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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 

letos tomu bude dvacet let, co vám zprostředkováváme vstup do světa 
Mercedes-Benz. Dobře si vybavuji naše vůbec první podnikatelské krůč-
ky – bylo nás tehdy ve firmě jen pět a nabízeli jsme stejný počet modelů. 
Od té doby jsme i díky vám ušli velký kus cesty a hodně věcí se změnilo. 
Vyrostli jsme jak my, tak i modelové portfolio značky. Přečkali jsme eko-
nomickou krizi a třeba i spojení s Chryslerem. 

Následné odpojení Chrysleru vnímám jako úlevu. Mercedes-Benz se 
znovu plně soustředil jen na sebe a je to nyní znát po všech stránkách, 
nejcitelněji právě v modelové ofenzivě. Značka se díky ní v uplynulých 
dvaceti letech výrazně proměnila. Je modernější, velmi citlivě reaguje na 
současné trendy a nabízí vyvážené spektrům modelů – vedle tradičních 
konzervativních vozů také automobily, které zákazníky dokáží uhranout 
svým designem. A to je dobře.

Jsem nadšený třeba z nového supersportovního modelu Mercedes-
-AMG GT, který tento rok oživil naše autosalony. S lehkou nadsázkou ho 
považuji za jeden z dárků k našemu výročí a mám za to, že tváří v tvář vás 
naše granturismo nadchne stejně jako mne.

Těch dárků ke dvaceti letům fungování bude samozřejmě více. Hodně 
jsme pokročili třeba v přípravě nového showroomu v Brandýse nad La-
bem. Bude velkoryse prostorný, navržený je podle nejnovějšího standar-
du značky tak, aby vynikl široký modelový záběr. Navíc na letošní podzim 
chystáme také velkou oslavu v pražském Fóru Karlín. Mohu jen prozradit, 
že se máte na co těšit. 

Já se zase těším na setkání s vámi na našich pobočkách. A ještě jednou 
díky za dvacet společných let na cestě! 

Michal Žižák
jednatel Hoffmann a Žižák spol. s r. o.
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Ačkoli je pro německou automobilku naprosto stěžejní podzimní autosalon na domácí půdě, tedy ve Frankfurtu, v Ženevě měla 
expozici, na níž jste mohli oči nechat. Pravda, některé modely jsme mohli vidět už v zámoří, ale i tak… 

5

NOVINKY 

ŽENEVSKÝ AUTOSALON 
A MERCEDES -BENZ 

Týká	 se	 to	 například	 modelu	 Mercedes-Benz	 GLE	
Coupé.	 	 Jedná	 se	 o	 vůz	 zahrnující	 hned	 dvě	 odliš-
né	kategorie,	a	to	sportovní	kupé	a	SUV.	GLE	Cou-
pé	 přijde	 na	 trh	 se	 širokou	 nabídkou	 zážehových	
a	 vznětových	 motorů	 o	 výkonu	 od	 190	 do	 270	 kW.	
Samozřejmě	 neschází	 verze	 AMG,	 reprezentova-
ná	 modelem	 GLE	 450	AMG.	 U	 něj	 je	 zajímavé,	 že	
je	 prvním	 reprezentantem	 nové	 produktové	 řady	
Mercedes-AMG	 –	 sportovních	 modelů	AMG.	 Stan-
dardní	 výbava	 tohoto	 modelu	 je	 tradičně	 bohatá.	
Zahrnuje	mimo	jiné	systém	řízení	jízdní	dynamiky	
DYNAMIC	 SELECT,	 sportovní	 přímé	 řízení,	 široké	
spektrum	 asistenčních	 systémů,	 devítistupňovou	
samočinnou	převodovku	9G	TRONIC	a	trvalý	pohon	
všech	kol	4MATIC.		

text faja

Mercedes-Benz GLE 
Coupé zahrnuje 
dvě odlišné kategorie, 
a to sportovní kupé 
a SUV.

MERCEDES -
BENZ 
GLE COUPÉ
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Impozantní jsou i rozměry vozu. Pullman je s délkou 6 499 mm o 1 053 mm delší 
než Mercedes-Maybach třídy S. Rozvor náprav je větší, než je celková délka běž-
ných automobilů – činí 4 418 mm. Dále je s výškou 1 598 mm o 100 mm vyšší než 
Mercedes-Benz třídy S, to zajišťuje nekompromisní spoustu místa nad hlavou.

Pod kapotou je nadmíru kultivovaný dvanáctiválec V12 Biturbo o zdvihovém 
objemu 5 980 cm3 s výkonem 390 kW. Jeho maximální točivý moment má hod-
notu 830 Nm od 1 900 min-1. To vše zaručuje požadovanou dynamiku a hlavně 
sametový chod. 

Uvnitř v odděleném prostoru pro posádku je čtveřice sedadel uspořádaných 
proti sobě. Přičemž nejdůležitější klienti si hoví ve směru jízdy na samostatných 
sedadlech Executive, která nabízejí nejen maximální možné pohodlí, ale také 
pohodlné nastupování. Navíc u nich mají k dispozici největší prostor pro nohy 
v tomto segmentu. Mercedes-Maybach nabízí klientům tradičně velký rozsah 
individuální výbavy.  

MERCEDES -MAYBACH PULLMAN

Podobně jako u sportovního vozu AMG GT ztratil 
Mercedes-Benz u modelu Maybach jméno Benz. Již 
druhý model Mercedes-Maybach se nyní stává ab-
solutně největší a nejluxusnější limuzínou značky. 
„Kromě velkorysé nabídky místa pro pasažéry z řad 
VIP a prvotřídního komfortu ztělesňuje nový Mer-
cedes-Maybach Pullman samozřejmě také ambice 
na nejvyšší exkluzivitu,“ říká Ola Källenius, člen 
představenstva společnosti Daimler AG zodpovědný 
za prodej divize Mercedes-Benz Cars. „Vysokou hod-
notu a velikost v něm zažijete v každém detailu,“ 
doplňuje.

MERCEDES-BENZ G 500 4X42

Když jsme u dravců, tak do stejného hnízda zajisté patří i stu-
die G 500 4x42. Snad i proto byl nalakován v přírodě varovnou 
žlutou barvou. Každopádně, i když běžné géčko patří v terénu 
k nejlepším autům vůbec, toto projede bezpochyby i na Marsu. 
Když nic jiného, tak proto, že světlá výška činí bez pěti centi-
metrů půl metru. Navíc je podvozek chráněn kryty z nerezové 
oceli. Není tedy divu, že dokáže přejet velké kameny, hluboké 
příkopy či pomalu překoná i rybník. A nejde pouze o podvozek 
a velká kola, ale také o agregát, který to vše dokáže pěkně rych-
le rozhýbat. Čtyřlitrový osmiválec, jak jinak než biturbo, má 
výkon 310 kW. Samozřejmě jsou poháněna všechna kola. Máte 
zájem? Zatím se neví, jestli bude Mercedes-Benz G 500 4x42 
k dispozici.

CESTUJTE S NÁMI
ZA SPORTEM

www.sport-invest-travel.cz

travel@sport-invest.cz

Můžete se jenom dívat.
VIP vstupenky, soukromé boxy, 

vstupenky na fotbalovou ligu mistrů 

či nejlepší ligové soutěže, tenisové 

grandslamy, závod formule 1, NHL, 

NBA či olympijské hry.

Můžete se dotknout.
Povečeřte po zápase s Tomášem 

Hertlem, Filipem Jíchou či 

s okouzlujícími Kiki & Maki.

Nebo můžete i sami zažít.
Zahrajte si golf s profesionálem, 

proleťte se v akrobatickém letadle 

s Markem Hykou, poměřte se na 

veslařském trenažéru s Ondřejem 

Synkem.

Nejlepší sportovní akce planety 
na jeden telefonát 222�755�181

 NOVINKY 
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MERCEDES -BENZ 
CLA SHOOTING BRAKE

Vraťme	se	z	Marsu	zpět	na	Zemi.	Do	sériové	výro-
by	 přišel	 model	 CLA	 Shooting	 Brake,	 představený	
v	Detroitu.	Designově	navazuje	na	větší	model	CLS	
Shooting	 Brake.	 Základem	 je	 protažená	 střecha	
a	 splývající	 záď	 navazující	 na	 původní	 sedan.	 Od	
něj	také	přebírá	identické	koncové	svítilny.	Stejně	
jako	sedan	CLA,	i	CLA	Shooting	Brake	má	vynikající	
aerodynamiku,	součinitel	aerodynamického	odpo-
ru	je	cx	0,26.

V	 Mercedesu	 neradi	 slyší	 pojmenování	 „kom-
bík“,	 ani	 se	 jim	 nedivíme	 –	 jedná	 se	 spíše	 o	 pro-
tažené	 čtyřdveřové	 kupé.	 Nicméně	 objem	 zava-
zadlového	 prostoru	 není	 rozhodně	 i	 vzhledem	
k	 vnějším	 rozměrům	 malý.	 Zadní	 opěradla	 sedadel	
lze	 polohovat,	 a	 tak	 se	 objem	 pohybuje	 od	 495	 do	
595	 litrů.	Šířka	zavazadelníku	je	1	328	mm.	Po	sklo-
pení	zadních	sedadel	je	k	dispozici	prostor	o	objemu		
1	354	litrů.	To	je	na	vozidlo	s	délkou	4	630	mm,	šířkou	
1	777	mm	a	výškou	pouhých	1	435	mm	úctyhodné.

Co	se	týče	zážehových	agregátů,	jedná	se	ve	všech	
případech	 o	 čtyřválce	 s	 objemem	 1,6	 l,	 respektive	
2,0	l,	s	výkony	od	90	do	155	kW.	Z	naftového	menu	
se	 jedná	 opět	 o	 čtyřválcové	 motory	 o	 objemu		

MERCEDES-BENZ C 350 E 
PLUG-IN HYBRID

Nebude	to	trvat	dlouho	a	všechny	modely	Mercedes-
-Benz	budou	mít	verze	AMG	a	Plug-in.	Platí	to	i	o	tří-
dě	C.	V	Ženevě	ukazovali	verzi,	která	bude	k	dostání	
již	 letos	 na	 podzim.	 A	 obdobně	 jako	 koncept	 třídy	
V	 nebude	 ani	 tento	 Plug-in	 pomalý.	 Systémový	 vý-
kon	bude	205	kW,	který	bude	produkovat	přeplňova-
ný	čtyřválec	mající	155	kW	a	elektromotor	o	výkonu		
50	kW.	Výsledkem	bude	zrychlení	z	nuly	na	sto	během	
5,9	vteřiny.	Maximální	rychlost	je	250	km/h.	

Plug-in	 dokáže	 jet	 samozřejmě	 také	 pouze	 na	
elektřinu,	 a	 to	 asi	 33	 km.	 Li-ion	 akumulátory	 mají	
kapacitu	 6,2	 kWh	 a	 jsou	 umístěny	 pod	 podlahou	
kufru.	Průměrná	spotřeba	je	avizována	2,1	l/100	km.	
Dobíjení	 akumulátorů	 bude	 velmi	 rychlé.	 Z	 běžné	
rozvodné	 sítě	 230V/13A	 to	 bude	 dvě	 hodiny,	 při	 po-
užití	nabíječky	s	kapacitou	16	A	o	15	minut	rychleji.

2,1	l.	Slabší	s	výkonem	od	100	kW	s	točivým	momen-
tem	300	Nm.	Kombinovaná	spotřeba	činí	4,1	l/100	
km.	Druhý	agregát	má	objem	2,1	 l	a	výkon	130	kW,		
maximální	 točivý	 moment	 350	 Nm	 a	 spotřebu		
4	l/100	km.

Samozřejmostí	 je	 i	 verze	 AMG,	 konkrétně		
45	AMG,	 kterou	 pohání	 přeplňovaný	 dvoulitr	 s	 vý-
konem	265	kW	a	točivým	momentem	450	Nm.	Ak-
celeruje	z	nuly	na	sto	za	4,7	s.		

MERCEDES-BENZ A 
45 AMG

Po	maximálním	komfortu	se	zaměřme	na	maximál-
ní	 dynamiku	 v	 kompaktním	 hávu.	 Jedná	 se	 o	 Mer-
cedes-Benz	 A	 45	 AMG.	 Nejmenší	 model	 značky	 se	
představil	 ve	 verzi	 Edition	 1.	A	 vedle	 automobilu	 si	
zasloužil	pozornost	i	člověk,	který	premiéru	dopro-
vázel.	 Byl	 jím	 držitel	 ceny	 Grammy,	 zpěvák	 Usher.	
Ten	je	s	touto	značkou	spojen	již	delší	dobu,	což	do-
kazuje	svým	vlastnictvím	množství	vozidel	s	trojcí-
pou	hvězdou	ve	znaku.

Vraťme	se	k	samotné	novince.	Mercedes-Benz	A	45	
AMG	 je	 poháněn	 turbodmychadlem	 přeplňovaným	
čtyřválcem	o	objemu	2,0	l,	s	maximálním	výkonem	
265	kW	při	6	000	min-1	a	točivém	momentu	450	Nm	
v	 rozmezí	 2	 250	 –	 5	 000	 min-1.	Výkon	 je	 na	 všech-
na	 poháněná	 kola	 přenášen	 přes	 sedmistupňovou	
dvouspojkovou	převodovku	AMG	Speedshift	DCT.	

I	když	je	auto	malé,	rozhodně	bude	budit	respekt,	
neboť	 dokáže	 zrychlit	 z	 nuly	 na	 sto	 za	 4,6	 s	 a	 jeho	
maximálka	je	uměle	omezena	na	250	km/h.	

Modely	shooting	brake	jsou	nekonvenční	kombíky,	
které	 propojují	 styl,	 eleganci	 a	 praktičnost.	 Zrodily	
se	 v	Anglii,	 kde	 tamní	 gentlemani	 potřebovali	 na-
cpat	do	vozů	své	psy	a	vybavení	na	lov.	A	tak	tehdy	
Aston	 Martin	 přišel	 s	 inovativním	 řešením	 –	 pro-
dlouženými	 loveckými	 vozy.	 Mercedes-Benz	 pojetí	
shooting	 braků	 po	 letech	 oprášil	 a	 dodal	 jim	 nový	
lesk.

CO JE SHOOTING 
BRAKE?

 NOVINKY 



MERCEDES-BENZ A 
45 AMG

 NOVINKY 

MERCEDES -AMG GT GT3
V	 samostatném	 článku	 představujeme	 sériovou	
verzi	Mercedes-AMG	GT.	Ve	Švýcarsku	byla	k	vidění	
už	 i	 závodní	 varianta,	 které	 přibylo	 označení	 GT3.	
Je	 to	 logický	 krok,	 protože	 se	 skončením	 výroby	
SLS	AMG	 skončí	 také	 závodní	 verze	 SLS	AMG	 GT3.	
Novinka	 by	 měla	 být	 nasazena	 na	 závodní	 okru-
hy	v	rámci	poháru	FIA	GT3	již	příští	rok.	Vzhledem	
k	 tomu,	 že	 automobilka	 nemá	 v	 této	 kategorii	
žádný	 tovární	 tým,	 je	 jasné,	 že	 bude	 provozována	
u	soukromníků.		

V	 Ženevě	 se	 proslýchalo,	 že	 od	 speciálu	 GT	 GT3	
bude	 odvozena	 i	 silniční	 verze.	Tudíž	 by	 milovníci	
rychlosti	 měli	 k	 dispozici	 nejen	 základní	AMG	 GT,	
ostřejší	GT	S,	ale	i	ultimativní	GT	GT3.	No,	máme	se	
na	co	těšit!	Každopádně	speciál	vypadal	velmi	dra-
vě	a	určitě	stejně	tak	dravě	bude	i	jezdit.		

Závodní verze SLS 
AMG GT3 by měla 
být nasazena na závodní 
okruhy v rámci 
poháru FIA GT3 
již příští rok.
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MERCEDES -BENZ V 
CONCEPT VISION-E

Od sportovních vozů se přesuňme k velkokapacitní-
mu a k přírodě šetrnému modelu. Ti, kdo si oblíbili 
novou třídu V vyráběnou od minulého roku, se mají 
na co těšit. V Ženevě byl totiž vystavován koncept 
naznačující, co všechno by bylo možné v nejbližší 
době nabídnout. Jedná se o plug-in hybrid spojující 
zážehový agregát a elektromotor. Přičemž akumulá-
tory se dají dobíjet z elektrického rozvodu. 

NOVINKY 

Nepředstavujte si ovšem, že půjde o nějakého 
ekologického loudala. Systémový výkon činí 245 kW  
a točivý moment až 600 Nm. Benzínový dvoulit-
rový čtyřválec má výkon 155 kW a točivý moment  
350 Nm. Elektromotor také nijak nezaostává. Má 
výkon 90 kW a točivý moment 340 Nm. Dojezd 
pouze na elektřinu je 50 km. Lithium-iontové aku-
mulátory mají kapacitu 13,5 kWh. Naznačovali jsme, 
že Concept Vision-e rozhodně nebude žádná brzda 
provozu. Zrychlí z nuly na sto za pouhé 6,1 s a maxi-
málka je 206 km/h.  



Jakým vozem v současnosti jezdíte?
Mám jich několik. Jaguar XJS, Mercedes S500,Ca-
dillac SRX a nejnověji rodinný Mercedes V. Asi rok 
jsem s manželkou přemýšlel, čím budeme vozit 
naši početnou rodinu. Vyzkoušeli jsme celou řadu 
značek a typů aut od Range Rovera po Chryslera 
a nakonec s velkým náskokem zvítězilo nové „véč-
ko“ od Mercedesu. Nejenže tuto značku miluji, 
navíc nám tenhle model dokonale naplnil naši ná-
ročnou představu stroje, který je velmi prostorný, 
dobře jede, má malou spotřebu a ještě pěkně vypa-
dá. Zatím se poznáváme a mohu říci, že jsme z něj 
nadšeni. Mám i velmi dobrou zkušenost se servi-
sem, kde jsme už řešili ulomené zrcátko, a vše bylo 
na výbornou.

Roman Holý, guru českého funku, se už nějakou dobu prohání po šumavských luzích a hájích v novém „véčku“ 
ze stáje Mercedes a oceňuje přitom špičkové služby u Ho�mann & Žižák, jak při koupi vozu, tak i při jeho následném servisu. 
Stejně jako všichni muzikanti i on je často na cestách, a proto téma auta a řízení přišlo během našeho rozhovoru 
na řadu zcela přirozeně jako první.

