškáte žádnou důležitou zprávu. 

text mak



Stará láska nerezaví. A o tom, jaké je to mít stříbrné šípy hluboko pod kůží, může dlouze vyprávět Ondřej Nenadál, zakladatel webu 
mercedes-classic.cz, který dnes sdružuje víc než pět tisíc milovníků vozů s proslulou trojcípou hvězdou na kapotě. 
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ŠÍPY HLUBOKO POD KŮŽÍ

text mez  foto MBCC/Ondřej Nenadál

Právě na srazu v Mělníku jste loni začali spolupraco-
vat se společností Hoffmann a Žižák...
...a moc nás mrzí, že jsme spolupráci s tak skvělou fir-
mou začali až loni. Přijel tam perfektní tým. Měli jsme 
možnost prohlédnout si novinky od automobilky 
Mercedes a technici nám na srazu dělali diagnostiku 
vozů, o kterou byl obrovský zájem. 
 
Jaké vozy Mercedes jsou zastoupené v členské 
základně?
Všechny Mercedesy od 80. let po nejnovější posled-
ní modely. Podle mého názoru ale převažuje střed-
ní cesta, a tou jsou v současné době modely W203/
W210/W211/W220 atp. Prostě stáří vozidel od 7 do  
15 let.
 
Můžete odhalit i opravdové skvosty ve sbírkách či 
rarity? 
Nedokážeme zjistit, kolik Mercedesů kdo vlastní. Ně-
kdo si do svého profilu vyplní všechna svá auta, někdo 
jich má tolik, že se to tam ani nedá napsat. Myslíme 
si ale, že se určitě najde hodně členů, kteří mají velmi 
zajímavé kusy či dokonce raritu.
 
Přibíráte stále další členy? 
Ano, registrovat se může každý, kdo má zájem. Stačí 
vyplnit „tajné“ heslo W123124 a za pár minut už můžete 
řešit technické závady na fóru, nebo jen tak diskuto-
vat s ostatními mercedesáři.
 
Je členství v MBCC nějak omezeno stářím vozu?
Není, stránky jsou pro všechny příznivce vozů Merce-
des bez omezení stáří auta i stáří uživatele. (smích)
 
Jaká je vlastně vaše osobní „mercedesstory“?
Tato otázka by vydala na hodně dlouhý článek. (usmí-
vá se) Ale ve stručnosti: můj otec získal svůj první 
Mercedes už v roce 1982, byl to kraťas 220D z roku 1972, 
a já tak od dvou let jezdím v těchto nádherných vo-
zech, byl jsem v nich doslova a do písmene odchován. 
Otec v roce 1987 vyměnil kraťase za piáno 240D z roku 
1977, v roce 1992 následovala skoro nová W124 200D... 
Otcova vášeň postupně přešla i na mě a bratra a de-
finitivně se mi stříbrné šípy dostaly pod kůži v mých 
17 letech, kdy jsme s bratrem koupili benzínové piáno 
W123/250. Od sedmnácti jezdím za volantem s hvěz-
dou a nehodlám se toho jen tak vzdát!
 
Máte nějaké nesplněné přání týkající se vozů Merce-
des?
Nějaká přání by byla, jsou modely, které bych třeba rád 
měl. Ale z důvodu malých prostor na parkování veterá-
nů jsou to přání, která se budou realizovat těžko…  

„V současné době 
má MBCC přes 
5 300 členů.“

„ Odkdy fórum Mercedes Classic Cars funguje? A jaké byly okolnosti jeho 
vzniku? 
Hlavní důvod, proč jsem chtěl mít stránky o vozech Mercedes, byla koupě mého 
vysněného vozu W126 560SEC. V roce 2000 jsem začal provozovat web na inter-
netových stránkách mého otce a posléze jsme spolu s Martinem Kadlčíkem kvů-
li prudkému nárůstu zájmu vymysleli web mercedes-classic.cz, pro nějž se vžilo 
označení MBCC. 

Co členové MBCC na stránkách najdou?
Lidé se scházejí na webu a zkušenější členové radí v technické sekci ostatním, kteří 
nevědí, jak co opravit nebo jaký olej patří do motoru apod. Máme velmi živé fórum, 
takže odpovědi na prosby o pomoc a rady přicházejí velmi brzy.

Ke klubovému životu patří neodmyslitelně akce. Jaké pořádáte vy?
V průběhu roku máme dvě hlavní akce – srazy na Moravě a na Mělnicku, které mají 
stejně dlouhou tradici jako celý web.
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HVĚZDY NAD MĚLNÍKEM

stě Mercedesů. Pak se číslo ustálilo na hranici 100 
až 150 aut,“ uvádí s tím, že sraz není uzavřen pouze 
pro členy MBCC. „Vítáme každého, kdo je postižen 
značkou Mercedes-Benz jako my ostatní.“

Novinkou – a dlužno dodat, že velmi oceňova-
nou – loňského srazu v Mělníku byla přítomnost 
týmu ze společnosti Hoffmann a Žižák. Účastníci 
srazu si tak mohli prohlédnout nejen žhavé no-
vinky Mercedes-Benz, ale rovněž si mohli nechat 
prohlédnout útroby svých vozů. „Diagnostika byla 
nejvíc oceňovaným prvkem. Technici z H&Ž zdar-
ma ‚napíchli‘ na počítač auto každému, kdo měl 
zájem. Lidé po tom úplně šíleli, chudáci mechani-
ci se celou sobotu nezastavili a radili majitelům, 
co si mají nechat vyměnit nebo zkontrolovat,“ 
uzavírá Nenadál vzpomínání na povedené setkání 
v Mělníku.  

Byla to plejáda aut, která lahodí oku i berou dech. První letní víkend loňského roku patřil v mělnickém autokempu srazu 
sdružení Mercedes Classic Cars a náhodným kolemjdoucím musel při pohledu na zaparkované skvosty z dílen proslulé 
automobilky přecházet zrak.

Pátek byl tradičně na straně pořadatelů ve zna-
mení napjatého očekávání prvních účastníků. „To 
je podle nás organizátorů nejlepší den. Většinou se 
sjede okruh těch nejskalnějších příznivců a během 
pátečního večera je vždy největší veselo. Pije se 
pivo, a tak vůbec se holduje značce M-B,“ líčí Ond- 
řej Nenadál. 

Hlavním dnem srazu je ovšem sobota. „To děláme 
tradiční jízdu, kterou nazýváme ‚Rallye MBCC Měl-
ník‘. Jede se jen tak po okolí krásnou přírodou Ko-
kořínska a lidé odpovídají na otázky z okolí jízdy, 
i na otázky týkající se techniky vozidel Mercedes-
-Benz,“ vysvětluje pan Nenadál.

Organizace srazu znamená postarat se o několik 
stovek lidí, i když Ondřej Nenadál přiznává, že vozů 
na srazu v posledních letech ubylo. „V době největší 
slávy ještě před krizí se v roce 2008 sjelo přes dvě 

Členové MBCC se v oblasti soutoku Labe s Vltavou 
scházejí s železnou pravidelností již od roku 2002 
a minulý rok padla volba na mělnický autokemp, 
který poskytl všem účastníkům srazu potřebné zá-
zemí. „Lidé touží po změně,“ komentuje výběr mís-
ta zakladatel sdružení Ondřej Nenadál.

Program víkendového srazu se naopak držel v za-
vedených kolejích. „Hlavní náplní je debata o Mer-
cedesech,“ přibližuje se smíchem Nenadál. „Skoro 
devadesát procent účastníků srazu se zná z webu 
pod svojí přezdívkou, a tak je velice pěkné a vtip-
né se poznávat osobně. I když po těch letech se už 
lidé znají a jezdí na srazy jen kvůli svým známým 
z MBCC a je to pro ně taková malá dovolená. Pro- 
stě si užívají teplého počasí mezi svými oblíbenými 
vozy s hvězdou na přídi,“ přibližuje vášnivý fanou-
šek vozů Mercedes. 
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LETOS V MÁJI 
V MÁCHOVĚ KRAJI

O měsíc dříve než loni a na novém místě se letos 
sjedou příznivci vozů Mercedes pod hlavičkou srazu 
Mercedes Classic Cars (MBCC). Setkání milovníků 
stříbrných šípů organizátoři naplánovali na 23.–25. 
května 2014 do Autokempu Kokořín, který se pyšní 
loňským titulem Nejlepší kemp roku 2013 ve Středo-
českém kraji.

V těsné blízkosti hradu Kokořín (asi 15 km od Měl-
níka), v magickém prostředí Máchova kraje na účast-
níky srazu bude čekat tradiční náplň. Organizátoři 
budou čekat první účastníky již od pátku, hlavní 
program je ale naplánován na sobotu: od dopolední 
přehlídky vozů a burzy náhradních dílů, přes Rallye 
MBCC po blízkém okolí, až po večerní „soustředění“ 
u ohně a hudební produkce. 

Po loňské premiéře opět nebudou na srazu chybět 
zaměstnanci společnosti Hoffmann a Žižák. „Moc 
rádi navazujeme na spolupráci z minulého srazu. Vě-
říme, že budou k prohlédnutí nové modely S-klasse, 
C-klasse či zbrusu nová třída GLA. Pokračovat by měla 
i diagnostika vozidel. Loni bylo vidět, že je to přesně 
věc, kterou lidé ocení a třeba se přestanou i bát dát 
si svůj Mercedes do autorizovaného servisu. Ostatně 
takový FlexiServis (o této službě pro starší Mercede-
sy píšeme na jiném místě v tomto čísle) je pro naše 
příznivce jako dělaný,“ říká hlavní představitel MBCC 
Ondřej Nenadál.

Kompletní program srazu a další informace o MBCC 
najdete na webu www.mercedes-classic.cz.

 „Vítáme každého, 
kdo je postižen 
značkou 
Mercedes-Benz 
jako my ostatní.“
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MERCEDES-BENZ TŘÍDA C 
UPGRADE DO VYŠŠÍ TŘÍDY

Vytvořit design tak, aby sedan působil prémiově a sou-
časně emocionálně, je svým způsobem zázrak. Ovšem 
zázraky se dějí, což dokumentují tvary této novinky. 

Základem je to, co by se dalo nazvat klasikou. Dlou-
há kapota motoru, daleko dozadu posunutá kabina 
a krátké převisy karoserie. Jak se to podařilo vymode-
lovat a vyhladit tak, aby z toho vzniklo nádherné vozi-
dlo, to je velké umění designérů této značky. 

Navíc máte na vybranou podle vašeho naturelu. Buď 
tradiční masku chladiče sedanů, to znamená verze 
EXKLUSIVE nebo AVANTGARDE, která profiluje třídu C 

jako sportovní sedan, či dokonce jako verze AMG Line, která 
je laděna ještě sportovněji. K tomu se samozřejmě váží i ně-
které další doplňky. 

Ovšem nejen podle tvarování poznáte novinku. Třída C 
totiž i povyrostla. V porovnání s předchůdcem je karoserie  
o 95 milimetrů delší (nyní 4 686 milimetrů) a o 40 milimet-
rů širší (1 810 milimetrů). Narostl také rozvor náprav, je nyní 
o 80 milimetrů delší (2 840 milimetrů). To se projevilo ze-
jména v nárůstu prostoru na zadních sedadlech. Zvětšil se 
také objem zavazadlového prostoru, který má nyní hodnotu  
480 litrů.



OJEDINĚLÝ INTERIÉR
Model C patří do střední třídy, ale když usednete dovnitř do vozu, určitě se budete 
cítit jako ve voze minimálně o jeden segment výše. Základem byl pečlivý výběr prvo-
třídních materiálů a samozřejmě jejich pečlivé zpracování do nejmenších detailů. 
Výjimkou není ani nový designérský styl, který spojuje smyslnost a jasnost s dyna-
mickou sportovností, čímž přispívá k dojmu výjimečně vysoké kvality interiéru. Ve-
dle odvážných tvarů celého interiéru zaujmou i takové detaily, jako je skutečnost, 
že všechny ovládací prvky jsou trojrozměrné a logicky intuitivně uspořádané. 

Řidič určitě ocení inovativní touchpad, pocházející z vlastního vývoje, který je 
umístěný v opěrce nad ovládacím prvkem na středovém tunelu. Stejně jako u chyt-
rého telefonu jím lze velmi jednoduše a intuitivně ovládat pomocí prstových gest 
veškeré funkce zábavního a informačního systému. Systém navíc umožňuje ruční 
zadávání písmen, číslic či speciálních znaků, a to v jakékoli řeči. 

Najdeme zde i průhledový displej, který, stejně jako u Mercedesů vyšších tříd, pro-
mítá důležité informace na čelní okno, přímo do zorného pole řidiče. 

Konstruktéři věnovali velkou pozornost i kvalitě vnitřního klimatu. Mercedes-
-Benz jako jediné vozidlo ve svém segmentu nabízí ojedinělé rozpoznávání tunelu 
prostřednictvím satelitní navigace. Tato funkce používá mapové podklady navigač-
ního systému a data o poloze z GPS.  Výsledkem je, že při vjezdu do tunelu auto-

Třída C je dlouhodobě nejprodávanější modelovou řadou značky Mercedes-Benz. Čísla hovoří jasně 
a jsou v kategorii prémiových automobilů ohromující: od uvedení na trh v roce 2007 bylo prodáno více než 
2,4 milionu vozů. Ovšem automobilka neusíná na vavřínech, a proto je tady nové céčko. Jaké je? 
Lze to vystihnout jedinou větou: nová generace třídy C působí jako „upgrade do vyšší třídy“.

15

text faja

Nový designérský styl spojuje 
smyslnost a jasnost s dynamickou 
sportovností.

Obdivuhodné je, že při zvětšení rozměrů má celý vůz 
naopak menší hmotnost. Konkrétně díky promyšle-
né a inovativní lehké konstrukci je hybridní struktura 
karoserie z hliníku a oceli o cca 70 kg lehčí v porovnání 
s konvenční, vyrobenou jen z oceli. Hmotnost celého 
vozidla je dokonce o cca 100 kilogramů nižší. Mimo-
chodem podíl hliníku vzrostl v porovnání s předcházejí-
cí generací z necelých 10 procent na téměř 50 procent.

Vyvedený design má i praktickou stránku. Nový sedan 
třídy C stanovuje s hodnotou cx = 0,24, konkrétně u verze 
C 220 BlueTEC ECO, nový rekord ve střední třídě. 
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maticky uzavře klapku pro vnitřní recirkulaci vzduchu 
a po vyjetí z tunelu ji opět otevře.

EMISNÍ NORMA 6 NENÍ STRAŠÁKEM
V této době, kdy je céčko uváděno na trh, jsou k dis-
pozici různé tři motory, jeden vznětový C 220 BlueTEC 
(výkon 125 kW, točivý moment 400 Nm) a dva záže-
hové C 180 (115 kW a točivý moment 250 Nm) a C 200  
(135 kW, točivý moment 300 Nm). Důležité je, že 
všechny tyto agregáty již nyní splňují emisní normu 
Euro 6. Příznivě také zní informace, že spotřeba paliva 
je v porovnání s předchůdcem nižší až o 20 procent.

Ale to není všechno, nabídka motorů se bude po-
stupně výrazně rozšiřovat. Jedná se zejména o nový 
malý vznětový motor se zdvihovým objemem 1,6 lit-
ru. Jeho vizitkou je malá hmotnost, kompaktní kon-
strukce a nízká specifická spotřeba paliva. Dále bude 
nabíhat osvědčený a zdokonalený vznětový čtyřválec 
se zdvihovým objemem 2,2 litru v mnoha výkonových 
variantách. V konečné fázi budou výkony nabízených 
vznětových motorů od 85 kW do 150 kW. Verze třídy C 
se vznětovým motorem jsou vzhledem k vlastnostem 
motorů zařazeny minimálně do třídy hospodárnosti A,  
většina z nich dokonce do třídy hospodárnosti A+. 

Co se týče zážehových agregátů, tak po plném nábě-
hu bude k dispozici pětice čtyřválců s výkony od 115 do 
175 kW. Vrcholem bude šestiválec s výkonem 245 kW. 

