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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 
dne 29. listopadu 2015 uběhlo přesně dvacet let od založení společnosti 
Hoffmann & Žižák. Je to dvacet let, během nichž se nám podařilo díky 
tvrdé práci vybudovat úspěšnou společnost. A to rozhodně stálo za osla-
vu. Myslím, že ta naše v pražském Foru Karlín se podle reakcí pozvaných 
hostů více než vydařila. Na konci listopadu na ni dorazilo přes tisícovku 
hostů, především našich klientů a obchodních partnerů. Všichni jsme 
se skvěle bavili – ostatně o tom vás asi nejlépe přesvědčí článek o oslavě 
na následujících stránkách. 

Při této příležitosti jsme si zavzpomínali na úplné začátky našeho pod-
nikání. Bylo to opravdové dobrodružství. Začínali jsme zcela od nuly, ale 
zároveň jsme měli štěstí jak na první zákazníky a obchodní partnery, 
tak i na zaměstnance. Všichni tito jmenovaní nám pomohli společnost 
nastartovat, další klienti se postupem času přidávali. Jsem nadšený, že 
zákazníci, kteří nám důvěřovali na počátku, nám věří i nadále. Stále u nás 
nakupují a naše spolupráce funguje i po tolika letech. 

Ale nechceme se ohlížet jen do minulosti. Hodně myslíme i na budouc-
nost. Proto si chceme k 20. narozeninám dopřát dárek v podobě nového 
autosalonu v Brandýse nad Labem. Tento projekt jsme představili na tis-
kové konferenci v Praze dne 26. 11. 2015. Věřím, že modernizace a rozšíře-
ní současných prostor v Zápech přinese jak našim klientům, tak i našim 
zaměstnancům více komfortu při prodeji a následném servisu vozidel.

Dovolte mi touto cestou ještě jednou všem popřát hodně zdraví, pra-
covních úspěchů i osobní spokojenosti v průběhu celého roku 2016. 
Věřím, že spolupráce s našimi společnostmi vám k naplnění těchto přá-
ní pomůže. 

 
Michal Žižák
jednatel Hoffmann a Žižák spol. s r.o.
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Značka Mercedes-Benz ukázala takovou expozici, z níž jen oči přecházely. Není divu – vystavovala opět po dvou letech 
na domácí půdě a to se chce vytáhnout každý. Proto ta přehršle faceliftů, modernizací, úplně nových modelů a konceptů. 
Některé z nich si připomeňme.
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NOVINKY 

BOHATÁ ÚRODA NOVINEK
MERCEDES -BENZ 
NA FRANKFURTSKÉM 
AUTOSALONU 

Mercedes-Benz AMG A 45 2016
Pojďme podle abecedy a hned v trendu, který je 
značce poslední léta vlastní, tedy v oblasti vyso-
kých výkonů. O faceliftu třídy A píšeme v samostat-
ném článku, nyní nám jde o verzi AMG A 45 2016. 
Kdo by si myslel, že v době, kdy se svět stále ještě 
nemůže naplno vzpamatovat z ekonomické krize, 
bude tak velký zájem o nadupané kompakty prémi-
ové třídy? No a vidíte – zájem je skutečně nebývalý 
a konkurence není rozhodně malá. 

I proto byl ve Frankfurtu představen faceliftový 
A 45 AMG. Jeho vizitka je skutečně impozantní. Jed-
ná se o nejsilnější, opravdu „nadupaný“ kompakt 
na trhu. Ovšem o jeho výkonech si povíme až v zá-

text faja

věru, teď se stručně podívejme, podle čeho novin-
ku poznáme. Auto, které atakuje nejvyšší rychlosti, 
musí mít maximálně vydařenou aerodynamiku. 
I když předchůdce byl po této stránce v pořádku, 
přece jenom se našlo něco k úpravě. Především se 
zapracovalo na předním nárazníku, který teď dis-
ponuje pomocnými aerodynamickými prvky. Nově 
je také tvarována spodní část nárazníků, lidově na-
zývaná „lízátko“. Lehkou designovou změnu zazna-
menaly světlomety, které jsou nyní navíc výlučně 
s technologií LED. 

Na zadní části, kterou z tohoto vozu asi nejčas-
těji uvidíte, dominuje taktéž pozměněný zadní 
nárazník s přepracovaným difuzorem. Jinak tvaro-

vané jsou mohutné koncovky výfuků, samozřejmě 
neschází ani střešní spoiler. 

Už tedy víte, jak novinku poznat, ale vězte, že nej-
větší změnou je silnější pohonná jednotka. Jedná se 
opět o dvoulitrový agregát, který nabízí 280 kW při 
6 000 ot./min. a masivní točivý moment 475 Nm 
v širokém rozpětí od 2 250 do 5 000 ot./min. Oproti 
předchůdci má navíc více než 15 kW a to je paneč-
ku pořádně znát! Když aktivujete i funkci launch 
control, tak z 0 na 100 km/h zasprintujete za 4,2 s. 
Budete-li pokračovat dále, v rozletu vás zarazí 
elektronický omezovač ve chvíli, kdy bude ručička 
ukazovat obligátních 250 km/h. Opravdu by bylo 
zajímavé zjistit, kam až by ručička tachometru 
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vyšplhala bez omezovače. Určitě to nějakého tune-
ra napadne. 

Jedna hodnota se ovšem nezměnila, a to je dobře: 
Spotřeba paliva podle EHK zůstala na úrovni 6,9 lit-
ru benzinu na 100 km.

Aby mamutí výkon byl beze ztrát převeden na 
všechna čtyři poháněná kola, o to se stará nově 
poskládaná převodovka. Řidič si dále může vybrat 
mezi jízdními režimy Comfort, Sport, Sport+ a In-
dividual. Adaptivní odpružení podvozku bylo dále 
optimalizováno. Navíc je k dispozici ještě paket 
AMG Dynamic Plus, který díky samosvornému di-
ferenciálu na přední nápravě ještě zlepšuje trakci 
hlavně při jízdě v zatáčkách. 

Abychom byli důslední, zmiňme se ještě o několi-
ka změnách v interiéru, zahrnujících lehce pozmě-
něný tvar volantu, zlepšená anatomická sedadla 
a také informačně-zábavní systém s 8“ obrazovkou. 

Mercedes-Benz C kupé 
Mezi absolutní novinky patřilo rozšíření nabídky 
třídy C o verzi kupé. 

Snad nejvýstižněji tento počin uvedl  prof. dr. Tho-
mas Weber, člen představenstva společnosti 
Daimler AG, zodpovědný za koncernový výzkum 
a vývoj divize Mercedes-Benz Cars, když při jeho 
představení řekl: „Naše nová třída C kupé pokraču-
je ve filozofii našich fascinujících kupé. Kombinuje 

úchvatný design s agilní sportovností a moderním 
luxusem. Třída C kupé přitom nabízí potěšení ze 
stylové jízdy.“ 

Toto kupé, jako nejsportovnější verze třídy C, 
dává jasně najevo svůj charakter, orientovaný na 
radost z jízdy. Jak lze vidět už při prvém pohledu 
na nádherný design, dominantní je vůz zejména 
z boku. Především tím, jak se z výrazné čelní par-
tie s diamantovou maskou chladiče a dlouhou 
kapotou zdvihá přikrčená kabina, jejíž linie ladně 
ústí do zádě. Dynamický charakter je umocněn 
vysokou střední linií dveří s bezrámovými okny 
a na „pylonech“ stojícími vnějšími zpětnými zr-
cátky. Atletický charakter také posiluje snížení 
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podvozku o 15 mm v porovnání se sedanem, takže 
již se základními 17“ koly nabízí nesporný sportov-
ní švih. Ovšem v tomto případě platí, že čím větší, 
tím hezčí. 

Oproti klasickému sedanu C narostla verze kupé 
na délku o 95 mm a do šířky o 40 mm. O 80 mm má 
delší rozvor náprav. Z větší nabídky prostoru v in-
teriéru se těší všichni cestující. Na všech místech 
mají k dispozici větší šířku v úrovni ramen i loktů 
a větší prostor pro hlavu. 

V prostorném interiéru se kromě toho mohou ko-
chat nádhernými liniemi odrážejícími vnější tvary 
kupé. Všimnou si jich nejen na středové konzoli, 
ale také na plynulých přechodech výplní dveří a ob-

ložení bočních stěn vzadu. Individuálně tvarované 
ozdobné obložení umocňuje luxusně-sportovní 
charakter interiéru. 

Speciálně pro tuto verzi byla vyvinuta sportovní 
sedadla s integrovanými opěrkami hlavy. Výborně 
drží tělo, a navíc nabízejí mimořádný sportovní 
komfort. 

Jaké by to bylo kupé, kdyby tomu neodpovídala 
skladba výkonných motorů? Zážehové i vznětové 
čtyřválce s funkcí ECO start-stop jsou dostatečně 
výkonné a současně hospodárné, a zaručují tak 
sportovní jízdní výkony i radost z jízdy. Všechny 
splňují emisní normu Euro 6 a v porovnání s před-
chůdci spotřebují až o 20 procent méně paliva. 

Pro milovníky benzinu jsou určeny čtyři zážeho-
vé motory, jejichž paleta sahá od čtyřválce 1,6 litru  
(C 180) s výkonem 115 kW přes dvoulitrové verze  
C 200 (135 kW) a C 250 (155 kW) až po C 300 s agre-
gátem o zdvihovém objemu taktéž dva litry a výko-
nem 180 kW. 

Dvojice vznětových modelů jsou vybaveny mo-
dernizovaným čtyřválcem o výkonu 125 kW nebo 
150 kW a disponují ekologickou technologií SCR 
(Selective Catalytic Reduction) pro dodatečné čiš-
tění výfukových plynů. 

Pohonnému ústrojí také odpovídá podvozek. Na-
bízí vysoký komfort odpružení při současně agil-
ních jízdních vlastnostech s vysokou úrovní jízdní 
dynamiky. Na těchto jízdních vlastnostech se podí-
lí nová čtyřprvková přední náprava, u níž je zavěše-
ní kol odděleno od pružinové vzpěry. To umožňuje 
sportovní kinematiku nápravy s vysokou úrovní 
přilnavosti a schopností přenášet značné boční 
síly. V důsledku toho reaguje podvozek na pohyby 
volantu velmi citlivě a umožňuje sportovní styl 
jízdy. Na zadní nápravě zajišťuje dobré vedení kol 
a nejlepší možnou směrovou stabilitu pětiprvkové 
zavěšení na prostorově uspořádaných ramenech. 

Kupé je standardně vybaveno klasickými ocelový-
mi pružinami. Ve spojení s tímto odpružením jsou 
k dispozici dva podvozky se selektivním systémem 
tlumení – buď komfortní podvozek AGILITY CONT-
ROL se sportovním charakterem, nebo sportovní 
podvozek s tužší charakteristikou pružin a tlumičů 
včetně sportovního řízení se strmým převodem, 
které se stará o ještě agilnější jízdní vlastnosti. 

Na přání může být kupé vybaveno vzduchovým 
odpružením AIRMATIC na přední a zadní nápravě. 
V tom případě elektronicky řízené tlumiče s plynu-
le nastavitelnou charakteristikou na přední i zadní 
nápravě zajišťují suverénní jízdní komfort v každé 
situaci a nabízejí řidiči možnost zvolit styl jízdy: 
sportovní, komfortní nebo hospodárný. Má potom 

Mercedes-Benz C 
kupé dává jasně 
najevo svůj charakter, 
orientovaný na radost 
z jízdy.
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k dispozici systém DYNAMIC SELECT, který dává 
na výběr z pěti jízdních režimů: „ECO“, „Comfort“, 
„Sport“, „Sport+“ a „Individual“. AIRMATIC kromě 
toho nabízí udržování stálé světlé výšky na obou 
nápravách, což zajišťuje maximální jízdní komfort 
i při plně naloženém vozidle. 

Důležitou informací je, že na konstrukci karoserie 
se nešetřilo hliníkovou slitinou. Jsou z ní vyrobeny 
mimo jiné blatníky, kapota motoru a víko zavaza-
dlového prostoru. Karoserie má zároveň výrazně 
vyšší celkovou tuhost a pevnost díky využití vysoko-
pevnostních materiálů. To má pozitivní vliv jak na 
jízdní dynamiku a vnitřní hlučnost, tak i na pasiv-
ní bezpečnost. Kupé tak pokračuje v tradici značky 
Mercedes-Benz a splňuje nejen aktuální národní 
a mezinárodní legislativu, ale i všechny požadav-
ky nezávislých organizací hodnotících bezpečnost 
vozidel, jakož i ještě přísnější interní bezpečnostní 
kritéria značky Mercedes-Benz, která byla stanove-
na na základě výzkumu reálných nehod. 

Mercedes-AMG C 63 kupé 2016 
Jako by nestačilo nádherné kupé samo o sobě, 
ještě nám k tomu přidávají hned dvě ostré verze. 
Mercedes-AMG C 63 kupé má pod kapotou čtyřlit-
rový osmiválec twin-turbo, který pohání zadní ná-
pravu. Jeho výkon činí 350 kW a maximální točivý 
moment má 650 Nm. Rychlosti z 0 na 100 km/h 
dosáhne za rovné 4 s. Maximálka je klasických 
250 km/h, potom zasáhne elektronika. Ještě sil-
nější verze C 63 S kupé má pod kapotou dokonce 
375 kW a točivý moment dosahuje 700 Nm. Akce-
lerace je úchvatná: z 0 na 100 km/h za 3,9 sekundy. 
Maximálka činí opět 250 km/h. Ach ta elektroni-
ka… Ovšem kdo se s tímto nespokojí, k dispozici 
je paket AMG Driver’s Package, který mu umožní 
uhánět až 290 km/h.

Jízdní vlastnosti umocňuje u obou verzí samo-
svorný diferenciál (mechanický, resp. elektronic-
ký). Samozřejmostí vzhledem k výkonu motoru je 
širší rozchod kol vpředu i vzadu a obutí. Základní 
varianta disponuje osmnáctipalcovými pneumati-
kami o rozměru 255/40 a 285/35, výkonnější model 
obouvá devatenáctky s pneumatikami o rozměru 
255/35 a 285/30.