ROMAN HOLÝ 
MÁ ZA VOLANTEM LEHKOU NOHU
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Charakter člověka se prý pozná za volantem. 
Jaký jste řidič? 
Velmi klidný, takzvaná lehká noha. Nejezdím nijak 
rychle, nikdy mě zběsilý styl jízdy nepřitahoval. Při 
řízení velmi žravých aut často šokuji své mladší 
kamarády o dost menší spotřebou, než mají oni. 
Řídím zkrátka úplně naopak, než jakou dělám mu-
ziku.

Vzpomínáte si ještě na svoje úplně první auto?
Poměrně dobře. Mým prvním vysněným vozem byl 
v roce 1987 Citroën Pallas. Utratil jsem za něj všech-
ny úspory, ještě si půjčil od rodičů, ale projel jsem 
se v něm jen jednou. Měl vadné hydraulické koule, 
které se tenkrát nedaly sehnat, a shnil mi na dvoře.

„Nejezdím nijak 
rychle, nikdy mě 
zběsilý styl jízdy 
nepřitahoval.“

text aš



Druhým domovem muzikantů bývají benzíno-
vé pumpy. Jsou pro vás časté přesuny nedílnou 
součástí života, nebo vás štvou?
Jestli mi na mojí profesi opravdu něco vadí, pak 
jsou to právě časté přesuny a bagety na benzín-
kách. Ale to je asi jediná nevýhoda mého povolání.

Žijete trvale na Šumavě. Jaká jsou vaše tamní 
oblíbená místa?
Šumavu miluji. Těch oblíbených míst mám mnoho. 
Soutok Vydry a Křemelné, Svatobor, Annín, Srní, 
Dlouhá Ves, Turnerova chata… Prožil jsem tam 
krásné dětství a mnoho lokalit mám spojeno s ne-
zapomenutelnými zážitky.

Vaším nejnovějším hudebním počinem je hudba 
k „antimuzikálu“ Popeláři. Čím vás toto téma 
zaujalo? 
Zaujal mě režisér Dodo Gombár, který má podobný 
pohled na svět jako já. Rovněž dramaturgie Švan-
dova divadla mi připadá zajímavá, včetně herec-
kého souboru. A hlavně, divadlo je na Smíchově, 
odkud to mám blízko domů na Šumavu.

Proč „antimuzikál“? Myslíte si, že u nás nemůže 
vzniknout kvalitní klasický muzikál? 
On to rozhodně není muzikál, k takovému tvaru 
bych se nepropůjčil, nejsem příznivcem tohoto 
žánru. Je to opravdu antimuzikál, spíš hra se zpěvy.

Na jaře vyšla deska Terezy Černochové „Škráb-
nutí“, kterou jste produkoval. V čem podle vás 
spočívá práce dobrého producenta? 
Z této desky mám opravdu radost. Rodila se v po-
měrně velkých bolestech, ale stojí za to. Producent 
by měl umět poslouchat toho, komu má vlastně 
pomoci, a pěkně vybalancovat poměr mezi oprav-
dovou pomocí a znásilněním.

Jste považován za guru českého funku. Kdy 
a proč jste se pro tento styl rozhodl?
Tahle hudba mě vždy dokázala rozhýbat, i v dobách 
Ludvíka Svobody. V roce 1974 jsem slyšel Jungle Boo-
gie a bylo rozhodnuto.
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POPELÁŘI V RYTMU FUNKY 
Diváci pražského Švandova divadla měli 7. března poprvé možnost zhlédnout „antimuzikál“ Popeláři o jed-
nom splněném dětském snu. Původní český „industriální mirákl o nenaplněné lásce a třídění odpadu“, jak jej 
sami autoři nazývají, vznikl přímo pro Švandovo divadlo pod režijním dohledem Doda Gombára, který je zde 
současně uměleckým šéfem. „Funky muzikál po našem“ s hudbou Romana Holého vypráví o tom, co všechno 
se může stát, když si do zaběhnuté partičky popelářů přijde mladý intelektuál splnit svůj sen o popelářském 
povolání. Ačkoliv je jedním z podtitulů inscenace termín „antimuzikál“, diváci o hudební vystoupení, z velké 
míry naživo, nepřijdou. Herci se představí ve třinácti písních nejen jako zpěváci a tanečníci, ale chopí se 
i hudebních nástrojů. 

Monkey Business jsou na naší scéně už řadu let, 
a stále z vás vyzařuje radost a energie. Mate ně-
jaký recept na to, jak spolu v kapele vydržet tak 
dlouho a nezbláznit se z toho?
Opravdu ze srdce bych všem dobrým lidem přál 
potkat v životě tak fajn partnery. Vše je o lidech 
a v hudbě to platí dvojnásob. Žár trvá, stále se mi-
lujeme a inspirujeme.

Co pro vás znamenají J. A. R.?
To samé co Monkey Business. Devět velmi výraz-
ných, talentovaných psychopatů. Život s J. A. R. by 
vydal na pěknou knihu, která by se směle vyrovnala 
divokým životopisům některých světových skupin.

Kdo je pro vás největším vzorem a chtěl byste 
s ním stát (sedět) na jednom pódiu?
Na to asi neumím odpovědět. Možná David Bowie, 
Burt Bacharach, Lemmy… 

Která píseň z vaší autorské dílny je pro vás tou 
„nej“ ze všech?
Mám bohužel vážnou obavu, že skvělé jsou všech-
ny. (směje se)  

VIZITKA
Šumavský rodák Roman Holý, hudební skladatel, 
zpěvák, multiinstrumentalista a producent, stál 
u zrodu několika porevolučních kapel a hudebních 
projektů, z nichž mezi nejúspěšnější patří funk-
-rapová kapela J. A. R. a funk-popová Monkey Busi-
ness – ta zvládla za dobu své existence vydat sedm 
studiových alb, získat 13 cen Anděl a odehrát téměř 
tisícovku živých vystoupení. K letošnímu 15letému 
výročí si naděluje novou desku s titulem „Sex and 
sport? Never!“. Mezi nejnovější počiny Romana Ho-
lého patří také produkce minimalistického alba Te-
rezy Černochové „Škrábnutí“. 

„Mercedes ‚véčko‘ 
nám dokonale 
naplnil naši náročnou 
představu stroje, který 
je velmi prostorný, 
dobře jede, má malou 
spotřebu a ještě pěkně 
vypadá.“
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NEJVĚTŠÍ NOVINKY PRO ROK 2015

text faja/mak

Jaký nový vůz si budeme moct koupit v letošním 
roce, o tom nám daly přehled autosalony jak v USA, 
tak v Evropě. Ukazuje se, že nejvíce se automobilka 
Mercedes-Benz opřela do segmentu crossoverů, SUV 
či offroadů. Svědčí o tom zejména model Mercedes-
-Benz GLE Coupé, který se nejenže poprvé u značky 
vyznačuje spojením karoserie typu kupé s SUV, ale 
také zahájil novou éru značení modelových řad. 
I když se tomuto věnujeme v samostatném článku, 
pro přehlednost si nové značení u crossoverů, SUV 
a offroadů připomeňme.
GLA  crossover  třídy A
GLC  SUV třídy C, dříve GLK
GLE  SUV třídy E, dříve třída M
GLE Coupé SUV třídy E 
GLS  SUV třídy S, dříve GL
G  offroad, název bez změny

Další novinkou je Mercedes-Benz GLE. Jedná se 
o facelift klasického SUV stávající třídy ML. Technicky 
a výbavově vychází logicky z GLE Coupé, navíc bude 
vedle klasických pohonných jednotek nabízet také 
verzi Plug-in Hybrid. 

Novinkou bude i nástupce hranatého GLK. Dle nové 
nomenklatury se třída přejmenuje na GLC, dostane 
oblejší tvary a vyjede na silnice v září tohoto roku. 

Vzhledem k tomu, že osobní céčko bylo v Ženevě 
představeno ve verzi Plug-in Hybrid, je jasné, že GLC 
bude také jezdit na hybridní pohon a bude moct být 
napájeno ze zásuvky elektrického proudu.  

V závěru roku se očekává také modernizované SUV 
Mercedes-Benz GLS (dříve GL). Bude zajisté ohromo-
vat nejen svou velikostí, ale také motorizací a vyso-
kou úrovní výbavy. Inu patří pod křídla třídy S. 

Od luxusních automobilů se obrátíme k praktič-
nosti. Model Mercedes-Benz Vito ve verzi 4x4, který 
představujeme v samostatném článku, přichází na 
trh právě teď. Dodejme, že technika pohonu verze 
4x4 vychází z pohonu zadních kol. Vůz má samočin-
nou převodovku s kapalinovým měničem momentu 
a elektronicky řízeným rozdělováním hnací síly. 

I když se jedná o užitkový automobil, ústrojí po-
honu všech kol je hodně blízké konstrukci 4MATIC 
používané u osobních vozů značky. Hnací síla je pře-
nášena rozdělovací převodovkou s mezinápravovým 
diferenciálem na obě nápravy v poměru 45:55. Rozdě-
lování hnací síly zajišťuje elektronické řízení trakce 
4ETS ve spolupráci se systémy řízení jízdní dynamiky 
ESP a ASR. Ztratí-li přilnavost jedno nebo více kol, při-
brzdí je individuálně funkce 4ETS a přenese hnací sílu 
během milisekund na kola s dobrou trakcí. Systém 
4ETS tak plní funkci tří uzávěrek diferenciálů.  

Mercedes-Benz se 
nejvíc opřel do 

segmentu crossoverů, 
SUV či offroadů.

GLE

GLA

G
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text faja/mak

CÉČKO JE SVĚTOVÝM AUTEM ROKU. 
USPĚLY I S COUPÉ A AMG GT 

Nové modely Mercedes-Benz sklízejí nejen obdiv 
fanoušků německé značky, ale také ocenění od 
automobilových novinářů z celého světa. Automo-
bilka opanovala díky svému „céčku“ letošní ročník 
prestižní ankety World Car of the Year. Vedle kom-
paktního sedanu třídy C uspěly v dílčích katego-  
riích rovněž další povedené modely S Coupé a AMG 
GT. Ceny byly vyhlášeny na začátku dubna v New 
Yorku. 

Nejnovější „céčko“ předvedl Mercedes-Benz 
světu loni, vůz přitom od počátku přesvědčoval 
o svých kvalitách. Zůstal konzervativní, přesto se 
svými tvary přiblížil většímu sourozenci z třídy S, 
a jízdními vlastnostmi potvrdil to, co je o „céčku“ 
známé už dlouho – čím déle v něm jezdíte, tím 
méně se vám z něj chce vystupovat. 

Experty oslovila konstrukce, agregát i jízda
Takový názor mají také motorističtí žurnalisté, 
kteří se sešli v porotě World Car of the Year 2015. 
Tato anketa se od jiných liší především v tom, že 
v ní rozhoduje odborná veřejnost s přihlédnutím 
k různým kritériím. Nejde tedy o pouhé sympatie 
fanoušků, významnou roli hrají i další parametry. 

Vítězný Mercedes-Benz třídy C oslovil experty 
zejména hybridní konstrukcí kombinující hliník 
a ocel, propracovaným pohonným ústrojím a vel-
mi dobrou kvalitou jízdy. I proto uspěl ve finálovém 
hlasování v souboji s Volkswagenem Passat a For-
dem Mustang. 

Navíc Mercedes-Benz vládl nejen v hlavní kate-
gorii World Car of the Year, ale získal i další oce-
nění. Pro titul Světové luxusní auto roku si dojelo 
S Coupé a Světovým sportovním autem roku se 
stal Mercedes-AMG GT.  

HI-END MÁ JMÉNO
BRABUS

Už od roku 1977 je značka německé tuningové spo-
lečnosti BRABUS synonymem pro motor Merce-
desu maximálního výkonu i krouticího momentu. 
Hlavním posláním této tuningové společnosti je 
vycházet vstříc těm nejnáročnějším požadavkům, 
které majitelé na své vozy mají. Ty se týkají jak je-
jich vzhledu, tak především jejich síly pod kapotou. 

Aby mohl Mercedes-Benz nést označení BRABUS, 
projde na své tuningové cestě v mateřské továrně 
stovkou zastávek, které vyladí jeho agregát i vnější 
vzhled. Tuningové díly splňují, ba dokonce překraču-
jí ta nejpřísnější výrobní kritéria a jsou svým vzhle-
dem i kvalitou bezmála uměleckými díly. Stejná 
pozornost je zde věnována i agregátům. Ty jsou na 
konci své inkarnace vystaveny pečlivým jak stacio- 
nárním, tak i dynamickým testům na testovacím 
kruhu. Nežli se zde jakýkoli díl dostane do prodeje, 
projde sítem těch nejnáročnějších testů zaručují-
cích jeho prvotřídní kvalitu. Také z tohoto důvodu 
značka spolupracuje jen s těmi nejrenomovanější-
mi partnery.

Společnost Hoffmann & Žižák se stala autorizova-
ným dealerem značky BRABUS a nabízí jak příslu-
šenství, tak i upravené automobily této renomo-
vané německé značky.

BRABUS je 
synonymem pro 
motor Mercedesu 
maximálního výkonu 
i krouticího momentu. 
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STEJNÝ JAKO FORMULE 1
MERCEDES -AMG GT 

Nejspíš si pomyslíte, že i když popisujeme sportovní vůz, tak přece jenom srovnání s formulí 1 je možná trochu 
přehnané. Ale kdepak. Mercedes-AMG GT je s formulí 1 spojen více, než se zdá. 

Už v samotném jeho názvu postrádáte, zrovna tak 
jako u formule pocházející ze stejné stáje, jméno 
Karl Benz. Tato novinka totiž vznikla nejen jako ur-
čitá oslava 120 let angažovanosti značky s trojcípou 
hvězdou ve znaku v motoristickém sportu, ale i jako 
milník – zakladatel nové éry vysokovýkonných spor-
tovních vozů této značky. Vždyť podíváte-li se do his-
torie, zjistíte, že vůbec první modely nesoucí jméno 
Mercedes byly vlastně závodní vozy. Automobilka se 
typem AMG GT jednoznačně hlásí k tomuto odkazu. 
To je vlastně další spojitost s formulí 1.

Ani SLS AMG, ani SLR McLaren
Předem je nutné konstatovat, že AMG GT není ani 
náhradou za sportovní model SLS AMG,  jehož výroba 
končí, ani za SLR McLaren. Samozřejmě že technici 
využili veškerých pozitivních zkušeností, které z vý-
roby a také provozu těchto supersportů načerpali, ale 
jinak se jedná o úplně novou konstrukci. 

I když, pravda, některé designové rysy po SLS AMG 
novinka převzala, především v přední partii. Na dru-
hou stranu auto nemá nahoru se otevírající dveře. 
A jestli vás zajímá i finanční porovnání, tak toto kupé 
GT je podstatně levnější, než bylo SLS AMG. 

Dynamické linie
Nádherně zaoblená dvoumístná karoserie má celo- 
hliníkovou konstrukci na lehkém prostorovém rámu. 
Je složen z kombinace hliníkových, hořčíkových 
a vysokopevnostních ocelových komponentů, zaru-
čujících mimořádnou pevnost a také nízkou hmot-
nost (celý skelet karoserie má hmotnost pouhých  
231 kilogramů). Určitě si tento vůz nespletete s žádným 
jiným. Má předlouhou kapotu motoru s výraznými 
vybouleními. Kapkovitě zaoblená, dozadu posunutá 
kabina má bezrámová okna dveří. Při pohledu zezadu 
máte dojem, že vůz je přímo přisáván k vozovce. 

Novinka Mercedes
-AMG GT nabízí nový 
pohled na moderní 
vysokovýkonné 
sportovní vozy. 
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text faja

Nekompromisní sportovní konstrukce
Motor je uložený vpředu, ovšem až za přední nápra-
vou, a sedmistupňová dvouspojková  převodovka na-
opak pracuje vzadu, před zadním diferenciálem. Tedy 
koncepce transaxle. Toto uspořádání má za výsledek 
optimální rozložení hmotnosti mezi přední a zadní 
nápravu v poměru 47:53 %. Když si k tomu připočtete 
velmi nízkou polohu těžiště vozidla, sportovní pod-
vozek s hliníkovými nápravami s dvojicemi příčných 
ramen, samosvorný diferenciál a celkovou nízkou 
hmotnost vozu 1 540 kilogramů, vůbec se nebudete 
divit famózním jízdním vlastnostem a velké chuti vr-
hat se do zatáček.

Klenot s označením AMG
Speciálně pro Mercedes-AMG GT byl vyvinutý nový 
agregát AMG V8 4,0 litru Biturbo. Pochází samozřej-
mě z Affalterbachu, od dvorního výrobce agregátů 
AMG. Jak už jeho označení prozrazuje, jde o vidlicový 
osmiválec o objemu 4,0 litru s přeplňováním dvěma 
turbodmychadly. Turbodmychadla mají velmi vyso-
ké otáčky až 186 000 za min. a ženou do válců plnicí 
vzduch až o tlaku 1,2 baru. Jsou navíc netradičně  ulo-
žena. Nejsou, jak bývá zvykem, na vnějších stranách 
řad válců, ale mezi nimi. Toto uspořádání se nazývá 
„hot inside V”. Výhodou jsou menší rozměry motoru 
a hlavně  bleskurychlá reakce turbodmychadel na po-
hyb pedálu plynu. 

Důležitý je také aspekt ekologický, agregát produ-
kuje nízké emise výfukových plynů,  protože  kata-
lyzátory jsou uloženy v blízkosti motoru. Není pak 
divu, že motor splňuje emisní normu Euro 6, včetně 
limitu emisí pevných částic, který vstoupí v platnost 
až v roce 2016.

Vysokovýkonný motor umožňující vysoké rychlosti 
v podstatě musí mít mazání se suchou skříní. Systém 
zajišťuje nevyhnutelné zásobování motoru olejem 
i při působení vysokých příčných sil.

Za dynamickými liniemi rozhodně nezaostávají 
nádherná kola z lehké slitiny. Jsou standardně deváte-
náctipalcová s klasickým pětipaprskovým designem. 
Pro silnější a ještě sportovnější verzi jsou k dispozici 
na přední nápravě taktéž devatenáctipalcové ráfky, 
vzadu ovšem o jeden palec narostly. Pneumatiky vza-
du mají rozměr 295/30 R20, vpředu 265/35 R19.