Obdobně jako nejvyšší třída i pod kapotou céčka bu-
dete moci mít vznětový motor kombinovaný s hybrid-
ním modulem. Verze C 300 BlueTEC HYBRID dosahuje 
nejvyššího výkonu 150 + 20 kW, což mimo jiné zname-
ná, že v kombinovaném cyklu EU se spokojí s pouhými 
3,9 litru nafty na 100 kilometrů. 

Výkon na vozovku budou u klasických motorů pře-
nášet dvě nové šestistupňové mechanické převodov-
ky, které se vyznačují především zvýšeným komfortem 
v kombinaci s vyšší precizností a harmonickým průbě-
hem řazení. Kdo dá přednost automatu, má v nabídce 
osvědčený a ovšem zdokonalený 7G-TRONIC PLUS. 

Jezdíte-li často do hor, můžete si vybrat trvalý pohon 
všech kol 4MATIC. 

ŠPIČKOVÉ JÍZDNÍ VLASTNOSTI 
Po prvním svezení hned zjistíte, že podvozek reaguje 
velice citlivě na řidičovo přání, tedy na pohyby volan-
tu, což ve výsledku dovoluje sportovně agilní styl jízdy. 
Je to zásluhou nově zkonstruované čtyřprvkové přední 
nápravy, kde je zavěšení kol zcela odděleno od pružicí 
a tlumicí vzpěry. K tomu je naladěna zadní náprava, 
která je na pěti prostorově uspořádaných ramenech. 
Výsledek je vynikající, a to se bavíme o základním 
provedení. Jinak k dispozici jsou tři podvozky DIRECT 
CONTROL se systémem selektivního tlumení: kom-
fortní podvozek, komfortní Avantgarde se sportov-
nějším charakterem a sportovní podvozek se světlou 
výškou sníženou o 15 milimetrů. 

ŠPIČKOVÉ ODPRUŽENÍ
Novinka může být na přání, jako první vozidlo ve svém 
segmentu, vybavena vzduchovým odpružením (AIR-
MATIC) na přední a zadní nápravě. V tom případě je 

díky elektronicky řízenému a plynule nastavitelnému 
tlumení na přední a zadní nápravě zaručen maximální 
komfort odpružení u nezatíženého i plně zatíženého 
vozidla, plus je zajištěno udržování stálé světlé výšky 
vozu. Navíc je možné volit různé charakteristiky pru-
žení: „Komfort“, „ECO“, „Sport“ a „Sport+“. S doplňko-
vým nastavením „Individual“ si může řidič nakonfigu-
rovat své vozidlo podle vlastních představ. 

MERCEDES-BENZ  
= MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST
Bezpečnost na nejvyšší úrovni, to je vlastnost všech 
vozů Mercedes-Benz už historicky. Platí to samozřej-
mě i u nové třídy C, která logicky přebírá téměř všechny 
nové a o zásadní funkce rozšířené asistenční systémy, 
které se představily před několika měsíci v modelech 
třídy S a třídy E. Asistenční systémy zvyšují současně 
komfort a bezpečnost, takže tyto vozy nabízejí sku-
tečně „inteligentní jízdu“ („Intelligent Drive“).
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Standardně je model vybaven systémem ATTENTION 
ASSIST, který dokáže řidiče upozornit na nepozornost 
a únavu. Taktéž v základu je systém pro prevenci kolizí 
COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS, ten disponuje 
nejen adaptivním brzdovým asistentem, který nabízí 
již od rychlosti 7 km/h ochranu před kolizemi, ale také 
další zajímavou doplňkovou funkcí: když hrozí riziko 
kolize a nedostavuje se reakce řidiče, může aktivovat 
dokonce až při rychlostech 200 km/h automatické 
brzdění, a snížit tak intenzitu srážky s pomaleji jedou-
cími nebo zastavujícími vozidly. 

Na přání jsou k dispozici i asistenční systémy z třídy 
S a E, které v rámci konceptu Intelligent Drive spojují 
data z různých druhů senzorů. Jedná se např. o DIS-
TRONIC PLUS s asistentem řízení a integrovanou 
funkcí Stop&Go pro automatizovanou jízdu v doprav-
ní koloně. Brzdový asistent BAS PLUS zase dokáže 
rozpoznávat i vozidla přijíždějící ze strany a znáso-
bovat příliš slabé brzdění řidiče. Další vyspělý systém  
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Každá generace třídy C, s níž automobilka Mercedes-Benz vyrukovala, 
se stala bestsellerem. Například z té poslední se od roku 2007 prodalo téměř 
2,5 milionu vozů. Nejnovější generace sází nejen na znamenitou tradici, ale i na nová 
esa v rukávu. Jak v rozhovoru zmiňuje Jan Beneš ze společnosti Hoff mann 
a Žižák, jde zejména o nádherný design podobný vlajkovému modelu značky 
– třídě S. Kromě toho těží nové „céčko“ rovněž z nadstandardní komfortní 
a bezpečnostní výbavy, která je v segmentu střední třídy novinkou. 

NOVÉHO „CÉČKA“ SE NEMOHLI DOČKAT

„ Třída C je dlouhodobě nejprodávanější mode-
lovou řadou. Jak si v tomto ohledu vede nové 
céčko?
Zákazníci už se nového „céčka“ nemohli dočkat. 
Už jen fotky v médiích přispěly k jejich nadšení. 
A naživo tohle kouzlo funguje ještě lépe přede-
vším díky faktu, že design exteriéru třídy C je 
podobný novému „esku“, které je rovněž velkým 
hitem. 
„ Model C patří do střední třídy, ale podle řady 
recenzí jako by patřil o segment výše. Odpovídá 
tomu i ohlas zákazníků?
Rozhodně, vždyť „céčko“ nově poprvé nabízí ve 
střední třídě vzduchové odpružení Airmatic, 
které bylo dříve určeno pro luxusní automobily. 
Skvělý a dech beroucí je rovněž interiér s novým 
středovým panelem se sedmipalcovým disple-
jem v základu. 

„ Jaké další prvky zákazníci oceňují? 
Často zdůrazňují bezpečnost. A právem, řada C 
dnes má prakticky všechny asistenční systémy zná-
mé z vyšších tříd. Ty hlídají řidiče a předcházejí pro-
blémům včetně možných kolizí. Bezpečnostních 
pomocníků je v novém modelu třídy C spousta – 
zákazníci si často pochvalují třeba kamery hlídající 
celé okolí vozu či dálkové světlomety, které mohou 
být zapnuté, aniž by oslňovaly ostatní řidiče. 

„ Kterou motorizaci volí klienti nejčastěji? 
Největší poptávka je už řadu let po motorech 
CDI, dnes pod označením BlueTEC. Výbornou 
volbou je motorizace 220 s výkonem 125 kW a to-
čivým momentem 400 Nm. Ten nabízíme již od 
začátku prodeje. Skvělé jsou i motory C 180 či 
C 200, které uspokojí všechny zájemce o benzí-
nové motory. Fanoušci pohonu všech kol 4MATIC
se pak hodně těší na motor 250 BT, kterého se 
dočkají v druhé polovině roku. 

PRE-SAFE® Bremse dokáže kromě stojících vozidel 
rozpoznávat dokonce chodce, a když řidič nereaguje 
na překážku, tak sám zabrzdit. Systém funguje v roz-
sahu rychlostí od 7 do 200 km/h. Dalším je aktivní asis- 
tent pro udržování vozu v jízdním pruhu s rozšířenou 
funkčností. Ten dokáže zabránit nechtěnému vyjetí 
z jízdního pruhu změnou směru jízdy jednostranným 
brzděním a dokonce eliminovat riziko kolize, způso-
bené třeba předjíždějícími, paralelně jedoucími nebo 
dokonce i protijedoucími vozidly.

Dalšími asistenčními systémy jsou např. aktivní 
parkovací asistent, kamerový systém s pokrytím 360 °, 
asistent pro sledování dopravního značení s upozor-
něním na jízdu v protisměru, který kromě rychlost-
ních omezení připomíná i zákazy předjíždění a zákazy 
vjezdu, či adaptivní asistent dálkových světlometů 
PLUS, který cíleným odcloňováním ostatních vozidel 
z kuželu dálkových světlometů umožňuje jejich trvalé 
zapnutí. 

REZONANČNÍ PROSTOR 
UVNITŘ KAROSERIE
V nové generaci céčka byla uplatněna také nová ge-
nerace multimediálních systémů. Jejím základem je 
intuitivní ovládání s náročnými animacemi a vizu-
álními efekty, které logicky a přehledně znázorňují 
všechny funkce. Součástí je navíc originální systém 
Frontbass. Tento avantgardní akustický systém využí-
vá objemu příčných a podélných nosníků skeletu ka-
roserie jako rezonančního prostoru pro basový repro-
duktor. Výsledkem je zážitek z poslechu téměř stejný 
jako ve Dvořákově sále v Rudolfi nu. Hodně dlouho by 
se daly popisovat jednotlivé druhy špičkových audio-
soustav a dalších informačních a zábavních systémů 
či možností funkcí přes internet atd., kterými novinka 
disponuje. Vzhledem k tomu, že jejich výběr záleží na 
individuálních požadavcích, necháme jejich poznání 
vyloženě na vás prostřednictvím odborníků v autosa-
lonech.  

SKY BOX SPORT INVEST Group 
Jedinečná příležitost sledovat v maximálním pohodlí utkání německého fotbalového velkoklubu, 
vítěze letošního finále Ligy mistrů, Superpoháru, německé Bundesligy a Německého poháru.

Možnost využít sky box na všechna utkání pořádaná v Allianz Areně (více než 40 utkání každý 
rok – Bundesliga, Liga mistrů, DFB German Cup, DFL League Cup).

Exkluzivní prostor k využití 7 dní v týdnu pro různá jednání a rozvíjení kvalitních obchodních 
vztahů, tak i k různým soukromým akcím a oslavám.

Exkluzivní umístění
•	 kapacita 15 osob, velikost 40 m2

•	 5. patro – téměř uprostřed stadionu, naproti Davidoff Lounge 
a vedle boxů firem Adidas a Audi – hlavních sponzorů  
FC Bayern Mnichov

•	 Wi-Fi připojení

•	 přímý vstup z boxu na balkon – 15 luxusních sedadel

•	 vynikající catering, bar s nápoji a obsluhou po celou dobu 
utkání – na každé utkání připraveno nové menu

•	 volný vstup do Business Clubu

•	 zajištění merchandisingu, prohlídky stadionu a muzea 
Bayernu v Allianz Areně

•	 VIP parkování – 5 parkovacích míst

SKY BOX v Allianz Areně
Nezapomenutelná podívaná a exkluzivní zážitek

CK SPORT INVEST Travel, s.r.o.   |    travel@sport-invest.cz    |   www.sport-invest-travel.cz
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Funguje to jednoduše – pokud vás čeká delší servis-
ní prohlídka či oprava, zmiňte se při objednání do 
servisu, že byste si rádi místo čekání zahráli golf. 
Domluvíte si tak nejen čas předání vozu, ale i svůj 
tee-time na devět jamek. Z provozovny Hoffmann 
a Žižák vás pak zavezou na hřiště a po hře vás vy-
zvednou a odvezou zpět k opravenému a přistave-
nému automobilu. 

Hřiště ve Mstěticích si opravdu užijete, neboť 
nabízí atmosféru ostrovních linksů. Sympatická 
osmnáctka leží v mírně zvlněném terénu, v němž 
na hráče číhá několik nepříjemných vodních pře-
kážek a poměrně velké množství bunkerů. Podob-
ně jako na pravých linksech, jimiž se ve Mstěticích 
inspirovali, i zde často fouká, což může golfisty 
dostat do potíží zejména na jamkách lemovaných 
autem. 

I dlouhé čekání na opravu vozu může být někdy příjemné. Alespoň ve společnosti Hoffmann a Žižák jsou o tom přesvědčeni. 
Na svůj automobil totiž nemusíte čekat při čtení novin s několika šálky kávy, můžete jednoduše vyrazit na golf. V rámci servisní 

údržby či opravy vozidla v servisu Hoffmann a Žižák Zápy totiž mohou klienti společnosti využít partnerství s nedalekým 
hřištěm ve Mstěticích a zpestřit si dlouhou chvíli pohodovou devítkou. A to vše zdarma. 

NEČEKEJTE. ZLEPŠETE SI ŠVIH
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Zdejší hřiště navzdory otevřenému prostoru ne-
nudí, doglegy se střídají s rovnými jamkami. Pes-
tré jsou i délky jamek – najdete tu třeba 92metrový 
i 190metrový třípar. Podobné je i rozpětí u čtyřpa-
rů. Hřiště přeje ranařům, kteří se tu mohou vyřá-
dit – fairwaye jsou totiž poměrně široké a odpus-
tí i menší nepřesnost. Ovšem někde číhá hustší  
rough. 

Mstětice nejvíce zaujmou dvojicí „ostrovních“ 
jamek – jedna z nich je opravdu obklopena vodou, 
ta druhá se pak doslova utápí v písku. Přesnost při-
hrávky je tady klíčová. Vynikající jsou greeny, které 
jsou velké a hodně modelované, puttování tak vy-
žaduje zkušenosti a dobrý odhad. Právě na zdejších 
složitých greenech se pak rozhoduje o výsledku. 
A i kdyby se zrovna nedařilo, náladu vám vylepší při-
pravený vůz v servisu Hoffmann a Žižák. 
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ŠPIČKOVÝ SERVIS I PRO STARŠÍ MERCEDESY

Loni přišla společnost Hoffmann a Žižák s novým programem Flexiservis, díky 
němuž mohou špičkový značkový servis v provozovnách firmy využívat i majite-
lé starších vozů Mercedes-Benz. Flexiservis doplnil stávající portfolio servisních 
služeb zahrnujících uskladnění pneumatik, sezonní prohlídky vozidel, čištění 
klimatizací apod. 

Flexiservis ušili ve společnosti Hoffmann a Žižák na míru majitelům starších 
Mercedesů, protože ti se zpravidla vyhýbají značkovým servisům a místo toho 
se raději spoléhají na neautorizované opravny. Důvod? Chtějí ušetřit. To už nyní 
nemusí, díky Flexiservisu mohou využít zvýhodněné ceny servisu či náhradních 
dílů. Ani majitelé starších Mercedesů se tak nemusejí vzdát špičkového zázemí 
a know-how zkušených mechaniků. 

Například pro modely A, B či Vaneo s datem registrace 2007 a starší nabízejí 
ve firmě Hoffmann a Žižák slevu na práci 17 procent a na materiál až 24 procent. 
V případě dalších osobních automobilů s datem registrace od roku 2006 do 
2007 je to 17procentní sleva na práci a až 20procentní sleva na materiál, pro 
vozy s datem registrace 2004 a starší je sleva na práci 35 procent a až 24 pro-
cent na materiál. Podobně výhodné slevy mohou využít i majitelé užitkových 
a nákladních vozů. 

„Díky těmto slevám usnadňuje Flexiservis majitelům starších vozů značky 
Mercedes-Benz rozhodování, jaký servis využít. Pokud chtějí špičkovou péči za 
příznivé ceny, mohou se obrátit na provozovny Hoffmann a Žižák, kde se o ně 
rádi postarají,“ říká Pavel Preclík, vedoucí servisu pobočky v Zápech. 

Servisní prohlídku 
lze zařídit rychle, pohodlně 
a on-line.
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MERCEDES-BENZ GLA  
SPOLEHLIVÁ JÍZDA ZA VŠECH OKOLNOSTÍ

I když je všeobecně známo, že v dnešní době se málokdy dostanete mimo zpevněné vozovky, stejně jsou SUV 
velice populární. Není divu, vyšší pozice za volantem, pohodlnější nastupování, přehled po okolí, velký vnitřní prostor, 
místo pro rozměrnější sportovní nářadí, možnost tahání většího vleku, to jsou prostě atributy, na které slyší mnozí z nás. 

A koneckonců ony ty silnice také nejsou pořád jenom kvalitní. V portfoliu naší značky si každý určitě vybere. Usnadněnou roli 
má zejména nyní, když je zde nový model Mercedes-Benz GLA.