Mercedes-Benz S Cabrio 
Nejluxusnější Mercedes-Benz s otevřeným nebem 
nad hlavou se již delší dobu očekával. Konstrukce 
jeho karoserie vychází z karosářské verze kupé, 
i když byla premiérově použita zadní část podlahy 
z hliníkové slitiny. Cabrio má plátěnou střechu ze 
tří vrstev akustického materiálu. Klient má na vý-
běr černou, tmavě modrou, béžovou či tmavě čer-
venou barvu. 

Střecha lze skládat do rychlosti 60 km/h a celá 
operace zabere pouze 20 sekund. Tradicí je maxi-
mální komfort při stažené střeše, a proto je k dis-
pozici inteligentní automatická klimatizace Ther-
motronic. Má celkem 12 senzorů a 18 ovladačů, 

reagujících na teplotu, vlhkost a míru slunečního 
záření. 

Nová verze S 500 má osmiválcový motor o obje-
mu 4,7 l twin-turbo, s výkonem 335 kW a točivým 
momentem 700 Nm. Výkon je posílán na zadní kola 
přes devítistupňovou automatickou převodovku.

Ovšem jízda s větrem ve vlasech neznamená, že 
je nutné vzdát se ještě silnějšího motoru. Proto 
existuje Mercedes-AMG S 63 Cabrio 4Matic. Jeho 
srdcem je 5,5litrový přeplňovaný osmiválec, s vý-
konem 430 kW a točivým momentem 900 Nm. 
Stovky dosáhne tento elegantní kabriolet za 3,9 s. 

Mercedes-Benz IAA
V rámci nahlédnutí do budoucnosti představila au-
tomobilka koncept Inteligentního aerodynamické-
ho auta (IAA). Jedná se o plug-in hybrid vybavený 
speciálními aerodynamickými prvky.

Když je automobil ve statické poloze, tak se vlast-
ně nic neděje a dalo by se říci, že se jedná o jeden 

z mnoha konceptů. Možná by mohly udivit poměr-
ně velké rozměry. Jeho délka totiž činí 5 040 mm, 
šířka 1 995 mm a výška 1 305 mm. Rozvor náprav 
2 975 mm. 

Velká změna začne, až když koncept překro-
čí rychlost 80 km/h. Potom se najednou žaluzie 
v přední masce posunou o 60 mm vzad, současně 
se vysunou klapky před předními podběhy, uza-
vřou otvory na discích kol a auto se v zadní partii 
prodlouží o dalších 390 mm. Všechny tyto náročné 
operace mají jediný cíl: zlepšit proudění vzduchu 
pod strojem a kolem něho, zamezit turbulencím 
kolem podběhů a zmenšit oblast nízkého tlaku za 
zádí. Výsledkem je snížení koeficientu cx na hod-
notu 0,19. 

Když si vezmete, že hybridní pohon typu plug-in 
má výkon 205 kW, umožňující ujet na elektrický 
proud až 66 km, tak spotřeba by měla dosahovat 
fantastických 1,2 l/100 km. To skutečně stojí za za-
myšlení.  

Nespokojíte se s konfekcí?
Na přání Vám rádi 
ušijeme dovolenou 

na míru!
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UNIKÁTNÍ SHOWROOM 
ZAČNE RŮST KONCEM ROKU 2016

text mak

Když Michal Žižák v roce 1995 rozjížděl prodej vozů 
německé automobilky, nedokázal si ani v nejmenším 
představit, že by někdy mohl zaplnit tak velkorysý 
showroom, jaký nyní pro svou firmu v Brandýse nad 
Labem chystá. Tehdy ale měla stuttgartská značka ve 
srovnání s dneškem jen pár modelů. Zato v součas-
nosti doslova chrlí jeden povedený model za druhým, 
a navíc sebevědomě hlásí, že s modelovou ofenzivou 
jen tak nepřestane. 

Apetit českých klientů roste
„Roste přitom nejen nabídka značky, ale také apetit 
českých klientů,“ libuje si Michal Žižák. O tom ko-
neckonců nejlépe vypovídají čísla – do autosalonů 
Hoffmann & Žižák v Brandýse nad Labem a Liberci si 
přišli milovníci vozů Mercedes-Benz pro zhruba 450 
nových osobních aut. Firma se dvěma tuzemskými 
provozovnami se tak stala jasnou jedničkou na čes-
kém trhu v segmentu osobních vozů s trojcípou hvěz-
dou ve znaku. 

I to je jeden z důvodů, proč je investice do nového 
showroomu tak důležitá. A když už, tak s plnou pará-

dou. V Brandýse nad Labem proto vyrostou opravdu 
velkorysé prodejní prostory – na ploše 833 metrů čtve-
rečních nabídnou dostatek místa pro vystavení hned 
šestnácti modelů značky. 

Ovšem investicí do nablýskaného showroomu to 
nekončí – další finanční injekce půjde také do nové 
opravny osobních vozů a dodávek. 

„V posledních dvaceti letech jsme díky nepolevující 
chuti k inovacím a díky našim zákazníkům a motivo-
vaným zaměstnancům mohli psát příběh úspěchu. 
S novým showroomem chceme napsat jeho další 
kapitolu. Rozšiřování stávajících poboček i servisní 
nabídky považujeme za důležité téma budoucnosti. 
Naše servisní kapacita se po výstavbě nové opravny 
pro osobní vozy a dodávky zvýší až na dvojnásobek,“ 
říká Michal Žižák. 

V souladu se strategií automobilky
Krok, který ve společnosti Hoffmann & Žižák plánují, 
navíc dobře ladí se strategií německé automobilky, 
která se chce do roku 2020 etablovat jako jednoznač-
ný lídr prémiového segmentu. 

Moderní 
showroom v Brandýse 

nad Labem bude 
splňovat nejnovější 

standardy značky 
Mercedes-Benz.

Na nový showroom v Brandýse nad Labem se Michal Žižák hodně těší. Stejně jako klienti a zaměstnanci 
jeho firmy. „Chystáme ho podle nejnovějších standardů značky Mercedes-Benz. Bude to skvělé místo,“ usmívá se. 

A bude to zároveň trochu opožděný dárek k dvacetiletému výročí založení společnosti Hoffmann & Žižák, 
které firma slavila na sklonku roku 2015.
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Kromě prodejních 
ploch se rozšíří i zázemí 
a zvýší se počet 
parkovacích míst.

Našlápnuto mají ve Stuttgartu výborně, ale dobře 
vědí, že nádherné nové modely nejsou vše. Kromě 
toho proto kladou zvláštní důraz na tzv. „best custo-
mer experience“, tedy nejlepší možný zákaznický zá-
žitek. Takový přístup zahrnuje novinky v marketingu, 
prodeji i poprodejním servisu. A klienti z něj mohou 
jenom těžit.

Pobočka v Brandýse nad Labem leží zhruba 10 kilo-
metrů od Prahy v těsné blízkosti velmi frekventované 
dálnice mezi českou metropolí a Mladou Boleslaví. 
Kromě středočeských majitelů Mercedesů tu tak 
najdou ideální zázemí i pražští zákazníci s trojcípou 
hvězdou v srdci. 

„Praha je pro nás jedním z nejdůležitějších trhů 
s ohledem na další růst a stabilitu firmy,“ zdůrazňu-
je šéf společnosti Hoffmann & Žižák. A dodává, že 
výstavba nové budovy umožní prezentovat modely 
Mercedes-Benz atraktivněji a na kvalitativně vyšší 
úrovni. 

Nejlepší zaměstnavatel v regionu
Z rozšíření stávající provozovny a výstavby nové 
budovy bude těžit i firma EWT, která v brandýském 
Truck & Trailer centru nabízí dopravním firmám 
kompletní sortiment nákladních vozů firmy Merce-
des-Benz, stejně jako špičková transportní řešení 
Schmitz Cargobull. Ve stávajících prostorách se totiž 
uvolní další kapacita pro tahače a návěsy. 

Další stavební opatření se týkají i rozšíření parko-
vacích kapacit a neméně důležité modernizace pro-
stor pro zaměstnance. Na tu klade Michal Žižák velký 
důraz. „Chceme být zaměstnavatelem číslo jedna 
v regionu, proto se budeme snažit vytvořit kvalita-
tivně lepší rámcové podmínky pro naše pracovníky. 
A navíc díky výstavbě vznikne zhruba třicítka nových 
pracovních míst,“ uvádí s tím, že firma už nyní spolu-
pracuje s místními středními školami a učilišti, mezi 
jejichž studenty si vybírá budoucí zaměstnance.   

Stavební práce na ostře očekávaném novém show-
roomu by měly začít koncem roku 2016, dokončení stav-
by plánují v Brandýse nad Labem na konec roku 2017.  
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MERCEDES -BENZ GLC 
VE ZNAMENÍ NOBLESY

Není v automobilové branži mnoho modelů, které by ve druhé generaci změnily nejen označení, ale zásadně svůj vzhled. 
V první generaci si motoristé oblíbili velmi hranaté GLK, které nikterak nezastíralo, že se jedná o SUV. 

Přišla druhá generace s označením GLC – a opravdu se musíte docela soustředit, abyste si nemysleli, že se jedná 
o kombíka třídy C. Ovšem to nejsou jediné změny. 

Hladké linie 
I když se předcházející výrazně hranaté generaci ten-
to mercedes skutečně mnoho nepodobá, musíme 
udělat alespoň základní porovnání. Takže především 
je novinka o 120 mm delší a rozvor náprav také naros-
tl – dokonce o 118 mm na 2 873 mm. Celkové rozměry 
jsou 4 656 mm délka, 1 890 šířka a 1 639 mm výška. 
Rozchod kol vpředu činí 1 621 a vzadu 1 617 mm. Mi-
mochodem právě rozměry se GLC hodně přibližuje 
ke svému základu, což je vlastně třída C. Příbuznost 
je více než zřejmá a vlastně se dostáváme k tomu, co 
bylo psáno v úvodu. Tedy že nebýt několika designo-
vých prvků (masivní maska s výraznou hvězdou, plas-
tový ochranný lem kolem spodku vozu přes podběhy 
kol, kryty spodní části přední masky a zadního náraz-
níku), tak si toto SUV klidně spletete s kombi třídy 
C, natolik má uhlazenou, elegantní karoserii. I když 

předcházející hranatost nezatracujme, byla velmi 
výrazná a evokovala, co všechno tyto vozy – mající za 
prapředka proslulou třídu G – dokážou. 

Nyní ovšem přichází designová čistota a moder-
ní estetika, která plně nahrazuje klasický terénní 
vzhled. Ovšem pozor! Na terénní schopnosti nový 
model rozhodně nezapomněl, i když světlá výška má 
hodnotu pouze 181 mm. 

Prof. dr. Thomas Weber, člen představenstva společ-
nosti Daimler AG zodpovědný za koncernový výzkum 
a vývoj divize Mercedes-Benz Car, to komentuje 
takto: „Naše nové GLC důsledně naplňuje úspěšnou 
filozofii značky Mercedes-Benz v kategorii SUV. Spo-
juje nejvyšší jízdní komfort se sportovním charakte-
rem, přesvědčí jak na silnici, tak ještě více než dosud 
i mimo zpevněné cesty a prezentuje se v novém de-
signérském stylu.“ 
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text faja

Ono není divu, protože GLC má důkladně utěsně-
nou masku chladiče a okolí světlometů, žaluzie před 
chladičem, prodloužený střešní spoiler nebo zakryto-
vání spodní části vozu. 

Na hospodárnost a dynamiku vozu má velký vliv 
jeho hmotnost. V tomto případě, i když má novinka 
větší rozměry a bohatší bezpečnostní i komfortní 
výbavu, spadla hmotnost o 80 kilogramů. Největ-
ší podíl na tom má zcela nově vyvinutá karoserie, 
která je díky kombinaci materiálů jako hliníková 
slitina a ocel s vysokým stupněm pevnosti o 50 kilo-
gramů lehčí než menší předchozí GLK. Hliníkové 

Ovšem kdo chce mít své nové vozidlo přesto raději 
spíše v off-roadovém stylu, má možnost. Vedle zá-
kladní verze je na výběr nárazník s většími nájezdo-
vými úhly, optimalizovaný pro terénní provoz, nebo 
naopak sportovní varianta AMG. Stejně jako vpředu 
jsou i vzadu na výběr různé varianty nárazníku. Na-
víc je možné mít kola s průměrem ráfku až 20 palců 
a také boční prahy se stupačkou. 

Marně byste ovšem hledali na střeše anténu audio-
soustavy či navigace. Všechny antény jsou totiž in-
tegrovány do vnějších zpětných zrcátek a střešního 
spoileru.

Hladké linie jsou nejen líbivé, ale také dodávají vý-
bornou aerodynamiku. Čísla hovoří jasně: Koeficient 
odporu vzduchu cx = 0,31 a celkového aerodynamic-
kého odporu vzduchu 0,794 jsou nejlepší v daném 
segmentu. 

Hladké linie 
Mercedes-Benz GLC 
jsou nejen líbivé, ale 
také dodávají výbornou 
aerodynamiku.

komponenty snižují také hmotnost podvozku, což 
prospívá mimo jiné i jízdnímu komfortu, a to vzhle-
dem k nižším neodpruženým hmotám.

Komfortní pokoj
Jestliže jsme vnější vzhled připodobňovali osob-
nímu mercedesu, tak interiér je téměř identický. 
A vsadíme se, že kdybychom vás posadili za volant 
a nevěděli jste, v jakém typu auta jste, tak bez váhá-
ní budete tipovat klasické céčko. Ano, tak je interiér 
luxusní, příjemný, komfortní a ergonomicky promy-
šlený. A nejde pouze o tvarování přístrojové desky, 
budíku přístrojů či výdechů klimatizace. Taktéž výpl-
ně dveří, středový panel, ovladače multimediálního 
systému či volič automatické převodovky jsou totož-
né. Tím se řadí interiér tohoto SUV k absolutní špičce 
své  kategorie. 