Ještě jedna poznámka k designu. Všimněte si, že GT 
nemá žádné viditelné antény audiosoustavy či naviga-
ce, které by mohly rušit jeho nádherně plynulé linie.
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Jeden technik, jeden motor
Jedná se už o tradici, že motor s logem AMG sesta-
vuje vždy jeden technik, který za něj i ručí. Je proto 
jasné, že i nový agregát pro GT je vyráběn v Affal-
terbachu podle principu „one man, one engine“. 
V manufaktuře na výrobu motorů AMG ho sestavují  
vysoce kvalifikovaní technici ručně, při dodržování 
nejpřísnějších standardů kvality. To v závěru přísluš-
ný technik stvrzuje svým podpisem na štítku nové-
ho motoru.

Mimořádně výkonný 
a současně úsporný agregát 
Na první pohled si titulek trochu odporuje, mi-
mořádný výkon se obvykle nesnoubí s úsporností. 
Ovšem tady se to podařilo, a to bez kompromisů. 
Základem nabídky jsou dvě verze AMG GT a AMG 
GT S. Liší se zejména výkonem motorů. Slabší verze 
má výkon 340 kW při 6 000 min-1 , točivý moment  
600 Nm při 1 600 - 5 000 min-1 , emise CO2 216 g/km. 
Hodně zajímavým údajem je výkonová hmotnost 
3,33 kg/k. Není přitom divu, že akcelerace z nuly  
na sto je za pouhé 4 s, nepřekvapí také maximál-
ní rychlost 304 km/h. Vedle výkonu je zde i slibo-
vaná úspornost. Spotřeba paliva – vynikajících  
9,3 l/100 km.

Výkonnější verze S disponuje výkonem 375 kW při  
6 250 min-1, točivý moment má hodnotu 650 Nm při 
1 750 – 4 750 min-1 , emise CO2 219 g/km. S výkonovou 
hmotností 3,08 kg/k si nijak nezadá se sportovními 
speciály. Spotřeba paliva neuvěřitelných 9,4 l/100 km.  
Fantastické je také zrychlení z nuly na sto za pouhé 
3,8 s. Maximální rychlost činí 310 km/h.

Mercedes disponuje 
již v základu 

asistenčními systémy 
z nové třídy S.

Potenciál poznáte i ze zvuku
Hluboký, chraplavý, dunivý projev je pro motory AMG 
charakteristický. V případě AMG GT šli konstruktéři 
ještě dál a vyvinuli pro něj speciální sound. Verze GT S  
ve standardu a GT na přání jsou vybaveny výfukovou 
soustavou Performance s plně variabilně řízenými 

výfukovými klapkami. Řidič si tak sám může podle 
nálady měnit zvuk linoucí se z výfuků. Buď si navolí 
sound spíše komfortní, když pojede ustáleným tem-
pem dlouhou vzdálenost, nebo dravý, burácivý, ostrý 
jako žiletka, když bude chtít naplno využít potenciá-
lu automobilu.

 
Komfort, praktičnost a bezpečnost
Mercedes nabízí ke sportovním vlastnostem také 
maximální komfort a vysokou úroveň aktivní a pa-
sivní bezpečnosti. Proto disponuje již v základu asi-
stenčními systémy z nové třídy S. K tomu není třeba 
nic dodávat. 

Novinka skutečně není pouhým sportovním spe-
ciálem. Lze ji využívat bez problémů i v běžném kaž- 
dodenním provozu. Pojme dva cestující, kteří ne-
musí uskromňovat jak sebe, tak ani svá zavazadla. 
Pod rozměrným zadním výklopným víkem se totiž 
skrývá výborně přístupný a využitelný zavazadlový 
prostor. Má objem 350 litrů a pojme třeba dva golfo-
vé bagy podélně nebo napříč. 
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Novinka Mercedes-AMG GT nabízí nový pohled na 
moderní vysokovýkonné sportovní vozy. Snoubí se 
v nich nejen nekompromisní výkon, ale také úsporný 
provoz, vysoká úroveň komfortu a maximální orien-
tace na bezpečnost. A to vše zabaleno do nádherného 
hávu.  

Mercedes-AMG GT stojí na samém vrcholu nabídky modelů značky 
Mercedes-Benz a za jeho vlastnosti může hovořit pouze jediný fakt: byl závod-
níky stvořen pro čistou radost z jízdy. Jaké AMG GT je a proč je lepší než jeho 
konkurenti, se ptáme Jakuba Gajdošíka z prodeje osobních vozidel společnosti 
Ho�mann & Žižák, Praha-východ.

ZROZEN PRO ZÁVODNÍ DRÁHU

Jak dlouho už se Mercedes-AMG GT u vás pro-
dává? Kolik kusů se vám ho už podařilo prodat 
či objednat?
Mercedes-AMG GT byl uveden v březnu. My jsme 
si představení vozu kvůli možnosti předváděcích 
jízd nechali na polovinu dubna. U takového vozu 
možnost svezení rozhoduje. A také se to potvrdi-
lo. První objednávky se již uskutečnily a další jsou 
rozjednány. 

Jak dlouho u vás trvá, než po objednávce zá-
kazník konečně usedne za volant tohoto výji-
mečného vozu?
Termín dodání od objednání vozu je mezi čtyřmi 
až pěti měsíci, to je u vozů této kategorie stan-
dardní lhůta.

Mercedes-AMG GT je bezesporu jedinečné 
auto, u nějž se snoubí sportovní vlastnosti 
s komfortem i bezpečností. V čem je lepší než 
jeho konkurenti?
AMG GT má mnoho vlastností, které ho řadí mezi 
absolutní špičku ve své třídě. Má zcela nový čtyř-
litrový osmiválcový agregát se dvěma turby a vý-
konem 462 koní, který dovoluje zrychlení z nuly na 
stovku za pouhé čtyři vteřiny, dvouspojkovou sed-
mistupňovou převodovku, ale především se může 
chlubit perfektními jízdními vlastnostmi dosa-

ženými optimálním rozložením hmotnosti díky 
uložení motoru hned za přední nápravou. Merce-
des-AMG GT má však mnoho dalších technických 
specialit, jako například mazání se suchou vanou 
dovolující nižší těžiště vozu, hnací hřídel vyrobe-
ný z uhlíkových vláken, diferenciál s omezenou 
svorností anebo celohliníkovou karoserii a další 
speciality.

Jaké jsou ty nejzajímavější možnosti individua-  
lizace Mercedesu-AMG GT?
Protože vůz nese označení AMG, nabízí bohatý vý-
běr výbavy s vlastnostmi a kvalitami prověřenými 
motoristickým sportem. AMG Performance Studio 
tak dovoluje řidiči tohoto vozu zažít totéž, co se 
odehrává na závodních okruzích. Mezi nejzajíma-
vější možnosti individualizace už tak výjimečného 
vozu patří brzdový systém s kompozitními kotou-
či, aktivní silentbloky motoru anebo balíček AMG 
DYNAMIC PLUS dovolující ještě lepší jízdní dyna-
miku. Pro ty nejnáročnější zákazníky existuje ještě 
ostřejší verze Mercedesu-AMG s označením S. Ta 
má ve standardní výbavě elektronicky řízený zadní 
diferenciál pro cílené zlepšení trakce a větší jízdní 
stabilitu při rychlých změnách jízdního pruhu, vět-
ší brzdové kotouče a brzdové třmeny s červeným 
nátěrem. Také s tímto vozem si zákazník může vy-
brat volitelný balíček AMG DYNAMIC PLUS.  
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TESTOVALI 
JSME AMG GT: 

GRANTURISMO, 
KTERÉ SE MĚNÍ 

V DRAVCE
Nový Mercedes AMG GT sice nemá racčí křídla jako 

jeho extravagantní předchůdce SLS, ale na kouzlu 
mu to nijak neubírá. Naopak charismatu má na 

rozdávání. Povedené granturismo nabízí pořádnou 
dávku emocí, které vyvolá jak sportovní, dravá 

jízda, tak i pohodové přesuny po dálnicích. Během 
dvoudenního testování 16. a 17. dubna si nové žihadlo 

ve stáji Mercedes-Benz mohli vyzkoušet i klienti 
společnosti Ho�mann & Žižák. 

Hlavní slovo měl během akce v Brandýse nad Labem 
a Liberci šéfredaktor magazínu Faster Jakub Rejlek. 
Pod jeho taktovkou se v AMG GT svezli objednaní 
zákazníci a byli nadšení. Stejně jako samotný Jakub 
Rejlek, který sám sebe označuje za „blázna do aut, 
který nadšeně řídí vše, co má čtyři kola a dokáže se 
alespoň trošku pohybovat“. Před pár lety seděl za 
volantem supersportu Mercedes-Benz SLS, který 
provětral na okruhu v Mostě. „Tehdy mě to velké 
monstrum s úžasným plnotučným atmosférickým 
osmiválcem ohromilo obratností a dynamikou. Pro-
to jsem u nového modelu AMG GT čekal, že bude 
rychlý, ale rozhodně jsem ho tipoval spíše na svižné 
dálniční jízdy. Stačilo mi jen pár kilometrů, abych si 
uvědomil, že automobilka Mercedes-Benz postavila 
opravdového konkurenta pro ostře nabroušené verze 
Porsche 911. Ovšem s větším rozsahem využití,“ uvedl 
s nadšením.  

Jakub Rejlek si 
testování maximálně 
užil a líbili se mu 
i parťáci, kteří si k němu 
do kokpitu AMG GT 
při akci sedali.

Jakub Rejlek, 
šéfredaktor magazínu Faster
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spolu s týmem lidí z Hoffmann & Žižák. Obsahovaly 
vždy kus dálnice, ale samozřejmě i zatáčky a běžnou 
okresku. Na různých druzích povrchů se pak nejlépe 
ukázaly kvality vozu a jeho neuvěřitelný rozsah. 

Extrémní grip
„Nikdo nečekal tak extrémní grip předních kol, který 
umožňoval vůz řídit plynem a volantem,“ líčil reak-
ce klientů a doplnil: „Pochvalovali si také dynami-
ku přeplňovaného motoru, i když pro ty, kteří jezdí 
modelem AMG nebo vozem s označením 500, to nic 
nového nebylo. Konsternováni pak byli ze zvukového 
projevu v režimu Race, který vzdáleně připomínal zá-
vodní speciál SLS GT3.“

A jaký byl nejčastější dotaz? „Po prvním zrychlení 
a následném brzdění jich moc nebylo,“ spiklenecky 
Jakub Rejlek zamrkal, ale pak dodal: „Nejvíce zákaz-
níky zajímalo, zda jsou brzdy opravdu klasické oce-
lové. Jejich kondice a fantastický účinek byl pro ně 
dalším velkým překvapením.“

O pohodu hostů se během testování postara-
la svým cateringem moderní a stylová restaurace  
De Parade z Brandýsa nad Labem. 

Překvapení roku
AMG GT je podle něj možné využívat každý den díky 
režimu Comfort. Stačí ale připepřit vůz v režimu Race 
a auto se okamžitě promění. „Je z něj neuvěřitelný 
dravec. Agilnost v zatáčkách, přilnavost předních 
pneumatik a přesnost v řízení nastavuje nová měřít-
ka v kategorii supersportovních vozů,“ podotkl šéf-
redaktor Fasteru s tím, že design a podmanivý zvuk 
střílející do výfuku pak už jen dokreslují dokonalou 
atmosféru auta našlapaného emocemi až po stře-
chu. „AMG GT je pro mě jedním velkým překvapením 
roku 2015 a směle ho mohu označit za adepta na le-
tošní nejlepší sportovní auto,“ doplnil. 

Jakub Rejlek si tak celé testování maximálně užil. 
A líbili se mu i parťáci, kteří si k němu do kokpitu 
AMG GT při akci sedali. „Většina z nich byli ostřílení 
borci, kteří už několik let jezdí ve vozech stuttgartské 
značky, hlavně v modelech S nebo SL s AMG motoriza-
cemi. Některé zajímalo chování vozu v komfortním 
režimu, jiní chtěli dostat novinku na hranici schop-
ností,“ usmíval se. 

Tomu byly přizpůsobeny i tratě v Brandýse nad La-
bem a Liberci, které dával Jakub Rejlek dohromady 



pravého člověka. Přijímali jsme třeba i patnáct 
mechaniků ročně, tým se tříbil. Dnes už je stabilní 
a zkvalitňuje se. Za ty roky jsem pochopil, že je třeba 
si lidi v podstatě vychovat. Je to jako ve fotbale – z je-
denáctky hráčů musíte mít devět svých odchovanců 
a k nim dva hráče koupit. Pak to funguje. Žoldáci, 
kteří běhají od značky ke značce, nemůžou tvořit 
základ týmu. Nicméně je zase pravda, že když občas 
přijde někdo zvenčí, dokáže rozjasnit naši provozní 
slepotu – přece jen máme po 20 letech určité návyky, 
zlozvyky a nový člověk to tady může „okysličit“. 

Proměnilo se za ta léta vnímání značky Merce-
des-Benz mezi Čechy? 
Rozhodně. Povědomí o značce tu samozřejmě bylo 
už před revolucí, ale začátky byly hodně těžké. Vel-
kou paseku tu udělali bratři Helbigové, kteří stáli 
za jednou z velkých polistopadových kauz. Merce-
desy si tehdy často kupovali lidé, kteří disponovali 
pochybně nabytým majetkem. To se nám naštěstí 
podařilo překonat a další vývoj již byl a stále je hod-
ně pozitivní. 

V uplynulých letech jste se museli vyrovnat 
s ekonomickou krizí. Nakolik vás zasáhla? 
Zasáhla nás brutálně, ale měli jsme štěstí, že část 
našeho portfolia, tedy oblast luxusních vozů, v ní 
tolik neutrpěla. Klienti si totiž i v krizi podrželi chuť 
investovat, i když se to samozřejmě nedalo srovnat 
s dobou před krizí či se současností. Propad byl 
veliký. Na druhou stranu říkám, že krize nebyla 
špatná. Bylo to pro nás všechny poučení, že není 
možné, aby ekonomika a firmy nekonečně rostly. 
Západní Evropa po druhé světové válce prakticky 
nezažila nic jiného než permanentní růst, a když 
se začal zastavovat, přišlo zboření hranic socialis-
tického bloku a s ním nové trhy a nový růst. Někdy 
ale zákonitě musí přijít obrat. Teď znovu rosteme, 
stoupáme k vyšším výkonům, k větším očekává-
ním, ale jsme opatrnější. Samozřejmě mě oživení 
poptávky těší, změna je patrná i v náladě lidí. 

Chystáte nový showroom, jaký bude? 
V našich představách je stále větší a větší. (smě-
je se) Začali jsme na kapacitě pro čtrnáct aut, teď 

Když v roce 1995 Michal Žižák se svými společníky rozjížděl prodej vozů Mercedes-Benz, bylo v nabídce jen pět 
modelů. Nyní jich je mnohem více a automobilka přitom chystá další. Také apetit českých zákazníků roste. I proto brzy v Brandýse 

nad Labem vznikne nový, prostornější showroom. „Před dvaceti lety nás ani nenapadlo, že by Mercedes-Benz mohl vyrábět
 tolik modelů s tak zajímavým designem jako teď. Nový showroom chystáme podle nejnovějších standardů značky, klienti 

se tak mají na co těšit,“ říká v rozhovoru Michal Žižák, jenž hodnotí uplynulých dvacet let. 

„PROŽILI JSME POVEDENÝCH 20 LET. 
TĚŠÍM SE NA DALŠÍ ROKY.“

text mak
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jsme na sedmnácti a uvažujeme o dvaceti. Důvody 
jsou prosté – modelová paleta značky roste, stejně 
tak i apetit českých klientů. Před dvaceti lety nás 
ani nenapadlo, že by Mercedes-Benz mohl vyrábět 
tolik modelů s tak zajímavým designem jako teď. 
A automobilka zároveň hlásí, že hodlá do budouc-
na přidávat další modely. V současné době nám na-
víc nahrává i situace, kdy se mění standardy Merce-
des-Benz a můžeme již stavbu dle nich realizovat. 
Začátkem dubna se tam chystám, abych načerpal 
inspiraci. (rozhovor vznikl na konci března – pozn. 
red.)

Co bude se stávajícím showroomem? 
Umístíme zde centrum užitkových vozidel a ná-
věsů. A bude to asi nejluxusnější showroom toho-
to typu pro užitkové vozy v Česku, na Slovensku 
a možná i v Německu. (směje se) 

Zmínil jste rostoucí portfolio modelů Mercedes-
-Benz. Najde si tolik různých vozů své zákazní-
ky? 
Jsem přesvědčený, že ano. Bohatí lidé si v součas-
nosti kupují auta jako šaty – jedno do práce, jiné 
na víkend, další třeba ke svátečním událostem. 
Může se to zdát jako nesmysl, ale je to tak. Vedle 
toho existuje druhá skupina lidí, kteří chtějí nové, 
levnější modely, ale od prestižní značky s vynika-
jícím renomé, bezpečností, know-how… Vidím to 
i v jiných oborech – třeba nábytkářské značky, kte-
ré dělaly výhradně drahý nábytek, dnes přicházejí 
s nižšími řadami. Princip je stejný, tedy nabídnout 
značku širšímu spektru zákazníků.

Dvacet let slaví i vaše druhá firma EWT, zaměře-
ná na prodej nových i starších návěsů Schmitz.
Jak si vede? 
Na českém trhu dominuje, každoročně je dobý-
vána konkurencí a každoročně zůstává nedobyta. 
Odoláváme, i když je to rok od roku těžší. Ukáza-
lo se, že jsme na začátku udělali skvělý krok, když 
jsme nabídli klientům komplexní řešení pro podni-
kání. Přijdou za námi s transportním úkolem a my 
jim řekneme, jaký tahač a návěs je pro ně vhodný, 
zajistíme ideální financování, zabezpečíme lokální 

Letos oslavíte dvacet let od založení společnos-
ti Hoffmann & Žižák. Jak se během nich firma 
proměnila? 
Začátky byly plné očekávání, ale chyběly nám zku-
šenosti. Když se třeba dnes podívám, jak vypadala 
první vystavená faktura, tak mi nezbývá než se po-
usmát. Začínali jsme ještě na psacích strojích, dnes 
už máme všechno v počítačích. Původně jsme nabí-
zeli pět modelů, v současnosti jich máme několika-
násobně více. A tak by se dalo pokračovat… Hodně 
se samozřejmě vyvinul náš tým. Na startu nás bylo 
pět, tři společníci, moje paní a Drahoslav Gudelj 
(který v současnosti zastává pozici vedoucího pro-
deje nákladních vozidel) – to bylo jádro, které se ne-
změnilo dodnes. Kolem nás pak přibývali další lidé. 
Právě prvních deset let jsme nabírali velikost jak 
v počtu klientů, tak i v počtu zaměstnanců. V dru-
hých deseti letech jsme pak ladili kvalitu, pilovali 
postupy a podobně. 