Jak určitě víte, GLA patří mezi kompaktní SUV a řadí 
se na začátek obdivuhodně široké nabídky SUV naší 
značky. Jedná se o pět modelových řad: GLA, GLK, ML, 
GL a G. Mimochodem, tím je nejširší paletou mezi 
evropskými prémiovými producenty. Je jasné, že po-
tom není problém uspokojit i tu nejnáročnější klien-
telu. Všechny SUV s trojcípou hvězdou ve znaku jsou 
značně flexibilní, ale GLA má výhodu ve své kompakt-
nosti. Vždyť jeho rozměry jsou 4 417 mm na délku,  
1 804 mm na šířku a 1 494 mm na výšku. Může se tedy 
bez problémů pohybovat v úzkých uličkách ve středu 
měst, současně vás dovézt pohodlně do divadla, do 
přírody i za sportem. 

TRADICE A MODERNOST
U novinky se podařila v oblasti designu zajímavá věc, 
a to propojení mezi tradičním a moderním tvarová-
ním. To je zejména u jedné z nejstarších automobilek 
na světě velmi důležitá záležitost. Výsledkem je nad-
časovost, auto prostě i za pár let bude stále moderní, 
svěží, i když přijde jeho další, určitě zase vyšperkova-
nější generace. 

I když se jedná o nejmenšího z rodiny SUV značky 
Mercedes-Benz, na první pohled to tak rozhodně 
nevypadá. Je to především zásluha přední části, kte-
rá evokuje dojem robustnosti a serióznosti. Když 
k tomu připočtete tradiční nižší prosklení interiéru, 
naopak vysoký ponton karoserie a velké „terénní“ 
podběhy kol (můžete mít i 19palcová kola), určitě cí-
títe, že auto vám poskytne ochranu a současně kom-
fort za každé situace. 

Navíc se s tímto vozem nemusíte skutečně bát za-
jet i do terénu. Všude vás proveze a navíc si neublíží 

Přední sedadla jsou 
anatomicky tvarovaná, 

umožňují tak komfortní 
posezení a současně 

výborně drží tělo 
v zatáčkách.
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Hodně se u automobilu zapracovalo na snížení 
aerodynamického hluku. Proto bylo použito vícená-
sobné těsnění dveří, utěsnila se příčná spára mezi 
zadním výklopným víkem a střechou a dokonce se 
utěsnilo víko i z boku. Na těchto opatřeních se podílí 
i uchycení vnějších zpětných zrcátek. 

JAK VENKU, TAK UVNITŘ
Výrazný, robustní a suverénní vzhled auta zvenku 
pokračuje i uvnitř. Samozřejmostí je mimořádně vy-
soká kvalita použitých materiálů. K tomu se přidává 
i možnost různých kombinací těchto materiálů. Od-
kazem na SUV jsou  galvanizované povrchy ozdob-
ných prvků ve stříbrném odstínu Shadow, což budí 
dojem kovového povrchu. 

Přístrojová deska je rozdělena na horní a spodní 
část s různými druhy měkkého povrchu. Do přístro-
jovky je integrováno pět kruhových výdechů venti-
lační soustavy, což působí velmi dynamicky. 

Vyčerpávající množství informací lze nalézt na vel-
kém, volně situovaném displeji.

Všemu dominuje tříramenný volant s 12 tlačítky 
a galvanizovaným chromovaným povrchem ramen. 
Má nejen skvělý design, ale i výborně padne do ruky. 

SEDADLA VÁS BUDOU HÝČKAT
Přední sedadla jsou anatomicky tvarovaná, umož-
ňují tak komfortní posezení a současně výborně drží 
tělo v zatáčkách. Originálním detailem je otvor pod 
integrovanou opěrkou hlavy, který je na zadní straně 
sedadel zvýrazněn rámečkem ve stříbrném odstínu 

ani samo. Disponuje totiž ochrannými prvky po 
celém obvodu karoserie. Boční ochranné obložení 
vychází ze spodní části předního nárazníku a chrání 
karoserii před odletujícími kamínky. Další ochranné 
prvky jdou od podběhů kol a bočních prahů až do zad-
ního nárazníku.

Novinka, což by vzhledem k hranatému tvaru urči-
tě nikdo nehádal, má vynikající hodnotu součinitele 
aerodynamického odporu vzduchu (cx = 0,29), i to 
svědčí o vynikající práci jejích autorů. GLA je touto 
hodnotou nejlepší ve své třídě. 
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Shadow. Na přání může být dokonce i osvětlen. Ovlá-
dací prvky elektrického seřizování sedadel s pamětí, 
dodávaného na přání, jsou, jak je pro tuto značku ty-
pické, umístěny ve výplních dveří – v tomto segmen-
tu se jedná o jedinečný prvek.

Opěradla zadních sedadel lze nejen sklopit do rovi-
ny, ale na přání je možné seřizovat i jejich sklon. 

Zavazadlový prostor o objemu 421 až 836 litrů je 
svým tvarováním výborně využitelný. Navíc díky níz-
kému prahu a širokému zadnímu výklopnému víku je 
snadno přístupný. Kdo si potrpí na pohodlné ovládá-
ní, pořídí si zadní víko otvíratelné automaticky.

HOSPODÁRNOST A VÝKONY
Robustní a dynamický vzhled novinky je podepřen 
i výkonnými a přitom nadmíru hospodárnými po-
honnými jednotkami. V nabídce budou jak benzí-
nové, tak naftové agregáty. Zážehové motory mají 
zdvihový objem 1,6 a 2,0 litru a výkonové rozpětí od 
115 kW do 155 kW. Nejsilnější verze GLA 250 4MATIC 
zrychlí z 0 na 100 km/h za pouhých 7,1 sekundy a do-
sahuje maximální rychlost 235 km/h. A pozor, v kom-
binovaném režimu si vezme pouze 7,1 l/100 km. 

Co se týče vznětových agregátů, tak ty nikterak 
nezaostávají. Jejich předností je zejména hospodár-
nost. Verze GLA 200 CDI nabízí při objemu 2,2 l výkon 
100 kW a přitom spotřebuje pouze 4,3 litru na 100 
km. Výkonnější GLA 220 CDI má stejný zdvihový ob-
jem 2,2 litru a disponuje 125 kW.

Všechny agregáty jsou standardně vybaveny funkcí 
ECO Start-Stop. Na výběr je buď šestistupňová me-
chanická, nebo sedmistupňová dvouspojková auto-
matická převodovka 7G-DCT . U nového GLA lze objed-
nat novou generaci trvalého pohonu všech kol 4MATIC 
s plně variabilním rozdělováním točivého momentu.

JÍZDNÍ VLASTNOSTI PATŘÍ K PŘEDNOSTEM 
Podvozek novinky má osvědčenou konstrukci, před-
ní nápravu typu McPherson a víceprvkovou zadní ná-
pravu s prostorově uspořádanými rameny.

K výborným jízdním vlastnostem přispívá řízení 
s elektromechanickým posilovačem. Zprostředková-
vá řidiči výbornou zpětnou vazbu a přispívá k hos-
podárnosti, protože posilovač odebírá energii pouze 

Elektromechanický 
posilovač přispívá 

k hospodárnosti, protože 
odebírá energii pouze 

v případě, kdy řidič 
skutečně otočí volantem.
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v případě, kdy řidič skutečně otáčí volantem. Navíc 
podporuje různé asistenční funkce s podporou říze-
ní, které jsou pod kontrolou řídicí jednotky ESP. Jed-
ná se např. o natočení kol opačným směrem při pře-
táčivém chování vozidla, reakci řízení při brzdění na 
povrchu s různou přilnavostí, či kompenzaci bočního 
větru a sklonu vozovky.

GLA ve verzi s pohonem všech kol disponuje také 
systémem sjíždění svahů DSR (Downhill Speed Re-
gulation) a programem pro jízdu v terénu. 

NOŠENÍ SOV DO ATÉN
Mercedes-Benz u svých modelů přišel se zajímavou 
politikou v oblasti bezpečnosti a komfortu. Ta spo-
čívá v tom, že i u modelů nižších řad aplikuje bez-
pečnostní a komfortní prvky, které jsou u ostatních 
automobilek doménou pouze řad nejvyšších. Platí to 
i u GLA, kdy jsou v základu či na přání k dispozici ty 
nejlepší asistenční systémy. Bylo by skutečně noše-
ním sov do Atén, kdybychom je chtěli podrobně po-
pisovat. Takže pouze telegraficky se zmiňme o těch 
nejdůležitějších. 

GLA je standardně vybaveno rozpoznáváním úna-
vy řidiče ATTENTION ASSIST a radarovým systémem 
pro prevenci nehod COLLISION PREVENTION ASSIST 
s adaptivním brzdovým asistentem. V kombina-
ci s adaptivním tempomatem DISTRONIC PLUS je 
asistenční systém COLLISION PREVENTION ASSIST 
PLUS. Dále jsou to na přání systémy, jako je paket 
s asistentem sledování slepého úhlu a asistentem 
pro jízdu v jízdním pruhu, nebo adaptivní asistent 
dálkových světlometů. Zejména ženy ocení systém 
aktivního parkovacího asistenta, který umožňuje 
automatické parkování podélně i kolmo.

Vše, co bylo napsáno o bezpečnostních a komfort-
ních asistentech, platí i o nejnovější generaci multi-
mediálních systémů, které se běžně používají v nej-
vyšších řadách. 

Ovšem novinka GLA je především o volnosti pohy-
bu za všech podmínek, a tak vás rádi zveme na zku-
šební jízdu.  
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MERCEDES-BENZ TŘÍDA S KUPÉ
Dominujícím modelem na ženevském stánku bylo bezesporu nádherné velké kupé. Vlastně se k němu ani ve 
dnech určených pouze pro novináře nedalo pořádně dostat. Člověk si skoro musel vystát frontu. Proč takový 

nával? Je to jednoduché – S kupé kombinuje nádherný design akcentující klasické proporce velkého sportovního 
kupé s nejvyšším luxusem a nejnovější technikou.

text faja

Ola Källenius, člen představenstva divize Mercedes-
-Benz Cars, na adresu této novinky poznamenal: 
„Nová třída S kupé přenáší do sériové výroby téměř 
bez úprav ohromující design studie Concept S-Class 
Coupé, který je charakterizován smyslnou čistotou 
tvarů a sportovně klasickými proporcemi. Velká kupé 
tvoří odjakživa vrchol naší modelové nabídky, a proto 
i to nejnovější nese opět označení třída S.“ 

OZNAČENÍ TŘÍDA S ZAVAZUJE 
Třída S znamená absolutní vrchol po všech strán-
kách, tedy estetiky, exkluzivity, absolutního luxu-
su, co se týče výbavy, výtečných jízdních vlastností, 
výkonných agregátů a vyčerpávající bezpečnostní 
výbavy. V případě modelu kupé k tomu musíme při-
počítat ještě sportovní a dynamický vzhled a podvo-
zek a motory vyladěné pro nejvyšší rychlosti. Věru, 
nelehký úkol. 

NEJKRÁSNĚJŠÍ KUPÉ NESOUCÍ 
ZNAČKU MERCEDES-BENZ
S tímto odvážným titulkem se možná zapřísáhlí mi-
lovníci designu počátku 20. století nemusí plně zto-

tožnit, ale z hlediska moderního tvarování tomu tak 
bezesporu je. Koneckonců, ať si udělá z fotografií ka-
ždý názor sám, nebudeme vás nijak navádět. Snad je-
nom zdůrazníme klasické proporce vozu s pohonem 
zadních kol. Ty jsou zdůrazněny typickým rysem těch-
to automobilů, tedy klesající linií. Nové kupé není 
rozhodně žádný drobeček, což je vzhledem ke třídě 
S logické. Na délku má 5 027 mm, na šířku 1 899 mm  
a vzhledem k tomu, že se jedná o sportovní vůz, pou-
ze 1 411 mm vysoké. Rozvor náprav je také pořádný  
– 2 945 mm.

SVĚTOVÝ UNIKÁT MAGIC BODY CONTROL 
S AKTIVNÍ FUNKCÍ NAKLÁNĚNÍ 
Sportovní automobil je vedle výkonného motoru 
zejména o podvozku. MAGIC BODY CONTROL, první 
„vidoucí“ podvozek, měl světovou premiéru ve třídě S.  
Nejnovější kupé tento systém dále rozvíjí o funkci 
naklánění v zatáčkách. Nemusíme zdůrazňovat, že 
se opět jedná o světovou novinku mezi sériově pro-
dukovanými vozy. Jak to funguje? Kupé se v rychle 
projížděné zatáčce nakloní podobně jako jezdec na 
motocyklu nebo tak, jak jsme to mohli vidět na olym-
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text faja

aktivní v rozsahu rychlostí od 30 do 180 km/h a lze ji 
zapnout spínačem ABC jako jeden ze tří jízdních re-
žimů. Podle vyjádření techniků cílem není dosažení 
vyšší rychlosti při průjezdu zatáčkou, nýbrž příjem-
nějšího zážitku z jízdy. Výsledkem ovšem je, že rychlé 
zatáčky můžete projíždět ještě rychleji a cestující při 
tom nemají dojem, že jim upadne hlava.

Toto nebezpečí by jinak bylo docela reálné, neboť 
novinka se bude zpočátku dodávat s agregátem V8 
Biturbo se zdvihovým objemem 4 663 cm3. Motor 
má totiž výkon 335 kW a maximální točivý moment  
700 Nm. 

piádě v Soči u sjezdaře na lyžích. Příčné zrychlení pů-
sobící na cestující se snižuje podobným způsobem, 
jako při jízdě klopenou zatáčkou. 

Systém tvoří čtyři pružinové vzpěry s hydraulický-
mi válci. V závislosti na projížděné zatáčce se vozidlo 
během zlomků sekundy v zatáčce plynule automa-
ticky nakloní až do úhlu 2,5 stupně, to vše v závis-
losti na zakřivení zatáčky a rychlosti jízdy. Systém 
rozpoznává zatáčky prostřednictvím stereokamery 
za čelním oknem, která sleduje zakřivení vozovky 
ve vzdálenosti až 15 metrů, a přídavného senzoru 
příčného zrychlení. Funkce naklánění v zatáčkách je 

S kupé rozvíjí první 
„vidoucí” podvozek 

MAGIC BODY 
CONTROL o funkci 
naklánění v zatáčkách.
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MINIMALIZACE ROZPTYLOVÁNÍ
Vzhledem k rozsahu článku se nemůžeme zaobírat 
mnoha dalšími prvky, kterými S kupé disponuje ze-
jména z hlediska bezpečnosti. V příštím čísle našeho 
magazínu na to ovšem budeme mít prostoru více než 
dost. Proto se zmiňme ještě o jedné zajímavé novin-
ce, kterou je průhledový displej. Ten zobrazuje, po-
dobně jako v kokpitu letadla, důležité informace na 
čelní okno přímo do zorného pole řidiče. Díky tomu je 
řidič méně rozptylován při sledování dopravní situa-  
ce. Systém informuje o rychlosti jízdy, rychlostních 
omezeních a pokynech navigačního a asistenčních 
systémů.

Důležitou informací je, že Mercedes-Benz třídy S  
kupé se u prodejců objeví ve druhé polovině roku 
2014. A lahůdka na závěr. Originální vzhled vašemu 
kupé mohou dodat na přání dodávané expresivní 
přední světlomety se 47 krystaly Swarovski na každé 
straně.  

Fenomenální třída S, s níž automobilka Mercedes-Benz sklízí dlouhá léta úspěchy 
na trhu luxusních vozů, přijela s novou generací. A nadchla zákazníky. Tomáš Rejzl, 
prodejce společnosti Hoffmann a Žižák, vyjmenovává důvody, proč „esko“ zůstane 
nejprodávanějším luxusním automobilem na světě. A těší se také na nové S kupé. 
„Očekávám, že to bude podobný bestseller,“ říká.