Nemluvě o možnosti vyladit si vnitřek vozu podle li-
bosti velmi kvalitními materiály, jako je kůže Nappa 
nebo ozdobná obložení ze dřeva s otevřenými póry. 

Velmi praktickou záležitostí je nově vyvinutý ino-
vativní touchpad, ergonomicky dokonale zapuštěný 
do středové konzoly. Jeho prostřednictvím lze velmi 
jednoduše a intuitivně ovládat pomocí prstů veškeré 
funkce, včetně ručního psaní písmen, číslic a speciál-
ních znaků, ve všech jazycích (!) podporovaných pří-
stroji Audio 20 nebo COMAND Online. 
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Rozdíl oproti osobnímu céčku 
Co ovšem rozhodně není jako u osobního modelu 
třídy C, to je vnitřní prostor. Ten byl totiž podstatně 
zvětšen, a to i v porovnání s předcházející generací, 
tedy GLK. 

Zmiňovaný nárůst celkové délky a rozvoru náprav 
se logicky projevil ve zvětšení využitelného vnitřní-
ho prostoru. Všechny důležité parametry zaručující 
komfort posádky byly vylepšeny. Vzhledem k tomu, 
že místa vpředu je u každého vozu vždycky dost, tak 
se konstruktéři zaměřili na prostor na zadních seda-
dlech a ložnou plochu. 

Základem je nastupování a vystupování pro cestu-
jící vzadu – tam šířka vstupního otvoru v dolní části 
vzrostla o 34 milimetrů. 

Na samotných zadních sedadlech je bohatě místa 
ve všech směrech. Platí to zejména v ostře sledované 
disciplíně místa pro nohy, resp. před koleny. Taktéž 
není nutné se omezovat v úrovni ramen.

Variabilní zavazadelník
Posádka se rozhodně nemusí rozmýšlet, kolik si s se-
bou vezme zavazadel. Objem a využitelnost zavazad-
lového prostoru jsou skutečně velké. Základní objem 
činí 505 l, a hlavně má kufr výbornou přístupnost. 
Nakládání a vykládání zavazadel je ještě komfortněj-
ší díky tomu, že zadní výklopné víko se otevře auto-
maticky po pohybu nohou pod nárazníkem, a také 
díky nízkému prahu zavazadlového prostoru, jenž 
má pohodlných 720 mm. Navíc pod podlahou kufru 
můžeme využít další prostory pro uložení povinné 
výbavy či drobností. 

Samozřejmostí je možnost zvětšit ložnou plochu. 
Zadní sedadla jsou dělená v poměru 40 : 20 : 40 a dají 
se jednoduše sklopit, čímž vznikne nádherně rovná 
plocha s objemem 1 600 litrů. Maximální délka za-
vazadlového prostoru pak činí 1 320 milimetrů, šířka 
1 100 milimetrů. 

Pohled do zákulisí
Zatímco tvarování karoserie či interiéru vidíte na 
první pohled, pod kapotu nebo na konstrukci pod-
vozku se jen tak nemrknete. Možná je to škoda, pro-
tože právě zde bychom viděli spoustu změn. Základ-
ní a důležitá informace: Hodnoty spotřeby paliva 
a emisí CO2 u modelů se zážehovými i vznětovými 
motory v porovnání s předchůdcem výrazně klesly, 
a to až o 19 procent. Všechny verze přitom splňují 
emisní normu EURO 6 a nabízejí funkci start-stop. 
Navíc poprvé v tomto segmentu je k dispozici i hyb-
ridní verze systému plug-in s označením GLC 350 e 
4MATIC. Na čistě elektrický pohon vůz ujede s nu-
lovými emisemi až 34 km. Přitom disponuje systé-
movým výkonem 155 + 85 kW a má emise CO2 pou-
hých 60 g/km. Bezkonkurenčně tak stanovuje nová 
měřítka v segmentu. Zároveň se nejedná o nějakého 
loudu – maximálka má hodnotu 235 km/h a z 0 na 
100 km/h auto zrychlí za 5,9 sekundy. Dodejme, že 
obdobně jako ve všech hybridních modelech má 
i tato verze nejnovější evoluční stupeň převodovky 

Mercedes-Benz GLC 
nabízí téměř všechny 
bezpečnostní prvky a asistenční 
systémy, které důvěrně 
známe z modelových řad 
tříd C, E a S.

7G-TRONIC PLUS, optimalizované pro specifické po-
žadavky hybridního provozu.

Verze GLC 220 d 4MATIC, GLC 250 d 4MATIC a GLC 
250 4MATIC s klasickými spalovacími agregáty jsou 
standardně vybaveny devítistupňovou samočinnou 
převodovkou 9G-TRONIC. Její přednosti, například 
že při svižné akceleraci řadí velmi rychle, zatímco při 
plynulé jízdě ustálenou rychlostí je její funkce sotva 
poznatelná, nemusíme ani zdůrazňovat. 

Podvozek ve znamení Dynamic Select
Na bezpečných a současně dynamických jízdních 
vlastnostech se podílí i systém jízdní dynamiky DY-
NAMIC SELECT s pěti jízdními režimy. Kromě nasta-
vení ECO, COMFORT, SPORT, SPORT+ a INDIVIDUAL, 
známých z ostatních modelů značky, se může no-
vinka pochlubit technickým paketem Offroad, který 
také zahrnuje pět jízdních režimů. Zcela nové jsou 
kromě „kluzkého povrchu“ čtyři specifické režimy pro 
jízdu v terénu. „Offroad“ je předurčen pro lehký terén, 
jako jsou šotolinové nebo písečné cesty. „Stoupání“ 
zvyšuje stoupavost při zdolávání strmých nájezdů 
nebo dlouhých svahů, vyžadujících pomalou jízdu. 
V kombinaci se vzduchovým odpružením AIR BODY 

CONTROL umožní doplňkový režim „vyhoupávání“ 
vyproštění uvíznutého vozidla. Světlá výška se zvýší 
o 50 milimetrů a limity pro zásahy protiprokluzové-
ho systému se posunou vzhůru, aby se GLC mohlo 
vyprostit vlastními silami. Čtvrtý terénní režim „pří-
věs“ je optimalizován pro jízdu s přívěsem v terénu 
a usnadňuje například rozjezd na mokré louce. Sou-
částí technického paketu Offroad je navíc také sta-
bilní ochranný panel spodní části vozu z materiálu 
Gemtex, který již u předchůdce úspěšně odolával drs-
ným kontaktům s povrchem, a asistent pro sjíždění 
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preventivní opatření pro ochranu posádky, a když 
už dojde k nárazu, zabrzdí vozidlo až do úplného 
 zastavení. 

A to stále není náš výčet úplný. Další praktický asi-
stent sleduje dopravní značky a upozorňuje na jízdu 
v protisměru, navíc řidiče informuje o rychlostních 
omezeních a zákazech předjíždění i vjezdu. Adap-
tivní asistent dálkových světlometů umožňuje jízdu 
při trvalém zapnutí dálkových světlometů, neboť 
odcloňuje kužel dálkového světla od ostatních účast-
níků silničního provozu. 

strmých svahů DSR (Downhill Speed Regulation), 
který při sjíždění svahu plně automaticky udržuje 
rychlost nastavenou páčkou tempomatu. To určitě 
ocení ti, kdo ani s novou generací SUV nechtějí přijít 
o požitek z toho, projíždět i ten nejnáročnější terén. 

Základem průchodnosti jakýmkoliv terénem či ad-
hezními podmínkami je ovšem trvalý pohon všech 
kol 4MATIC, kterým disponují všechny verze. 

Mercedes-Benz GLC má sériově k dispozici podvo-
zek AGILITY CONTROL s ocelovými pružinami a tlu-
miči s variabilní charakteristikou. Navíc jako jediný 
ve svém segmentu nabízí na přání vícekomorové 
vzduchové odpružení s elektronicky řízeným, plynule 
nastavitelným tlumením AIR BODY CONTROL, kom-
binujícím vynikající jízdní stabilitu a sportovní agi-
litu s nejvyšším možným komfortem a vynikajícími 
terénními vlastnostmi. 

Hejno strážných andělů
I když bezpečnostní koncepce a inteligentní prvky 
by si zasloužily speciální rozsáhlou kapitolu, my jim 
paradoxně budeme věnovat pouze pár řádek. Důvod 
je jediný: Mercedes-Benz GLC nabízí téměř všechny 
bezpečnostní prvky a asistenční systémy, které dů-
věrně známe z modelových řad tříd C, E a S. 

Jádrem pasivní bezpečnosti je velmi stabilní bez-
pečnostní skelet prostoru pro cestující s deformač-
ními zónami, zajišťují maximální bezpečnost cestu-
jících díky optimalizovanému vedení nárazových sil 
a kombinaci hliníkových odlitků s ultravysokopev-
nostními materiály. V případě nehody jsou cestující 
chráněni tříbodovými bezpečnostními pásy s pyro-
technickými a reversibilními předpínači a omezova-
či síly. Základní zádržný systém je doplněn velkým 
množstvím různých airbagů, jako jsou kombino-
vané boční airbagy, chránící hrudník a pánev řidiče 
a spolujezdce vpředu, nově vyvinutý okenní airbag 
pro obě řady sedadel či na přání dodávané boční 
airbagy pro vnější sedadla vzadu a kolenní airbag 
pro řidiče. 

Co se týče elektronických „strážných andělů“, ti 
jsou sdruženi v konceptu Intelligent Drive a už jejich 
prostý výčet je skutečně obsáhlý. A to v sobě navíc 
některé systémy zahrnují spoustu dalších funkcí. 
Standardní výbava disponuje systémem COLLISION 
PREVENTION ASSIST PLUS, asistentem pro jízdu 
v bočním větru, asistentem dálkových světlometů 
a systémem ATTENTION ASSIST. 

Vyšší úroveň aktivní bezpečnosti zaručuje asis-
tenční paket Plus s adaptivním tempomatem DIS-
TRONIC PLUS (zahrnující asistenta řízení a funkce 
Stop&Go Pilot), dále systémy PRE-SAFE Bremse 
s rozpoznáváním chodců a BAS PLUS s asistentem 
pro průjezd křižovatkou, aktivními asistenty pro 
sledování slepého úhlu a pro jízdu v jízdním pruhu 
a konečně systémem PRE-SAFE® PLUS. Ten posád-
ku chrání před nárazem zezadu, neboť rozpozná 
hrozící náraz prostřednictvím radarového senzoru 
a upozorní další řidiče zapnutím výstražných blika-
čů s nápadnou frekvencí blikání. Současně aktivuje 

Zmiňme ještě také „samozřejmosti“ jako prostoro-
vý kamerový systém, který zobrazuje vozidlo a jeho 
okolí z různých perspektiv, či aktivní parkovací asi-
stent s plně automatizovanou detekcí a schopností 
zaparkovat váš vůz na podélná i kolmo orientovaná 
parkovací místa. 

Zkrátka řidič a jeho posádka se chtějí cítit v novém 
modelu Mercedes-Benz GLC bezpečně a komfortně. 
Navíc musí mít zaručeno, že se včas dostane všude 
tam, kam potřebuje. A tyto nároky splňuje novinka 
bez kompromisů.  

Nástupcem „hranatého“ modelu GLK se v nabídce automobilky Mercedes-Benz 
stává model GLC. Jeho největší devízou je především výrazně zvětšený vnitřní prostor 
a dosažení maximální míry pohodlí a luxusu. S jakými ambicemi přichází nový 
Mercedes-Benz GLC na český trh, odhaluje Dalibor Tomáš z prodeje osobních 
vozidel společnosti Hoffmann & Žižák, Liberec.

KONEC STARÝCH ČASŮ

Nový Mercedes-Benz GLC je nástupcem modelu 
GLK. Auto vyrostlo do všech stran, ale přede-
vším přišlo o své typické hrany. Nebude model 
GLK zákazníkům chybět?
Myslím, že zákazníkům GLK chybět nebude! Nové 
GLC je větší, prostornější a již to není to SUV téměř 
jen do terénu, ale komfortní rodinný vůz s velmi bo-
hatou základní výbavou a širokou škálou příplatko-
vé výbavy.

Jakou vlastnost anebo vlastnosti nového GLC 
považujete osobně za nejlepší?

Nové GLC je velmi povedené SUV a jeho vlastnosti, 
co se týká jízdy, jsou perfektní jak na silnici, tak v te-
rénu. Hlavně díky Air Body Control, tedy vzduchové-
mu pérování. Samozřejmě auto má také větší zava-
zadlový prostor a perfektní sedadla.

Jací jsou hlavní konkurenti tohoto modelu?
Mercedes-Benz třídy GLC nemá konkurenci! Ale 
zdálky by se něj trochu mohly dívat vozy, jako je 
BMW X3, AUDI Q5, VW Tiguan, Volvo XC 60 nebo 
Land Rover Discovery Sport.

Jaká varianta motoru a výbavy tohoto vozu je 
ve vašem autosalonu nejprodávanější?
Mercedes-Benz GLC je velmi dobře vybaven již v sé-
riovém vybavení. U nás v Liberci v prodejně společ-
nosti Hoffmann & Žižák se nejvíce prodávají vozy 
GLC 250 d 4matic. Většina zákazníků požaduje Air 
Body Control, inteligentní světelný systém s adapté-
rem dálkových světel, sadu jízdních asistentů, linii 
Exclusive, parkovací systém, zpětnou kameru, na-
vigační systém, vak na lyže, závěsné zařízení apod.

Automobilka Mercedes-Benz nedávno změnila 
svou nomenklaturu označování svých modelů, 
několik tradičních zmizelo, nové přibyly... Je 
nové značení podle vás přehlednější?
Co se týká nového označení SUV, Mercedes-Benz 
přišel s nápadem označit všechny SUV jako třídu G,  
tedy GLA, GLC, GLE, GLE kupé, G. Myslím, že je 
to přehlednější, ale musí se to umět zákazníkovi 
 předat. 



na každého zákazníka zvlášť je devízou, pro niž zá-
kazníci volí právě tuto firmu. 

Na několik otázek týkajících se společnosti Ši-
mon & Kolman odpovídá jeden z jejích majitelů, 
a to Josef Kolman.