Bylo těžké vyladit tým, přijmout ty správné 
pracovníky? 
Některá pracovní místa jsem považoval za zakle-
tá, měl jsem pocit, že na ně nikdy nenajdeme toho 

„V prvních deseti 
letech jsme 
nabírali velikost, 
jak v počtu klientů, 
tak i v počtu 
zaměstnanců.“
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„V druhých deseti 
letech jsme pak ladili 
kvalitu, pilovali postupy 
a podobně.“

i celoevropský servis. Nyní je to propracovanější 
než dříve, ale základy služby jsou stejné. Důležité 
je také to, že značka Schmitz je ve světě návěsů 
vnímána podobně jako Mercedes-Benz mezi osob-
ními vozy – má svoje finesy, lepší provedení než 
konkurence, navíc stále sleduje trendy a rozšiřuje 
svou nabídku. 

Kolik návěsů měsíčně prodáte? 
V průměru zhruba stovku. Každý má 13,5 metru, to 
dělá přes 1,3 kilometru dlouhou šňůru každý měsíc. 
Ročně pak nějakých patnáct kilometrů. No, není to 
působivé? (usmívá se)

Propojily se světy vašich klientů? Kupují u vás 
nákladní i osobní vozy? 
Ano, propojily se přirozeně, protože jim nabízíme 
obojí. Klienti oceňují nejen naši nabídku, ale také 
to, že u nás najdou ostrov lidskosti, kde se cítí dob-
ře. Vycházíme jim vstříc, snažíme se vyřešit jejich 
problémy, jak technické, tak třeba i ty s financová-
ním, když si ukousnou poněkud větší sousto. Cítí, 
že u nás mají zastání – kdykoli za námi i za mnou 
osobně mohou přijít. Obchodní partner, který 
s vámi mluví, je důležitý. A my takto fungujeme už 
20 let. Díky tomu se nám daří držet si klienty i v ná-
ročném konkurenčním prostředí. Za jejich dlouho-
letou přízeň a důvěru jim proto chceme poděkovat. 

Jak?
Chystáme velkou oslavu dvaceti let na trhu. To ku-
laté výročí bude přesně 25. listopadu, a právě na 
konec listopadu máme zamluvené Fórum Karlín, 
kam chceme pozvat zhruba 1 200 hostů. Už pro ně 
chystáme program. Fórum Karlín se k tomu účelu 
hodí a nám jako firmě vyloženě sedí – není přezdo-
bené a má určitý punc industrialismu. Na večírek 
s obchodními partnery a klienty se moc těším. Po-
vedený byl i ten po deseti letech fungování, který se 
odehrál v barrandovských ateliérech. Podrobnosti 
ještě neprozradím, ale letošní akce bude ještě lep-
ší.  
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MERCEDES -BENZ VITO
Nejnovější, tedy třetí generace oblíbeného dodávkového automobilu Mercedes-Benz Vito přináší nejen 

designové či výbavové změny, ale i novou koncepci pohonu. V tom je, mimo jiné, výjimečný. 

text faja

Vše musíme hned vysvětlit. Modelová řada Vito 
v první generaci měla totiž poháněnou pouze před-
ní nápravu. Druhá generace, věrna tradicím značky 
Mercedes-Benz, měla zase poháněnou pouze nápra-
vu zadní. Zásadní novinkou u nejnovější generace je 
možnost výběru buď přední, anebo zadní poháněné 
nápravy. A kdyby jenom to, v nabídce je dokonce 
i verze s pohonem všech kol. To žádný konkurent 
v rámci segmentu nenabízí. U automobilky to nazý-
vají „jedním modelem pro všechny“. Toto heslo si ur-
čitě zapamatujte, platí totiž nejen o druhu pohonu. 
Ovšem k tomu se ještě dostaneme. 

Verze s pohonem předních kol má výhodu v poměr-
ně malé hmotnosti a jednodušší konstrukci. Součas-
ně u prázdného nebo méně zatíženého vozidla má 
tento druh pohonu výhodu v oblasti přenosu výkonu 
na vozovku. A do třetice je výhodou také nízká poři-
zovací cena.

Tradiční pohon automobilů s trojcípou hvězdou, 
tedy zadních kol, je využívaný pro jízdy s vysokým 
zatížením, dokonce i s těžkými přívěsy a v podmín-
kách dynamického provozu. Pohon obou náprav 
požadují klienti jezdící za nepříznivých podmínek 
či mimo zpevněné cesty. Vynikajícím konstruktér-
ským počinem je, že díky nové integrované kon-

strukci pohonu má Vito 4x4 stejnou vnější výšku 
jako ostatní verze. 

Motor přesně na míru
Vito je promyšlený automobil. Svědčí o tom mimo 
jiné fakt, že ke každé velikosti či druhu poháněné ná-
pravy, a tedy určení vozu, je navolen co nejoptimál-
nější agregát. Verze s pohonem předních kol a mo-
torem uloženým vpředu napříč je určena pro jízdy 
s nejnižšími náklady. Jedná se čtyřválec se zdvihovým 
objemem 1,6 litru, ve dvou výkonových stupních: Vito 
109 CDI disponuje výkonem 65 kW a Vito 111 CDI vý-
konem 84 kW.

Pro Vita s pohonem zadních kol, určená pro dlouhé 
jízdy s maximální užitečnou hmotností a dokonce 
i s možností přívěsu, je v nabídce taktéž čtyřválec, 
ovšem uložený podél, o objemu 2,2 litru, ve třech 
výkonových stupních: Vito 114 CDI 100 kW, Vito 116 
CDI 120 kW a vrcholný Vito 119 BlueTEC 140 kW. Ten je 
mimochodem prvním agregátem splňujícím přísné 
normy Euro 6 ve svém segmentu.

 U verzí s pohonem zadních kol zajišťuje přenos 
hnací síly šestistupňová mechanická převodovka.  
Pro verze Vito 119 BlueTEC a Vito 4x4 se standardně 
montuje sedmistupňová samočinná převodovka  
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tím zadní nápravy s nízkým třením, elektromecha-
nického posilovače řízení nebo adaptivně řízených 
vedlejších agregátů. Na celkových nízkých provoz-
ních nákladech se také podílejí dlouhé intervaly 
údržby, až 40 000 km nebo dva roky.

Jeden model pro všechny
Toto heslo platí nejen o druhu pohonu. Vito je 
sice avizováno jako jediný model, ve skutečnosti 
se však jedná o množství skutečně různorodých 
verzí. Vito, jako jediné v daném segmentu, je na 
výběr ve dvou délkách rozvoru náprav, ve třech 
délkách karoserie a se zmiňovanými třemi systé-
my pohonu.

 Vnější výška je v závislosti na verzi karoserie růz-
ná, ale maximálně dosahuje hodnoty 1 910 mm. To je 
důležitá hodnota – jde totiž o to, aby vozy byly menší 
než dva metry. Potom mohou bez problémů vjíždět 

7G-Tronic Plus s kapalinovým měničem. Toto ústrojí 
se poprvé objevuje u lehkých užitkových automobilů 
a je možné ho na přání instalovat i do dalších verzí, 
jako je Vito 114 CDI a Vito 116 CDI. 

Spotřeba 5,7 l/100 km. 
Ne, nepíšeme o osobním voze
Nové Vito je nejen výkonný, ale také velmi úsporný 
užitkový automobil. V porovnání s předchozí genera-
cí klesla spotřeba nafty až o 20 procent. Přímo rekord-
manem je pohonná jednotka BlueEfficiency, určená 
pro verze s pohonem zadních kol, a Tourer se samo-
činnou převodovkou. Spotřebou 5,7 l/100 km je Vito 
116 CDI BlueEfficiency v kategorii užitkových vozidel 
naprostým unikátem.

Této vynikající provozní hospodárnosti bylo do-
saženo propracovanou aerodynamikou karoserie, 
úspornými motory, optimalizací převodovky, použi-

Vito je na výběr 
ve dvou délkách 
rozvoru náprav, 

ve třech délkách 
karoserie a se třemi 

systémy pohonu.
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tam, kam osobní automobily, tedy do podzemních 
garáží či prostor pro zásobování.

Když jsme u čísel, prozraďme, že v porovnání s před-
chůdcem je novinka ve všech třech verzích o 140 mm 
delší. Hlavním důvodem je bezpečnost. Byla totiž 
prodloužena příď, která nyní poskytuje vyšší úroveň 
ochrany při střetu s chodcem – má vnější rozměry  
4 895 mm, 5 140 mm a 5 370 mm.

Široké spektrum hmotností
Mercedes-Benz Vito je v nabídce ve verzích s celko-
vou hmotností 2,5 tuny, dále 2,8 tuny, resp. 3,05 až 
dokonce 3,2 tuny. Vozy se ve všech verzích vyznaču-
jí nízkou pohotovostní hmotností. Například Vito 
s celkovou hmotností 3,05 tuny má užitečnou hmot-
nost 1 289 kg. Verze s pohonem zadních kol s celkovou 
hmotností 3,2 tuny uveze až 1 369 kg.

Vybere si skutečně každý
Základem nabídky jsou verze s karoserií Kawa, tedy 
skříň. Kdo potřebuje převážet nejen náklad, ale také 
ve dvojité kabině pracovníky, rozhodne se pro Vito 
Mixto. Pro přepravu osob a jejich zavazadel je urče-
na řada Vito Tourer, ve třech úrovních. Základem je 
robustní Tourer BASE, dále flexibilní Tourer PRO a ko-
nečně luxusní Tourer SELECT. Tourer tak vyhovuje pro 
všechny druhy přepravy až 9 osob.

Mercedes-Benz vždy bezpečný
Neexistuje vůz s trojcípou hvězdou na přední masce 
či kapotě, který by nedisponoval maximální možnou 
pasivní i aktivní bezpečností. Platí to samozřejmě 
i pro Vito. Ve standardní výbavě jsou Adaptivní ESP, 
dále Attention Assist posuzující kondici řidiče či 
systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách. 
Moderním prvkem je asistent pro jízdu v nárazovém 
bočním větru. Už skříňová verze je, jako jediný užit-
kový vůz v segmentu, standardně vybavena airbagy 
a upozorňováním na nepřipnutý bezpečnostní pás 
řidiče i spolujezdce. Verze Tourer PRO a SELECT mají 
navíc okenní a boční airbagy vpředu. Pro Vito Tourer 
jsou poprvé nabízeny okenní airbagy také vzadu.  

Nový Mercedes-Benz Vito navazuje na fenomenální úspěchy svých předchůdců. 
Nejde jen o jeho užitné vlastnosti, ale také o mnoho dalších vlastností, které se 
díky značce Mercedes-Benz u dodávky objevují vůbec poprvé. Jaké je nové Vito, 
se ptáme Michala Nesvadby z prodeje dodávkových vozidel společnosti Ho�mann 
& Žižák, Liberec.

NEJLEPŠÍ DODÁVKA VE SVÉ TŘÍDĚ

Mercedes-Benz Vito je nabízen v mnoha růz-
ných variantách. Která z nich je u vás tou nej-
prodávanější?
Jednoznačně nejprodávanější je varianta Vito 
Tourer. Tento model je naprosto flexibilní, díky va-
riabilnímu počtu instalovaných sedadel poslouží 
v týdnu jako pracovní vůz s velkým nákladovým 
prostorem, o víkendu je naopak schopen pojmout 
až devět osob, a je tak ideálním společníkem pro 
rodinu. Model Vito Tourer se jednoduše přizpůsobí 
individuálním požadavkům každého zákazníka.

Jaké výhody má zákazník při koupi nového 
Vita právě u vás? Poskytujete nějaká zvýhod-
nění, co se týče servisu, záruky apod.?
Zákazník, který si koupí nové Vito právě u naší fir-
my Hoffmann & Žižák spol. s r. o., obdrží zdarma 
k vozu prodlouženou záruku na tři roky omeze-
nou kilometrovým proběhem 500 000 kilometrů 
a dále integrovaný servisní paket (prohlídky přede-
psané výrobcem vozidel – tzv. garanční prohlídky) 

na tři roky nebo do ujetí 75 000 kilometrů podle 
toho, která z možností nastane dříve.

Mercedes-Benz Vito je pravděpodobně tech-
nicky nejpokrokovější a nejbezpečnější dodáv-
ka dneška. Jakou jeho vlastnost nejvíce oceňu-
jete vy?
Máte pravdu, Mercedes-Benz Vito je v současné 
době technicky nejvyspělejší a nejbezpečnější do-
dávka. Jako první dodávkové vozidlo ve své třídě 
nabízí tři varianty pohonu od pohonu předních 
nebo zadních kol až po variantu s pohonem všech 
kol 4MATIC. Dále bych zmínil možnost výběru 
mezi manuální šestistupňovou převodovkou či 
technologicky velmi vyspělou automatickou pře-
vodovkou 7G-Tronic Plus. Se svými úspornými mo-
tory a inovativními technologiemi BlueEfficiency 
dosahuje nové Vito vynikajících hodnot ve spotře-
bě a emisích. Jste tak schopni cestovat se spotře-
bou již od 5,7 l na 100 km a servisním intervalem 
40 000 km. 

Na celkových 
nízkých provozních 
nákladech se také 
podílejí dlouhé 
intervaly údržby, až 
40 000 km nebo 
dva roky.
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Přejmenování modelových řad přichází po 
neuvěřitelných dvaceti letech.

Špičkové vybavení servisu 
obohatila poslední generace stroje 
na přezouvání pneumatik.

Značení modelových řad
Vzhledem k tomu, že se jednotlivé řady automobilů 
Mercedes-Benz stále rozrůstají (mají na to vliv také 
nové modulární platformy), automobilka přistoupila 
ke sjednocení a zjednodušení nomenklatury. Mimo-
chodem, tato změna přichází v automobilovém prů-
myslu po neuvěřitelně dlouhé době – dvaceti letech. 

Pojďme se na to podívat a začněme od Adama, tedy 
od třídy A. K samotnému modelu A budou připadat 
různé deriváty, takže CLA (sedan a Shooting Brake) 
a GLA (malý crossover). U základních osobních mode-
lů třídy B, C, E a S zůstane vše při starém. Totéž platí 
u G, GL a SL. K nim vždy přibude jedno písmenko – uka-
zující, kam který model velikostně, úrovní techniky 
a výbavy i cenou patří, kam je v hierarchii zařazen. 
Některá označení už ale vůbec nebudou, například 
třída ML, kterou nahradí GLE. Beze změny tedy bude 
pokračovat jen velký roadster SL.

Značení pohonných jednotek
Mění se taktéž označování pohonných jednotek. Zá-
žehové zůstanou bez přívlastku, pouze s číselným 
označením. Vznětové motory již neponesou označení 
CDI a BlueTEC, ale pouze jednoduché „d“.

Hybridní modely budou označeny písmenem „h“ a je 
jedno, mají-li k elektromotoru zážehový, či vznětový 
agregátový motor (např. E 300 h). 

Hybridní modely typu Plug-in, tedy s dobíjením ze 
sítě, a elektromobily budou mít označení „e“. 

Když bude model na CNG (Natural Gas Drive), bude 
do budoucna označen „c“. 

Vozy na palivové články ponesou na zádi „f “. 
Kde se nic nezmění ani do budoucna, je označení po-

honu všech kol, které bude dále 4MATIC.  

MODELOVÉ ŘADY

Třída A  stále třída A, do které spadají CLA, dále GLA
Třída B stále třída B
Třída C  stále třída C, do které spadají SLK roadster = nyní SLC,   
 dále GLK = nyní GLC
Třída E  do které spadají třída ML = nyní GLE a sportovnější 
 verze GLE kupé 
Třída S  do které spadají GL = nyní GLS
Třída G
SL roadster  stále SL roadster
Mercedes-Benz AMG  nyní Mercedes-AMG
Maybach  nyní Mercedes-Maybach

POHONNÉ JEDNOTKY

CDI a BlueTEC  nyní „d“
Hybridní pohon  nyní „h“
Plug-In Hybrid  nyní „e“
Natural Gas Drive  nyní „c“
Palivový článek  nyní „f “
4MATIC  stále 4MATIC

Nové značení modelových tříd vozů Mercedes-Benz*

Mercedes-Benz

Off-road / SUV vozy

* změna bude zavedena v průběhu roku 2015
** odpovídá modelovým třídám zahrnujícím limuzíny, sedany, kupé, kabriolety, sportovní vozy

Hlavní modelové třídy** Čtyřdvéřová kupé Roadster
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NA SNOWPARTY SE PŘEDVEDLY 
VOZY S POHONEM VŠECH KOL

text mak

Jak čtyřkolky Mercedes-Benz zvládají náročný horský 
terén na sněhu? Účastníci tradiční a oblíbené Snow-
party prověřili 18. ledna v zimním středisku Ještěd 
schopnosti pohonu všech kol 4MATIC v opravdu ob-
tížných podmínkách. Na osmikilometrové, sněhem 
zasypané trati vyzkoušeli stávající i potenciální zákaz-
níci německé značky zhruba dvacítku různých modelů 
a nešetřili chválou jejich jízdních vlastností a luxusu. 
Kromě toho si všichni zájemci mohli v rámci Snowpar-
ty vyzkoušet také testovací lyže  Atomic a Salomon, 
utkali se ve slalomu o ceny, projeli se na sněžných skú- 
trech, měli možnost prohlédnout si skokanské můst-
ky i lanovou dráhu na Ještěd. Nechyběl samozřejmě 
ani raut s občerstvením. 

Slalom ovládl Petr Koch
Slalomářského závodu se zúčastnilo dvaadvacet lyža-
řů, kteří se utkali na mokrém sněhu v mlžném počasí 
a teplotou lehce nad bodem mrazu. V průběhu celého 
dne mohli absolvovat až devět jízd, počítal se přitom 
nejlepší dosažený čas. 

Klání nakonec ovládl Petr Koch, jenž jako jediný stla-
čil čas pod 24 vteřin, a to hned ve třech ze čtyř jízd, kte-
ré absolvoval – zvítězil s časem 23,73. Druhou v pořadí 
a zároveň nejlepší ženou byla Petra Valentová, které na 
čas 24,01 stačily jen dvě jízdy. Třetí příčka připadla Janu 
Rettichovi za čas 24,62. Podrobné výsledky si můžete 
prohlédnout ve výsledkové listině závodu.  

Na osmikilometrové, 
sněhem zasypané trati 
vyzkoušeli zákazníci 
německé značky zhruba 
dvacítku modelů a nešetřili 
chválou jejich jízdních 
vlastností a luxusu.
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VÝSLEDKOVÁ 
LISTINA ZÁVODU

Petru Kochovi gratulujeme 
a ostatním závodníkům děkujeme 
za účast a těšíme se na příští ročník.