„ESKO“ JE HIT, 
KUPÉ BUDE TAKÉ BESTSELLER

Jaké jsou reakce zákazníků na nový Mercedes 
třídy S?
Jsou nadšení. Reakce jsou velmi pozitivní, přede-
vším ohledně designu a komfortu vozu.  A nejde 
přitom jen o nové příznivce, kterých má „esko“ 
dost a dost. I ti, kteří již měli vůz této třídy dříve, 
jsou potěšeni směrem, kterým se Mercedes-Benz 
vydal. Koneckonců ani zákazníci těch nejluxus-
nějších konkurenčních značek neskrývají své 
nadšení. 

Projevuje se to i v číslech prodejů? 
Rozhodně, prodeje vylétly na dvojnásobek. O ob-
rovském zájmu svědčí i to, že nyní už objednáváme 
vozy do výroby na srpen či září. V minulosti u této 
třídy nebyly čekací doby tak dlouhé, což je symbo-
lem úspěchu této řady. Nicméně nepředpokládám, 
že by automobilka navyšovala výrobní kapacitu. 
„Esko“ není masovka a zůstane vždy elitním pré-
miovým vozem. V září navíc přibude do nabídky 
S kupé a očekávám, že bude podobným bestselle-
rem. Již nyní zapisujeme zájemce do pořadníku. 

Zmínil jste uhrančivý design třídy S a komfort 
vozu, co na tomto voze zákazníci dále oceňují?
„Esko“ mělo vždy tu nejlepší výbavu, zákazníci jsou 
tedy zvyklí na prvotřídní kvalitu. Přesto je velmi 

patrný nástup technologií – na první pohled napří-
klad zaujme zákazníky palubní deska, kde najdou 
dva velké displeje, z nichž jeden zobrazuje rychlo-
měr a další provozní informace a ten druhý navi-
gaci nebo informace z multimediálního systému. 
Navzdory složitým technologiím zákazníci oceňu-
jí jednoduchost ovládání. Velmi pestré jsou i mož-
nosti přizpůsobení vozu podle vkusu samotného 
zákazníka, například díky sedmi různým barvám 
podsvícení interiéru v pěti různých intenzitách. 
Stejně tak si klienti pochvalují i vyhřívání sedaček, 
které je možné si rovněž přizpůsobit – třeba ubrat 
intenzitu tepla na zádech, a naopak přidat do pro-
storu nohou. Do obliby se rovněž vrací masážní 
funkce sedaček. 

Jak se zákazníci dívají na řadu bezpečnostních 
prvků, jimiž se nová třída S také pyšní? 
Samozřejmě kladně, bezpečí na silnicích je pro 
většinu z nás prvořadé. A Mercedes-Benz jim 
v tomto ohledu nabízí naprostou špičku. Úroveň 
bezpečnosti posunuly například airbagy v zadních 
pásech, mnoho zákazníků oceňuje i neustále ino-
vovaný systém asistenta řízení, který střeží dění 
okolo vozu a dokáže například udržet vozidlo ve 
správném pruhu, a tím i „vyžehlit“ slabší chvilky 
řidiče. 

Průhledný displej 
zobrazuje důležité 

informace na čelní okno, 
přímo do zorného 

pole řidiče.



SINGLTREK BOŘÍ MÝTY  
Zažít kolo jinak a zůstat přitom co nejblíž přírodě. To je hlavní myšlenka jednostopých stezek pro horská kola, 
které v České republice začal budovat Tomáš Kvasnička. První vlaštovkou byl v roce 2008 Singltrek pod Smrkem v Jizerských horách, 
který dnes nabízí na 80 km tras všech obtížností.

29

text mak

Jaký je vlastně rozdíl mezi cyklostezkou a Singltre-
kem? Singltrek je označení pro přírodě blízké jed-
nostopé stezky navržené speciálně pro maximální 
zážitek z jízdy na horském kole. Má být plynulý, hravý 
a k přírodě citlivý. Oproti tomu cyklostezky jsou as-
faltové široké komunikace, u kterých není na záži-
tek ani na jejich vliv na přírodu kladen žádný důraz. 
„A protože i jednostopé stezky je bohužel možné na-
vrhovat, stavět a udržovat nekvalitně, rozhodli jsme 
se pojem Singltrek používat jako značku, která bude 
garantovat kvalitu,“ vysvětluje Kvasnička, proč na-
konec nezůstalo jen u projektu v Novém Městě pod 
Smrkem.

Ten se díky Kvasničkově inciativě začal rodit před 
šesti lety. „Chtěli jsme politikům a úředníkům, kteří 
rozhodují o horských kolech, ukázat, že mýty o tom, 
jak bikeři škodí přírodě, vlasti a národu, jsou opravdu 
jen mýty. Že když se ke stezkám pro MTB přistoupí 
správně, nejenomže nijak přírodě neškodí, ale do-
konce fungují jako neobvykle efektivní produkt ces-
tovního ruchu. Nic z toho by se ale nestalo, kdybych 
nenarazil na osvícené a moderní partnery z Krajské-
ho ředitelství Lesů ČR v Liberci a Správy CHKO Jizer-
ské hory, kteří chtěli vyzkoušet něco nového,“ upo-
zorňuje Kvasnička. 

A jak vypadá Singltrek pod Smrkem dnes? Přízniv-
cům cyklistiky je k dispozici na 80 km tras, od stezek 
pro naprosté začátečníky až pod tratě určené nej-
tvrdším bikerům. Všechny stezky jsou navržené tak, 
aby je bylo možné projet i na běžném horském kole, 
skutečný zážitek ale přinese hlavně jízda na trailo-
vém speciálu, který je možné si vypůjčit v Singltrek 
centru u koupaliště v Novém Městě, které je nástup-
ním bodem pro všechny tratě.

Vedle půjčovny je pro návštěvníky v Centru k dispozi-
ci občerstvení, sprchy, testovací centrum a cykloservis 
či myčka kol. Veškeré informace, včetně aktuálního 
stavu stezek a lokální předpovědi počasí, které je na 
Frýdlantsku ukrytém za hradbou hor velice specifické, 
lze najít na stránkách www.singltrekpodsmrkem.cz.  
A na závěr příjemná zpráva pro všechny bikery: díky 
tomu, že jsou stezky Singltreku pod Smrkem posta-
veny ve veřejně přístupných lesích, se na nich neplatí 
žádné vstupné.  
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Pokud chcete mít 
skutečnou jistotu koupě 

kvalitního držáku na
 kola, vybírejte z originál-

ního příslušenství 
Mercedes-Benz.

MALÝ VELKÝ 
POMOCNÍK
Nový Mercedes-Benz GLA je sice nejmenším členem 
v rodině vozů SUV s třícípou hvězdou na kapotě, 
přesto se ale vedle svých větších bratříčků nikterak 
neztrácí. „Áčkový“ model zdobí kompaktnost, díky 
rozměrům 4 417 mm na délku, 1 804 mm na šířku  
a 1 494 mm na výšku se může ladně pohybovat v úz-
kých městských uličkách, současně je ale zárukou 
bezpečné jízdy do přírody i za sportem. 

GLA je vůz, který zaujme na první pohled progresiv-
ními sportovními liniemi ladícími s charakteristic-
kými prvky kategorie SUV. A zejména díky robustní 
přední části rozhodně nevypadá jako žádný trpaslík. 
Vysoký ponton karoserie a velké podběhy jsou pak 
zárukou ochrany a pohodlí v každé situaci. Suverén-
ním vzhledem se honosí i interiér a o praktičnosti 
GLA svědčí údaje o velikosti zavazadlového prostoru: 
variabilní objem 421 až 836 litrů je dostatečný na to, 
abyste do auta složili vše, co na cestách potřebujete.
(Více se o novém GLA dočtete na str. 22.)

ABY SE KOLU 
NA STŘEŠE LÍBILO
Praktické, pohodlné, bezpečné. To jsou přívlastky 
dnešních střešních nosičů. V nabídce je celá škála, od 
univerzálních po speciální na kola či lyže. 

Pro dnešní řidiče je rozhodující hlavně cena, ale ne-
mělo by tomu tak být, pokud to není nutně nezbyt-
né. Kvalitní střešní nosiče jsou zkrátka bezpečnější 
a lépe drží. Vyšší úroveň zpracování se pak odrazí ne-
jen ve spotřebě, ale zejména v případě prudšího brz-
dění či havárie. Pokud uvažujete o koupi, měli byste 
najít vhodný kompromis a nehledět pouze na cenu.

Při koupi je třeba zaměřit se v obchodech na nej-
důležitější informaci, kterou je atest výrobku. Tech-
nické požadavky na střešní nosiče přesně udává 
vyhláška ministerstva vnitra a vyhovující protokol 
vystavuje výrobcům a dovozcům pouze odborná zku-
šebna Ústavu pro výzkum motorových vozidel.
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„Spousta lidí si bohužel myslí, že naplánovat stezku nemůže být nic těžkého,“ říká 
duchovní otec Singltreku Tomáš Kvasnička. Na stezkách pod Smrkem se v plné 
míře odráží spolupráce s Velšanem Dafyddem Davisem, díky níž je standard kvality 
nastaven opravdu vysoko. 

ZŮSTALI JSME PRŮKOPNÍKY

Jaká je vlastně tradice jednostopých stezek? 
Ve Spojených státech stezky zbyly po osídlování Zá-
padu a některé byly postaveny za velké ekonomické 
krize mezi dvěma světovými válkami. Cyklisté se na ně 
v 70. letech dostali v podstatě náhodou, ale okamžitě 
jim došlo, že pro zábavnou cyklistiku není nic lepšího. 
V Británii takové stezky neměli a začali je také chtít. 
Díky průkopnické práci mého učitele a mentora Dafy-
dda Davise tam přišli na způsob, jak je realizovat v hos-
podářském lese, aniž by docházelo k poškození přírod-
ního prostředí a omezování lesního hospodářství.

Jak jste se dostal ke spolupráci s proslulým 
velšským „stezkovým“ designérem, který je auto-
rem Singltreku? 
Dafydda jsem poznal za svých studií v Británii. Dojel 
jsem za ním a řekl mu: Já chci v Česku udělat to, co ty 
v Británii. Nevím, proč se mi tehdy rozhodl pomoci, 
snad proto, že ve mně rozpoznal podobně zarputilého 
člověka, jako je on. Práce s ním je něco naprosto vý-
jimečného. To on vymyslel celou stezkařskou branži, 
tak jak funguje v Evropě. Dodnes se mu však v syste-
matičnosti, propracovanosti a pečlivosti přístupu ni-
kdo v tomto oboru nevyrovnal. Jeho cit pro krásu lesa 
a úcta k přírodě je něco, čemu by se nová generace 
stavitelů stezek měla učit. 

Bylo vybudování stezky v Jizerských horách pro 
Davise velkou výzvou? 
Práce na Singltreku pod Smrkem byla pro Dafydda 
zajímavá, protože nastavovala podmínky rozvoje 

celého pole nanovo, od začátku. Díky kráse jizersko-
horské krajiny se nám podařilo vytvořit výjimečnou 
síť stezek, která si s těmi britskými v ničem nezadá.

Singltrek byl v Česku průkopníkem. Jak těžké byly 
jeho „porodní“ bolesti, která zpravidla každou no-
vinku provázejí?
Singltrek průkopníkem zůstává i dnes. Většina pro-
jektů, pro které jsme byli inspirací, totiž neaspiruje 
na standard kvality, který jsme převzali od Dafydda. 
Spousta lidí si bohužel myslí, že naplánovat stezku 
nemůže být nic těžkého. Na začátku bylo těžké ně-
kterým úředníkům dotčených orgánů státní správy 
vysvětlit, že něco jako stezka, která je široká pouze 
80 cm, vůbec může fungovat. Dnes je zase těžké 
vysvětlit, že pokud mají projekty jako Singltrek pod 
Smrkem fungovat, musí být dopředu velmi kvalitně 
naplánovány a nemůže se v nich dít, co se komu za-
mane.

Jaký byl postupný rozvoj Singltreku a jaké mož-
nosti dnes nabízí? Pro jaké konkrétní skupiny cyk-
listů je určen?
Singltrek jsme naplánovali jako destinaci pro pro-
dloužený víkend a podle toho jsme postupně sta-
věli dopředu rozvržené stezky, až jich bylo dosta-
tek. Stezky jsou rozděleny podle náročnosti, takže 
je zvládnou i lidé, kteří s jízdou v terénu nemají 
zkušenosti. My říkáme, že Singltrek je vhodný pro 
všechny cyklisty a reakce návštěvníků nám dávají 
za pravdu. 
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PETRA: 
KAŽDÝ SI VYBERE

Co vás k Singltreku přivedlo? 
Byl to cílený impuls. Jela jsem 
tam na organizovaný dívčí 
camp s průvodcem.

Nejela jste poprvé na Smrk 
s obavami?
Obavy jsem neměla. Stezky jsou 
vymyšleny, aby je zvládl začá-
tečník i pokročilý. Jsou barevně 

rozděleny dle obtížnosti, stejně jako sjezdovky pro 
lyžaře. Tudíž si každý může vybrat stezku podle svých 
sil. 

Máte zkušenost i s jinými stezkami? Můžete po-
rovnat kvalitu Singltreku a jiných tratí?
Několik stezek jsem si už projela. Kvalita stezek na 
Singltreku je na vysoké úrovni, baví mne.

Kterou ze stezek byste novým zájemcům o Singl-
trek doporučila?
Projeďte si Singltrek celý. Určitě to stojí za to.

JOSEF: NOVÁ ČERNÁ 
JE VÝBORNÁ!

Jak jste Singltrek objevil?
Kamarád má v blízkosti cha-
tu a asi před dvěma lety mě se 
Singltrekem poprvé seznámil.

Jaká byla vaše první zkuše-
nost?
Vzrušující! A co se týče obav, 
mám je pokaždé, pokud jde 
o něco nového.

Můžete porovnat úroveň Singltreku s jinými stez-
kami?
Myslím, že Singltrek má výbornou kvalitu, i když po-
dobné stezky u nás v republice neznám.

Pořizoval jste speciálně kvůli Singltreku nějaké 
vybavení? 
Pracuji na tom postupně, zážitek z jízdy je pak lepší.

Kterou stezku na Singltreku doporučujete?
Doporučuji projet všechny, každému se může líbit 
něco jiného. Každopádně nová černá je opravdu vý-
borná.

OCHRANA PŘED ROZMARY 
POČASÍ I ZRANĚNÍM

Co na sebe? Otázka, která umí pořádně potrápit ne-
jednoho cyklistu. Zásadní jsou ale tři faktory: vhodné 
oblečení musí účinně chránit před povětrnostními 
vlivy i před zraněním a musí umožňovat volný pohyb 
neomezující posed na kole. 
Tričko a další vrstvy. Ideální je dres, který na MTB 
není tak upnutý jako silničářská varianta. Pokud je 
chladněji, je dobré přidat ještě pod dres jednu vrstvu 
z funkčního prádla. Součástí výbavy by pak měla být 
alespoň lehká větrovka pro případ náhlé změny poča-
sí, pokud je předpověď vysloveně negativní, přibalte 
do batohu rovnou nepromokavou bundu s membrá-
nou. 
Kalhoty. V segmentu horských kol se dnes prosazují 
především volnější kraťasy (ideálně s vyjímatelnou 
antibakteriální vložkou), klasické elastické „harapes-
ky“ se hodí spíš na silnici. Do chladnějších dnů volíme 
delší kalhoty. 

Boty. Otázka výběru bot připomíná fi lozofi cký spor 
slepice vs. vejce. Mít nohy upnuté k pedálům pomocí 
nášlapů či klipsen, nebo raději volit platformy vhod-
né pro technické ježdění? Na Singltrek se doporučují 
spíš platformy a boty s pevnou a plochou podrážkou, 
všechny stezky ale projedete i s nášlapy. Do bot jsou 
ideální ponožky z funkčních materiálů.
Rukavice. Nepostradatelný pomocník, na traily ide-
álně s celými prsty. Komplexní krytí chrání při případ-
ném pádu před odřením i před poškrábáním od větví.
Helma. Zásadní společník moderního cyklisty, bike-
ry nevyjímaje. 

A na závěr skvělá zpráva pro příznivce značky 
Mercedes-Benz. Dresy v designu MB si můžete za-
koupit přes sklad náhradních dílů na pobočkách 
Hoffmann a Žižák (Brandýs nad Labem a Liberec).