Jak začalo vaše podnikání v nákladní dopravě?
Moje podnikání v nákladní dopravě začalo v roce 
1993, kdy za mnou přišel Jiří Šimon, že by mě chtěl 
za společníka. Pro mě to v té době bylo těžké rozho-
dování, protože jsem už věděl a tušil, že podniká-
ní v dopravě nebude lehké. Několikrát se mi to za 
posledních dvaadvacet let i potvrdilo. S Jiřím Šimo-
nem jsem se znal už od mládí, a to mé rozhodnu-
tí usnadnilo. Od 1. března 1993 se tak datuje vznik 
naší firmy Šimon & Kolman.

Vzpomínáte si ještě na první auto, se kterým 
jste začínal podnikat?
Začínali jsme s vozy Avia 30, 31. A do začátku jsme 
měli těchto vozů celkem pět. Veškeré opravy jsme 
si dělali doma svépomocí.

Jak jste vůbec dospěl k tomuto předmětu pod-
nikání? Pohyboval jste se v tomto oboru ještě 
před revolucí?
Už jako malý kluk jsem obdivoval nákladní auta 
a autobusy. Modely jsem si dával do ohrádky a snil 
o vlastní firmě. V roce 1973 jsem se vyučil autome-
chanikem na nákladních autech. A zůstal jsem jim 
věrný do svých dnešních šedesáti let. Můj obchod-
ní partner Jiří Šimon se po vyučení motorářem na 
lokomotivách stal řidičem nákladního auta. A jeho 
věrnost mu zůstala také až do dnešní doby.

Vaše firma byla vůbec prvním zákazníkem 
společnosti Hoffmann & Žižák. Proč a kdy jste 
zvolil tuto firmu?
Po třech letech podnikání, kdy už naše firma vlastnila 
deset vozů Avia, jsme začali uvažovat o nákupu tahače 
s návěsem. Po jednání s několika firmami, mimo jiné 
i Mercedes-Benz, nám připadala jako nejlepší nabídka 
právě od firmy Hoffmann & Žižák. Ale co nejvíce ovliv-
nilo naše rozhodnutí, bylo setkání s panem Ing. Gu-
dejlem. Jeho profesionální vystupování, jeho slušnost 
a odbornost, to vše splňovalo moje představy o tom, 
s kým chci obchodovat. Následovalo setkání s panem 
Ing. Žižákem, které mě utvrdilo v tom, že je to ta správ-
ná firma, se kterou chci spolupracovat. A to, že to byl 

Jméno Josefa Kolmana tvoří polovinu názvu dopravní společnosti Šimon & Kolman. Již od roku 1993 se spolu se svým partnerem 
věnuje nákladní dopravě a spedičním službám. Shodou okolností je to vůbec první zákazník společnosti Hoffmann & Žižák.

NAŠE SERIÓZNOST 
SE VRACÍ JAKO BUMERANG

text res
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jejich první prodaný tahač a náš první koupený, se sta-
lo symbolem naší budoucí spolupráce.

Jak tato spolupráce vypadá dnes?
Se společností Hoffmann & Žižák spolupracuji do 
dnešní doby a rád bych tímto vzpomenul na obě-
tavého člověka pana Telsku, který už bohužel není 
mezi námi. Dále bych chtěl vyzdvihnout práci pana 
Preclíka, pana Mareše z liberecké pobočky firmy 
Hoff mann & Žižák a řadu dalších, kteří mají zásluhu 
na rozkvětu firmy Hoffmann & Žižák. S panem Žižá-
kem mě navíc spojuje i láska k cyklistice a turistice. 
Po lidské stránce si ho velice vážím a věřím, že naše 
spolupráce bude trvat i nadále.

Kolik procent vozů značky Mercedes-Benz dnes 
čítá flotila vašich nákladních vozů?
V naší firmě Šimon & Kolman mají vozy Mercedes-
-Benz velkou převahu. Tvoří sedmdesát procent 
z celé flotily nákladních aut.

V čem se podle vás Mercedes-Benz liší od ostat-
ních nákladních vozů?
Vozy Mercedes-Benz jsou špičkou nejenom v elegan-
ci a designu, ale též u této značky hodnotím kvalitní 
servis po celé Evropě, hospodárnost a minimální poru-
chovost. Též nesmím zapomenout na spokojené řidiče.

Vznik společnosti Šimon & Kolman se datuje na po-
čátek devadesátých let, kdy se jména dvou dřívěj-
ších dopravců spojila a vytvořila společný podnik. 
Zpočátku se společnost věnovala výhradně vnitro-
státní dopravě, později i mezinárodní. V polovině 
devadesátých let začala využívat svůj první kamion 
s návěsem, aby vyhověla zákazníkům, kteří chtěli 
transportovat náklady do váhy čtyřiadvaceti tun. 
Poptávka po takových transportech způsobila, že 
přibližně v té době společnost Šimon & Kolman 
začala rozšiřovat svůj vozový park právě o kami-
ony a rozloučila se s původním vozovým parkem 
tvořeným vozidly Avia a Liaz. Na sklonku devade-
sátých let se v rozrůstající společnosti rozhodli pro 
výstavbu vlastního firemního areálu, který by plně 
vyhovoval jejich potřebám. V roce 1998 se tak mohli 
přestěhovat do nových prostor v Lysé nad Labem. 
Součástí nového areálu se kromě zázemí firmy sta-
la i servisní dílna a skladovací prostory. Firma zde 
sídlí dodnes.

Výuka řidičů v Čechách
Zlomovým rokem v podnikání společnosti Ši-
mon & Kolman byl rok 1999, kdy byl v jejím areálu 
otevřen obchod s náhradními díly a autopříslu-
šenstvím pro nákladní automobily. V roce 2009 se 
společnost Šimon & Kolman stala společností s ru-
čením omezeným, navíc rozšířila své podnikání 
do další oblasti. Vzhledem k tehdejším legislativ-
ním změnám v dopravě společnost Šimon & Kol-
man otevřela vlastní auditované školicí středisko 
profesní způsobilosti, kde probíhají jak vstupní, 
tak pravidelná školení řidičů. Vstupní školení zde 
mohou mít jak standardní rozsah ve výši 140 ho-
din, tak rozšířený v rozsahu 280 hodin. Pravidelná 
školení jsou rozdělena do ročních kurzů v rozsahu 
sedmi hodin. 

Školicí středisko společnosti Šimon & Kolman 
je vybaveno nejmodernější výukovou technikou 
a jeho chod obstarávají akreditovaní školitelé. Vý-
cvik řidičů probíhá výhradně v nákladních vozech 
značky Mercedes-Benz.

Majitelé společnosti Šimon & Kolman si od po-
čátku uvědomovali, že právě spokojený zákazník je 
pro dobré fungování nezbytností. Proto je jednou 
z hlavních zásad společnosti profesionální indi-
viduální přístup ke každému z nich. Druhým plus 
jsou rovněž dlouholeté zkušenosti v tomto oboru. 
Právě vyškolený a ochotný personál orientující se 

„Náš první koupený 
tahač byl současně 
první prodaný 
společnosti 
Hoffmann & Žižák. 
Možná právě to se stalo 
symbolem naší budoucí 
spolupráce.“
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širokého okolí. Na to navazuje i prodejna náhrad-
ních dílů jako vhodný doplněk k naší práci. 

Jak přísné jsou dnes v nákladní dopravě emisní 
limity? Kladou na dopravce velké nároky na 
pořizování nových vozů?
V dnešní době, kdy musejí naše vozy splňovat 
přísné emisní normy, se nám dopravcům zvýšily 
náklady, jak co se týče mýta, tak na obnovu vo-
zového parku. Je pravda, že obnova je finančně 
náročná, na druhé straně přece jenom určitou 
úsporu vidíme v PHM. Ale pocit, že přispíváme 
k čistotě ovzduší, převládá a musím věřit, že to 
není zbytečné.

Jedním z předmětů vašeho podnikání je i školicí 
středisko. Co vás přimělo k jeho otevření?

18

Jak značka Mercedes-Benz souvisí s vaší strate-
gií směrem k zákazníkovi?
Koupí prvního tahače značky Mercedes-Benz se 
naše firma ocitla v oblasti kamionové zahraniční 
dopravy. Už název naší firmy prozrazuje či napoví-
dá, že se nechceme za svá jména stydět. Od vzni-
ku firmy dbám na prvním místě o spokojeného 
zákazníka. Naše serióznost a poctivá práce, která 
trvá přes dvaadvacet let, se vrací jako bumerang 
a se svými obchodními partnery máme velice sluš-
né vztahy.

Kromě nákladní dopravy provozujete i servis 
nákladních aut a prodejnu náhradních dílů. 
Komu jsou tyto vaše služby určeny?
Firma Šimon & Kolman v roce 2000 vybudovala 
servisní zázemí, kde poskytujeme opravárenské 
služby nejen pro naše auta, ale i pro dopravce ze 

„Vozy Mercedes-Benz 
jsou špičkou nejenom 
v eleganci a designu, 
ale též u této značky 
hodnotím kvalitní servis 
po celé Evropě, 
hospodárnost a minimál-
ní poruchovost. “

Už několik let jsem předpovídal, že nastane doba, kdy 
bude nedostatek řidičů. To mě vedlo k rozhodnutí vy-
budovat školicí středisko. Bohužel mnoho mladých 
lidí se na tuto práci nehrne, a tak bych poprosil i média 
k větší osvětě tohoto povolání. Práce řidiče je v dnešní 
době velice náročná už rizikem, časem a kolikrát i ne-
pochopením ostatních uživatelů silnic a dálnic.

Společnost Hoffmann & Žižák slaví letos dvacet 
let existence na českém trhu. Co byste jí do 
budoucna popřál?
Chtěl bych firmě Hoffmann & Žižák popřát ke dva-
ceti letům existence hodně dalších úspěchů, velkou 
výdrž a troufám si říct nesmrtelnost. Sám osobně 
chci popřát majitelům firmy Hoffmann & Žižák a je-
jich zaměstnancům hlavně hodně zdraví a život na-
plněný štěstím a pohodou.  

VYHOVÍME VŠEM 
POŽADAVKŮM 

Firma Šimon & Kolman sídlí v Lysé nad Labem a kro-
mě vnitrostátní a mezinárodní dopravy svým zákaz-
níkům poskytuje i servis nákladních vozidel, prodej-
nu náhradních dílů, skladovací prostory i pronájem 
skladovacích prostor. Zcela novou službou je akredi-
tované školicí středisko odborné způsobilosti řidi-
čů, kde si firma vychovává vlastní řidiče nákladních 
automobilů. Společnost Šimon & Kolman se speci-
alizuje na kusové i celovozové zásilky, k dispozici 
má vozidla od hmotnosti 1,5 tuny až po pětadvace-
titunové skříňové či speciální návěsy, jako například 
chladírenský či návěs pro přepravu svitků plechu. 
Vozový park, tvořený převážně vozidly značky Mer-
cedes-Benz, je neustále obnovován a díky vlastnímu 
servisu udržován ve výborném technickém stavu. 
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MERCEDES -
-BENZ GLE:

ZMĚNY POD 
KAPOTOU

Mercedes-Benz tak důkladně přepracoval 
své nejoblíbenější SUV, že to spíše vydá na celkovou 

modernizaci než na pouhý facelift. Změny 
totiž zaznamenáte téměř všude. Jedná se o výrazně 

atraktivnější přední a zadní partie, optimalizaci 
pohonného ústrojí a snížení spotřeby paliva 

a hodnoty emisí. Nezapomnělo se ani na interiér
 a další bezpečnostní a komfortní výbavu. 

„Nové GLE má všechny předpoklady k tomu, aby na-
vázalo na úspěšnou kariéru našeho bestselleru, ať se 
jedná o nejmodernější a velmi hospodárná poháněcí 
ústrojí, suverénní jízdní komfort nebo mnohostran-
nost a robustnost, která je pro SUV typická,“ charak-
terizuje vůz Ola Källenius, člen představenstva spo-
lečnosti Daimler AG, Mercedes-Benz Cars.

Rozšíření nabídky
Změny na karoserii vidíme na fotografiích, takže se 
podíváme pod kapotu, kde se toho odehrálo velmi 
mnoho. 

Obecně lze konstatovat, že v porovnání s předchozí 
modelovou řadou mají nyní nabízené motory v prů-
měru o 17 procent nižší spotřebu paliva a emise CO2. 
Na výběr je pět výkonných a hospodárných agregátů 
se čtyřmi, šesti nebo osmi válci. 

Vznětový čtyřválec o výkonu 150 kW nabízí takové 
jízdní výkony při takové spotřebě paliva, jaká byla 
v tomto segmentu dosud nevídaná. Ve verzi 250 d 
se jedná o první sériově vyráběné velké SUV na svě-
tě s klasickým pohonem, které má emise pouhých  

Mercedes-Benz 
poprvé nabízí pro 
své SUV hybridní 
pohon.
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Famózní výkony zážehových agregátů
Z benzinového menu jsou na výběr nejmodernější 
zážehové motory BlueDIRECT V6 a V8.

Ve slabší verzi 400 4MATIC je instalován šestiválco-
vý motor s přímým vstřikováním benzinu a přeplňo-
váním dvěma turbodmychadly. Disponuje takovými 
technickými libůstkami, jako je spalování řízené 
proudem rozprašovaného paliva, nové piezoelektric-
ké vstřikovače a vícenásobné zapalování MSI (Multi-
-Spark Ignition). Není divu, že dosahuje nejvyššího 
výkonu 245 kW a největšího točivého momentu  
480 Nm od 1 400 min-1. Důležité také je, že se spokojí 
průměrně s 8,8 l/100 km (emise 209 g CO2/km). 

Pro milovníky největších výkonů je přichystán vid-
licový osmiválec, montovaný do verze 500 4MATIC. 
Má přímé vstřikování benzinu a přeplňování dvěma 
turbodmychadly. Bez námahy nabízí nejvyšší výkon 
320 kW a maximální točivý moment 700 Nm. Přál 
bych vám slyšet zvuk, který se line z výfuků. 