Špičkové vybavení servisu 
obohatila poslední generace stroje 
na přezouvání pneumatik.

1.  Petr Koch  23,73
2.  Petra Valentová  24,01
3.  Jan Rettich  24,62
4.  Jiří Pojsl  25,08
5.  Milan Koch  25,40
6.  Richard Kaiser  25,54
7.  Ondřej Šulc  25,75
8.  Martin Lamač st.  26,68
9.  Michal Kubín  27,94
10.  Lukáš Valenta  28,50
11.  Jan Kalenda  29,23
12.  Milan Zelenka  31,12
13.  Samuel Šulc  32,02
14.  Markéta Lamačová 33,53
15.  Ota Kubín  34,79
16.  Kristýna Chrzová  36,90
17.  Jana Rettichová  37,80
18.  Teodora Kalendová 37,91
19.  Michaela Zelenková 46,60
20. Samuel Magass  47,95
21.  Michaela Lamačová 57,45
22. Martin Lamač ml. 1:02,67



Vedle toho na stránkách nechybí ani přehled všech 
modelů seřazených jak podle jednotlivých tříd, 
tak i podle kategorií – snadno se tak dostanete ke 
komplexní nabídce sedanů, hatchbacků, kombíků, 
shooting braků, SUV, kupé, kabrioletů a MPV či 
obytných vozů. 

Sekce Svět Mercedes-Benz je pak určena všem 
milovníkům značky, a to bez ohledu na to, zda 
vlastní vůz s hvězdou ve znaku. V rámci rubriky si 
mohou přečíst o designových trendech a nejno- 
vějších konceptech automobilky, nahlédnout do 
historie německé značky a oživit si její současné 
i někdejší úspěchy v motoristických soutěžích, po-
kochat se videi představujícími jednotlivé modely 

Nové webové stránky přichystala pro své zákazníky společnost Ho� mann & Žižák. 
Cílem bylo nabídnout jednoduchý a originální design, vycházející z barevné 

střídmosti současné prezentace značky Mercedes-Benz. 

NAHLÉDNĚTE 
DO ONLINE SVĚTA 
MERCEDES -BENZ

text mak

30

či třeba nahlédnout do technologického centra 
Mercedes-Benz a do detailu poznat celou řadu pře-
lomových a inovativních systémů použitých v sou-
časných vozech. 

Jednoduchý a originální design webu odráží ak-
tuální styl značky, který je barevně střídmý a sází 
na kombinaci černé a stříbrné. Zároveň ale tato 
jednoduchost nahrává použití v různých mobilních 
zařízeních. Právě tato mobilní použitelnost byla 
klíčem při tvorbě webových stránek – jsou optima-
lizované jak pro zobrazení na stolních počítačích 
a noteboocích, tak i v tabletech či chytrých mobil-
ních telefonech.  

JSME I NA iPADU

Každé nové vydání, stejně jako starší čísla Journalu 
si můžete prolistovat i virtuálně na displeji svého 
iPadu. Zajímavé čtení o vozech značky Mercedes-
-Benz díky tomu máte kdykoliv po ruce. Stačí si 
do iPadu stáhnout naši aplikaci, kterou najdete 
v AppStore zdarma. Abyste nemuseli procházet zá-
plavou aplikací, zadejte do vyhledávání „Hoffmann 
a Žižák“ nebo „Journal Hoffmann a Žižák“. 

STAŇTE SE NAŠIMI 
FANOUŠKY 
NA FACEBOOKU

Sledovat nás můžete i na Facebooku. Přidejte se 
k dosavadním dvěma tisícovkám fanoušků, kteří 
mají díky našemu profi lu přístup k nejčerstvějším 
informacím ze světa vozů Mercedes-Benz. Servíru-
jeme jim fotografi e i videa nových modelů včetně 
těch největších lahůdek, informujeme je o chys-
taných akcích a třeba také soutěžíme. Chcete-li se 
zapojit do komunity milovníků vozů s třícípou hvěz-
dou, najdete nás na adrese: www.facebook.com/
mercedes.hoffmann.zizak.





Součástí akční nabídky „Odemykáme jaro“ je kon-
trola brzd, stavu pneumatik, osvětlení a případně 
seřízení předních světel, dále kontrola čelního 
skla, kde by mohly být škrábance, vlásečnice, 
o něž se pak tříští světlo z protijedoucích vozidel, 
ověření funkčnosti topení a hlavně klimatizace, 
kontrola akumulátoru, provozních kapalin, pod-
vozku, diagnostika motoru. To vše za 600 korun 
včetně DPH. 

Spolu s kontrolou vozu je ideální provést také 
dezinfekci klimatizace a interiéru. „Máme nové 
zařízení, které dokáže dezinfikovat jak klimatizaci, 
tak i interiér. Čistění interiéru přitom probíhá na 

Během zimy, byť ani letos nebyla nijak výrazná, dostávají automobily pořádně zabrat. Je tudíž na místě nechat je po 
náročnějším zimním provozu zkontrolovat. Společnost Ho mann & Žižák se proto jak v Brandýse nad Labem, 

tak v Liberci rozhodla zopakovat loňskou úspěšnou akci „Odemykáme jaro“. Kromě zevrubné prohlídky vozu si mohou 
klienti navíc nechat důkladně vyčistit klimatizaci a interiér. 

OZÓNOVÉ ČISTĚNÍ 
OZDRAVÍ INTERIÉR VOZU
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principu ozónu, což je v současnosti nejúčinnější 
dostupná dezinfekce. Nic  účinnějšího než ozónové 
čistění neexistuje, protože tímto způsobem doká-
žeme uvnitř vozu  zahubit plísně, roztoče či různé 
bakterie,“ líčí Pavel Preclík, vedoucí servisu provo-
zovny Praha-východ.

Je to důležité, neboť mikroorganismy se dostá-
vají do čalounění při běžném používání vozidla 
například ze zbytků jídla, lidské kůže, srsti zvířat 
apod. Ale třeba také z nevyčištěné klimatizace. 
„Pokud klienti chtějí mít jistotu, že jezdí v čistém 
a zdravém autě, doporučuji jim přijet na ozónové 
čistění,“ říká Pavel Preclík. 

Pick-up je pro klienty jednodušší
Další novinkou servisu v Brandýse nad Labem je 
vylepšení služby pick-up. „Vyčlenili jsme vozidlo 
a přijali nového zaměstnance speciálně pro pick-
-up. Díky tomu jsme flexibilnější a především pro 
zákazníky je nyní celá služba jednodušší. V přípa-
dě, že má zákazník o službu pick-up zájem, je po 
převzetí svého vozidla do servisu předán ‚pikapis-
tovi‘, který se postará o jeho odvoz a je s ním na-
dále v kontaktu. Zákazník pak nemusí při žádosti 
o návrat do servisu naslepo volat technikům, ale 
kontaktuje určeného zaměstnance , který se o něj 
plně postará,“ uvádí Pavel Preclík. 

Pavel Preclík, vedoucí servisu
Praha-východ
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Špičkové vybavení servisu 
obohatila poslední generace stroje 
na přezouvání pneumatik.

Takzvaný „pikapista“ ví, kdy přijede zákazník, který si službu objednal, a do-
káže vše zařídit a hlavně připravit. Zajistí odvoz či náhradní auto, vše přitom 
naplánuje tak, aby zákazníci nemuseli čekat na volného technika. Pokud po-
třebují odjet, aby stihli například jednání v Praze, není to problém. Díky vy-
členěnému autu také vědí, jaký vůz pro ně přijede a vyzvedne je. „Zákazníci 
provedené změny oceňují, přicházejí nám pochvalné reference,“ konstatuje 
vedoucí servisu. 

Součástí servisní nabídky společnosti Hoffmann & Žižák zůstávají i další 
výhodné služby, na které si klienti rychle zvykli – například paketové ceny za-
hrnující práci i originální materiál na vybrané servisní úkony nebo tzv. Flexi-

servis pro starší vozidla značky Mercedes-Benz, kdy o slevě na práci a materiál 
rozhoduje stáří vozidla.

„Velmi zajímavou nabídkou, jak si zpestřit čekání v servisu, je služba Golf+,“ 
pokračuje Pavel Preclík. „Servisní pracovníci převezmou váš vůz, a zatímco 
o něj bude postaráno, zavezeme vás do golfového resortu Mstětice, kde si 
zdarma obejdete svoji oblíbenou devítku nebo potrénujete na drivingu. Záro-
veň můžete využít 10% slevy v golfové restauraci, kde vás čeká gastronomický 
zážitek z dílny šéfkuchaře Romana Pauluse.“

Nový stroj na přezouvání pneumatik
Pavel Preclík pak zmiňuje i další velice přínosnou servisní novinku. „Pořídili jsme 
do servisu poslední generaci stroje na přezouvání pneumatik, který umožňuje 
mnohem šetrnější zacházení nejen s pneumatikami, ale i disky kol. Díky spe- 
ciálnímu centrálnímu upínání nemůže dojít k poškození disku a nový systém me-
chanického ramene prakticky nedovoluje, aby došlo k poškození či nadměrnému 
opotřebení patek pneumatik. Zákazníci tak nemusí mít o svá kola při přezouvání 
strach,“ zdůrazňuje. A dodává, že Hoffmann & Žižák zároveň  obměnil vozový park 
v rámci nabídky Mercedes-Benz Mobilo, která umožňuje být klientům perma-
nentně mobilní – tedy i v případě, že jejich vůz skončí v servisu.  



Jak to tedy vyřešit, aby byly zachovány nádherné 
zaoblené linie sedanu CLA a současně auto nabídlo 
více prostoru pro cestující a hlavně jejich zavazadla? 
Na vyřešení této otázky přišli u Mercedesu již před 
pár roky, když vymysleli model CLA Shooting Brake. 
Spojoval sportovní karoserii klasického kupé se zad-
ním výklopným víkem a hlavně se zvětšeným zava-
zadlovým prostorem. 

Variabilní zavazadlový prostor
A právě o zavazadelník se budeme zajímat prioritně. 
Při pohledu na nádherně zaoblenou záď budete mož-
ná na pochybách, jestli skutečně zavazadlový prostor 
bude velikostně vyhovovat.  Základní objem se pohy-
buje od 495 až 595 litrů. Jak je to možné? Jednoduše, 
opěradla zadních sedadel lze podle libosti polohovat.

Pravda, vzhledem k prioritě designu je pod víkem 
otevíratelným do výšky trochu užší vstup, ale na 
druhou stranu – když povezete něco většího, třeba 
jízdní kolo, stačí zadní sedadla sklopit úplně a k dis-
pozici je prostor o objemu 1 400 litrů, přičemž jeho 
šířka je 1 328 mm.

MERCEDES -BENZ 
CLA SHOOTING BRAKE

text faja
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Zadní sedadla 
Když už postupujeme odzadu, tak jsou na řadě zad-
ní sedadla. Jsou profilovaná primárně na dva cestu-
jící, ale v případě potřeby se sem tři dospělí vejdou 
bez problémů. Co se týče prostoru nad hlavou, ne-
musí se nikdo uskromňovat, a to by člověk při po-
hledu zvenku na klesající střechu opravdu nečekal. 
Tento prostor na zadních sedadlech je totiž o 4 cm 
větší než ve čtyřdveřovém modelu CLA, konkrétně 

Když Mercedes přišel s nádherně tvarovaným CLA, bylo jasné, že nezůstane pouze u toho. 
Naskýtá se myšlenka, co mu dát na záda „batoh“ a udělat z něj kombík? No, dovolte!?

je výška stropu nad sedákem 94,7 cm. Tím se také 
ulehčilo nastupování pro cestující vzadu. Hlavové 
opěrky spolehlivě jistí a zabraňují krční distorzi. 

Co se týče prostoru vpředu, tady není vlastně žád-
ný rozdíl mezi sedanem a novinkou. Pohodlná seda-
dla, přehledný panel přístrojů či nádherně čitelný 
displej, který s vámi samozřejmě komunikuje ve 
většině světových jazyků, včetně češtiny. 

Smyslná čistota linií
Design je nejen krásný, ale i funkční. „Nový CLA 
Shooting Brake moderním způsobem ztělesňuje 
smyslnou čistotu tvarů a dokonale spojuje emoce 
kupé s inteligencí vozu Shooting Brake,“ podotýká 
Gorden Wagener, šéfdesignér společnosti Daimler 
AG. „Design našeho modelu CLA Shooting Brake je 
velmi progresivní a nezaměnitelný,“ doplňuje. Jeho 
funkčnost se projevuje konkrétně velmi propraco-
vanou aerodynamikou. To dokazuje vynikající sou-
činitel aerodynamického odporu cx 0,26. V praxi 
to poznáte vedle nízké spotřeby paliva také tím, že 
jízda v autě je i při vyšších rychlostech velmi tichá, 
neboť neruší obtékající vzduch. 

Vznětové i zážehové čtyřválce
CLA Shooting Brake vychází ze sedanu, a tak je lo-
gické, že bude mít k dispozici stejné spektrum po-
honných jednotek. Co se týče zážehových agregátů, 
jedná se ve všech případech o čtyřválce. Základem 
je dvojice s objemem 1,6 l s výkony  90, respektive 
115 kW, s maximálním točivým momentem 200 Nm 
a 250 Nm. Další, tentokrát dvoulitrový motor dosa-
huje výkonu 155 kW a maximálního točivého mo-
mentu 350 Nm.

Jak je u automobilky zvykem, neschází vysoko-
výkonná verze AMG. Ta má výkon 265 kW a točivý 
moment 450 Nm. S tímto agregátem je Mercedes-
-Benz CLA 45 AMG Shooting Brake  jedním z nej-
rychlejších kompaktů vůbec. Akceleruje z nuly na 
sto km/h za 4,7 s a 250 km/h dosáhne bez problé-
mů. Dodejme, že má pohon všech kol a hodně dy-
namický až ostrý vzhled.

Milovníky úspornosti při současném zachování 
dynamiky určitě zaujmou vznětové motory.  Jedná 
se opět o čtyřválcové agregáty o objemu 2,1 l. Slabší 
s výkonem 100 kW s točivým momentem 300 Nm, 
kombinovaná spotřeba činí 4,1 l/100 km. Silnější mo-
tor má při stejném objemu výkon 130 kW, maximální 
točivý moment 350 Nm a spotřebu 4 l/100 km.  
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BUDOUCNOST ZAČALA DNES!

Díky propojení chytrého telefonu s automobilem ři-
dič získá množství služeb, produktů i nabídek, které 
na cestách může potřebovat. Značka Mercedes-Benz 
si je vědoma důležitosti tohoto spojení se světem, 
které řidič i posádka vozu na silnicích vyžadují, a tak 
přichází s balíčkem inovativních online služeb, jež 
dovolují z vozu řešit takřka jakoukoli situaci, ať už 
jde o pomoc v nesnázích, dosažení potřebných in-
formací, anebo jen o zábavu či komunikaci. V mnoha 
případech už automobil dokonce umí některé pro-
blémy řešit sám bez asistence řidiče a jeho mobilní-
ho telefonu. Exkluzivní nabídka Mercedes me je tak 
komplexní službou poskytující jakékoli informace 
kdykoli a kdekoli.

Online vždy a všude
Propojení řidiče s automobilem bylo donedávna 
možné pouze díky ovládacím prvkům vozidla. Mocný 
nástup mobilních či online technologií a především 
chytrých telefonů s nespočtem jejich aplikací však 
možnosti kontroly i ovládání vozu na dálku povýšil 
na zcela novou úroveň. Stejně jako v jiných oblastech 
automobilových technologií i zde je Mercedes-Benz 
průkopníkem i lídrem. 

Základem služby Mercedes Connect me je online 
spojení vozidla s okolním světem tak, aby v případě 
diagnostiky, potřeby servisu, poruchy anebo nehody 
samo zprostředkovalo konkrétní spojení a ušetřilo ři-
diči čas i námahu. Služba Mercedes Connect me však 
pokrývá i komunikaci řidiče s vozidlem zvenčí za po-
moci smartphonu. Kdekoli tak prostřednictvím mo-
bilního telefonu zjistíte potřebné informace o svém 
vozidle, najdete zaparkované auto, určíte jeho geo-
grafickou polohu, změříte množství paliva v nádrži 
anebo míru nabití. 

Součástí služby Mercedes Connect me je i okamži-
té zprostředkování důležitých dopravních informací, 
jejichž poskytovateli jsou navíc sami řidiči, tudíž 
jsou nejenom aktuální, ale také filtrovány tak, aby 
byly pro konkrétní cestu relevantní.

Uživatelé smartphonů si zvykli na spoustu apli-
kací, které mají okamžitě při ruce – Mercedes 
Connect me je o ně nepřipraví ani za volantem 
vozu. Ještě komfortněji a intuitivněji než na dis-
pleji mobilu tak řidiči anebo spolucestující mají 
k dispozici své oblíbené sociální sítě, internetová 
rádia, služby internetových vyhledávačů či další 
informace.

Vítejte ve světě mobility
Exkluzivní nabídka Mercedes me zahrnuje také další 
služby, které uživatelé ocení v případě, že necestují 
vlastním vozem. Zaručena je tak nejen jejich mobili-
ta a komfort při cestování, ale také snadnost a intui-  
tivnost vybavení. S nabídkou move me si zákazníci 
mohou například pronajmout vozy smart fortwo 
a zaplatit pouze za jejich nájem. Náklady na palivo, 
parkování či pojištění jsou součástí ceny pronájmu, 
tudíž zákazník nejen ušetří, ale díky cestování v eko-
nomickém i ekologickém smartu navíc napomůže 
k ochraně životního prostředí. 

Za pomoci smartphonové aplikace je rovněž možný 
pronájem Mercedesů třídy B, služba Mercedes-Benz 
Rent zase umožňuje pronájem jakéhokoli Mercede-
su pro soukromé i firemní potřeby. Zákazník si na-
příklad může objednat limuzínu i s řidičem, online 
rezervovat taxi či v případě potřeby cestovat v kom-
fortních autobusech na více než 2 500 linkách po celé 
Evropě. 

V době vzniku tohoto článku jsou některé služby 
z nabídky Mercedes me na území České republiky 
nedostupné. Konkrétní informace je možné získat 
v autosalonech Hoffmann & Žižák.  