ŠÍPY V JEDNÉ STOPĚ
Mercedes-Benz, to nejsou jen světově proslulé vozy. Stříbrné šípy se hrdě vypínají i na rámech jízdních kol, 
která stejně jako jejich dvoustopé protějšky snesou ta nejvyšší měřítka kvality. Ať už osedláte bicykl kategorie 
Fitness, trekové kolo či MTB speciál, můžete si být jisti, že se na svůj stroj budete moci spolehnout za každých 
podmínek. A v nabídce jsou rovněž kola pro nejmenší. 





Rok 2014 se nese ve znamení vzniku nové třídy V. Osobní vozy značky Mercedes-Benz jsou tradičně označovány 
pouze písmeny, například A, B, C, E, S, R atd. Nyní k nim přibývá V, což je nový největší a nejprostornější člen početné rodiny 

osobních automobilů majících ve znaku trojcípou hvězdu.

MERCEDES-BENZ TŘÍDA V 
 NEJVĚTŠÍ SOUROZENEC

34

 „S novou třídou V rozšiřujeme portfolio prémiových 
osobních vozů Mercedes-Benz o vozidlo, v němž na-
lezne pohodlí až osm osob,“ říká Dr. Dieter Zetsche, 
předseda představenstva společnosti Daimler AG 
a vedoucí obchodní divize Mercedes-Benz Cars. 
„Funkčnost je u velkoprostorového vozidla povin-
ností. Komfort a styl jsou volitelné. Nová třída V  
spojuje obojí způsobem, jemuž se žádné jiné vozi-
dlo v tomto segmentu nevyrovná.“

UŽ DESIGN NAPOVÍ
Už první pohled na mohutnou příď s obrovským 
klasickým logem na masce chladiče napoví i neod-
borníkům, že jde o prémiové velkoprostorové vozi-
dlo. Potvrdí to i pohled na progresivně koncipované 
světlomety, které mimochodem mohou poprvé 
v tomto segmentu obsahovat za příplatek diody LED 
pro všechny osvětlovací funkce. 

Vytvořit pohledný vůz, jehož jedním ze základních 
úkolů je nabídnout maximum prostoru, je velká vý-
zva pro designéry. Lidově řečeno, jak udělat z krabi-
ce elegantní vozidlo? Jak vidíte, jde to. Platí to nejen 
pro zmiňovanou přední část, to byla lehčí část úko-
lu, ale zejména pro boky rozměrného automobilu. 
Zde je to vyřešeno tak, že stěna je členěna dvěma 
protaženými, výraznými liniemi. Obě linie plynule 
navazují na výrazné kontury předního nárazníku 
a směrem k zádi mírně stoupají. Výsledek je, že 
z boku je vozidlo opticky delší a působí dynamicky.

JAK OSLOVIT NOVÉ MOTORISTY? 
Existuje silná skupina motoristů, kteří požadují 
velkou nabídku místa, ale když jim nabídnete velko-
prostorový vůz, určitě nebudou jásat, protože mají 
zafixováno, že velký prostor bude na úkor komfortu, 
jízdního projevu a v neposlední řadě bezpečnosti. 

Ovšem stačí se podívat do interiéru nové třídy V  
a určitě změní názor. Základem je fakt, že se zde 
budou cítit jako v běžném Mercedesu, na který byli 
zvyklí. V celém interiéru jsou použity již v základní 
verzi velmi kvalitní materiály příjemné na dotyk.

Zajímavým prvkem je dvojdílná přístrojová deska. 
Horní a spodní část odděluje velký, trojrozměrný 
ozdobný panel, který vytváří optickou šířku a podtr-
huje vysokou hodnotu. 

Dominuje zde multifunkční volant s dvanácti tla-
čítky a páka voliče s páčkami na volantu pro manu-
ální řazení v modelech se samočinnou převodovkou. 
Najdeme zde také výborně čitelný centrální displej  
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lavice s dvoudílným, samostatně sklopným opěra-
dlem, nebo třímístná lavice s dvoudílným sedákem 
a třídílným opěradlem. Celá lavice je v tom případě 
sklopná, aby bylo možné vytvořit místo pro rozměr-
ná zavazadla či sportovní náčiní. 

I když se nepředpokládá, že majitel tohoto Merce-
desu bude v autě nocovat, stejně to bez problémů 
lze. Třímístnou zadní lavici lze snadno přestavit na 
pohodlné lůžko. Pod lavicemi se nacházejí zásuvky 
s úložnými prostory. Důležité je, že sedadla i lavice 
je možné podélně posouvat, bez vynaložení velké 
síly, a lze je také vyjímat, takže lze kdykoli vytvořit 
v pravdě obrovskou ložnou plochu. A aby bylo mož-
né komfortně nakládat a vykládat různé věci a ne-
muselo se otevírat celé zadní víko, k tomu slouží 
šikovné samostatně otvíratelné zadní okno. 

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST, 
O KTEROU SE STARÁ MERCEDES-BENZ 
INTELLIGENT DRIVE
Pouze telegraficky se zmiňme o bezpečnosti. Je 
to proto, že právě v oblasti bezpečnosti se „véčko“ 
nejvíce přibližuje klasickým osobním modelům. 
Stará se o to celkem jedenáct inovativních asis-
tenčních systémů. Jejich základem jsou moderní 
radarové, kamerové a ultrazvukové senzory, které 
známe nejnověji ve třídě E a S pod označením Mer-
cedes-Benz Intelligent Drive. Jmenujme asistent 
pro jízdu v bočním nárazovém větru a systém pro 
sledování únavy řidiče. Příplatkový asistent pro 

Slovo flexibilita se 
může u nové třídy V 
skloňovat ve všech pádech. 
Variant je bezpočet.

a inovativní touchpad, s nímž lze veškeré telema-
tické funkce ovládat gesty nebo zadáváním písmen 
a znaků jako u chytrého telefonu. 

A když jsme u elektronických vymožeností, touch-
pad je spojen s audiosystémem Audio 20 CD nebo 
se systémem COMAND Online. A právě nejnovější 
generace tohoto systému spojuje veškeré funkce 
audiosystému, handsfree pro telefonování a navi-
gačního systému. Kromě toho nabízí také interne-
tový prohlížeč, systém hlasového ovládání a přenos 
dat o dopravní situaci v reálném čase. Prostě třídu V  
můžete využít i jako pojízdnou luxusní kancelář. 
A kdo si potrpí na dokonalý poslech hudby, ocení na 
přání dodávaný audiosystém Burmester® Surround 
Sound System s 16 reproduktory a basreflexním bo-
xem.

K jízdnímu komfortu přispívá také možnost ta-
kových prvků výbavy, jako jsou bederní opěrky na-
stavitelné ve čtyřech směrech a aktivní odvětrávání 
sedadel, u něhož lze měnit směr otáčení ventiláto-
rů, čímž je zajištěna rovnoměrná relativní vlhkost 
vzduchu na sedacích plochách.

ČAROVÁNÍ S PROSTOREM
Slovo flexibilita se může u nové třídy V skloňovat ve 
všech pádech. Variant je bezpočet. 

Buď může být vaše verze (mimo sedadel řidiče 
a spolujezdce) vybavena čtyřmi komfortními sa-
mostatnými sedadly s loketními opěrkami ve dvou 
řadách, případně je může nahradit dvoumístná 

sledování dopravních značek s funkcí upozornění 
na jízdu v protisměru, asistent pro jízdu v jízdním 
pruhu, asistent pro sledování slepého úhlu, světlo-
mety LED s adaptivním řízením ILS a adaptivní asi-
stent dálkových světlometů. V neposlední řadě je 
k dispozici známý systém PRE-SAFE, který aktivuje 
při hrozící nehodě taková opatření, aby mohl auto-
mobil v případě kolize poskytnout posádce nejlepší 
možnou ochranu.

JAK JINAK NEŽ ŠPIČKOVÉ AGREGÁTY 
A PODVOZEK
Pod kapotou novinky pracuje nejmodernější vzně-
tový přeplňovaný čtyřválec o objemu 2,1 litru. 
Tento agregát s dvoustupňovým přeplňováním je 
v nabídce ve třech výkonových stupních: základ V  
200 CDI má výkon 100 kW, maximální točivý moment  
330 Nm. Mimochodem, tento motor má kombino-
vanou spotřebou pouhých 5,7 litru na 100 km a emi-
se CO2 149 g/km, tím je absolutně nejlepší ve svém 
segmentu. Verze V 220 CDI disponuje 120 kW a toči-
vým momentem 380 Nm. Vrcholnou verzí je V 250 
BlueTEC s výkonem 140 kW a maximem točivého 
momentu 440 Nm. Za pozornost stojí, že se jedná 
o první vozidlo ve svém segmentu splňující emisní 
normu Euro 6. V 250 BlueTEC je standardně vybaven 
sedmistupňovou samočinnou převodovkou 7G-
-TRONIC PLUS. 

Nová třída V ve spojení se samočinnou převodov-
kou nabízí jako jediný zástupce ve svém segmentu 
volič jízdních režimů AGILITY SELECT. Je možné tak 
volit mezi čtyřmi jízdními režimy: hospodárným, 
komfortním, sportovním a manuálním. Této volbě 
jsou patřičně přizpůsobeny charakteristiky motoru, 
pedálu plynu a převodovky. Špičkový je také podvo-
zek AGILITY CONTROL se selektivním přizpůsobová-
ním systému tlumení stavu vozovky a také nejno-
vější generace adaptivního stabilizačního systému 
ADAPTIVE ESP s četnými asistenčními funkcemi pro 
optimální bezpečnost jízdy.  
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Týdny před startem nového ročníku mistrovství světa formule 1 byly pro německou stáj Mercedes do značné míry 
rozporuplné. Dobré zprávy se totiž prolínaly s těmi horšími. 

MERCEDES ZÁŘÍ, ALE F1 
ŽIJE I SCHUMIHO NEHODOU

Velká show s vůní benzínu 
a devatenácti napínavými 
díly začala.

Rosberg se od začátku až do konce snažil předjet 
Hamiltona, několikrát se zdálo, že se mu to povede, 
ale Brit svou pozici uhájil. Příznivci Mercedesu zase 
se zalíbením hleděli na propast, která dělí německou 
stáj od zbytku startovního pole. Monoposty Merce-
desu jsou v nové sezoně suverénní, a přestože jejich 
piloti bojovali mezi sebou, rychle unikali všem ostat-
ním. 

„Jel jako zabiják,“ složil Rosbergovi poklonu Lewis 
Hamilton. A dodal: „Takto náročných závodů jsem 
moc nejel. Byla to vzrušující bitva.“ Nico Rosberg pak 
s úsměvem závod v Bahrajnu zhodnotil: „Bylo to dra-
matické a napínavé až do konce, takže ať nikdo neří-
ká, že F1 je nuda.“

TĚŽKÉ SCHUMIHO CHVÍLE
Vedle radostných okamžiků ale zkraje roku němec-
ká stáj (a s ní i celý sportovní svět) řešila zdravotní 
stav muže, jenž se v jejích barvách vrátil do kolotoče 

V předsezonních testech monoposty této značky zá-
řily a sbíraly od svých konkurentů jednu pochvalu za 
druhou. Tým navíc uspěl i v prvních třech závodech 
šampionátu. Nejdříve dominanci z testů přetavil 
v Austrálii Nico Rosberg v suverénní vítězství, v dru-
hém závodě v Malajsii kraloval zase Lewis Hamilton, 
jemuž z druhé příčky kryl záda na stupních vítězů 
Rosberg, a stejné bylo složení prvních dvou pozic 
i v třetím závodu na pouštním okruhu v Bahrajnu.

Formule 1 tak letos zatím nepoznala jiného vítě-
ze, než některého z mužů závodících pod trojcípou 
hvězdou. Mercedes si tedy hodně hlasitě řekl o pozi-
ci nejlepší stáje v šampionátu a je zřejmé, že půjde 
po mistrovském titulu jak mezi piloty, tak i v Poháru 
konstruktérů. K oběma prvenstvím položil pořádně 
solidní základy.

Oba piloti Mercedesu navíc v Bahrajnu potěšili 
i nestranné motoristické fanoušky, protože jejich 
duel byl vším jiným než domluvenou týmovou režií. 
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Před jistou smrtí zachránila Schumachera helma, 
která se při nehodě roztříštila. Bezvládného pilota 
pak záchranáři s vážnými zraněními hlavy převezli 
na kliniku v Grenoblu, kde se podrobil dvěma opera-
cím a několik následujících týdnů zůstal v umělém 
spánku. 

MODLITBY PILOTŮ I FANOUŠKŮ
Zatímco Schumacher bojoval o život, sportovní svět se 
za něj modlil. „Michael je bojovník. Znám jeho energii, 
odvahu a vytrvalost,“ neskrýval pohnutí Jean Todt, který 
s Schumacherem vybojoval řadu titulů. Během let jejich 
pracovní spolupráce přerostla v pevné přátelské pouto. 

„Znám ho celý život, takže se modlím a věřím, že se 
stane zázrak. A že se probudí stejný jako před neho-
dou,“ řekl zase na adresu slavného krajana Sebastian 
Vettel, čtyřnásobný mistr světa, jenž dlouho nosil 
i přezdívku „Baby Schumi“. „Když se to stalo a já to za-
slechl ve zprávách, poslal jsem mu esemesku, proto-
že jsem si myslel, že to nebude nic vážného,“ doplnil 
Vettel. Odpověď mu na mobil už nedorazila…

Vzkaz do nemocnice v Grenoblu poslal i Schuma-
cherův velký rival Mika Häkkinen. „Sám jsem měl 
v minulosti vážné poranění hlavy. Přesto jsem přežil. 
Nesnaž se tentokrát porazit čas, prosím, udělej mi tu 
laskavost,“ napsal emotivně finský pilot, který v roce 
1995 havaroval při závodech v Austrálii a s těžkým zra-
něním hlavy strávil deset dní v kómatu. Později se ale 
vrátil a svedl s Schumacherem další bitvy na světových 
okruzích. 

NEPŘESTÁVEJ BOJOVAT
S vyjádřením podpory přišla samozřejmě i samotná 
stáj Mercedes, jejíž vozy nesou hned u kokpitu nápis: 
„Keep fighting, Michael“ (v překladu „Nepřestávej bo-
jovat, Michaeli“). Podobné nápisy se objevily i na dal-
ších monopostech různých stájí. 

Zatímco jednotlivé stáje, jejich piloti i samotní 
fanoušci drželi Schumacherovi palce, lékaři se sho-
dovali v tom, že Schumacherův zdravotní stav již 
nebude takový jako dřív. „Pokud se probere, nebude 
to stejný člověk, jakým býval,“ uvedli doktoři s tím, že 
po tak dlouhém kómatu se jen těžko odhaduje, jaké 
má pacient šance na plné uzdravení. 

Přesto začaly v průběhu dubna probleskovat i dobré 
zprávy. Sedminásobný šampion formule 1 podle nich 
začal reagovat na hlasy a prý navazuje i oční kontakt. 
Tvrdil to alespoň Schumiho dobrý přítel a někdejší 
parťák ve formuli 1 Jean Alesi. „Lepší se to. S celou ro-
dinou jsme cítili nadšení, jak se věci vyvíjejí,“ prohlá-
sil na začátku dubna. „Je to úžasné, cesta do života je 
ale pořád dlouhá.“

Podobně optimisticky zněly i další zprávy od Schu-
macherovy manažerky Sabine Kehmové či jiného 
jezdce Felipeho Massy. Jaký bude další vývoj, se tepr-
ve uvidí. 

Fanoušky Mercedesu tak mohou zatím těšit hlavně 
výsledky jejich týmu. Ten v úvodu sezony připomí-
ná Pendolino, zatímco ostatní sedí spíše v couráku. 
„Rychlost by nám nebyla nic platná, pokud bychom 
závod nedokončili. To se nám dělo loni, letos se toho 
musíme vyvarovat. Vše do sebe musí zapadat,“ ne-
chal se slyšet Rosberg. 