První SUV Plug-in značky 
Mercedes-Benz navíc poprvé nabízí pro své SUV hyb-
ridní pohon, a to rovnou jako Plug-in, tedy s mož-

140 g CO2/km a spotřebu nafty 5,4 l/100 km. Tento 
hospodárný, a přitom výkonný agregát pohání verze 
GLE 250 d a GLE 250 d 4MATIC.

Verze GLE 350 d 4MATIC má na výběr mj. osvědčený 
vznětový agregát V6 s výkonem 190 kW s medvědím 
točivým momentem 620 Nm. Rozsáhlý soubor opat-
ření zaměřený na hospodárný provoz ve výsledku 
snížil kombinovanou spotřebu paliva EU v porov-
nání s předchozím modelem o cca devět procent na  
6,4 l/100 km. Modernizace se dotkla především upra-
vené řídicí jednotky motoru s řízením spalovacího 
procesu, která individuálně řídí vstřikování nafty 
do jednotlivých válců v závislosti na množství vzdu-
chu ve spalovacím prostoru, což je důležité zejména 
v zahřívací fázi. Optimalizováno bylo také turbo-
dmychadlo, přepracován byl ventil recirkulace výfu-
kových plynů a nově je montováno adaptivně řízené 
čerpadlo motorového oleje.

Všechny verze se vznětovým motorem jsou stan-
dardně vybaveny devítistupňovou samočinnou pře-
vodovkou 9G-TRONIC, kterou lze na přání poprvé 
kombinovat s redukční převodovkou a uzávěrkou 
mezinápravového diferenciálu. 

ností vnějšího nabíjení. Tímto druhem pohonu dis-
ponuje verze GLE 500 e 4MATIC, která kombinuje 
výkon a komfort motoru V8 s famózní třílitrovou 
spotřebou. Nejvyšší celkový výkon hybridního systé-
mu je 325 kW, při hodnotě emisí CO2 78 g/km a spo-
třebě benzinu 3,3 l/100 km. Navíc stanovuje spotře-
bou elektrické energie 16,7 kWh/100 km nový rekord 
v tomto segmentu trhu a ujede až 30 kilometrů s nu-
lovými lokálními emisemi.

Základem pohonu je zážehový motor V6 Blue-
DIRECT s přímým vstřikováním benzinu, s výkonem 
245 kW. Je doplněn hybridním modulem s elektromo-
torem o výkonu 85 kW. Hybridní soustava produkuje 
maximální točivý moment 650 Nm. Díky charakte-
ristické účinnosti elektromotoru dosahuje skvělého 
točivého momentu již od nulových otáček. Mimo-
chodem automobil může jet na čistě elektrický po-
hon až do rychlosti 130 km/h. 

Ještě jedna obdivná poznámka: Se svou spotřebou 
3,3 l benzinu na 100 km má nižší spotřebu paliva než 
rekordman – verze 250 d – se vznětovým čtyřválcem, 
a to i přesto, že svými výkonovými parametry konku-
ruje verzi 500 4MATIC s osmiválcovým motorem.  
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SLAVILI JSME 20 LET S VÁMI 

text mak

Bylo to dvacet úspěšných let, během nichž společně 
založili a vybudovali hned tři firmy – kromě společnos-
ti Hoffmann & Žižák, která dosud prodala asi 13 000 
osobních a užitkových vozů Mercedes-Benz, také 
firmy EWT a CET. Ty zajišťují komplexní řešení v ob-
lasti dopravy zboží a během své existence předaly do-
pravcům dohromady více než 90 000 návěsů značky 
Schmitz Cargobull.

Vzkazy na kamion
A právě kamion s návěsem hrál během celé oslavy 
důležitou roli. Už v průběhu tiskové konference, kde 
hovořili Michal Žižák s manželi Hoffmannovými 
o dosavadních podnikatelských úspěších i plánech 
do budoucna, stál přímo před vchodem do Fora Karlín 
a bělostný návěs doslova vyzýval k tomu, aby na něm 
návštěvníci nechali nějaký vzkaz. 

Oficiální část večerního programu začala v sedm 
hodin večer, ale už před touto hodinou se lidé schá-
zeli na nádvoří, kde si mohli prohlédnout vystavené 
modely značky Mercedes-Benz, dopřát si skleničku 
svařeného vína či prosecca, pobavit se u stepařských 
vystoupení či se v předsálí nechat na památku vyfoto-
grafovat u připravených fotostěn. 

Celým večerem všechny pozvané provázeli příjemní 
a vtipní moderátoři Iva Kubelková a Petr Vondráček. 
Oba přivítali hosty nejen z Česka, ale i ze Slovenska, 
Polska, Německa a Rakouska, tedy ze všech zemí, kde 
společnosti EWT, CET a Hoffmann & Žižák působí či 
mají své obchodní vazby. 

Mezi hosty nechyběli ani spolumajitelé firmy 
 Schmitz Cargobull, pánové Andreas a Bernhard 
Schmitzovi, které doprovodil předseda představen-
stva pan Ulrich Schümer. V Karlíně slavili rovněž 

Slavnostním večerem 
plným výborných 
hudebních čísel provázeli  
Iva Kubelková a Petr 
Vondráček. Na pódiu 
nechyběl ani Vojta Dyk 
s B-Side Bandem.

V roce 1995 stál Michal Žižák s manželi Dirkem a Natachou Hoffmannovými na počátku velkého 
dobrodružství. Založili spolu společnosti, které se od počátku zabývaly prodejem a servisem jak osobních, tak 

i užitkových vozidel. Na sklonku loňského listopadu pak všichni tři spolu s téměř 1 100 klienty, obchodními 
partnery, zaměstnanci a dalšími hosty velkolepě oslavili v pražském Foru Karlín dvacet let svého podnikání. 



jednatelé českého zastoupení Mercedes-Benz, pá-
nové Ronald Ballhaus a Marcus Berben, stejně jako 
zástupci Mercedes-Benz Financial Services v České 
republice.

Skvělí The Tap Tap, Vojta Dyk 
i The Backwards
O skvělou náladu se na začátku večera postarala sku-
pina The Tap Tap, která pod taktovkou kapelníka Šimo-
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na Ornesta pořádně rozpohybovala všechny lidi v sále. 
Energie sálající z kapely, jejímiž členy jsou studenti či 
absolventi Jedličkova ústavu, byla přímo elektrizující 
a mnoho hostů se shodlo, že právě fantasticky šlapají-
cí The Tap Tap byli highlightem celého večera. 

Z rukou majitelů navíc kapela převzala i šek 
na 100 000 korun na dostavbu Jedličkova ústavu. „Už 
dvacet let se zaměřujeme na mobilitu našich zákazní-
ků a nejsme sami, pro koho je klíčová. Je nám ctí, že 

můžeme předat dar právě Jedličkovu ústavu,“ pozna-
menal na pódiu Michal Žižák. 

Po vystoupení skvělé skupiny The Tap Tap následova-
la delší přestávka, v jejímž průběhu mohli hosté nejen 
živě diskutovat, fotit se a psát vzkazy na výše zmiňova-
ný návěs, ale i ochutnat lahůdky z připraveného rautu, 
kde se nabízela moderní česká i mezinárodní kuchyně.

Dalším hudebním zážitkem večera byl hitmaker 
Vojta Dyk, jehož na pódiu doprovodil multižánrový 
bigband B-Side Band a který vyzval všechny přítom-
né k tanci. 

Dalším překvapením bylo otevření speciálního baru 
nazvaného „Tři v jednom kole“, v němž se na oslavu 
narozenin výše zmíněných společností mimo jiné 
podával dvacetiletý armagnac a ochutnávala se dva-
cetiletá vína a několik druhů zvlášť pro tuto příležitost 
připravených míchaných koktejlů. U piána dotvářel 
barovou atmosféru svým zpěvem sám moderátor Petr 
Vondráček. 

Jako třetí v pořadí na hlavní stage vystoupila ka-
pela The Backwards, revival slavných Beatles, která 
dokonce dvakrát vyhrála globální Beatlefest v New 
Yorku. Tato skupina v roce 2015 také oslavila 20 let 
svého působení na hudební scéně. Nestárnoucí hity 
liverpoolských muzikantů byly tou nejlepší tečkou 
za povedeným večerem. 

Jsme rádi, že se tolik našich obchodních partnerů 
rozhodlo toto pro nás významné jubileum oslavit spo-
lečně s námi, a to i v předvánočním čase. Děkujeme 
jim tímto za jejich přízeň.

Na přistavený návěs 
psali návštěvníci své 
vzkazy. V sále mezitím 
uhranuli hosty skvělí 
The Tap Tap. Kapelník 
Šimon Ornest navíc převzal 
šek na 100 000 Kč.



SKOK DO BUDOUCNOSTI
MERCEDES BENZ E-KLASSE

text faja
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svítícím namodralým světelným plochám, které 
konturují pro tuto modelovou řadu typické „po-
chodně“ obrysových světlometů a světel pro denní 
svícení. Vedle výrazného vzhledu jde také o novou 
dimenzi v oblasti osvětlovací techniky. V tomto 
světlometu totiž pracuje 84 samostatně ovláda-
ných vysoce výkonných LED diod. Není potom 
divu, že lze jasně a precizně osvětlovat vozovku 
automaticky s přesně řízeným rozložením světla, 

aniž by byli oslňováni ostatní účastníci silničního 
provozu. V porovnání se systémy, které jsou běžně 
nabízeny na trhu, nabízejí světlomety MULTIBEAM 
LED až 2,5krát větší světelný výkon.

A to není všechno. Ve světové premiéře je před-
stavena funkce dynamického natáčení světla do 
zatáček výhradně elektronicky. Navíc systém ob-
sahuje velký počet nových adaptivních osvětlova-
cích funkcí, díky nimž je jízda za tmy či zhoršených 

Americká kráska
Na lednovém autosalonu v Detroitu měl slavnostní 
premiéru nový model nesoucí trojcípou hvězdu ve 
znaku – Mercedes-Benz třídy E. 

Když se s někým seznamujete, měli byste se mu 
dívat především do očí. V tomto případě do nově 
tvarovaných, elegantních předních světlometů. 
Vyznačují se výraznými vnitřními konturami, 
markantními blikači a světlomety pro denní sví-
cení. Kaž dopádně pohled těchto očí je podmanivý 
a v noci ve zpětném zrcátku snadno rozpoznatelný. 
Vše je sdruženo pod krycím sklem z čirého polykar-
bonátu s povrchovou vrstvou, která je odolná vůči 
poškrábání. Zajímavým detailem jsou černé okraje 
a promyšlené stylistické prvky. 

Navíc je na přání k dispozici systém světlometů 
MULTIBEAM LED s funkcí ILS (Intelligent Light Sys-
tem) a adaptivním asistentem dálkových světlo-
metů Plus. Jsou rozpoznatelné na první pohled díky 



Tak nějak jsme si zvykli, že každý další model mercedesu má interiér vycházející z toho předchozího. Zvyk je sice 
železná košile, ale v automobilovém průmyslu to tak docela neplatí. Navíc u automobilky udávající směr mezi prémiovými 
značkami to platit dokonce ani nesmí. Proto dochází v interiéru u nové modelové řady E k zásadní obměně. 
Ovšem to není samozřejmě všechno.
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nost. Navíc brzdové svítilny vydávají ve dne i v noci 
světlo různé intenzity, která splňuje platné legisla-
tivní předpisy. To platí i pro ukazatele směru, které 
využívají celou šířku spodní části zadních svítilen.

Krok do budoucnosti
Nově vyvinutý interiér povyšuje manažerský mo-
del do nejluxusnějšího segmentu, ale přitom, jak 
lze vidět na fotografiích, v sobě nese rysy určité 
sportovnosti, která je novým modelům značky 
vlastní. Obecně je design charakterizován souhrou 
dominantních prostorových těles s výrazně tvaro-
vanými plochami a plošně uspořádanými ovládací-
mi a zobrazovacími zónami. Jedná se o originální 
styl značky plný kontrastů, který vychází z filozofie 
„smyslné čistoty tvarů“.

I ve zdánlivých maličkostech, jako jsou kruhové 
výdechy ventilační soustavy, se prozrazuje spřízně-
nost s luxusním segmentem.

Pozornosti určitě neunikne dominantní plochý 
displej vystupující z horní části přístrojové desky. 
Má vysoké rozlišení a je v celé ploše chráněný lesk-
lým sklem. 

Podle použité převodovky se používají dvě od-
lišné středové konzoly. K samočinné převodovce 
pasuje průchozí středová konzola s dynamicky 
stoupajícím a sportovně vysokým přechodem do 
přístrojové desky. Konzola ve verzích s mechanic-
kou převodovkou je tvořena dvěma oddělenými 
díly ozdobného obložení.

světelných podmínek bezpečnější nejen pro řidiče, 
ale i pro ostatní účastníky silničního provozu. Jde 
například o nově vyvinuté svícení do špatného po-
časí, do města a pro průjezd křižovatkou, které je 
propojeno s navigačním systémem.

Žhnutí proudového motoru
Ne, nespletli jsme se, nepředstavujeme stíhačku. 
Jde o na přání dodávané speciální zadní svítilny, 

které připomínají v noci hvězdný prach, Mléčnou 
dráhu nebo žhnutí proudového motoru. Výrazný 
efekt vytváří velké množství drobných reflektorů ne-
pravidelných tvarů v rozptylovacím skle koncových 
svítilen. Jedná se o tzv. Lambertovy reflektory, které 
zajišťují plošný, velmi homogenní a ostrý vzhled.

Ovšem i v základním provedení jsou „skupinovky“ 
nezaměnitelné. Jsou jednodílné v „pochodňovém“ 
designu. Nejde pouze o eleganci, ale také o bezpeč-

Nově vyvinutý 
interiér povyšuje 
manažerský model 
do nejluxusnějšího 
segmentu, přitom 
ale v sobě nese 
rysy určité 
sportovnosti.
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Dvě nová oddělení starající 
se o budoucnost
Uživatelská přívětivost a konektivita hrají stále 
důležitější roli, a proto založil Mercedes-Benz dvě 
nová oddělení, která mají monopolně na starosti 
digitální budoucnost. Jsou to: „Digital Graphic & 
Corporate Design“ a „User Interaction“. Náplní práce 
těchto navzájem propojených oddělení je efektivní 
vývoj ovládacích i zobrazovacích konceptů a uživa-
telských rozhraní pro současná i budoucí vozidla. 