Spojení člověka s autem nikdy nebylo tak úzké a důvěrné jako právě nyní se službou Mercedes me.

text res
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Nová sezóna formule 1 už odstartovala a po prvních šesti závodech je zřejmé, že pořádky z loňského ročníku se 
jen tak měnit nebudou. Zkrátka – stáj Mercedes bude opět dominovat. Loni ovládli jezdci německého týmu šestnáct 
z devatenácti závodů, kvalifikaci nevyhráli jen jedinkrát. Z titulu se radoval Lewis Hamilton před týmovým kolegou 

Nicem Rosbergem. A stejný scénář si malují fanoušci i pro letošek. 

MERCEDES LETOS 
VE FORMULI 1 ZASE ŘÁDÍ

Lewis Hamilton:
„Jsem připraven na 
vše - i na bitvy s Nicem 
Rosbergem. Takovými 
souboji všichni 
závodníci žijí.“

„Ferrari bylo v posledních závodech velmi konku-
renceschopné,“ potvrdil Hamilton. A dodal, že za 
svého největšího konkurenta považuje kromě par-
ťáka Rosberga také Vettela, který se u Ferrari rychle 
rozkoukal. 

Vettel po přestupu na titul nemyslí
Nicméně samotný Vettel na titul nemyslí. Zatím. 
„Myslím, že můžeme být spokojení s tím, jak na 
tom v současnosti jsme. Naše síla je určitě velkým 
překvapením pro každého,“ prohlásil německý 
pilot. „Budeme se i nadále každý závodní víkend 
snažit dostat Mercedes pod tlak, ovšem musíme 

Úvodních šest podniků to potvrzuje. První místo 
si ve třech závodech pro sebe zamluvil Hamilton, 
dvakrát kraloval Rosberg a jen jednou se na nejvyšší 
příčku propracoval Sebastian Vettel. Hamilton díky 
tomu vede pořadí jezdců před Rosbergem. Zatím to 
tedy nevypadá na velkou tahanici s piloty Ferrari – 
Vettelem a Kimi Räikönenem. Právě italská stáj je 
zatím Mercedesu nejblíže, bylo by ale hodně odváž-
né tvrdit, že by mohla německé značce vyfouknout 
týmový titul. A vědí to i v Itálii. 

zůstat nohama na zemi. Nejsme favorité,“ podotkl 
Vettel. 

Právě Vettelův přestup do Ferrari byl jedním z vel-
kých témat před startem ročníku. Čtyřnásobný šam-
pion formule 1 opustil po dlouhých letech Red Bull, 
kde dosáhl svých největších úspěchů, a zamířil do 
Itálie místo Fernanda Alonsa, který se zase vrátil do 
McLarenu. Navzdory tomu, jak velká jména měnila 
„dresy“, jde v obou případech jen o vedlejší zápletku 
letošního seriálu mistrovství světa. Do souboje o ti-
tul se nejspíš ani jeden nepřimotá. 

Mercedes je opravdu o světelné roky dále, což 
houfně před sezónou i při jejím startu přiznávali 
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zástupci konkurenčních týmů. „Budou stále vpředu, 
na tom se nic nemění,“ řekl trochu odevzdaně tře-
ba i majitel Red Bullu Dietrich Mateschitz. „Už jen 
dohnat Mercedes by bylo úspěchem,“ naznačil pak 
o poznání skromnější cíle místo honby za titulem. 

Sebevědomý Hamilton
A Hamilton své sebevědomí neskrýval vůbec. „Bude 
to určitě zajímavá sezóna,“ usmíval se při rozhovo-
ru pro oficiální stránky formule 1. „Pro všechny bude 
těžké dohnat to, co máme k dispozici my. Znám náš 
tým a vím, jak úžasní dokážeme být. Možná je to 
těžko uvěřitelné, ale i po loňské dominantní sezóně 
můžeme být ještě silnější. Dobře víme, v čem se ješ-
tě můžeme zlepšit.“

To bylo varování před tím, co přijde. A co také při-
šlo. Hamilton letos ještě neopustil stupně vítězů, 
stejně jako Rosberg. Před týmovým kolegou má Ha-
milton navrch o jeden triumf. A když má Hamilton 
sebevědomí na rozdávání a k ruce skvělou techniku, 
je téměř nemožné ho porazit. To se ukázalo už loni, 
kdy vyhrál šest z posledních sedmi závodů a doko-
nale rozmetal jakoukoli diskuzi o tom, komu bude 
patřit mistrovský titul. Získal druhou korunu pro 
krále pilotů a letos útočí na zlatý hattrick. 

„Nebráním se tomu, aby o první místo bojovalo 
více jezdců, závody by byly zábavnější,“ řekl. Jenže 
sám dobře ví, že pilotů, kteří se mu mohou dostat 
na kobylku, je méně než šafránu. „Jsem připraven na 
vše – i na bitvy s Nicem Rosbergem. Takovými sou-
boji všichni závodníci žijí,“ doplnil Hamilton, který 
loni svého kolegu porazil o 67 bodů. Odmítl přitom, 
že by jeho tým sáhl k týmové režii, v níž by ho před 
Rosbergem upřednostnil. 

Red Bull volá po vyrovnání závodů
Náskok Mercedesu před zbylými týmy ve formuli 1 
samozřejmě konkurenci dlouhodobě dráždí. Nedáv-
no se proto ozval Christian Horner z Red Bullu. Pro-
hlásil, že mezinárodní automobilová federace FIA by 
měla zasáhnout a změnit pravidla, aby se do závodů 
vrátilo drama. 

„Mercedes má dobrý vůz, fantastický motor a dva 
velmi dobré jezdce. Odvedli opravdu skvělou práci,“ 
řekl šéf Red Bullu, „ale je to opravdu zdravé? Když 
jsme vyhrávali my, Williams nebo třeba McLaren, 
FIA našla cestu, jak v rámci pravidel závody vyrov-
nat. A měla by se na to podívat i teď.“

V Mercedesu pochopitelně nad podobnými úvaha-
mi jen kroutí hlavou. „Samozřejmě že se každý snaží 
odvést ten nejlepší možný výkon. Když přijdete do 
formule 1, snažíte se porazit každého. Nelze přece 
brečet po prvním závodě sezóny, že je někdo dále, 
a žádat vyrovnání. To v minulosti nebývalo,“ zaznělo 
z úst bosse Mercedesu Toto Wolffa. A FIA jeho názor 
sdílí, žádné kroky podnikat nehodlá. 

Mercedes místo toho udělal jiný. A mnohem 
sympatičtější. Na tiskové konferenci po Velké ceně 
Austrálie pozval Nico Rosberg svého konkurenta 
Sebastiana Vettela do „garáže“ Mercedesu. Vettel to 

považoval jen za dobrý žert, ale Rosberg to myslel 
opravdu vážně. 

„Byl bych rád, kdyby Ferrari stáhlo ztrátu, tak jsem 
ho pozval, aby viděl, co děláme. Silné Ferrari pomů-
že celému seriálu. Sebastiane, přijď před závodem 
v Malajsii na naše setkání s inženýry. A nezapomeň 
si dělat poznámky,“ zopakoval s úsměvem velkorysé 
gesto pilot německé stáje. 

Byť Vettel odmítl, což se dalo čekat, asi nejlépe 
to vypovídá o sebevědomí Mercedesu a jeho pilo-
tů. Nebojí se ani čerta, natož Ferrari. Tahle sezóna 
bude pro fanoušky německé stáje zkrátka zase vý-
živná.  

KALENDÁŘ 
ZÁVODŮ 2015

Kanada Montreal  7. června
Rakousko Red Bull Ring  21. června
Velká Británie Silverstone  5. července
Maďarsko Hungaroring  26. července
Belgie Spa-Francorchamps  23. srpna
Itálie Monza  6. září
Singapur Marina Bay  20. září
Japonsko Suzuka  27. září
Rusko Soči  11. října
USA Austin  25. října
Mexiko Hermanos Rodríguez  1. listopadu
Brazílie Interlagos  15. listopadu
Abú Zabí Yas Marina  29. listopadu

VÍCE NEŽ ROK OD 
SCHUMIHO NEHODY, 
ŽÁDNÉ NOVÉ ZPRÁVY

Těsně před loňským silvestrem tomu byl rok, co se 
na lyžích vážně zranil sedminásobný šampion F1 
Michael Schumacher, který v závěru kariéry bojoval 
i v barvách Mercedesu. Bohužel, věrohodných zpráv 
o jeho zdravotním stavu moc není, stále se rojí spíše 
spekulace – některé optimistické, jiné spíše katas-
trofické.

Podle někdejšího pilota F1 Phillipa Streiffa je Schu-
mi upoutaný na invalidní vozík, má problémy s pa-
mětí i řečí, nemůže mluvit. Schumacherova mluvčí 
Sabine Kehmová nicméně tato tvrzení popírá. Ov-
šem sama s podrobnějšími informacemi nepřišla. 
„Dělá pokroky, čeká ho ještě těžká a dlouhá cesta,“ 
sdělila loni v listopadu. Nezbývá tak než doufat, že 
se šampion znovu naplno vrátí do života. 
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OČEKÁVANÉ APPLE WATCH 
JSOU KONEČNĚ TADY

text mak

Dlouho se o nich spekulovalo, dlouho se na ně čekalo. 
Na začátku března  Apple konečně předvedl své chyt-
ré hodinky – Apple Watch. V obchodech s nakousnu-
tým jablkem v logu se hodinky objevily o měsíc a půl 
později, 24. dubna. Do první vlny však bylo zařazeno 
jen několik zemí bez České republiky. Češi si tak bo-
hužel budou muset ještě chvíli počkat, nebo si hodin-
ky pořídit v cizině – nejblíže v Německu.

Nejlevnější Apple Watch stojí v menší velikosti 
v přepočtu necelých 11 tisíc korun, větší „pánská“ ve-
likost je za zhruba 12 tisíc korun. Kromě toho Apple 
nabídne i dražší řadu s pouzdrem z ušlechtilé oceli, 
jejíž cena začíná na 14 tisících korunách. Apple Watch 
však budou k mání i v luxusní edici z 18karátového 
zlata – v takovém případě budou nejlevnější kousky 
za zhruba 300 tisíc korun, s nejlepší možnou výbavou 
se cena vyšplhá dokonce přes půl milionu korun.

Propojení s iPhonem
Samozřejmostí bude propojení hodinek s iPhony, 
ovšem jen s novějšími modely 5, 5c, 5s, 6 a 6 Plus. Je-
jich majitelé si budou muset aktualizovat operační 
systém v telefonu na verzi 8.2, která umožní ovládání 
aplikace s nastavováním řady parametrů hodinek, 
v první řadě vzhledu ciferníku. 
Hodinky se po propojení budou chovat jako druhý 
displej iPhonu, budou zobrazovat upozornění na 
textovky, volání a další notifikace. Jejich prostřednic-
tvím bude možné diktovat zprávy či si třeba zazna-
menávat zvukové poznámky. Apple prý také umožní 
nové formy komunikace mezi uživateli jeho hodinek. 
Pro nové mobilní zařízení od Applu už vývojáři po ce-
lém světě pilně chystají nové aplikace, firma přitom 
už některé z nich předvedla – jsou mezi nimi napří-
klad Shazam, Uber nebo Instagram. 

V roli osobního kouče
Chytré hodinky všech značek suplují především roli 
osobního kouče při různých pohybových aktivitách. 
Apple Watch nejsou výjimkou. Na jejich zadní straně 
je proto umístěn monitor tepu, jenž zaznamenává 
srdeční aktivitu uživatele během dne a předává data 
do aplikace Health. Akcelerometr zase monitoruje 
aktivitu podobně jako nejrůznější fitness náramky, 
a pokud se mu zdá, že už jste se dlouho nehýbali, při-
pomene vám to. 
Sportovní funkce podle Applu vůbec patří mezi ty 
nejdůležitější. Jak řekl šéf firmy Tim Cook: „Cílem bylo 
vytvořit nejen krásný předmět, ale zároveň jedny 
z nejlepších hodinek, které kdy vznikly. Je to revoluč-
ní cesta, jak se propojit s ostatními, a zároveň vyni-
kající společník pro zdraví a fitness.“ Zdá se, že se to 
podařilo.  
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NOVÝ MACBOOK PŘIPOMÍNÁ IPAD S KLÁVESNICÍ

Po odhalení dlouho očekávaných hodinek ukázal Apple světu i nový MacBook. Poněkud utajené překvapení 
potěšilo milovníky iPadů. Právě „jablíčkovému“ tabletu se další generace populárního notebooku hodně podo-
bá. Podobná je hmotnost i výbava, k tomu má MacBook nový typ klávesnice a touchpadu. 

MacBook je velmi tenký, dokonce tenčí než model Air. Má příjemné, kompaktní rozměry – dvanáctipalcová 
úhlopříčka (něco málo přes 30 centimetrů) je pro práci v terénu dostatečná, váha stlačená pod jeden kilogram 
také potěší. Výdrž baterie činí devět hodin i se zapnutou Wi-Fi. 

MacBook boduje rovněž vysokým rozlišením displeje. Na druhou stranu drobné problémy může působit 
fakt, že notebook má jen dva konektory – jeden určený pro sluchátka, druhý s oboustranným USB-C pak slouží 
jak k napájení, tak i k připojení příslušenství (ovšem je k tomu potřeba mít adaptéry). Nicméně nedostatek 
výstupů nemusí být v současnosti problém, neboť většina zařízení v kancelářích i domácnostech může být 
propojena bezdrátově či prostřednictvím Bluetooth. 

Filozofie nového MacBooku je patrná na první pohled – oslovuje uživatele iPadů, kterým nabízí kvalitní klá-
vesnici. Jen budou muset oželet dotykový displej. Právě klávesnici ale Apple vylepšil, když pod klávesy dodal 
nový mechanismus umožňující pohodlnější psaní. Inovoval také touchpad, který nově umí rozpoznat inten-
zitu tlaku. 

A jaká „střeva“ můžete u MacBooku očekávat? Operační paměť má 8 GB, pro data je u základního modelu za 
necelých 40 tisíc korun vyhrazeno 256 GB na rychlém SSD disku. O osm tisíc korun dražší model má o poznání 
rychlejší procesor a dvojnásobný prostor pro data. 

SAMSUNG ZAHÁJIL 
ÚTOK NA APPLE 
S MODELY S6 A S6 EDGE

Zbraní, která by měla jihokorejskému Samsungu 
pomoci opět na první pozici mezi výrobci chytrých 
telefonů, jsou zbrusu nové modely S6 a S6 Edge. Oba 
mají shodnou výbavu, liší se od sebe po stranách za-
hnutým displejem ve verzi Edge. O „es-šestku“ je mezi 
zákazníky po celém světě velký zájem, od poloviny 
dubna je k mání i v Česku. 

Oba nové Samsungy mají velkou porci stylu a půso-
bí luxusním dojmem. Zaoblený Edge má ale přece jen 
o něco větší charisma. Jedná se o krásný přístroj, za 
což si ovšem výrobce nechá pořádně zaplatit. Základ-
ní S6 stojí necelých dvacet tisíc korun, model Edge je 
ještě o čtyři tisícovky dražší. 

Design je sice úchvatný, ale také hardwarově jsou 
tyto kousky povedené. Především displej je skvělý, 
u modelu S6 Edge se vše zobrazuje přes oba okraje 
obrazovky. Také fotoaparát je u obou modelů výbor-
ný, nabízí rozlišení 16 megapixelů a optiku s vysokou 
světelností či stabilizací obrazu. A to je navíc ještě 
k mání povedená čelní kamera s rozlišením 5 mega-
pixelů a stejnou světelností jako hlavní fotoaparát. 

Kromě vysokého výkonu potěší i rychlé nabíjení. 
Za deset minut lze mobil nabít tak, aby vydržel další 
čtyři hodiny „naživu“. S6 je navíc možné dobíjet i bez-
drátově. 

Modely jsou k dispozici s pevnou baterií a bez slotu 
pro paměťové karty – pečlivě tak zvažte, kolik vnitřní 
paměti zvolíte: můžete vybírat mezi verzemi s 32, 64 
nebo 128 GB.  



Ve společnosti Hoffmann & Žižák mají poradenství, 
přípravu nabídek a smluv o financování a pojištění 
vozů na starosti dvě dámy ze společnosti Merce-
des-Benz Financial Services, která se v současnosti 
řadí mezi sedmičku největších leasingových spo-
lečností v České republice. Iva Blahutová a Andrea 
Zelenková jsou připraveny jak soukromým, tak 
i firemním zákazníkům představit široké portfolio 
finančních či pojistných produktů, jejichž cílem je 
zohlednění především individuálních potřeb zá-
kazníka, každému doporučit řešení šité na míru 
a zvolený finanční či pojistný produkt s nimi také 
na místě kompletně vybavit.

Jde to operativně
Zatímco zájemci o koupi nového vozu mají z minu-
losti zažité, že cesta k němu vede také prostřednic-
tvím úvěru nebo leasingu, v poslední době zažívá 
velký nástup především operativní leasing. Ten byl 

Služby zákazníkům zahrnují nejenom prodej a servis vozů, ale také širokou nabídku finančních služeb, které souvisejí s pořízením 
a provozem vozidla. Některé jsou již zavedené, jiné získávají pomalu navrch.

HVĚZDA JMÉNEM 
OPERATIVNÍ LEASING

text res
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donedávna využíván především firemní klientelou, 
nárůst zájmu však nyní nastává i ze strany soukro-
mých zákazníků. 

Přestože v segmentu osobních vozidel má úvěr 
i nadále hlavní slovo, odhaduje se, že operativní 
leasing bude hrát stále větší úlohu. Už nyní exis-
tují dealeři Mercedes-Benz, kteří s touto službou 
dlouhodobě pracují – podíl operativního leasingu 
u nich už nyní dosahuje 50 % prodejů nových osob-
ních aut! „Zákazníci oceňují především dostupnost 
konkrétního vozidla,“ představuje výhody opera-
tivního leasingu pro retailové zákazníky Iva Blahu-
tová. „Díky nízké splátce a zpravidla nulové akon-
taci se zákazníkům otevírají možnosti zvolit si 
model vozu a jeho výbavu tak, aby lépe odpovídaly 
jejich skutečným potřebám a přáním. To samozřej-
mě platí nejen pro naše již zavedené zákazníky, 
ale i pro ty nové, kteří si s operativním leasingem 
díky dostupné splátce mohou dovolit vůz prémio-  
vé značky, tedy Mercedes-Benz. Další výraznou vý-
hodou je pohodlí a provoz bez starostí. Součástí 
smlouvy o operativním leasingu mohou být kromě 
pojištění také servisní služby, které také zajišťuje 
naše společnost. A na konci smlouvy zákazník vůz 
jednoduše vymění za nový a nemusí řešit prodej 
použitého vozu,“ doplňuje.