Po několika prvních dílech seriálu F1 se zdá, že re-
kvizity pro parádní divadlo letošní sezony formule 1 
má Mercedes vyladěny precizně. Velká show s vůní 
benzínu a devatenácti napínavými díly začala. Toho 
nejlepšího budeme znát na sklonku listopadu po fi-
nále celého seriálu v Abú Zabí.  

PROGRAM 
SERIÁLU 
MS VOZŮ 
FORMULE 1
16. března 	 Austrálie	(Albert	Park)
30. března 	 Malajsie	(Sepang)
6. dubna 	 Bahrajn	(Sakhir)
20. dubna 	 Čína	(Šanghaj)
11. května	 	 Španělsko	(Barcelona)
25. května	 	 Monako	(Monte	Carlo)
8. června	 	 Kanada	(Montreal)
22. června	 	 Rakousko	(Red	Bull	Ring)
6. července		 Velká	Británie	(Silverstone)
20. července	 Německo	(Hockenheim)
27. července	 Maďarsko	(Hungaroring)
24. srpna	 	 Belgie	(Spa-Francorchamps)
7. září	 	 Itálie	(Monza)
21. září	 	 Singapur	(Marina	Bay)
5. října	 	 Japonsko	(Suzuka)
12. října	 	 Rusko	(Soči)
2. listopadu	 USA	(Austin)
9. listopadu	 Brazílie	(Interlagos)
23. listopadu	 Abú	Zabí	(Yas	Marina)

závodů „efjedniček“ a spojil s ní v letech 2010 až 2012 
své poslední tři sezony před definitivním koncem 
kariéry. Legendární šampion Michael Schumacher 
se totiž na sklonku roku 2013 těžce zranil při pádu 
na lyžích a z běžné lyžovačky se stal dramatický boj 
o život.

Ta zpráva zasáhla celý motoristický svět jako blesk 
z čistého nebe. Přišla pouhé dva dny před silvestrov-
ským veselím z francouzského Méribelu. Zněla takto: 
„Sedminásobný mistr světa formule 1 vyjel v Savoj-
ských Alpách mimo značenou a upravenou sjezdov-
ku, tam narazil do kamene, ztratil rovnováhu a hla-
vou navíc udeřil do jiného kamene.“ 
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ELEKTRONIKA PŘÍMO NA TĚLO!

text onp

Nejrůznější elektronické hračky se stále zmenšují, a tak s vámi nemají problém strávit většinu dne. 
A pomoct vám prakticky s čímkoli. 

GOPRO HERO 
HD3

Když si chcete pořídit videozá-
znam z nějaké zajímavé události, 
sáhnete po videokameře. Jenže ne 
každá se hodí pro každou situaci. 
Někdy jí může vadit voda, jindy 
zase potřebujete volné ruce. To vše 
řeší videokamery ze třídy outdo-
orových zařízení. Poradí si s hloub-
kou až do 40 m, není problém ji 
přimontovat na kolo nebo helmu. 
Svým výkonem však v ničem neza-
ostává za běžnou konkurencí, pro-
tože zvládá natáčet až 4k videa, 
anebo Full HD se šedesáti snímky 
za sekundu.  

AMAZON KINDLE 5 

Je to nevyhnutelný trend poslední doby. Čím dál tím 
méně potkáváte lidi čtoucí knihy, ale naopak sou-
středěně zírající na malou placku. Nenechte se však 
zmýlit, nejedná se o tablet, jak by se mohlo na první 
pohled zdát, ale čtečku knih. Hlavní rozdíl spočívá 
v displeji. Jedná se o tzv. elektronický inkoust, který 
na pohled vypadá opravdu jako vytištěná stránka. 
Tato technologie navíc spotřebuje daleko méně ener-
gie, takže zařízení vydrží bez problémů jeden měsíc 
na jedno nabití. Nabídka elektronických knih se na-
víc neustále rozšiřuje, už není problém koupit ani ty 
nejnovější bestsellery, a to mnohdy za ceny výrazně 
nižší než u papírových vydání. 
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text onp

GARMIN 
APPROACH S3

Vypadají jako obyčejné a možná i trochu levné di-
gitální hodinky. Jenomže o sledování času tady jde 
až v poslední řadě. Nejzajímavější funkcionalitou 
je totiž databáze 28 tisíc golfových hřišť po celém 
světě, z nichž se necelá stovka nachází v Česku. 
Databáze se navíc neustále rozrůstá a aktualizace 
jsou k dispozici bezplatně. Na podporovaném hřiš-
ti pak můžete vést score kartu pro různé druhy her 
anebo měřit vzdálenost k začátku, středu a konci 
greenu. 

SONY 
SMARTWATCH MN2

Když už máte telefon, je načase k němu pořídit ně-
jaké to příslušenství. Pouzdra nebo sluchátka, to 
už tady bylo, teď jsou v módě hodinky. Každá větší 
značka přichází se svou verzí dálkového ovládání 
k mobilu a všechny jsou si dosti podobné. Pomocí 
hodinek tak můžete číst došlé zprávy, sledovat ho-
vory, ovládat hudební přehrávač anebo dokonce 
Facebook či Twitter. Navíc jsou hodinky „chytré“ 
stejně jako telefon, takže i jejich schopnosti jde roz-
šířit pomocí aplikací. 

SONY XPERIA 
Z1 COMPACT  

Možná jste si toho taky všimli. Zatímco se v minulosti 
výrobci předháněli, kdo vyrobí menší mobilní telefon, 
dnes jako by zkoušeli naprostý opak. Úhlopříčky dis-
plejů nenápadně narůstají, a pak je problém odlišit 
telefon od tabletu. Občas na trh přijde verze s přídom-
kem mini, ale ta obvykle postrádá funkcionalitu svých 
větších sourozenců. A proto je Sony Xperia Z1 Compact 
takový „malý zázrak“. Parametry funkční výbavy má 
prakticky shodné s těmi nejvýkonnějšími telefony 
dnešní doby (20megapixelový fotoaparát, čtyřjádrový 
procesor Snapdragon 800 s taktem 2,2 GHz), ale to vše 
vměstná do těla s úhlopříčkou 4,3 palce. A jako bonus 
tu máme odolnost proti vodě a prachu.  

TOMTOM 
MULTI-SPORT

Další z řady sportovních hodinek využijí zejména 
běžci, cyklisté a plavci. Těm totiž umožňuje zazna-
menávat polohu při jejich sportovních výkonech, 
vyhodnocovat ji a posléze závodit sám se sebou. Ne-
chybí ani počítadlo kalorií a hodinky jsou vodotěsné 
do hloubky 50 m. 

SONY 
SMARTWATCH MN2

procesor Snapdragon 800 s taktem 2,2 GHz), ale to vše 
vměstná do těla s úhlopříčkou 4,3 palce. A jako bonus 
tu máme odolnost proti vodě a prachu.  

TOMTOM 
MULTI-SPORT
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PO EVROPĚ ZA GOLFEM. 
POZNEJTE KLASIKU I ČERSTVOU KREV

text mez

Chystáte se se svým Mercedesem na cesty po Evropě a zvažujete přibalit také golfový bag? 
Výborný nápad! Výběr Journalu vás provede po areálech, na nichž na vás dýchne slavná historie, i hřištích, která byla 

sice otevřena nedávno, ale již se dokázala prodrat na výsluní. 

MORFONTAINE (Francie)
Jedním slovem – jednička. Doslova, alespoň co se 
starého kontinentu týká. Hřiště se stoletou tradicí 
(založeno 1913) se nachází zhruba čtyřicet kilomet-
rů severně od Paříže, a je tak ideální zastávkou při 
cestě do města nad Seinou. Podobu původní devít-
ky i pozdější osmnáctky narýsoval legendární archi-
tekt Tom Simpson, jehož proslulý cit pro zasazení 
hřiště do přirozené krajiny můžete obdivovat do-
dnes. Drobnými úpravami, jichž se ujal Kyle Phillips, 
prošly v nedávné době jen jamky 10 a 12. Mějte ale 
na paměti, že nejexkluzivnější areál ve Francii ná-
vštěvníky s otevřenou náručí nevítá a k projití hřiště 
potřebujete pozvání některého z bezmála pěti set 
členů tamního klubu.

NOORDWIJKSE (Nizozemsko)
Jen o dva roky později než v Morfontaine se začal golf 
hrát v nizozemském Noordwijkse, které se chlubí 
dvojkou v evropském rankingu. Půvabný areál umístě-
ný v písečných dunách na pobřeží Severního moře na 
půl cesty mezi Amsterdamem a Haagem vzal sice kvůli 
rozpínající se zástavbě za své, v roce 1972 ale vznikla 
v atraktivním prostředí nová osmnáctka z dílny Fran-
ka Penninka. Dunoviště, vzrostlé borovice mezi jam-
kami 4–7 a 11–12 a přímořská bríza jsou jednoznačnou 
zárukou, že žádný den na hřišti není stejný.

VALDERRAMA (Španělsko)
Tradicí sice jen čtyřicetiletou, ale za to přízviskem „ev-
ropská Augusta“ se pyšní španělská Valderrama. Hřiště 

Noordwijkse

Bro Hof Slott

Hamburger Falkenstein

Valderrama
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ležící asi 25 km východně od Gibraltaru na kopci nad 
andaluským letoviskem Sotogrande na pobřeží Stře-
dozemního moře začalo nabývat na věhlasu v druhé 
polovině 80. let poté, co jej do současné podoby upravil 
Trent Jones. Od té doby se zde konala řada podniků nej-
vyšší kategorie včetně legendárního Ryder Cupu v roce 
1997, kdy se hrálo vůbec poprvé mimo britské ostrovy 
a evropský výběr slavně porazil tým USA o jediný bod. 
Především poslední jamky umí potrápit i elitní hráče, 
hřiště s neopakovatelnou atmosférou je ale hratelné 
i pro průměrné golfisty. Drobným negativem Valderra-
my je poměrně vysoké fee, které ale bezpečně vyvažují 
nezapomenutelné okamžiky prožité na jednom z nej-
lepších světových areálů.

BRO HOF SLOTT (Švédsko)
V porovnání s výše uvedenými klasikami je švédský 
Bro Hof Slott naprostým benjamínkem, přesto se již 
může pochlubit pozicí v TOP10 evropského žebříč-
ku. Areál nacházející se asi 40 km severozápadně od 
Stockholmu byl otevřen na podzim roku 2007 a ještě 
týž rok se dostal do čela tradičního výročního výběru 
švédské verze magazínu Golf Digest. V dnešní době se 
hraje na dvou osmnáctkách umístěných ve spekta-
kulárním propletenci trávy a vodních ploch. „Matka 
Země musela tento prostor dopředu vybrat jako golfo-
vé hřiště. Jediné, co jsem musel udělat já, bylo prochá-
zet se nádhernou krajinou a určit, kam ideálně umístit 
jamky,“ říká architekt hřiště Robert Trent Jones Jr. Exis-
tuje lepší pozvánka na golf do Skandinávie?

HAMBURGER FALKENSTEIN (Německo)
Na závěr našeho výběru ještě jedna klasika, která se 
tradičně vejde do nejlepší evropské patnáctky. Ham-
burský klub začal psát svou historii v roce 1906 na de-
vítce ve Flottbeku, s rostoucí popularitou golfu ale bylo 
rozhodnuto o zrodu domácí scény ve Falkensteinu. 
Nové osmnáctijamkové hřiště z dílny věhlasné trojice 
Harry Shapland Colt, John Morrison a Charles Hugh 
Alison bylo otevřeno v roce 1930 a brzy se zařadilo mezi 
naprosté skvosty. Ve Falkensteinu se dodnes hraje prak-
ticky v původní podobě, drobné úpravy na druhé a třetí 
jamce udělal jen v roce 1960 německý architekt Bern-
hard von Limburger. Hřiště nabízí snad všechny před-
stavitelné formy golfu, od dlouhých přímých jamek až 
po zapeklité zdolávání bunkrů s nezaměnitelným Col-
tovým rukopisem. To vše v klidném prostředí v těsné 
blízkosti centra druhého největšího města Německa. 
Už máte sbalený bag?  

Jediný golfový areál ve východní Evropě, který se řadí 
k evropské špičce, přestože byl otevřen teprve v roce 
2011. Magická poloha na bílých útesech omývaných 
Černým mořem činí z hřiště jedno velké přírodní 
divadlo v lokalitě starověké Thrákie zhruba 50 km 
severovýchodně od Varny. Podobu tamní osmnáct-
ce vdechl proslulý Gary Player, který se na Thráckých 
útesech realizoval po úspěšném projektu BlackSea-
Rama. „Nikde na světě nenajdete podobné hřiště. Ka-
lifornské Pebble Beach bývá označováno jako nejlep-
ší, Thrácké útesy jsou ale podle mého názoru dvakrát 
lepší. Za víc jak pět desítek let aktivní golfové kariéry 
jsem takové hřiště nepoznal,“ láká do Bulharska Pla-
yer. Odoláte?

THRÁCKÉ ÚTESY 
(BULHARSKO)

Výběr hřišť, v němž 
se prolíná klasika 
s nejnovějšími 
resorty.
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od 70 do 140 kW, k dispozici je i zážehová osmnácti-
stovka se stejnou emisní normou a výkonem 115 kW. 

„Nejčastěji se Mercedes-Benz Sprinter prodává 
s motorizací CDI, nicméně rozhodně nelze opome-
nout i stále žádanější přestavbu na plynovou verzi,“ 
zmiňuje Miroslav Vlasák pohon CNG, který vyhovuje 
zákazníkům v regionech, kde kvalita nafty nemusí 
odpovídat nárokům technologií Euro 5 či 6. 

Sprinteři mají variabilní nákladový prostor, díky 
němuž je tato skříňová dodávka mnohostranná 
a najde si uplatnění v mnoha různých oblastech. 
K dispozici jsou čtyři různé délky karosérie, tři výšky 
střechy a na přání i částečně prosklená dodávka až 
s šesti sedadly. Jednotlivé varianty se pohybují od 
2,8 do 5 tun celkové hmotnosti. „Zákazníci nejčastě-

mocníkem pro řidiče dodávek, kteří tráví každý den 
dlouhé hodiny za volantem, je i systém sledování 
mrtvého úhlu ve výhledu řidiče, ten funguje stejně 
jako v osobních vozech s trojcípou hvězdou. 

„Sprinter je jednou z nejlepších a nejkvalitnějších 
dodávek na českém trhu,“ říká prodejce společ-
nosti Hoffmann a Žižák Miroslav Vlasák. Dokládá 
to počtem prodaných vozidel a ohlasy zákazníků. 
„Tyto vozy si s oblibou kupují jak jednotlivci, tak 
i velké firmy z různých odvětví. Zájem je trvale vy-
soký,“ dodává Miroslav Vlasák. Ostatně Sprintery si 
pořídil i pivovar Plzeňský Prazdroj (píšeme o tom 
v jiné části Journalu). 

Co se týče motorů, nový Sprinter nabízí vznětové 
agregáty s emisní normou Euro 6 v rozpětí výkonu 

POHODLNÝ A BEZPEČNÝ SPRINTER
Mercedes-Benz představil v loňském roce komplet-
ně modernizovanou řadu Sprinter. Populární do-
dávka vyjela na trh lehkých užitkových vozidel se 
splněnou emisní normou Euro 6 jako vůbec první ve 
své kategorii. Navíc Sprinter v premiéře představil 
i nové bezpečnostní systémy, díky nimž si například 
poradí i s prudkým bočním větrem, který bývá vel-
kým nepřítelem vanů. 

Zákazníci oceňují na novém Sprinteru i systém 
bránící kolizi s vozidlem jedoucím vpředu. Díky pro-
tikoliznímu asistentu vůz prudce zabrzdí v případě, 
že řidič nereaguje na vozidlo před sebou. Zmírní tak 
následky případného střetu, nebo dokonce srážce 
v nižších rychlostech zcela zamezí. Skvělým po-
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text mak

líbenosti,“ říká prodejce s tím, že nejčastěji klienti 
volí u verze KW motor 110 CDI a u verze KB 113 CDI. 
„Mohou si je pořídit za příznivých podmínek, neboť 
právě na tyto motory nabízíme zvýhodněné ceny,“ 
uvádí Miroslav Vlasák.