Prvním výsledkem této práce bylo úzké propojení 
intuitivního používání s funkčně přehledným a zá-
roveň atraktivním designem u nové třídy E. Řidič 
si bude moci užívat úplně nový pocit z ovládání, 
doprovázený vizualizacemi a animacemi s vysokým 
rozlišením. Animovaná zobrazení například názor-
ně ukazují činnost asistenčních či jízdních systémů. 

Řidič či spolujezdec mohou využívat menu s pře-
hledně uspořádanou strukturou, která usnadňuje 
nastavování funkcí. 

Hartmut Sinkwitz, vedoucí oddělení vnitřního 
designu, novinku komentuje: „S interiérem nové 
třídy E přinášíme novou interpretaci moderního 
luxusu. Navrhli jsme velkorysý a inteligentní in-
teriér, který odpovídá designérské filozofii značky 
Mercedes-Benz, založené na smyslné čistotě tvarů. 
Ten svými technickými inovacemi a velmi kvalitní 
výbavou zprostředkovává řidiči a spolujezdci mi-
mořádně emocionální zážitky. Třída E tak definuje 
novou úroveň v segmentu manažerských vozů. Je 
nejen pracovištěm a soukromým útočištěm, ale 
i životním prostorem, v němž si mohou cestující 
užívat moderní luxus.“

Světový unikát –  
dotykové ovládání ve volantu
Poprvé v automobilu je do ramen multifunkčního 
volantu integrováno dotykové ovládání. Funguje 
stejně jako displej chytrého telefonu, stejně citli-
vě na dotek a na horizontální a vertikální stírací 
pohyby prstů. Řidič tak může jednoduše, logicky 
a přitom intuitivně ovládat veškeré funkce infor-
mačního a zábavního systému, aniž musí byť jen 
na sekundu pouštět volant. Funguje to tak, že 

stisknutím tlačítka pro dotykové ovládání je ak-
tivována funkce, která byla vybrána stíracím po-
hybem prstu. Dalším čtyřem tlačítkům v každém 
ovládacím panelu jsou přiřazeny známé funkce, 
jako je například ovládání hlasitosti nebo telefonu.
Současně funguje i klasický touchpad na středové 
konzole. Samozřejmě že umožňuje zadávání pís-
men, čísel a speciálních znaků ručním psaním. 

A to ještě není všechno. Kromě tlačítek pro dotyko-
vé ovládání a touchpadu může řidič používat ovlá-
dací prvek COMAND Controller a hlasové ovládání 
LINGUATRONIC pro ovládání informačního a zábav-
ního systému. Ale to také ještě není všechno. K dispo-
zici jsou ještě přímá tlačítka, například pro seřizová-
ní klimatizace, a dokonce i pro zjednodušené vypnutí 
a zapnutí konkrétních asistenčních systémů.

Tradiční vysoká kvalita materiálů
V interiéru této novinky jsou použity pouze velmi 
kvalitní materiály. Jde například o dřeva s otevře-

nými póry, dřeva v jachtařském stylu s „plynulými 
liniemi“, nebo inovativní kovové tkaniny. Velká po-
zornost byla také věnována výběru barev čalounění 
s různými odstíny hnědé, včetně nových atraktiv-
ních barevných kombinací, jako je například hnědá/
macchiato nebo sedlově hnědá / macchiato. Kaž dý 
si tedy může vybrat interiér podle svého gusta. 

Luxusní dojem podtrhuje také vnitřní osvětlení, 
kde se používá výhradně energeticky hospodárná 
technika LED s dlouhou životností. Na výběr je až 
64 barev. Takže si určitě vybere i ten nejnáročnější 
zájemce. 

Ale to není vše…
O nové třídě E budeme ještě často informovat, 
vždyť jsme se zatím nezmínili o pohonných jednot-
kách, podvozkových skupinách, jízdních vlastnos-
tech a bezpečnostních a komfortních prvcích. Ale 
třeba také o nově koncipovaných sedadlech, audio-
systémech atd. Ovšem o tom až příště.  

V současné době byl 
odhalen pouze interiér 
vozu. Na exteriér se 
můžeme těšit v nejbližší 
době.



NA ZÁPADĚ ČECH 
ZACHRAŇUJE ŽIVOTY 
PĚTATŘICET NOVÝCH SANITEK
Celkem pětatřicet zbrusu nových sanitních vozů Mercedes-Benz, na jejichž dodávce se podílela i společnost Hoffmann & 
Žižák, převzali během podzimu záchranáři na západě Čech. Čtrnáct speciálně upravených vozů na platformě Sprinter získala 
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, a záchranka v Plzeňském kraji rozšířila svůj park dokonce o jednadvacet 
aut. Sanitky na západě Čech tak v současnosti nabízejí ten nejvyšší standard při převozu pacientů.
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text mez

Vedle špičkových 
zdravotnických přístrojů 
jsou nové ambulance 
vybaveny moderní 
hlasovou a datovou 
komunikací.

„Obnova vozového parku záchranné služby včetně 
vybavení novými komunikačními technologiemi je 
výrazným posunem k lepšímu. Záchranáři už delší 
dobu jezdili staršími vozy s množstvím najetých 
kilometrů. Postupně se nám podařilo zajistit, aby 
byl provoz sanit po celém kraji bezproblémový,“ ko-
mentoval předávku flotily ambulancí postavených 
na podvozcích vozu Mercedes-Benz Sprinter hejt-
man Karlovarského kraje Martin Havel.

A právě dodávka užitkových vozů Sprinter při-
padla společnosti Hoffmann & Žižák. „Jednalo se 
o vozy typu Sprinter 316 CDI, konkrétně uzavřené 
plechové verze, kterým říkáme ‚plechovka‘. Finální 
vestavbu a proměnu na ambulanci pak realizovala 
česká společnost ARC Vehicles, která zastupuje fin-
ského výrobce Profile a díky globální homologaci 
může provádět i konstrukční zásahy do vozu. Právě 
v případě sanitního vozu se jedná o poměrně velký 
zásah do auta, už jen tím, že na voze odstraní stře-
chu dodávanou z výroby a namontují zvednutou 

laminátovou,“ přiblížil Michal Nesvadba z liberec-
ké pobočky.

Důraz na ergonomii prostoru
Co konkrétně zbrusu nové mercedesy západočes-
kým záchranářům přinášejí? Stručně řečeno, no-
vinky lze nalézt jak v motorovém prostoru a kabině 
řidiče, tak v ambulantním prostoru. Vozy pohá-
nějí motory o objemu 2,2 litru biturbo s výkonem 
163 koní a náhonem na všechna čtyři kola. Ambu-
lantní prostor je ergonomicky uspořádán tak, aby 
co nejvíce odpovídal potřebám záchranářů. Ti tak 

mohou za jízdy ovládat např. průtok kyslíku, osvět-
lení anebo teplotu ve voze přímo ze svého sedadla, 
aniž by se museli odpoutávat, což je posun v bez-
pečnosti. Sanitky jsou vybaveny novou přístrojovou 
technikou, a sice defibrilátorem Lifepak 15 a přístro-
jem pro automatické stlačování hrudníku Lucas.

„Naši záchranáři tedy budou mít kolem pacienta 
více prostoru a pracovního komfortu. Samozřej-
mostí je nejmodernější transportní technika i pří-
strojové vybavení, tedy nosítka MEDIROL, scho-
dolezy, monitory vitálních funkcí, ventilátory pro 
umělou plicní ventilaci, odsávačky, defibrilátory 
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a další potřebné pomůcky,“ přiblížil ředitel plzeň-
ské záchranky Pavel Hrdlička.

Vedle špičkových zdravotnických přístrojů jsou 
nové ambulance vybaveny rovněž moderní hla-
sovou a datovou komunikací a zdravotnickými 
přístroji. „Mobilní technologické vybavení posá-
dek vozidel záchranné služby je součástí čtrnácti 
nových sanitních vozů. Jedná se o tablety pro vy-
pisování elektronické zdravotnické dokumentace, 
tiskárny, modemy, kamery, navigace se statusova-
či a GPS jednotkou, vozidlové terminály a radiosta-
nice. Těmito technologiemi jsme v rámci projektu 
dovybavili také sedmnáct stávajících vozů Zdra-
votnické záchranné služby Karlovarského kraje,“ 
doplnil šéf karlovarské záchranky Roman Sýkora.

Údaje o pacientovi již během cesty
Součástí zakázky byla i dodávka a integrace systé-
mu e-Health. Ten umožňuje elektronickou výměnu 
zdravotnických dat pacientů mezi zdravotnickými 
zařízeními a koncovými uzly záchranářů v terénu. 
„Pro záchrannou službu jsou tyto informace velmi 
cenné. Údaje o pacientovi, respektive o historii 
jeho dosavadní léčby a o lécích, které užívá, se 
dozví záchranáři už cestou za ním. Mohou se tak 
lépe připravit a rychleji a přesněji pacienta ošetřit. 
Přesnou informaci pak od nich dostanou nemocni-
ce ještě během převozu pacienta,“ vysvětlil výhody 
systému náměstek hejtmana Karlovarského kraje 
Jakub Pánik.

Obměna vozového parku záchranné služby v Kar-
lovarském a Plzeňském kraji proběhla v rámci za-
pojení do výzvy Integrovaného operačního systému 
č. 23. Tento projekt je financován z dotace Evropské 
unie za spoluúčasti krajů. Projekt přispěl ke zvýšení 
připravenosti Zdravotnické záchranné služby jakož-
to složky integrovaného záchranného systému na 
řešení mimořádných událostí. Celkové způsobilé 
výdaje projektu činily v Karlovarském kraji 76 mili-
onů korun, v Plzeňském byly ještě o dva miliony vyš-
ší. Evropská unie dotovala náklady z 85 procent.  

Jen sedm subjektů se v rámci Evropy může pochlubit licencí na přestavbu užitkových 
vozů na ambulance. Jedním z nich je česká společnost ARC Vehicles, která realizovala 
přerod „plechovek“ od společnosti Hoffmann & Žižák na plnohodnotné sanitní vozy, 
jež dostali záchranáři v Karlovarském a Plzeňském kraji. O zajímavé automobilové 
metamorfóze vyprávěl Journalu ředitel společnosti ARC Vehicles, Michal Drož. 

NA ZAČÁTKU PLECHOVKA, 
NA KONCI SANITKA. ZA OSM DNÍ

Patříte mezi sedmičku firem, které mohou 
přestavby dodávek na sanitky provádět. To 
znamená, že zasahujete i do stavby vozů?
Jsme přímo partnerem Mercedesu a díky tomu mů-
žeme zasahovat i do konstrukce vozidel. 

Provádíte přestavby v České republice? 
Zakázka byla realizována v továrně v Maďarsku ne-
daleko Budapešti. Mateřská firma Profile, kterou 
zastupujeme, je ovšem z Finska a některé díly vyrábí 
ve Švédsku či v Estonsku. 

Co obnáší proměna užitkového vozu 
na sanitku?
Na začátku je tzv. plechovka s nízkou střechou, kte-
rou my uřízneme a posadíme na ni naši bezpečnost-
ní střechu z kompozitů. Do té je soustředěná řada 
komponentů, včetně elektrického či vzduchového 
vedení. Celá přestavba trvá asi osm dní. Je to pásová 
výroba, auto se každý den posune o jedno stanoviš-
tě. Každý den sjede z linky jedno hotové auto a jed-
no na ni najede. 

Jaká je cena takové přestavby?
Záleží na specifikaci. Například jestli děláme prů-
chod mezi řidičem a zadní částí vozu… Řádově jde 
ale zhruba o milion až milion půl korun.

Jaké novinky na nových autech najdeme?
Čistě na voze jsou nově zabudovány prostupy z kabi-
ny a levé dveře i na straně řidiče.

Co je při přerodu dodávky v sanitku 
nejsložitější?
Asi implementace střechy a systémů do ní umístě-
ných. Mimochodem elektrické svazky, které stře-
chou vedou, pro nás přímo vyrábí Boeing.

Zajišťujete kompletní montáž včetně zdravot-
nického zařízení?
Záleží na konkrétní zakázce. Pro Karlovy Vary a Plzeň 
jsme vozy osazovali včetně lékařského vybavení, vy-
sílaček atp. 

MERCEDES-BENZ 
SPRINTER 316 CDI 4X4

Objem motoru: 2 143 cm3

Počet válců: 4
Jmenovitý výkon: 120 kW při 3 800 ot./min.
Emisní norma: Euro 5b
Kombinovaná spotřeba: 7,0 l/100 km
Poměr rozdělení výkonu mezi přední 
a zadní nápravu: 35 : 65

MUDr. Roman Sýkora, Ph.D.,  
ředitel Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje
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HI-TEC VYCHYTÁVKY 
PRO ZÁCHRANÁŘE

Technologie systému e-Health
Obsahuje tablet s dokovací stanicí, který je trvale 
umístěn v ambulanci. Dokovací zařízení zajišťuje 
bezpečné uložení tabletu během transportu a dále 
jeho plné nabití před použitím. Další částí systé-
mu je odolná tiskárna, která bez problémů funguje 
i v náročných podmínkách. Software systému zajiš-
ťuje zadávání dat do výjezdové dokumentace již bě-
hem výjezdu a její následné vytištění před návratem 
posádky na základnu. 

Mobilní modem
Datový modem zajišťující připojení k internetu 
během výjezdu. Je konstruován pro dvě SIM karty 
různých operátorů a umí přepínat připojení mezi 
nimi, což minimalizuje situace výpadku datového 
připojení. Modem vysílá do prostoru vozidla wi-fi 
signál, který je potřebný zejména pro elektronické 
zadávání dat do zdravotnické dokumentace. 

RoadScan
Kamera se záznamem umístěná na předním skle sa-
nitek. Slouží pro zaznamenání dění před vozidlem 
i uvnitř prostoru řidiče a spolujezdce. 