Co, jak a pro koho?
Přestože se dá operativní leasing ušít na míru kaž- 
dému zákazníkovi, ať už zvolí vůz jakékoli třídy, 
i tato finanční služba má už nyní svoje favority. Jaké 
vozy si tedy zákazníci na operativní leasing poři-
zují nejčastěji? „Největší zájem je o třídy B a GLA, 
které jsou spolu se třídou A nejdostupnějšími mo-
dely Mercedes-Benz,“ vysvětluje Andrea Zelenková. 
„V součtu tyto třídy představují téměř 60 % všech 
prodaných nových osobních vozů financovaných 
prostřednictvím operativního leasingu. Zákazníci 
mají v drtivé většině zájem o vozy s dieselovými 
motory (95 %), a to zejména z důvodu výborného 
poměru cena/výkon, který má velmi příznivý vliv 
na zůstatkovou hodnotu vozu,“ doplňuje. 

Jak vlastně vypadá takový zákazník, přibližuje 
Iva Blahutová: „V segmentu soukromých osob lze 
zákazníky rozdělit do dvou skupin. V první jsou ti, 
kterým operativní leasing prostřednictvím nízké 
splátky otevírá prostor k pořízení vozu, který by byl 
jinak nedostupný. Ve druhé skupině jsou pak zákaz-
níci, kteří preferují rychlejší obměnu vozu a chtě-
jí si zachovat finanční flexibilitu. Pro zákazníky 

z obou skupin pak platí, že chtějí jezdit bez starostí 
o servis, o pneumatiky či následný prodej použitého 
vozu. Tito zákazníci už také pochopili, že není důle-
žité vůz vlastnit, ale pouze užívat tak, jak potřebují, 
a tím se pro ně stávají dostupné i modely vyšších 
tříd anebo s vyšším stupněm výbavy.“ 

Výhoda pro všechny
Na rozdíl od konkurence se nabídka operativního 
leasingu od Mercedes-Benz Financial Services ne-
omezuje jen na některé modely či stupně výbavy, 
ale vztahuje se na celou modelovou řadu ve všech 
variantách! „Kalkulace operativního leasingu je 
vždy zpracovávána individuálně tak, aby přesně 
odpovídala potřebám a přáním zákazníka,“ vysvět-
luje Andrea Zelenková. „Zároveň nabízí i značnou 
flexibilitu v průběhu smlouvy. Samozřejmostí je 
atraktivní komplexní pojištění a výhodné úrokové 
sazby, které jsou díky úzké spolupráci s importé-
rem u mnoha modelů opravdu výjimečné.“  

Z výhod operativního leasingu však těží také ti 
zákazníci, kteří žádnou smlouvu nepodepsali a jde 
jim o nákup prověřeného ojetého vozu značky 
Mercedes-Benz. Právě taková auta jsou po skon-
čení operativních leasingů nabízena v síti značko-
vých autobazarů CarStore. „Tyto vozy jsou pak pro 
zákazníky velmi zajímavé – po celou dobu trvání 
operativního leasingu byly pravidelně servisová-
ny v autorizovaných servisech, mají zcela jasnou 
historii a odpovídající počet najetých kilometrů,“ 
představuje tyto vozy Iva Blahutová. „Během před-
prodejní přípravy jsou pečlivě zkontrolovány a uve-
deny do bezvadného stavu jak po stránce funkční, 
tak po stránce estetické,“ uzavírá. 

Stále něco nového
Přestože byl donedávna, jak už bylo řečeno výše, 
operativní leasing spojován spíše s nákupem ná-
kladních a užitkových vozidel, společnost Merce-
des-Benz Financial Services by do budoucna ráda 
zvýšila jeho podíl v segmentu osobních vozů. Další 
výhody takové možnosti pro koncové zákazníky 
shrnuje Andrea Zelenková: „Pro tyto zákazníky je 
důležitá dostupnost vozu a souvisejících služeb 
díky nízké splátce a to, že je provoz vozidla bez sta-
rostí a bez rizika vzniku neočekávaných nákladů. 
Neméně důležitá je také rychlá a snadná obměna 
vozového parku.“ 

Iva Blahutová k plánům společnosti Mercedes-
-Benz Financial Services do budoucnosti na závěr 

0% ÚROK 
A SUPERPAKETY

Ve spolupráci s Mercedes-Benz Financial Services 
připravuje společnost Hoffmann & Žižák pravidel-
ně řadu zvýhodněných nabídek, díky nimž mohou 
zákazníci řešit financování nákupu nového osob-
ního vozu ještě o něco výhodněji. V současnosti je 
to především 0% úrok pro třídu E. V rámci této akce 
zákazník neplatí žádný úrok a navíc získá prodlou-
ženou záruku na čtyři roky. Zajímavou nabídkou je 
také akce SuperPaket 2,99 % pro třídy C, CLS, GLK 
a M, v níž je nabízen zvýhodněný úrok a pojištění, 
oboje se sazbou 2,99 %, a rovněž prodloužená záruka 
na čtyři roky. Akce SuperPaket je připravena také pro 
třídy A, B, CLA, GLA, GL a S. 
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dodává: „Naši nabídku budeme samozřejmě při-
způsobovat vývoji trhu a požadavkům zákazníků, 
zároveň ale budeme aktivně nabízet takové pro-
dukty a služby, které na našem trhu zatím nejsou 
nebo na něj teprve začínají pronikat. Základem 
inovace je ještě užší propojení všech služeb souvi-
sejících s provozem vozidla do jednoho celku, což 
v loňském roce zahájil projekt Mercedes me, roz-
víjení služeb Mobility, které spojují služby od car-
sharingu, taxi služby až po veřejnou dopravu, nebo 
využívání nejnovějších technologií při uzavírání 
a správě smluv, které zákazníkům poskytují ještě 
větší flexibilitu a pohodlí.“   

ÚVĚROVÉ FINANCOVÁNÍ 
A FINANČNÍ LEASING

Kromě operativního leasingu nabízí společnost Hoff-  
mann & Žižák také škálu tradičních finančních pro-
duktů pro ty zákazníky, kteří mají zájem o okamžité 
vlastnictví vozidla. Ani vyřízení smluv o úvěrovém 
financování anebo finančním leasingu zpravidla ne-
trvá déle než jeden den, v některých případech je to 
dokonce záležitost minut! Oba způsoby financování 
navíc nabízí mnoho dalších výhod, jako například 
nulovou akontaci, výhodné úroky i pojištění, sníže-
ní měsíční splátky apod. 

Jméno: Iva Blahutová (vlevo)
Pozice: obchodní oddělení MBFS, oblast Čechy II
Pracuje pro MBFS: od roku 2008
Společnost Hoffmann & Žižák zastupuje: 
od roku 2010
Co má ráda na značce Mercedes-Benz? 
Tradici, kvalitu, spolehlivost, bezpečnost.
Co nejraději dělá ve svém volném čase? 
Badminton, tanec, běh, běžky.

Jméno: Andrea Zelenková (vpravo)
Pozice: obchodní oddělení MBFS, oblast Čechy II
Pracuje pro MBFS: od roku 2008
Společnost Hoffmann & Žižák zastupuje: 
od roku 2012
Co má ráda na značce Mercedes-Benz? 
Širokou paletu modelů, design a vůdčí postavení 
v oblasti inovací. 
Co nejraději dělá ve svém volném čase? 
Ráda jej trávím s přáteli a rodinou, cestujeme 
a sportujeme (golf, cyklistika, běžkování).



1. Camping Lido Mappo (Švýcarsko)
Švýcarsko je zemí turismu zaslíbenou. Stejně 

jako má nejlepší lyžování, nejlepší hodinky i sýry, 
nabízí tahle země i nejlepší kempy v Evropě. Pě-
tihvězdičkový Campeggio Lido Mappo, jak už jeho 
název napovídá, se nachází v italsky mluvící  části 
země a rozkládá se přímo na břehu nádherného je-
zera Maggiore. To je navíc obklopeno kulisami ze-
lených pahorků i středozemních měst tolik typic-
kých pro nejjižnější švýcarský kanton Ticino. Kemp 
Lido Mappo je ideálním místem odpočinku přede-
vším pro rodiny s dětmi, neboť tu lze najít takřka 
všechny čekané i nečekané atrakce, jako například 
bambusový les, dětské písečné brouzdaliště či 
mnoho animačních programů. Cyklisté i s dětmi 
ocení blízkost příjemné rodinné cyklistické stezky 
vedoucí z Locarna do Bellinzony, na jejíchž zhruba 
dvaceti kilometrech mohou absolvovat prohlídky 
historických památek či se jen cestou vykoupat.

2. Camping Aufenfeld (Rakousko)
Alpy rakouského Zillertalu ležící na východě 

Tyrolska jsou vyhledávanou destinací především 
lyžařů, neboť podmínky ledovce zde dovolují lyžo-
vat po celý rok. Asi třicet kilometrů dlouhé údolí 
Ziller však rozhodně neosiří ani v létě, možná 
právě proto se mu přezdívá „nejživější údolí svě-
ta“. Nedílnou součástí kempu jsou samozřejmě 
horské scenérie, co sem však turisty z celého svě-
ta láká nejvíce, je přívětivost místních obyvatel, 
výborná kuchyně a téměř dokonalá infrastruktura 
k jakékoli aktivitě, jakou si kdo vybere. Se svými 
téměř tisíci kilometry turistických stezek a bez-
mála pěti sty kilometry cyklostezek je Zillertal 
místem snů pro turisty i horské cyklisty. Rakuša-
né samozřejmě myslí i na dostatečné zázemí, tak-
že hlady nebo žízní zde rozhodně nikdo nezemře. 
Kemp nabízí i bydlení v rustikálních dřevěných 

PUTOVÁNÍ PO NEJLEPŠÍCH 
EVROPSKÝCH KEMPECH
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Mercedes-Benz Marco 
Polo a Marco Polo 
ACTIVY jsou správnou 
volbou pro všechny, kteří 
chtějí svět objevovat po své 
ose i po svém.

chatkách či mobilheimech vybavených nejmo-
dernějšími vymoženostmi. Vítány jsou zde přede-
vším rodiny s dětmi.

3. Camping Chateau du Gibanel (Francie)
Kempování ve stínu středověkého hradu 

ležícího na březích řeky Dordogne dovoluje tento 
čtyřhvězdičkový kemp, který se nachází v regionu 
Limousin ve střední Francii zhruba mezi Lyonem 
a Toulouse. Je vyhledávaným místem především 
milovníky aktivní dovolené, neboť seznam aktivit, 
které se zde dají provozovat, je téměř nekonečný. 
Kromě přívrženců kajaků a kánoí, lukostřelců ane-
bo volejbalistů si zde na své přijdou také cyklisté, 
a to jak na horských, tak i na silničních kolech – 
kvůli nadmořské výšce necelých dvě stě metrů 
možná spíše ti druzí jmenovaní. Ubytování „pod 
zámkem“ se odehrává jak v karavanech, mobilhei-
mech, tak i v apartmánech vybavených maximál-
ním dostupným komfortem. Součástí kempu je 
také vyhřívaný bazén anebo dětské hřiště. Kemp 
organizuje jak zábavu pro děti, tak i řízené výlety 

do okolí, za návštěvu stojí především nádherné 
město Argentat, jehož kořeny sahají až do prehis-
torické doby. 

4. Natura Eco Camp (Slovinsko)
Přestože kroky našince vedou převážně 

k moři do Chorvatska, také jeho soused Slovinsko 
má co nabídnout. A co se týče přírodních krás, 
může nabídnout dokonce mnohem více! Kemp 
Natura se nachází několik kilometrů severně od 
Kranjske Gory při hranicích s Rakouskem a Itálií. 
Jeho přídomkem je heslo „zpět k přírodě“ a ekologie 
je zde leitmotivem jak ubytování, tak i ostatních 
služeb. V podstatě se zde bydlí přímo v lese buď 
v „safari“ chatičkách, přímo na stromech, anebo 
ve vlastních stanech či karavanech. Přestože kemp 
působí velmi rurálně, například sociální zaříze-
ní schované rovněž ve dřevě nepostrádá komfort 
srovnatelný s mnoha hotely. Využití solární energie 
či jiných obnovitelných zdrojů je zde samozřej-
mostí; proč se sem však lidé rádi vracejí a hodnotí 
kemp jako nejlepší ve Slovinsku, je především jeho 

Camping Chateau du Gibanel
- řeka Dordogne



43

text res

EVROPA NA DOSAH A JEŠTĚ BLÍŽ 
V nové generaci obytných dodávek Mercedes-Benz Marco Polo a Marco Polo 
ACTIVITY je cestování po nejlepších evropských kempech ještě mnohem kom-
fortnější a bezpečnější, než dosud bylo možné. Model Marco Polo je koncipován 
jako karavan s možností lůžkové úpravy, zatímco verze ACTIVITY jako osobní vůz 
až pro pět osob s lůžkovou úpravou. Obě verze spojuje atraktivní design, bohatá 
výbava, nadprůměrný vnitřní prostor a vynikající jízdní vlastnosti. Mercedes-
-Benz Marco Polo a Marco Polo ACTIVITY jsou správnou volbou pro všechny, kte-
ří chtějí svět objevovat po své ose i po svém. Už jen jejich standardní výbava 
v mnohém převyšuje výbavu ostatních karavanů, další přidanou hodnotou je 
vynikající ergonomie interiéru dovolující pohodlnou jízdu, spaní, vaření i do-
statek úložného prostoru. Jak už je značce Mercedes-Benz vlastní, vybavila i no-
vou generaci svých obytných dodávek nejnovějšími systémy a technologiemi, 
které v této třídě ještě nedávno nebyly zvykem. Cestovatel se tak může vydat za 
poznáním i odpočinkem vyzbrojen spolehlivým, komfortním a bezpečným vozi-
dlem, které je připraveno splnit každý jeho individuální požadavek.

přátelská až rodinná atmosféra, která zde panuje. 
Eco Camp je ideální základnou pro cykloturistiku. 
Okolí Kranjské Gory, Rateče a Mojstrany se pyšní 
těmi nejkrásnějšími slovinskými cyklostezkami, 
a protože vedou po někdejší železniční trati, ne-
chybí jim romantická zákoutí, mosty a výhledy, 
zato se zcela obejdou bez aut.

5. Thermal Camping Sárvár (Maďarsko)
Spojit návštěvu kempu s léčebnými či zá-

žitkovými lázněmi jde jedině v zemi termálním 
pramenům zaslíbené – v Maďarsku. Historické 
lázeňské město Sárvár ležící v západní části země 
nedaleko hranic s Rakouskem je díky svým dvěma 
termálním pramenům, ale také bezpočtem bazé-
nů už dlouhé roky vyhlášeným cílem jak pacientů 
s pohybovými onemocněními, tak i běžných dovo-
lenkových hostů. Čtyřhvězdičkový termální kemp 
v Sárváru leží v samém sousedství lázní, a tak 
hostům dovoluje využít škálu jejich služeb. Nad-
šené z místních vodních atrakcí však budou nej-
více děti, na které tu čekají obří tobogany, bazény 
s umělými vlnami či další atrakce. Návštěvou láz-
ní ale volnočasové možnosti Sárváru zdaleka ne-
končí. Z města vede několik cyklistických stezek 
dovolujících navštívit jak nedaleké přírodní, tak 
i kulturní památky. Oblast je zvlášť lákavá i pro 
příznivce gastroturistiky, neboť nabízí bezpočet 
hospod i hospůdek, jejichž atmosféra i nabídka 
jídla a zvláště vína jsou jedinečné.

Kempy už dnes nejsou takové, jaké si většina z nás pod tímto slovem představí. Journal vás provede po těch 
nejlepších evropských kempech, jejichž kvalita je nejenom srovnatelná s těmi nejlepšími kamennými hotely, ale především 
nabízejí také něco navíc. Ať už s bicykly, nebo bez nich, ale hlavně s vozy Marco Polo a Marco Polo ACTIVITY jsou 
zárukou nezapomenutelné aktivní dovolené. 

6. Hendra Holiday Park (Anglie)
Třebaže se to Jeremymu Clarksonovi, věčné-

mu nepříteli karavaningu, nemusí líbit, i ve Velké 
Británii mají výjimečné kempy. Ten v Newquay 
v hrabství Cornwall je dokonce držitelem mnoha 
ocenění za nejlepší kemp v Británii a tisíce turistů, 
kteří ho ročně navštěvují, mohou snadno dokázat 
proč. Důvodem je, že takřka vše zde je ušito na míru 
právě návštěvníkům, ať už to jsou sama kempin-
ková místa, sociální zařízení, vstřícnost personálu, 
anebo kvalita restaurací či dětské zábavy. Kemp má 

teplou vodu zdarma, dobře zásobený supermarket, 
přehledné cesty, kvalitní osvětlení, recyklační zóny 
a v ceně nabízí množství nejrůznějších aktivit od 
dětských kratochvílí až po noční klub. V dojezdové 
vzdálenosti třeba na kole stojí rozhodně za návště-
vu zoologická zahrada v Newquay, mořské akvá-  
rium Blue Reef anebo parní železnice o rozchodu  
381 milimetrů v údolí Lappa Valley. Tato část Cornwallu 
už je více než sto let jedním z největších turistických 
center Anglie, a tak Britové dobře vědí, jak návštěvní-
kovi z průměrné dovolené udělat jedinečnou.  

Hrabství Cornwall
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ZDENEK BLAŽEK ML.: 
„MERCEDES JE PRO NÁS 
NEPOSTRADATELNÝ!“
Za léta existence na českém trhu si značka mezinárodní a vnitrostátní dopravy BLAŽEK a synové, s. r. o., vybudovala 
renomé a v současné době má jen minimální konkurenci. Návod k tomu je jednoduchý – má dobré jméno, spolehlivé služby, 
nové a kvalitní vozy, rozumné ceny, a proto jsou s ní zákazníci spokojeni a nehledají služby konkurenčních dopravních firem. 
Vědí, co od ní mohou čekat, a mohou si být jisti, že to, co slíbí, také splní. Proč společnost BLAŽEK a synové, s. r. o., není jako
jiné firmy, které jen slibují, se ptáme jednoho z jejích majitelů, Zdenka Blažka mladšího.