CANTER STVOŘENÝ PRO PRÁCI
Prodejce Petr Klucký označuje nový model FUSO 
Canter jako ideálního parťáka pro podnikatele. 
Zvládne totiž každou práci. „Díky různým nástav-
bám a širokým možnostem uspořádání kabiny 

„Velkou výhodou Canteru je také skutečnost, že 
může využívat servisní síť Mercedesu.“

ji volí verze s podvozky KW a FG, kde si pak mohou 
sami zvolit z široké nabídky nástaveb,“ dodává pro-
dejce společnosti Hoffmann a Žižák. 

VARIABILNÍ VITO
Jedním z nejvíce oblíbených užitkových automo-
bilů v portfoliu značky Mercedes-Benz je již řadu 
let model Vito. Odpověď na otázku, co stojí za jeho 
oblibou,  je jednoduchá. Maximální variabilita inte-
riéru, velký ložný prostor, úsporné a přitom výkonné 
pohonné jednotky. V loňském roce navíc proběhla 
modernizace, která se dotkla nejen kosmetických 
změn na exteriéru, ale zejména uvnitř. Přístrojový 
panel nyní totiž vychází tvarově i osazením z toho, 
co známe z klasických osobních automobilů této 
prémiové značky. Vedle estetického dopadu to má 
pozitivní vliv i na zvětšení místa pro nohy cestující 
na předních sedadlech. Celkově to naznačuje, jakým 
směrem se bude ubírat úplně nové Vito. Tedy k ješ-
tě k většímu zdůraznění komfortu a prémiovosti 
i u užitkových automobilů.

Ovšem, jak říká Miroslav Vlasák, zájem zákazníků 
o stávající model Vito je neutuchající.  

 „Ani po tolika letech prodeje tohoto modelu ne-
slábnou. Zákazníci využívají Vito jako univerzální 
vůz, který jim poslouží jak při práci, tak pro soukro-
mé účely. Dílčí  změny určitě přispěly k jeho obob-

Petr Klucký, prodejce nákladních vozidel, 
Brandýs nad Labem

a karoserie může pomáhat při distribuci zboží, 
stejně jako v dálkové přepravě,“ zdůrazňuje Petr 
Klucký s tím, že zákazníci mohou vybírat Cantera 
ve třech hmotnostních třídách 3,5, 6 a 7,5 tuny, se 
třemi různými typy kabin, třemi variantami moto-
ru a šesti rozvory od 2 500 po 4 750 mm. „Mohou 
tak vůz ušít doslova na míru svým potřebám,“ říká 
prodejce.

Samotný Canter má za sebou dlouhou a úspěšnou 
historii. Poprvé se objevil už v roce 1963 a během ná-
sledujících více než 50 let si získal spoustu zákazní-
ků. Za půl století se prodalo přes čtyři miliony těchto 
vozů. 

Nejnovější model sází nejen na tradici, ale hlav-
ně na inovativní řešení. „Jako první lehký nákladní 
vůz na světě nabízí převodovku s dvojitou spojkou 
v rámci systému DUONIC, což vede k výrazné úspoře 
paliva. Také má přepracovanou koncepci rámu, díky 
čemuž je snadné připojení nástavby, navíc je mož-
né ještě vyšší užitečné zatížení. Premiéru v Canteru 
má také zavěšení jednotlivých kol,“ vypočítává Petr 
Klucký. 

„Canter je robustní, efektivní a spolehlivý automo-
bil. Navíc díky technickým zlepšením vzrostl inter-
val údržby z 30 na 40 tisíc kilometrů, což klientům 
šetří čas a náklady. To jsou věci, které na Canteru 
oceňují,“ dodává.  
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V PLZEŇSKÉM PRAZDROJI 
DŮVĚŘUJÍ MERCEDESU
První várku plzeňského piva uvařil Josef Groll už v roce 1842. Za hranice Čech poprvé putovalo v roce 1856, za hranice rakousko-
-uherského mocnářství pak o dalších šest let později. Zatímco tehdy rozváželi pivo kočí s povozy a na přelomu století lokomotiva 
s pivními vagony, od roku 1913 vozily piva i první automobily. Tak je tomu koneckonců i v současnosti, kdy se Plzeňský Prazdroj rozhodl 
pro nové FUSO od společnosti Hoffmann a Žižák.   S Denisem Milfaitem, národním manažerem logistiky Plzeňského Prazdroje, jsme 
hovořili o nových automobilech ve flotile pivovaru – o modelech Mercedes-Benz Atego a Sprinter či FUSO Canter. 

Průměrně najezdí každé 
auto z pivovarské flotily 
přes čtyřicet tisíc kilometrů 
ročně.

„ Pohybujete se ve velmi konkurenčním prostředí, 
kde je znát každá koruna nákladů. Jak jste z toho-
to úhlu pohledu vybírali vozy pro svou flotilu? 
Rozhodně jsou pro nás velmi důležité provozní ná-
klady, především spotřeba nafty, stejně tak ale zo-
hledňujeme náklady na leasing včetně výše prodejní 
ceny po ukončení leasingu a náklady za full service. 
Tyto služby nám od počátku zajišťuje společnost 
Mercedes-Benz Financial Services ČR. V naší flotile 
naleznete kromě Mercedesu i vozy dalších 2 výrobců 
nákladních vozidel a u všech jsme se rozhodovali na 
základě výše uvedených parametrů.

„ Vaše volba padla na značku Mercedes-Benz, co 
pro ni rozhodlo?
V první řadě bych zmínil naši dlouhodobou dobrou 
zkušenost s touto značkou, dále celorepublikovou 
servisní síť s vynikající úrovní servisu a prompt-
ní operativní řešení. To platí v plné míře i o vozech 
FUSO, které patří plně do koncernu DAIMLER AG 
a pro které tak můžeme v České republice využívat 
servisní síť Mercedes-Benz. Do naší flotily jsme tedy 
zařadili nejen modely Atego a Sprinter od Mercedes-
-Benz, ale i FUSO Canter. V případě Atega jde o typ 
1618L s motorem o výkonu 130 kW, v případě Sprinte-
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ra máme motorizaci 2,2 l se 70 kW splňující emisní 
normu Euro 5b+ a v případě Cantera je to typ 7C15 
s motorem o obsahu 3 l a výkonem 96 kW. Některé 
vozy FUSO již splňují dokonce ještě přísnější normu 
Euro 6.

„ Co vás vedlo k tomu sáhnout po modelu FUSO 
Canter s emisní normou Euro 6?
V Plzeňském Prazdroji klademe důraz na naplňová-
ní strategie udržitelného rozvoje a doprava jako ta-
ková v této oblasti hraje samozřejmě velmi význam-
nou roli. Proto se na ni blíže zaměřujeme. 

„ Nakolik je pro vás důležitá ekologická stránka 
dopravy?
Je to jedna z klíčových věcí, sledujeme vliv auto-
dopravy na životní prostředí. Máme ve flotile řadu 
vozů, které jsou v permanentním zápřahu, a je pro 
nás důležité, abychom i v této oblasti dělali rozhod-
nutí, která jsou společensky odpovědná. 

„ Kolik vozů Mercedes-Benz a FUSO nyní používá-
te a kolik kilometrů v průměru ročně najezdí? 
Momentálně máme k dispozici 112 modelů Atego, 
15 Sprinterů a 55 modelů  Canter. Kromě toho 
máme dalších 30 vozidel značky Mercedes-Benz. 
Vzhledem k tomu, že Plzeňský Prazdroj má po celé 
České republice celkem čtrnáct distribučních cen-
ter a všechna tato centra zmíněné vozy využívají, 
najezdí každé vozidlo průměrně přes čtyřicet tisíc 
kilometrů. 

„ Vaše vozy jsou tedy prakticky stále na cestách. 
Vyhovuje vám s ohledem na bezpečnost řidičů, 
že užitkové vozy Mercedes-Benz a FUSO převzaly 
i řadu bezpečnostních systémů z osobních vozů? 
Byl to pro nás samozřejmě rovněž velmi významný 
argument – každé vozidlo v naší flotile musí splňo-
vat podmínky zajišťující bezpečnost řidičů. Auto-
mobily, které by nesplňovaly příslušné bezpečnost-
ní standardy, bychom vůbec ani nemohli zahrnout 
do našeho výběru. Oceňuji, že například již zmiňo-
vaná řada Canter v provedení Euro 6 má standardně 
namontován stabilizační systém proti převrácení 
vozidla.

„ Vsadili jste na společnost Hoffmann a Žižák, jak 
jste s jejími službami spokojeni?
Rozhodně jsme velice spokojeni s přístupem firmy, 
která nám vychází vstříc jak při řešení dlouhodo-
bých a komplexních záležitostí, tak rovněž při řeše-
ní operativních věcí týkajících se našeho vozového 
parku. Právě proaktivní přístup, který jsme ve spo-
lečnosti Hoffmann a Žižák našli, je pro mě důleži-
tým přínosem naší vzájemné spolupráce. Velmi si 
toho cením.  

CESTA MEZI 
PIVOVARSKOU ELITU
Pivovar v Plzni začal vznikat již v roce 1839. O tři roky později, 5. října 1842, uvařil 
sládek Josef Groll první várku spodně kvašeného ležáku. Plzeňské pivo tak našlo 
svoji chuť a založilo novou pivní kategorii zvanou „pils“. Brzy si podmanilo nejen 
milovníky zlatavého moku v Čechách či tehdejším rakousko-uherském mocnář-
ství, ale i daleko za jeho hranicemi. V roce 1873 například poprvé vyrazilo i přes At-
lantik, aby dobylo Spojené státy. 

Díky úspěchům svého piva se pivovar neustále rozšiřoval a v roce 1892 byl polo-
žen základní kámen nové hlavní brány do závodu, která je symbolem Plzeňského 
Prazdroje dodnes. Ochrannou známku Urquell, což je německy Prazdroj, si zare-
gistrovali Plzeňští už v roce 1898. Cílem bylo jasně odlišit původní a nejstarší pl-
zeňské pivo od jeho následovníků. 

V roce 1913 pak tehdejší Měšťanský pivovar poprvé v historii překročil hranici 
jednoho milionu hektolitrů piva. Během první světové války ale přišly horší časy 
– armáda zabavila pivovaru povozy, potahy, automobily i vagony a místo piva se 
v Plzni vyráběla sodová voda a umělé pivo Pivolín. Kvůli nedostatku surovin se po 
první světové válce pro domácí trh vyrábělo k nelibosti tuzemských pivařů jen 
sedmistupňové pivo. 

Když se vše vrátilo do starých kolejí, přišel v létě 1935 pivovar se zajímavým tes-
tem – vyzkoušel, jaký účinek na kvalitu piva bude mít přeprava automobilem na 
velkou vzdálenost. Na cestu do Bruselu vypravil Plzeňský Prazdroj 51 hektolitrů 
piva – na mezinárodní výstavě dovezené pivo chutnalo, i když putovalo celkem 
čtrnáct dnů záměrně prodlouženou trasou o délce 2 381 kilometrů. 

Během druhé světové války, v prosinci 1944, byl Plzeňský Prazdroj bombardován, 
zničena přitom byla část spilek a přímý zásah dostala i budova ředitelství. Po válce 
v roce 1948 byl Pilsner Urquell vyvezen do 46 zemí, už tehdy se začalo pivo vozit 
i do Saúdské Arábie. Těsně před sametovou revolucí představil Prazdroj první pivo 
v plechu – postaral se o to odběratel v anglickém Wolverhamptonu a plechovko-
vou „Plzeň“ distribuoval do anglických obchodů. 

V současnosti sládkové Plzeňského Prazdroje vaří kromě vlajkové lodi v podobě 
Pilsner Urquell také piva Gambrinus, Radegast a Velkopopovický Kozel. Mezi nej-
oblíbenější nealko piva patří Birell, pivní nabídku dále obohacují speciály Master, 
svrchně kvašené pšeničné pivo Fénix, cider Kingswood a perlivý nápoj Frisco. Do 
portfolia patří i osvěžující míchané nápoje z piva a ovocné šťávy pod hlavičkou 
Gambrinusu. Plzeňský Prazdroj vyváží pivo do více než padesáti zemí po celém 
světě. 
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POUŽITÉ A REFERENČNÍ VOZY 
JISTOTA PŘI NÁKUPU 

Jan Říha
Liberec

Tel.: +420 485 246 804
Mobil: +420 733 696 137
E-mail: riha@hoffmann-zizak.cz

Referenční, mírně ojetý, ale také dokonale prověřený vůz. Tak také vypadá nabídka společ-
nosti Hoffmann a Žižák. Vždy se totiž najdou zákazníci, kteří nepotřebují nutně sáhnout po 
zbrusu novém automobilu Mercedes-Benz, přesto se nechtějí vzdát možnosti jízdy ve své 
oblíbené značce. Značka CarStore tyto možnosti nabízí. Už se nemusíte bát, v jakém servisu 
byl vámi vyhlédnutý vůz servisován, už nemusíte mít obavy o stav najetých kilometrů, jak se 
často u řady neautorizovaných autobazarů děje.

Mercedes-Benz totiž zůstává věrný špičkové kvalitě i v době, kdy už je automobil v provozu 
několik let. Nabídka důsledně prověřených a vyzkoušených vozů, často zánovních, je natolik 
široká, že si vybere každý zájemce. A vedle prověřeného vozu za příznivou cenu může zákaz-
ník dostat financování, servis a u vybraných vozů také roční záruku či zpětný odkup zpět.  

text hap

Aktuální nabídku vozů najdete na  
www.hoffmann-zizak.cz/pouzita-vozidla.

Pavel Skýpala
Brandýs nad Labem

Tel.: +420 326 901 190
Mobil: +420 739 343 453
E-mail: skypala@hoffmann-zizak.cz
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Mercedes-Benz C 250 CDI 4MATIC

V provozu od 8/2012
Tachometr 47 484 km
Objem  2 143 ccm
Druh paliva nafta
Výkon  150 kW
Barva  černá metalíza 
Prodejní cena 785 290 Kč

Výbava: 
autorádio, el. okna, el. vyhřívaná zrcátka, aut. klima-
tizace, vyhřívaná el. seřiditelná sedadla, 6x airbag, 
satelitní navigace, parkovací asistent, litá kola, aut. 
převodovka, 7 rychlostních stupňů, tempomat, plní 
Euro 5

Poznámka:  
koupeno v CZ, první majitel, nehavarované, servisní 
knížka, jedná se o vůz společnosti Hoffmann a Žižák 
s.r.o., prodloužená záruka na 4 roky bez omezení km 
(platí do 15. 8. 2016), COMAND on-line, Intelligent 
Light System, bi-xenonové světlomety, sada jízdních 
asistentů, automatická převodovka 7G-TRONIC, 
tempomat, vůz k vidění v prodejně v Liberci

Mercedes-Benz E 220 CDI BlueEFFICIENCY

V provozu od 6/2012
Tachometr 49 000 km
Objem  2 143 ccm
Druh paliva nafta
Výkon  125 kW
Barva  černá
Prodejní cena 736 890 Kč

Výbava: 
autorádio, el. okna, el. vyhřívaná zrcátka, aut. kli-
matizace, vyhřívaná sedadla, el. seřiditelná sedadla, 
dřevěné obložení, 8x airbag, satelitní navigace, par-
kovací asistent, litá kola, aut. převodovka, 7 rychlost-
ních stupňů, tempomat, plní Euro 5

Poznámka:  
koupeno v CZ, první majitel, nehavarované, servis-
ní knížka, jedná se o předváděcí vůz společnosti 
Hoffmann a Žižák s.r.o., ISP paket – servisní pro-
hlídky zdarma 6 let/125 000 km, rádio audio 50 vč. 
navigace, sada osvětlení, přístrojová deska potaže-
ná syntetickou kůží ARTICO s prošitím, intelligent  
Light System, bi-xenonové světlomety, automatická 
7stupňová převodovka 7G-TRONIC PLUS, vůz k vidění 
v provozovně v Liberci

Mercedes-Benz C 300 T Avantgarde

V provozu od 10/2009
Tachometr 139 000 km
Objem  2 996 ccm
Druh paliva benzín
Výkon  170 kW
Barva  světle šedá metalíza 
Prodejní cena 349 000 Kč