Navigace se statusovačem a GPS jednotkou
Nejedná se o běžnou navigaci. Operátor zdravotnic-
kého střediska odesílá informaci o místě zásahu pří-
mo do navigace ihned při komunikaci s volajícím na 
tísňové lince. Je také možné zasílat zpřesňující in-
formace o cílovém bodu v době, kdy jsou již záchra-
náři na cestě k pacientovi. Statusovač v navigaci ko-
munikuje se softwarem Zdravotnického operačního 
střediska a předává informace o stavu vozidla. Ope-
rátor tedy vidí, které vozidlo lze aktuálně pro výjezd 
použít, jestli je na výjezdu, jestli předává pacienta 
ve zdravotnickém zařízení apod. Díky GPS jednotce 
vidí operátor polohu vozidla. 

Vozidlový terminál
Zajišťuje hlasovou a datovou komunikaci posádky 
ambulance se zdravotnickým operačním středis-
kem, dalšími vozy záchranné služby a složkami in-
tegrovaného záchranného systému. 

Radiostanice
Přednostně je určená pro komunikaci s leteckou zá-
chrannou službou v místě zásahu.

Foto: Václav Porkát / www.modrahvezdazivota.cz
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Když napíšeme, že německá automobilka představila křížence, tak to bude znít hanlivě. 
Ovšem o hanlivosti nemůže být ani řeč. Naopak vyjadřujeme obdiv, jak se v novém modelu Mercedes-Benz GLE 

kupé umně skloubily dvě odlišné kategorie vozidel. Navíc, jak je poslední dobou u automobilky 
zvykem, dominují spíše dynamické rysy. 

I když o nádherném designu vypovídají zejména fo-
tografie a hlavně praktická ukázka, musíme se pro-
stě o některých designových prvcích zmínit. To, co 
převzal od osobních modelů, je zejména atraktivní 
poměr mezi úzkým prosklením a markantní masou 
karoserie. Výsledná silueta signalizuje dynamiku, 
agilitu a současně robustnost a bezpečí. 

Upněte pozornost na kolmou sportovní masku 
chladiče s jednou lamelou, po jejíchž stranách jsou 
instalovány výrazně tvarované světlomety s techno-
logií LED. Jedná se o nejvýraznější prvek přídě, která 
má navíc velmi krátký převis. 

Sportovnost zdůrazňuje k přídi se snižující kapota 
motoru s typickými vybouleními.

Zadní část nese tradiční prvky známé už od mode-
lu S kupé. Základní rozlišovací znamení sportovních 
kupé nese tvarování horní části zaobleného zadního 
okna. Dále na zádi dominují úzké skupinové svítilny 
s trojrozměrným uspořádáním. 

Zároveň je na novince také vehementně znatelná 
inspirace klasickými SUV. Ve zkratce by se dalo kon-
statovat, že se jedná o elegantní čtyřdveřové kupé 

se svalnatými podběhy kol, velkými výřezy blatníků 
pro kola s průměrem ráfku až 22“, zvýšenou světlou 
výškou, s atraktivními chromovanými spodními 
ochrannými kryty a také s integrovanými dvojitými 
koncovkami výfukové soustavy.

Výraznými znaky prémiového SUV jsou harmonic-
ky začleněné a osvětlené boční schůdky, dodávané 
na přání, které jsou typickým znakem klasických 
SUV nebo terénních vozů.

„Naše GLE kupé spojuje typické atributy vozů 
kupé, jako je sportovnost, dynamika a agilita, se se-
bevědomým vzhledem, mnohostranností a robust-
ností SUV,“ tak charakterizuje nejmladšího člena 
modelové palety Mercedes-Benz prof. dr. Thomas 
Weber, člen představenstva zodpovědný za koncer-
nový výzkum a vývoj divize Mercedes-Benz Cars.

Prostor bez kompromisů
Jedním z důvodů, proč si pořizujeme vůz typu 
SUV, jsou také nároky na velikost interiéru a za-
vazadlového prostoru. Když si pořizujete kupé, 
tak vám naopak na vnitřním prostoru až tak 

MERCEDES -BENZ GLE KUPÉ
SPORTOVNÍ KUPÉ, 

NEBO SPORTOVNÍ SUV?

text faja
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text faja

Sport i komfort v interiéru
Uvnitř se budete cítit jako ve sportovním voze. 
Usednete do anatomicky tvarovaných sportovních 
sedadel a do ruky vyloženě padne kompaktní spor-
tovní volant. 

Kdo má zkušenosti z nejvyšších řad osobních mo-
delů Mercedes-Benz, tak i poslepu najde všechny 
ovládací prvky informačních a zábavních systémů.

Dominantním prvkem interiéru je výborně pře-
hledný informační displej integrovaný do přístrojo-
vé desky. 

Velmi důležitý ovladač najdete na středové konzo-
le. Jedná se o ovládací systém COMAND, vedle které-
ho je umístěn touchpad. 

Ovšem sportovní prvky v interiéru neznamenají ně-
jaký i třeba sebemenší ústupek komfortu a elegance.  

nezáleží a preferujete design. V případě modelu 
GLE kupé nemusíte volit kompromis, má totiž 
mimořádně velkorysý interiér nabízející boha-
tě místa pro pět dospělých cestujících. Prostor 
na zadní sedadla má dokonce největší šířku ve 
svém  segmentu.

Zrovna tak si nemusíte dělat násilí, co se týče za-
vazadel. Vůz disponuje největším zavazadlovým 
prostorem ve své třídě. Když sklopíte sedadla, tak 
získáte prostor o objemu 1 650 litrů. Kdybyste toto 
číslo vztahovali pouze ke karoserii kupé, tak ne-
existuje srovnatelný kufr. Navíc GLE kupé poprvé 
v tomto segmentu nabízí plně elektricky ovládané 
tažné zařízení, zahrnující současně ESP s funkcí 
stabilizace přívěsu. Nejvyšší přípustná hmotnost 
brzděného přívěsu je 3 500 kilogramů.

Silueta Mercedes-
-Benz GLE kupé 

signalizuje dynamiku, 
agilitu a současně 

robustnost a bezpečí.
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Dokonce v závislosti na vkusu každého klienta může 
být vnitřek sportovně ambiciózní, nebo klasicky 
elegantní. Portfolio sahá od celočerného vnitřku po 
různé kombinace, u nichž je černá doplněna např. 
béžovou Ginger, šedou Crystal, hnědou Saddle nebo 
porcelánovou. Velmi pohledné je čalounění kůží 
designo Exclusive Nappa v odstínech porcelánová/ 
/černá. Nejluxusněji působí paket designo Exclu-
sive – k němu se pojí navíc vyhřívaná komfortní 
sedadla s kosočtvercovým prošíváním, přístrojová 
deska a obložení dveří obšité kůží designo a čalou-
nění stropu DINAMICA v černém odstínu.

Kdo přece jen nejvíce preferuje sport, může mít 
paket AMG Line Interiér. Obsahuje totiž sportov-
ní sedadla AMG, neméně výrazný sportovní volant 
AMG, čalounění interiéru kůží Nappa a sportovní 
pedály z hliníku. Navíc si zákazník může vybrat oz-
dobné obložení v provedení světlý hliník s podélným 
broušením, hnědé jasanové dřevo s otevřenými 
póry, hnědé eukalyptové dřevo, tmavě grafitové to-
polové dřevo nebo kombinaci AMG Carbon / černý 
klavírní lak.

Trojice výkonných motorů
Od interiéru pojďme k tomu, co dělá z auta pořádné 
auto. Tedy k nabídce pohonných jednotek. V součas-
né době je k dispozici se vznětovými a zážehovými 
motory o výkonu od 190 kW do 270 kW. 

Základní motorizaci tvoří verze 350 d 4MATIC, kdy 
agregát má nejvyšší výkon 190 kW a maximální toči-
vý moment 620 Nm od 1 600 ot./min. 

Kdo preferuje benzinový agregát, má k dispozici 
verzi 400 4MATIC, která má novinkový šestiválec 
do V s přímým vstřikováním a přeplňováním turbo-
dmychadlem s výkonem 245 kW a točivým momen-
tem 480 Nm od 1 400 ot./min.

Pro milovníky špičkových výkonů je určena verze 
450 AMG. Šestiválcový agregát s dvěma turbodmy-
chadly s výkonem 270 kW a točivým momentem 
520 Nm od 1 400 ot./min. dělá z tohoto SUV spor-
tovní stroj. Mimochodem i proto má k dispozici 
režim SPORT+ jako součást systému řízení jízdní 
dynamiky DYNAMIC SELECT.

„GLE 450 AMG kupé je naším prvním modelem 
této řady a v blízké budoucnosti budou následovat 
další velmi emocionální modely, orientované na vy-
soké výkony. Nová produktová linie značky Merce-
des-AMG zpřístupňuje skutečnou techniku sportov-
ních vozů a fascinaci motoristickým sportem,“ říká 
Tobias Moers, předseda představenstva společnosti 
Mercedes-AMG GmbH. 

Affalterbach = Driving Performance
Vzhledem k tomu, že Mercedes-Benz GLE 450 AMG 
je naprosto výjimečný automobil vyznačující se vy-
sokým výkonem, standardním pohonem všech kol 
a náročnou konstrukcí podvozku, věnujme mu zvý-
šenou pozornost. Jeho velkorysá standardní výbava 
zahrnuje mimo jiné systém řízení jízdní dynamiky 
DYNAMIC SELECT, sportovní přímé řízení, rozsáhlé 

asistenční systémy, devítistupňovou samočinnou 
převodovku 9G TRONIC a trvalý pohon všech kol 
4MATIC.

Variabilní řízení jízdní dynamiky DYNAMIC SE-
LECT mění pouhým otočením ovladače na středové 
konzole radikálním způsobem nastavení vozidla, 
a to v rozpětí pěti jízdních režimů: INDIVIDUAL, 
COMFORT, GLÄTTE, SPORT a SPORT+. 

Systém DYNAMIC SELECT upravuje nejen pod-
vozek, řízení a hnací řetězec, ale také takové para-
metry, jako je zvuk motoru produkující škálu uchu 
příjemných zvuků od sportovně razantních až po 
hladké, skoro hedvábné. V závislosti na zvoleném 
jízdním programu se změní také charakter a styl 
zobrazení na displeji a panelu přístrojů. Funkce na-
táčení světlometů LED do zatáčky zároveň reaguje 
ještě rychleji. 

Když si zvolíte režim COMFORT, ustoupí zobrazení 
hluboko do pozadí; ručičkové přístroje reagují stej-
ně jako motor plynule podle jízdního stylu řidiče. 
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Prostě celý automobil se naladí do komfortu. Do-
konce i zvuk motoru se ztiší a zklidní a taktéž hluk 
z okolí nebo vibrace pronikají do interiéru jen vel-
mi tlumeně.

Přesně naopak tomu bude, pokud navolíte režim 
SPORT+. Charakter celého vozu se okamžitě změní, 
řazení samočinné převodovky 9G-TRONIC je rychlej-
ší, což je i akusticky zdůrazněno při řazení nižších 
převodových stupňů s funkcí přidávání meziplynu. 

Změní se grafika centrálního displeje, navíc se ob-
jeví i hodnoty podélného a příčného zrychlení a také 
úhel natočení volantu. Ke sportovnímu stylu nemů-
že scházet výrazný zvuk motoru.

Bezpečnostní a asistenční 
prvky na nejvyšší úrovni
Mercedes-Benz již tradičně vybavuje svá vozidla ce-
lou řadou standardních nebo na přání dodávaných 
prvků výbavy a atraktivních paketů. Například pa-
ket asistenčních systémů Plus zahrnuje adaptivní 

tempomat DISTRONIC PLUS s asistentem řízení 
a funkcí Stop & Go Pilot, systém PRE-SAFE Bremse 
s rozpoznáváním chodců, BAS PLUS s asistentem 
pro průjezd křižovatkou, aktivního asistenta pro 
sledování slepého úhlu, aktivního asistenta pro jíz-
du v jízdním pruhu a preventivní bezpečnostní sy-
stém PRE-SAFE PLUS. 

Dalším je třeba parkovací paket, zaručující bezpro-
blémové parkování i vyjíždění z parkovacího místa 
kamerovým systémem s rozsahem 360° a aktivním 
parkovacím asistentem se systémem PARKTRONIC. 

Vynikající viditelnost za tmy zaručuje standardně 
dodávaný systém LED Intelligent Light System. V na-
bídce najdeme i systém vyhřívaných adaptivních 
stěračů MAGIC VISION CONTROL.

Verze 350 d 4MATIC a 400 4MATIC nabízejí stan-
dardně podvozek AGILITY CONTROL s ocelovými vi-
nutými pružinami a selektivním systémem tlumení 
s odlišnou tlumicí sílou v závislosti na délce propru-
žení kola. Nabídkou na přání je paket AIRMATIC, 

včetně vzduchového odpružení a plynulého adap-
tivního systému tlumení (ADS Plus) s udržováním 
stálé světlé výšky a funkcí automatického snižování 
světlé výšky ve vyšších rychlostech.

Propracovaný pohon všech kol
Vzhledem k tomu, že model GLE je kupé i SUV v jed-
nom, je jasné, že je dodáván vždy s pohonem všech 
kol 4MATIC. Verze 350 d a 400 pracují s rovnoměr-
ným rozdělováním hnací síly mezi přední a zadní 
nápravu v poměru 50 : 50 %. 

Opět nám to nedá a zvýrazníme vrcholnou verzi 
450 AMG. Zde je hnací síla rozdělována v poměru 
40 : 60 %. Výsledkem je vyšší agilita a vytříbenější 
dynamika při jízdě. Zejména v jízdních režimech 
SPORT a SPORT+ systému DYNAMIC SELECT vzros-
te agilita v podélném směru a příčná dynamika na 
nadprůměrnou úroveň. Podílí se na tom optimální 
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spolupráce systémů řízení jízdní dynamiky, jako 
jsou ASR, ESP s asistentem pro podporu jízdní dy-
namiky v zatáčkách, řízení pohonu všech kol 4ETS 
a brzdový regulační systém ADAPTIVE BRAKE.