„Momentálně 
disponujeme téměř 
70 nákladními vozy 
a z toho je čtyřicet značky 
Mercedes-Benz.“

Jaká je historie vaší společnosti, jak vaše podni-
kání vůbec začalo?
Začali jsme podnikat v roce 1991 s jedním vozem 
značky Avia. Můj otec tehdy pořídil tento vůz, za-
tímco já začal jezdit pro jinou spediční firmu v Čes-
ké Lípě. V tu dobu šlo výhradně o přepravu v rámci 
České republiky, respektive Československa, Slo-
vensko bylo tehdy ještě součástí naší republiky. 
Někdy v roce 1993 nebo 1994 si otec pořídil nový 
vůz značky Avia a poprvé začal jezdit do zahrani-
čí. V roce 1995 se původní Avia prodala a já jsem si 
pořídil vlastní nový vůz a začal jezdit na svoje IČO. 
Přepravní objemy tou dobou byly také převážně 
do zahraničí, postupně se navyšoval i počet vozů. 
V roce 1998 jsme se rozhodli spojit naše dvě firmy, 
a tím vznikla firma BLAŽEK a synové, s. r. o. 

S kolika auty jste tehdy společně začínali?
Začátek našeho společného podnikání byl tehdy 
postaven na pěti malých vozech značky Avia do 
7,5 tuny, postupem času se vozový park navyšo-
val a Avie nahradily vozy značky Iveco. První velký 
kamion jsme si pořídili v roce 2002. Od počátku 
fungování naší společné firmy se specializujeme 
výhradně na mezinárodní přepravu. 

V té dnes existuje velká konkurence. Jaký je váš 
recept na to, aby si zákazníci vybrali vaše služ-
by, a ne konkurenční?
Za léta naší existence jsme si vybudovali okruh fi-
rem, s nimiž blízce spolupracujeme, a tato spolu-
práce vznikla na základě určitých zkušeností s naší 
firmou. Už od samého začátku se snažíme vyjít na-
šim zákazníkům maximálně vstříc, co se týče jejich 
požadavků na konkrétní přepravu, a být všude včas 
podle jejich potřeb. Jsme operativní a vzhledem 
k našemu vozovému parku jsme v případě, když 
nějaké vozidlo vypadne, schopni ho okamžitě na-
hradit jiným. K tomu přispívá i náš servis.

Jak jste vůbec dospěli k tomuto předmětu pod-
nikání?
Servisem nákladních vozidel se naše firma zabý-
vá už od samého počátku působení. Už když jsme 
vlastnili vozy značky Avia, měli jsme malou dílnu 
s jedním mechanikem, který nám tyto vozy opra-
voval. Jak se postupem času naše firma rozrůstala, 
přibývali i mechanici a servis se postupně musel 
přizpůsobit značkám, které byly v provozu. Mo-
mentálně náš servis zvládne veškeré pozáruční 
opravy na všech našich vozech. Disponuje nejmo-
dernější technikou včetně výjezdního servisního 
vozidla a funguje 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. 
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Právě díky tomu, že máme vlastní servis, dokáže-
me rychle reagovat na nenadálé vzniklé poruchy 
během přepravy, a tím eliminujeme případné pro-
blémy spojené s nedodáním zboží na místo určení 
v daném termínu. 

Se servisem starších vozů a s nákupem nových 
úzce souvisejí i emisní limity. Jak jsou dnes v ná-
kladní dopravě důležité a jakou hrají roli při ná-
kupu nákladních vozů?
Emisní limity jsou důležité jednak kvůli ochraně 
životního prostředí, to je v dnešní době docela dů-
ležité hledisko, a také co se týče úlev na mýtném 
za používání dálnic v celé Evropě. Čím lepší emisní 
norma, tím větší úlevy na sazbě za dálnici, alespoň 
tedy mimo Českou republiku. Naše společnost od  
1. ledna 2014 nekupuje jiné vozy než ty s emisní nor-
mou EURO 6. V současné době už 50 procent naše-
ho vozového parku plní tuto normu, zbytek flotily 
plní emisní normy EURO 5 a EEV.

Pamatujete si ještě, kdy jste si pořídili první vůz 
značky Mercedes-Benz?
Pamatuji si to dobře, bylo to v roce 2004. To ještě 
není tak dlouho.

Od jaké společnosti to tehdy bylo?
Náš první Mercedes-Benz pocházel od společnos-
ti Hoffmann & Žižák. Ostatně všechny vozy této 
značky, které naše společnost kdy pořídila, byly od 

SNAŽÍME SE BÝT 
VŠUDE VČAS!

Společnost BLAŽEK a synové, s. r. o., sídlí ve Stružnici 
nedaleko České Lípy. Nabízí zákazníkům své služby 
v oblasti mezinárodní i vnitrostátní dopravy i spe-
dice, zároveň poskytuje servis nákladních vozidel 
a nabízí rovněž skladovací služby. Od počátku její 
existence v roce 1998 jde o ryze český rodinný pod-
nik, v němž jsou dnes otec Zdenek a synové Zdenek 
ml. a Radim jedinými společníky a zároveň jedna-
teli společnosti. Základní filozofií společnosti je co 
největší spokojenost zákazníka a k tomu vede kro-
mě spolehlivosti, serióznosti a dodržování termínů 
dodávek také nízké stáří kamionové flotily a počet 
jejích aut. Se společností Hoffmann & Žižák spolu-
pracuje již jedenáctým rokem a automobily značky 
Mercedes-Benz tvoří základ jejího vozového parku.

této firmy. Rokem 2004 započala naše spolupráce, 
ale proč právě s ní, to už si dnes vážně nepamatuji, 
pravděpodobně nás oslovil jejich prodejce… Ná-
sledně byl u nás ještě mnohokrát, než nás přesvěd-
čil o kvalitách značky. Vyplatilo se! Momentálně 
disponujeme téměř 70 nákladními vozy a z toho 
je čtyřicet značky Mercedes-Benz. Od společnosti 
Hoffmann & Žižák máme tahače a valníky Actros 
a návěsy a přívěsy značky Schmitz. 

Jste tedy se spoluprací s firmou Hoffmann & Ži-
žák spokojeni?
Kupujeme od ní za poslední dobu zhruba osm vozů 
ročně, a tak asi musíme být spokojeni… (směje se) 
Kdyby to tak nebylo, kupujeme něco jiného a ně-
kde jinde. Spokojeni jsme! Samozřejmě všude něco 
skřípe, ale celkově je to v pohodě. Společnost Hoff-
mann & Žižák se o nás jako zákazníky stará velmi 
dobře, a to dokonce i nad rámec obchodu. 

V čem se podle vás vozy Mercedes-Benz liší od 
ostatních nákladních vozů?
To je těžká otázka! Tato značka byla vždy o krok 
vpřed před konkurencí, co se týče techniky, ale zá-
roveň také o dost vpřed, co se týká pořizovací ceny. 
Dost dlouho nám trvalo přijít na to, že ne vždy je 
dobré kupovat levné věci. Než jsme se propracovali 
ke zjištění, že jsou pro nás vozy s hvězdou nepo-
stradatelné i za cenu, že pořizovací náklady jsou 
vyšší než u konkurence, uběhl nějaký čas. Značka 

nám to však vrací, hlavně co se týče spotřeby po-
honných hmot, tam je bezkonkurenčně nejlepší! 
Dále je pro nás důležitá také spolehlivost vozů 
a v neposlední řadě, pokud má auto poruchu, také 
rychlost a kvalita služeb spojených se servisem. 
To vše se pro tuto značku jeví jako plus. Neříkám 
ale, že ostatní značky jsou na tom o moc hůře. Tak 
jako mnoho jiných firem i my máme další značky 
vozů, a to proto, abychom mohli srovnávat a dělat 
závěry.

Značka Mercedes-Benz vybavuje své nákladní 
vozy mnoha bezpečnostními anebo asistenční-
mi systémy známými spíše z vozů osobních. Je 
to také jeden z argumentů, proč se vaše firma 
rozhodla pro tuto značku?
Konkrétně tento důvod to nebyl. I ostatní vybavují 
své vozy systémy, které dokonce začínají být v Ev-
ropské unii povinností pro všechny značky. Mám 
dojem, že v blízké budoucnosti budou muset být 
těmito systémy vybavena všechna nová vozidla 
všech značek. Trend jde neustále dopředu a v sou-
časné době jsou už mnohá nákladní auta daleko 
lépe vybavená než ta osobní.  

Vedoucí prodeje nákladních vozidel 
Drahoslav Gudelj (vlevo) 

předává panu Blažkovi
 dva nové Actrose
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JISTOTA 
S MERCEDESEM: 
DVOULETÁ ZÁRUKA 
NA ZÁNOVNÍ VOZY

Jan Říha
Liberec

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

Největšími stálicemi mezi staršími a zánovními vozy 
Mercedes-Benz jsou klasické „céčko“, kompaktní 
a praktické „béčko“ a nestárnoucí luxusní SUV s ozna-
čením ML. „To jsou fenomény, jasné hity, na něž se 
lidé neustále ptají,“ líčí Jan Říha, který má na starosti 
právě segment ojetých vozů v liberecké pobočce spo-
lečnosti Hoffmann & Žižák. 

Zájemci o starší vůz mají podle něj většinou jasnou 
představu, jaký model chtějí. „Společně pak hledáme 
nejpodobnější konfiguraci,“ říká Jan Říha s tím, že po-
kud si klient vybere automobil do dvou let stáří, získá 
navíc bezplatné prodloužení záruky o dva roky. „Zá-
ruka přitom není nijak omezována a kopíruje rozsah 
zákonné záruky poskytované výrobcem na nové vozy. 
Klienti tak mají dvouletou jistotu, což je obrovský be-
nefit oproti neautorizovaným bazarům.“

Klienti podle něj rovněž oceňují skutečnost, že spo-
lečnost nabízí výhradně vozy s přesně zmapovanou 
a podchycenou servisní historií. „Byly pod servisním 
dohledem u nás nebo u Mercedesu obecně. Jsou to 
tedy auta se zaručeným původem, to je pro nás na-
prosto automatické. Jiná auta nenabízíme,“ dodává 
Jan Říha. 

Samotný prodej starších a zánovních vozů Merce-
des-Benz pak probíhá obdobně jako v případě těch 
nových. Firma například za kupujícího vyřeší veške-
ré papírování. „Vyřídíme klientovi kompletní převod 
vozu. Víme, že to pro něj může být komplikované, 
a nebereme to na lehkou váhu. U nás se může spoleh-
nout, že všechno doladíme až do posledního detailu 
včetně evidenční kontroly a podobně,“ zakončuje šéf 
libereckého prodeje starších Mercedesů.  

text mak

Na starší vozy z nabídky Hoffmann & Žižák 
se můžete podívat naživo na pobočkách 

společnosti Praha-východ či Liberec. 
Aktuální nabídku najdete také na 

www.hoffmann-zizak.cz/pouzita-vozidla. 

Pavel Skýpala
Praha-východ

Tel.: +420 326 901 190
Mobil: +420 739 343 453
E-mail: skypala@hoffmann-zizak.cz
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MERCEDES-BENZ 
C 200 CDI

V provozu od 06/2012
Tachometr 52 000 km
Objem  2 143 ccm
Druh paliva nafta
Výkon  100 kW (136 PS)
Barva  červená
Prodejní cena 482 790 Kč

Poznámka:
koupeno v ČR, první majitel, nehavarované, servisní 
knížka, ISP - servisní paket 6 let/125 000 km, prodlou-
žená tovární záruka do 6/2016, kompletní dokumen-
tace, vůz k vidění v provozovně Praha-východ

MERCEDES-BENZ 
E 220 CDI ELEGANCE

V provozu od 02/2014
Tachometr 27 000 km
Objem  2 143 ccm
Druh paliva nafta
Výkon  125 kW (170 PS)
Barva  hnědá metalíza
Prodejní cena 1 058 750 Kč

Poznámka: 
koupeno v ČR, první majitel, nehavarované, servis-
ní knížka, sada COMFORT, parkovací kamera, ak-
tivní parkovací asistent PARKTRONIC, ortopedická 
sedadla, komfortní podvozek, asistent dopravního 
značení, COMAND Online, LED intelligent Light Sys-
tem, servisní paket 6 let/125 000 km, kompletní do-
kumentace, vůz k vidění v provozovně Praha-východ

MERCEDES-BENZ 
E 300 HYBRID

V provozu od 11/2012
Tachometr 109 000 km
Objem  2 143 ccm
Druh paliva nafta
Výkon  150 kW (204 PS)
Barva  černá metalíza
Prodejní cena 724 790 Kč

Poznámka: 
koupeno v ČR, první majitel, nehavarované, servisní 
knížka, spotřeba 4,2 l, COMAND Online, ILS - aktiv-
ní bi-xenony s natáčením, DISTRONIC PLUS, sada 
jízdních asistentů PLUS, sada komfortních funkcí 
pro zrcátka, PARKTRONIC PLUS vč. parkovacího asis-
tenta, vak na lyže, Media Interface, přístrojová deska 
potažená syntetickou kůží ARTICO, sada osvětlení, 
kompletní dokumentace

Mercedes-Benz C 350 CGI BlueEFFICIENCY

V provozu od 6/2012
Tachometr 95 000 km
Objem  3 498 km
Druh paliva benzín
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PROTONOVÁ LÉČBA

PROČ PROTON:
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KOMPLIKACE SPOJENÉ S BĚŽNOU
LÉČBOU, KTERÉ JSOU PŘI PROTONOVÉ 
LÉČBĚ MINIMALIZOVÁNY:
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č ě ř

ě ř ů

č

MÁTE PRÁVO NA NEJLEPŠÍ LÉČBU. 
MÁTE I PRÁVO ZVOLIT SI ZDRAVOTNÍ 
POJIŠŤOVNU. MOŽNOST PŘEHLÁSIT SE 
MÁTE KAŽDÝ ROK DO 30. ČERVNA.

Léčbu v Protonovém centru Praha 
hradí zaměstanecké pojišťovny

www.ptc.cz 

ÚSPĚŠNOST
%

MERCEDES-BENZ 
GL 450 CDI 4MATIC

V provozu od 05/2011
Tachometr 214 154 km
Objem  3 996 ccm
Druh paliva nafta
Výkon  225 kW (305 PS)
Barva  černá metalíza
Prodejní cena 942 590 Kč

Poznámka:
první majitel, nehavarované, servisní knížka, kou-
peno u naší společnosti, COMAND APS, AIRMATIC, 
KEYLESS GO, nezávislé topení, ventilace předních 
sedadel s paměťovým blokem, tažné zařízení, 7 míst, 
aktivní bi-xenonové světlomety s natáčením, PARK-
TRONIC, sound systém HARMAN-KARDON Pro Lo-
gic 7, kompletní dokumentace, 2x klíče, vůz k vidění 
v prodejně v Liberci

MERCEDES-BENZ 
GLK 220 CDI 4MATIC

V provozu od 02/2014
Tachometr 45 000 km
Objem  2 143 ccm
Druh paliva nafta
Výkon  125 kW (170 PS)
Barva  šedá metalíza
Prodejní cena 1 087 790 Kč

Poznámka:
první majitel, nehavarované, servisní knížka, kou-
peno u naší společnosti, automatická převodovka 
7G-TRONIC, PARKTRONIC, bi-xenonové světlomety, 
kožená sedadla, elektronické víko zavazadlového 
prostoru, elektronicky sklopná zrcátka, vůz k vidění 
v prodejně v Liberci

MERCEDES-BENZ 
VITO 111 CDI L TOURER PRO

V provozu od 12/2014
Tachometr 12 000 km
Objem  1 598 ccm
Druh paliva nafta
Výkon  84 kW (114 PS)
Barva  bílá
Prodejní cena 797 390 Kč
   (možný odpočet DPH)

Poznámka:
první majitel, nehavarované, servisní knížka, slu-
žební vůz naší společnosti, AUDIO 15 USB + SD, kli-
matizace a tepelný výměník do prostoru pro cestu-
jící, nádrž 70 l, navigace Becker MAP PILOT, volant 
a řadicí páka v kůži, volant multifunkční s palubním 
počítačem, aktivní parkovací asistent, determál-
ní prosklení, kotevní úchyty pro otočení sedadla  
v 1. řadě, sklopná komfortní trojsedadla, bederní 
opěrka řidiče, tempomat, komfortní osvětlení, vůz 
k vidění v prodejně v Liberci
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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

Service24h:
+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 & ŽIŽÁK
O VAŠI SPOKOJENOST SE STARAJÍ:

VEDENÍ SPOLEČNOSTI   
  pevná linka mobil
Michal Žižák jednatel +420 326 901 120
Michael Fouquet jednatel +420 326 901 120
Jaroslav Pytlík jednatel +420 326 901 153
Jana Šimánková asistentka +420 326 901 120
Ludmila Dušková hlavní účetní +420 326 901 126

PROVOZOVNA PRAHA-VÝCHOD   
Recepce  +420 326 901 187

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
Drahoslav Gudelj vedoucí prodeje nákladních vozidel +420 326 901 182 +420 602 688 409
Petr Táborský vedoucí prodeje os. a dodáv. vozidel +420 326 901 134 +420 721 013 083
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 správce vozového parku +420 326 901 139 +420 728 538 410
Vlastimil Dědic předávací technik LKW +420 326 901 139 +420 603 562 302
Tereza Daňhelková asistentka prodeje osobních vozidel +420 326 901 191 
Kristýna Fialová asistentka prodeje nákladních vozidel +420 326 901 180 

SERVISNÍ ODDĚLENÍ   
Pavel Preclík vedoucí servisu +420 326 901 104 +420 606 764 226
Jan Dusík vedoucí příjmu oprav os. a dodáv. vozidel +420 326 901 123 +420 603 565 200
Martin Brož vedoucí příjmu oprav nákladních vozidel +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 os. a dodávkových vozidel +420 326 901 133
Jan Kulda příjem oprav os. a dodávkových vozidel +420 326 901 108 
Richard Majzner příjem oprav os. a dodávkových vozidel +420 326 901 108 
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 NÁHRADNÍCH DÍLŮ   
Petr Ho�mann 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

Service24h:
+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 +420 485 246 821 
Ladislav Sládek vedoucí příjmu oprav  +420 485 246 882 
Lukáš Kinský příjem oprav os. a dodávkových vozidel +420 485 246 885 
Jiří Paclt příjem oprav os. a dodávkových vozidel +420 485 246 881 
Petr Moc příjem oprav nákladních vozidel +420 485 246 892 
Zdislav Puc příjem oprav nákladních vozidel +420 485 246 892 
Martin Wejnar příjem karosářských oprav +420 485 246 890 
Jan Nápravník garanční technik +420 485 246 893 
Marek Frydrych mistr +420 485 246 884 

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ   
Martin Kauler vedoucí prodeje náhradních dílů +420 485 246 831 +420 606 764 223
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