Výbava: 
autorádio, el. okna, el. sklopná zrcátka, aut. klimati-
zace, vyhřívaná el. seřiditelná sedadla, aut. stavitel-
ný volant při nástupu, 6x airbag, litá kola, manuální 
převodovka, 6 rychlostních stupňů, sportovní pod-
vozek, senzor stěračů

Poznámka:  
koupeno v CZ, první majitel, nehavarované, servisní 
knížka, koupeno u Hoffmann a Žižák s.r.o., komplet-
ní servisní historie, bi-xenonové světlomety, PARK-
TRONIC, vyhřívaná sedadla s pamětí, ortopedická 
sedadla, vůz k vidění v provozovně Brandýs nad La-
bem
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Mercedes-Benz C 350 CGI BlueEFFICIENCY

V provozu od 6/2012
Tachometr 95 000 km
Objem  3 498 km
Druh paliva benzín
Výkon  225 kW
Barva  stříbrná metalíza
Prodejní cena 894 190 Kč

Výbava: 
autorádio, telefon, el. okna, el. zrcátka, el. sklopná 
vyhřívaná zrcátka, mlhovky, xenonové světlomety, 
zadní světla LED, natáčecí světlomety, aut. klimati-
zace, vyhřívaná el. seřiditelná sedadla, potahy kůže, 
8x airbag, satelitní navigace, automatické parková-
ní, litá kola, aut. převodovka, 7 rychlostních stupňů, 
sportovní podvozek, tempomat, plní Euro 5

Poznámka: 
koupeno v CZ, první majitel, nehavarované, servisní 
knížka, kůže Designo – dvoubarevná červená classic, 
Media Interface vč. připojovacích kabelů, COMAND 
ON-LINE, Inteligent Light System, ozdobné výplně 
interiéru – kartáčovaný hliník, AMG Styling, rozší-
řené blatníky pro AMG kola, AMG alu disky 18‘, sada 
sport AMG, ISP paket – servisní prohlídky zdarma  
6 let/125 000 km

Mercedes-Benz Vito 113 CDI L/KB

V provozu od 12/2012
Tachometr 52 000 km
Objem  2 148 ccm
Druh paliva nafta
Výkon  95 kW
Barva  červená
Prodejní cena 579 590 Kč

Výbava: 
autorádio, centrál dálkový, imobilizér, el. přední 
okna, el. vyhřívaná zrcátka, klimatizace, dělená 
zadní sedadla, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, 
airbag řidiče, manuální převodovka, 6 rychlostních 
stupňů, tempomat, plní Euro 5

Poznámka:  
koupeno v CZ, první majitel, nehavarované, servisní 
knížka, jedná se o předváděcí vůz Hoffmann a Žižák 
s.r.o., 8 míst k sezení, sedadla v druhé a třetí řadě 
komfortní, tempomat, rádio audio 5, dvoukřídlé 
zadní dveře, vůz k vidění v provozovně v Liberci

Mercedes-Benz E 300 CDI Avantgarde

V provozu od 2/2011
Tachometr 192 500 km
Objem  2 987 ccm
Druh paliva nafta
Výkon  170 kW
Barva  šedá metalíza
Prodejní cena 544 379 Kč

Výbava:
autorádio, telefon, el. okna, el. sklopná vyhřívaná 
zrcátka, ILS systém s aktivními bi-xenony, sada jízd-
ních asistentů PLUS, aut. klimatizace, vyhřívaná el. 
seřiditelná sedadla, 10x airbag, parkovací asistent, 
litá kola, aut. převodovka, 7 rychlostních stupňů,  
satelitní navigace, regulace výšky podvozku, regula-
ce tuhosti podvozku, plní Euro 5

Poznámka: 
koupeno v CZ, první majitel, nehavarované, servis-
ní knížka, koupeno v ČR, ISP PAKET – servis na 6 let 
zdarma nebo ujetí 125 000 km, PARKTRONIC, AIR-
MATIC – vzduchové pérování, audio 50 APS s mapo-
vým navigačním systémem, vůz k vidění v provozov-
ně v Liberci



Jaký význam má navýšení poslední splátky?
Hlavním cílem tohoto produktu je snížení mě-
síční splátky, což významně rozšiřuje skupinu 
potenciálních zákazníků. Zákazník totiž zjistí, 
že za stejnou splátku, kterou by platil za levnější 
vůz jiné značky, si může pořídit Mercedes, a že je 
pro něj dostupný. Pravděpodobnost, že navštíví 
prodejce Mercedes-Benz a vůz si objedná, je tak 
mnohem vyšší. 

Další skupinou, která tento produkt ocení, jsou 
zákazníci, kteří se pro Mercedes rozhodli již dříve 
a pro které snížená splátka rozšiřuje prostor při kon-
figuraci vozu nebo i volbě vyšší třídy. Mohou si tak 
například dopřát takovou výbavu vozu nebo model, 
který opravdu chtějí nebo potřebují.

„ Na konci smlouvy ale zbývá uhradit navýšenou 
splátku. Co když zákazník nebude mít potřebnou 
částku k dispozici?
V takových případech zákazníkům standardně na-
bízíme prodloužení úvěrové smlouvy a navýšenou 
splátku rozložíme tak, jak to bude zákazníkovi 
vyhovovat. Další možností je pak vůz po skončení 
smlouvy nabídnout k prodeji na protiúčet a objed-
nat si nový vůz. 
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Společnost Mercedes-Benz Financial Services (MBFS) v příštím roce oslaví 20 let svého úspěšného působení na českém trhu. 
Nedlouho po svém vzniku se propracovala na pozici 2. největší značkové leasingové společnosti na českém trhu a své postavení stále 
upevňuje. Na to, v čem spočívá dlouhodobý úspěch MBFS, jsme se zeptali ředitele Dr. Ralfa Ewalda.

NOVÁ TŘÍDA GLA S NOVÝM FINANČNÍM 
PRODUKTEM A PRODLOUŽENOU 
ZÁRUKOU NA ČTYŘI ROKY ZDARMA

Faktorů úspěchu je celá řada. Za nejdůležitější ale 
považuji dlouhodobou úzkou spolupráci s dealery, 
vynikající zákaznický servis, flexibilitu a schop-
nost inovace nejen v oblasti nabízených služeb, ale 
i vnitřního chodu rostoucí firmy. Stále se snažíme 
přinášet novinky do nabídky finančních i pojistných 
produktů, zvyšovat úroveň služeb pro zákazníky, 
a nejinak je tomu i v letošním roce. Nic z toho by ale 
nebylo možné bez skvělého týmu spolupracovníků. 

„ Jaký nový produkt jste letos uvedli na trh?
Poslední novinkou, kterou jsme uvedli pro skupinu 
vozidel NGCC (New Generation Compact Cars), do 
které patří třída A, B, CLA a nově GLA, je produkt 
Úvěr Komfort s prodlouženou zárukou na 4 roky 
zdarma. Jedná se o úvěrové financování s poslední 
navýšenou splátkou. Pro uvedenou skupinu vozidel 
je produkt nastaven tak, že ¼ ceny vozu zákazník 
uhradí při pořízení vozu, ½ splácí v měsíčních splát-
kách a ¼ ceny uhradí na konci. Výsledkem je měsíční 
splátka například 9 799 Kč v případě třídy GLA nebo 
5 999 v případě třídy A. Součástí produktu je i Mer-
cedes-Benz Autopojištění Komplet, které za bezkon-
kurenční sazbu 2,99 % spojuje havarijní pojištění, 
povinné ručení a pojištění GAP*.

„ Úvěr Komfort může do určité míry připomínat 
operativní leasing, kde lze také dosáhnout nízké 
splátky. Proč nejdete raději touto cestou?
Operativní leasing máme v nabídce samozřejmě 
také a v meziročním srovnání počtu uzavřených 
smluv si v segmentu osobních vozidel vede velmi 
dobře. Mnozí zákazníci evidentně pochopili základ-
ní smysl operativního leasingu, tedy že je podstat-
né mít možnost vůz užívat za nízkou fixní splátku 
bez starostí o servis a následný prodej po skončení 
smlouvy a že vlastnictví není rozhodující. Stále je 
ale relativně dost zákazníků, kteří vůz vlastnit chtějí 
a zároveň mají zájem o sníženou splátku. Pro tyto 
zákazníky je produkt Úvěr Komfort určen.

„ Je možné Úvěr Komfort využít i pro jiné, než 
výše zmíněné modely?
Podle zájmu zákazníků je samozřejmě možné pro-
dukt nabídnout i pro ostatní modely. Tímto pro-
duktem jsme chtěli v první řadě podpořit právě 
uvedenou třídu GLA, jejímž prostřednictvím Merce-
des-Benz vstupuje do segmentu kompaktních SUV. 
Dá se očekávat, že tento atraktivní model dokáže 
oslovit řadu zcela nových zákazníků. A protože  GLA 
náleží do určité skupiny modelů, vztahuje se pro-
dukt na všechny její zástupce. 

„ Zmínil jste zlepšování zákaznického servisu. Je 
i tomto ohledu něco nového?
V současné době spouštíme na našich stránkách 
zákaznický portál. Tento komunikační nástroj zá-
kazníkům umožňuje 7 dní v týdnu/24 hodin denně 
sledovat aktuální stav jejich smluv a plateb, zákaz-
níci nám mohou předávat své požadavky, stahovat 
veškerou smluvní dokumentaci, sledovat novinky 
nebo si sjednat pojištění. Systém je nastaven pro 
zobrazení nejen na monitoru počítače ale i na všech 
mobilních zařízeních včetně chytrých telefonů.  Své 
smlouvy tak může zákazník kontrolovat kdykoliv 
a kdekoliv - z kanceláře, z pohodlí domova nebo tře-
ba na dovolené, vždy v okamžiku, kdy to potřebuje. 
Uvedení zákaznického portálu v České republice, 
jeho kvalita a technické řešení bylo oceněno pres-
tižní cenou koncernu Daimler „European Excellence 
Award“ a jsme přesvědčeni, že jej v praxi ocení i naši 
zákazníci.  

*Pojištění na fakturovanou cenu. V případě odcizení nebo totální škody pojištění pokrývá 100 % původní ceny vozu. 



50

BRANDÝS NAD LABEM

Adresa:
Hoffmann a Žižák spol. s r. o.
Zápy 255
250 01 Brandýs nad Labem

Telefon: 
+420 326 906 700-1
+420 326 901 186

Service 24hod.:
+420 602 207 070

Fax: 
+420 326 901 117
+420 326 906 969

E-mail: 
info@hoffmann-zizak.cz

Web: 
www.hoffmann-zizak.cz
www.mercedescentrum.cz

HOFFMANN A ŽIŽÁK
O VAŠI SPOKOJENOST SE STARAJÍ:

VEDENÍ SPOLEČNOSTI   
  pevná linka mobil
Natacha Coorevits Hoffmann jednatel +420 326 901 120 
Michal Žižák jednatel +420 326 901 120 
Michael Fouquet jednatel +420 326 901 120 
Pavel Jirovský finanční kontrolor +420 326 901 160

Jaroslav Pytlík ředitel +420 326 901 153 
Jana Šimánková asistentka +420 326 901 120 
Ludmila Dušková účetní +420 326 901 126 

PROVOZOVNA ZÁPY   
Recepce  +420 326 901 187

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
Petr Táborský vedoucí prodeje osobních a dodáv. voz. +420 326 901 134  +420 721 013 083

Drahoslav Gudelj vedoucí prodeje nákladních vozidel +420 326 901 182  +420 602 688 409

Michal Pajer marketing a fleetový prodej +420 326 901 188  +420 724 068 070

Tomáš Rejzl prodej osobních vozidel +420 326 901 185  +420 602 642 601

Jakub Gajdošík prodej osobních vozidel +420 326 901 179  +420 731 622 500

Jan Beneš prodej dodávkových vozidel +420 326 901 184  +420 602 688 410

Ivan Škaloud prodej nákladních vozidel +420 326 901 206  +420 602 688 412

Petr Klucký prodej nákladních vozidel +420 326 901 183  +420 602 296 629

Pavel Skýpala prodej použitých vozidel CarStore +420 326 901 190  +420 739 343 453

Václav Král prodej použitých nákl. voz. TruckStore +420 326 901 139  +420 728 538 410

Vlastimil Dědic předávací technik +420 326 901 139  +420 603 562 302

Jana Heidenreichová asistentka prodeje +420 326 901 180 

Veronika Rutnerová asistentka prodeje +420 326 901 191

SERVISNÍ ODDĚLENÍ   
Pavel Preclík vedoucí servisu +420 326 901 104  +420 606 764 226

Jan Dusík vedoucí příjmu oprav os. a dodáv. voz. +420 326 901 123  +420 603 565 200

Martin Brož vedoucí příjmu oprav nákladních voz. +420 326 901 100  +420 602 655 392

Karolína Přesličková asistentka +420 326 901 102 

Jiří Kordač příjem oprav nákladních vozidel +420 326 901 118  +420 604 901 114

Jaroslav Serbus příjem oprav nákladních vozidel +420 326 901 118 

Petr Čermák příjem oprav nákladních vozidel +420 326 901 114 

Miloš Ošťádal příjem oprav nákladních vozidel +420 326 901 114 

Jaroslav Koštíř příjem oprav osobních a dodáv. voz. +420 326 901 103 

Jan Kulda příjem oprav osobních a dodáv. voz. +420 326 901 133 

Jiří Zimmel příjem oprav osobních a dodáv. voz. +420 326 901 133 

Ondřej Píval příjem karosářských oprav +420 326 901 112 

Aleš Průša příjem karosářských oprav +420 326 901 112 

Jan Ron garanční technik +420 326 901 113 

Vladislav Bureš mistr +420 326 901 106 

PRODEJ ND   
Petr Hoffmann vedoucí prodeje náhradních dílů +420 326 901 115  +420 733 612 141 
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LIBEREC

Adresa:
Hoffmann a Žižák spol. s r. o.
Obilná 520
463 12 Liberec 25

Telefon: 
+420 485 246 800
+420 485 246 801

Service 24hod.:
+420 734 684 280

Fax: 
+420 485 246 811

E-mail: 
liberec@hoffmann-zizak.cz

Web: 
www.hoffmann-zizak.cz
www.mercedescentrum.cz

PROVOZOVNA LIBEREC   
Recepce  +420 485 246 800 

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ  
Dalibor Tomáš prodej osobních vozidel +420 485 246 806  +420 602 136 027

Barbora Klabanová prodej osobních vozidel +420 485 246 803  +420 734 522 993

Miroslav Vlasák prodej dodávkových vozidel +420 485 246 802  +420 602 422 443

Michal Nesvadba prodej dodávkových vozidel +420 485 246 845  +420 731 622 502

Robert Beran prodej nákladních vozidel +420 485 246 840  +420 606 150 113

Jan Říha prodej použitých vozidel CarStore +420 485 246 804  +420 733 696 137

Petra Polomská asistentka prodeje +420 485 246 801 

SERVISNÍ ODDĚLENÍ   
Radek Mareš vedoucí servisu +420 485 246 800 
Ladislav Sládek vedoucí příjmu oprav  +420 485 246 882 
Lukáš Kinský příjem oprav osobních a dodáv. voz. +420 485 246 800 

Jiří Paclt příjem oprav osobních a dodáv. voz. +420 485 246 800 
Daniel Večerník příjem oprav nákladních vozidel +420 485 246 892 
Petr Moc příjem oprav nákladních vozidel +420 485 246 892 

Martin Wejnar příjem karosářských oprav +420 485 246 800 
Jan Nápravník garanční technik +420 485 246 800 

Marek Frydrych mistr +420 485 246 800 

PRODEJ ND   
Martin Kauler vedoucí prodeje náhradních dílů +420 485 246 831  +420 606 764 223
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PO EVROPĚ 
ZA GOLFEM 

Poznejte klasiku 
i čerstvou krev
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	001
	002_051
	002003
	005009 novinky
	010012
	013
	014018
	020021
	022025
	026028
	029033 singl
	034035
	036037
	038039
	040041
	042043
	044045
	046048
	049
	050051

	052