Sportovní i komfortní jízdní vlastnosti
V závislosti na konkrétním jízdním režimu DY-
NAMIC SELECT se mění priority regulace tlumičů. 
V režimu SPORT+ je pozornost zaměřena na nej-
vyšší možnou příčnou dynamiku při zachování 
maximálního jízdního komfortu. Naopak program 
COMFORT preferuje nejvyšší jízdní komfort, ovšem 
současně při zachování nejlepší možné dynamiky. 

Při aktivaci režimů SPORT nebo SPORT+ aktivní 
systém proti naklánění karoserie ACTIVE CURVE SY-
STEM ještě posílí sportovní jízdu. Ve spojení s nově 
konfigurovaným degresivním sportovním přímým 
řízením s velmi strmým převodem 17,4 : 1 a kompakt-
ním sportovním volantem se může řidič spolehnout 
na vynikající ovladatelnost za všech provozních 
podmínek. Takže můžete ve městě při manévrování 
nebo parkování ovládat auto lehkým tlakem dlaní 
a naopak dostanete do rukou okamžitou odezvu od 
volantu a tedy od kol při jízdě vyššími rychlostmi jak 
v přímém terénu, tak v zatáčkách.

O maximální komfort se také starají aktivní příč-
né zkrutné stabilizátory na přední a zadní nápravě. 
Dokonce dokážou vyžehlit i naše proslulé rozbité 
silnice.
 
Vyspělá automatická převodovka
Všechny verze modelu GLE kupé jsou osazeny deví-
tistupňovou samočinnou převodovkou 9G-TRONIC. 
Tento nejmodernější automat se vyznačuje vysokou 
rychlostí řazení a dokonalou volbou jednotlivých pře-
vodových stupňů při dynamické až sportovní jízdě, 
zrovna tak přesně naopak při klidném polykání kilo-
metrů, kdy řadí plynule a hladce. To vše v závislosti na 
režimu nastavení jízdní dynamiky DYNAMIC SELECT. 

Mercedes-Benz GLE kupé je zkrátka auto splňující 
bez kompromisů všechny i hodně protichůdné po-
žadavky na něj kladené. 

Automobily segmentu SUV se splývavou zádí si během několika posledních let 
nalezly svoje oddané zákazníky. Automobilka Mercedes-Benz tak vedle nástupce 
třídy M – modelu GLE – uvedla letos v létě na trh také jeho verzi v provedení kupé. 
Na to, čím Mercedes-Benz GLE kupé zákazníky oslovuje, jsme se zeptali Barbory 
Klabanové z prodeje osobních vozidel společnosti Hoffmann & Žižák, Liberec.

NA STYLU ZÁLEŽÍ!

Mercedes-Benz GLE kupé už se 
ve vašem autosalonu prodává. 
Od kdy a jaké jsou na model 
reakce zákazníků? Kolik objed-
návek jste už zaznamenali?
Oficiální uvedení na trh připadlo 
na 20. července 2015 a od té doby 
máme prodáno téměř čtyřicet 
kusů tohoto typu vozu. Zájem je 
veliký a reakce velmi pozitivní, 
ani delší dodací lhůta vzhledem 
k americké produkci není pře-
kážkou. S příchodem modelu 
GLE kupé se ještě více rozšířila 
řada zákazníků firmy Mercedes-
-Benz.

Proč modely SUV se splývavou 
zádí tolik oslovují zákazníky, 
když mají nižší praktičnost 
nežli standardní verze?
Hlavním důvodem je design. Uve-
du například zadní horizontální 
linii, kterou tak dobře známe 
z modelu S kupé, anebo přední 

sportovní masku s jednou lame-
lou již v základním provedení. 
Interiér GLE kupé v sobě pojí dva 
světy – svět luxusu a svět spor-
tovnosti. Zákazníci rádi sleví ze 
svých požadavků na praktičnost 
a dopřejí si to, co se jim na první 
pohled opravdu líbí.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi 
MB GLE a GLE kupé? Čím se liší 
typičtí zákazníci obou těchto 
modelů?
Rozdíly najdeme jak v seznamu 
základní výbavy, kde jasně do-
minuje GLE kupé, tak v paramet-
rech. Deficit velkorysého prosto-
ru v zadní části vozů, který nabízí 
GLE svým majitelům, vyrovnává 
GLE kupé svým designem, mo-
derností a dynamickým vzhle-
dem. Ten ovšem nikterak ne-
ubírá na komfortu, na který jsou 
naši zákazníci zvyklí. Zatímco 
GLE stále kupují převážně rodiny 

s dětmi a střední generace, GLE 
kupé daleko více oslovuje mlad-
ší generaci nebo aktivně žijící 
moderní jedince, kterým záleží 
na tom, mít styl. Někdo by mohl 
dokonce říci, že je daleko méně 
usedlé.

Kterou vlastnost anebo vlast-
nosti nového GLE kupé pova-
žujete osobně za nejlepší?
Mimořádný vzhled, sportovnost, 
expresivní tvář a charakter SUV.

Jaká varianta motoru a výbavy 
tohoto vozu bude podle vás ta 
nejprodávanější?
Stále je to oblíbený model 350 d 
4M se šestiválcovým motorem 
o výkonu 190 kW. Velice láka-
vým a vcelku prodávaným se ale 
stal i benzinový motor 450 AMG 
laděný v Affalterbachu s výko-
nem 270 kW a zrychlením z 0 na 
100 km/h za 5,7 sekundy. 

O maximální 
komfort se starají 
aktivní příčné zkrutné 
stabilizátory na přední 
a zadní nápravě.



Nový produkt, který společnost Mercedes-Benz Financial Services uvedla na trh v červnu letošního roku,  
vyvolal velký ohlas u zákazníků a úspěšně otevřel novou kapitolu financování vozidel Mercedes-Benz.

Operativní leasing na našem trhu existuje dlouhou 
řadu let, ale teprve v poslední době se dostává do šir-
šího povědomí veřejnosti a zažívá obrovský boom. 
Příčina je jasná – osobní automobil je čím dál více 
vnímán jako „spotřební zboží“ a zákazníci hledají 
produkty, jejichž prostřednictvím mohou toto zboží 
co nejsnadněji a nejvýhodněji získat a používat jej 
bez starostí. A právě operativní leasing jim tyto vý-
hody nabízí.

V současné době jsme tak svědky zásadního obratu 
ve spotřebitelském chování v segmentu osobních vo-
zidel. Stále více zákazníků již zapomíná na doby, kdy 
osobní vůz byl na dlouhá léta, mnohdy i desetiletí, 
opečovávaným členem rodiny a kdy pořízení nové-
ho vozu stála v cestě řada bariér – dlouhé pořadníky 
na nové vozy, relativně vysoké ceny či velmi omezený 
výběr. Tato doba je naštěstí daleko za námi.   

Vlastnictví vozu již přestává být podstatné a mno-
hem důležitější je možnost vozidlo používat – v ide-
álním případě mít k dispozici stále nový vůz, který 
vždy splňuje aktuální požadavky na hospodárnost 
provozu, bezpečnost a ekologii a v neposlední řadě 
také požadavky estetické. 

Operativní leasing otevírá pro vozy Mercedes-Benz 
cestu k novým zákazníkům zejména díky nízkým 
měsíčním splátkám při 0% akontaci. Například třídu 
A lze pořídit již za 7 249 Kč bez DPH měsíčně s tím, že 
splátka zahrnuje kompletní pojištění a servis vozu 
po celou dobu trvání smlouvy. Rozhodování o poří-
zení nového vozu může být velmi snadné – měsíční 
náklady jsou zcela jasné a není nutné počítat s ne-
očekávanými výdaji. 

Vozy třídy A, B, CLA a GLA zařazené do akční nabíd-
ky „Prostě jen jezdíte“ již mají nadstandardní výbavu 

OPERATIVNÍ LEASING – 
PROSTĚ JEN JEZDÍTE

specifikovanou podle nejčastějších přání zákazníků 
a řada vozů je připravena na skladě k okamžitému 
odebrání. Dostupnost daná nízkou splátkou je tak 
ještě umocněna tím, že zpravidla není nutné čekat 
dlouhé měsíce na výrobu zvoleného vozu a je možné 
novým vozem odjet prakticky druhý den. Pokud si ale 
zákazník zvolí zcela jiný vůz, nabídku operativního 
leasingu samozřejmě připravíme také. 

K modernímu produktu patří i moderní a pohodlný 
způsob uzavření smlouvy. MBFS jako jedna z prvních 
společností (celosvětově) v rámci koncernu Daimler 
nabízí zákazníkovi možnost, aby leasingovou smlou-
vu podepsal digitálně a aby veškeré související doku-
menty zaslal elektronicky. Bezprostředně po podpisu 
je smlouva k dispozici na zákaznickém portálu a zá-
kazník se ke smlouvě a veškeré smluvní dokumentaci 
může vrátit kdykoliv a kdekoliv. Odpadá tak nepoho-
dlné archivování písemností doma nebo v kanceláři, 
systém navíc vylučuje vznik chyb či ztrátu dokumen-
tů. Vše je správně a v pořádku. Nové technologie tedy 
výrazně zvyšují efektivitu a přinášejí ještě větší míru 
flexibility a pohodlí pro zákazníky. 

Operativní leasing 
otevírá pro vozy 
Mercedes-Benz cestu 
k novým zákazníkům 
zejména díky nízkým 
měsíčním splátkám 
při 0% akontaci.

komerční prezentace

35



„Odráží se to i v našich číslech,“ řekl Pavel Preclík, 
který vede servis firmy Hoffmann & Žižák v Brandýse 
nad Labem. „Kdybych to chtěl zlehčit, tak můžu říci, 
že bezpečnostní systémy nám berou práci z klem-
pírny,“ dodal s úsměvem. 

Pak zvážněl. „Něco jiného je, když do vás někdo na-
bourá. S tím se bohužel nedá nic dělat. Ale asistenty, 
které v současnosti v našich vozech najdete, jsou 
neuvěřitelně sofistikované. Nehodám dost často 
předejdou či zmírní jejich následky. Pokud samo-
zřejmě nejdou řidiči až za hranu – fyzikální zákony 
zkrátka neobelstí. Ovšem jako značka jsme opravdu 
zaznamenali pokles v oblasti zavinění dopravních 
nehod,“ doplnil. Hodně se to projevuje právě v zim-
ním období, kdy servisy často hlásí spíše opačný 
trend v podobě nárůstu počtu bouraných vozů. 

Lidé riskují zdraví i peníze
Aby se ovšem mohli řidiči na bezpečnostní asis-
tenty spolehnout, musí vozu dopřát správnou péči. 
Především v podobě pneumatik s předepsaným 
vzorkem. „Pneumatiky lidé stále trochu podceňují. 
Zvykli si je sice dvakrát ročně měnit, ale zároveň 
se snaží pneumatiky tzv. ‚dojezdit‘,“ podotkl Pavel 
Preclík. Narážel přitom na fakt, že obutí vozu lidé 
nejčastěji mění až po sezoně. A to přesto, že už v je-
jím průběhu vzorek nevyhovuje legislativě. 

„Velikost vzorku není určena jen tak pro nic za 
nic. Vůz se zkrátka chová jinak, když nemáte správ-
ný vzorek. Odvod vody z pneumatik najednou fun-
guje o poznání hůř, o jízdě na rozbředlém sněhu 
a o cestě do zasněžených hor ani nemluvě,“ řekl šéf 
brandýského servisu. 

S každým novým modelem posouvá značka Mercedes-Benz bezpečnostní standardy. Nejnovější asistenční systémy 
umí udržovat dostatečnou vzdálenost od vozidel před vámi a dokážou se tak postarat o bezproblémový provoz 

jak na dálnici, tak při popojíždění v silném provozu. Kromě toho hlídají mrtvý úhel, udržují vůz v jízdním pruhu, 
varují před srážkou a dokážou předcházet nehodám. 

MYSLETE NA PNEUMATIKY 
I V PRŮBĚHU SEZONY
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Lidé přitom riskují nejen zdraví, ale také peníze. 
Mnohé pojišťovny totiž uvádějí v podmínkách, 
že pojištění řidiči musí mít nejen zimní obutí, 
ale také správný vzorek. Jinak mohou krátit po-
jistné plnění. „Rozhodně se tak vyplatí sledovat 
stav pneumatik v průběhu zimní, ale i letní se-
zony, a v případě potřeby koupit nové dřív než 
po  sezoně.“

Hledání jehly v kupce sena
V souvislosti s výstavbou nového showroomu plá-
nují v Brandýse nad Labem i rozšíření servisního 
zázemí. To si vyžádá i „novou krev“ v podobě kva-
lifikovaných pracovníků. Jednou z cest, jak najít 
šikovné mechaniky, je pro firmu Hoffmann & Žižák 
dlouhodobá spolupráce se třemi odbornými učiliš-
ti z okolí. 

„Kvalifikovanou sílu musíme hledat s předstihem. 
Minimálně rok zabere, než vhodné mechaniky se-
ženeme a prověříme,“ poznamenal Pavel Preclík. 
A doplnil: „Každoročně u nás bývá v rámci školního 
roku na praxi šest učňů, které vybíráme po dohodě 
s vedením učilišť. Z nich jsme si loni vybrali dva, 
kteří by u nás mohli do budoucna pracovat.“

Vedoucí servisu přiznává, že to není vždy jedno-
duché. Mnozí učni totiž nemají o řemeslnou práci 
vůbec zájem. „Vzdát to ale nemůžeme. Je to pro nás 
velká šance vhodně doplnit zkušený personál. Na-
jít talentované kluky, vychovat je a vést. Ti, které 
práce baví, jsou z práce u nás nadšení. Mohou se 
v šestnácti letech dostat k práci na mercedesech, 
být v kontaktu s nejmodernější technikou a špič-
kovými technologiemi. To je přece úžasná výzva!“ 
zakončil Pavel Preclík.  

DOKONALÁ PÉČE O KOLA
Aby zákazníkům nabídli ještě kvalitnější péči právě 
o kola, investovali loni v brandýské pobočce společ-
nosti Hoffmann & Žižák do speciální myčky na kola. 
„Dříve jsme myli kola ručně, nyní jednak ušetříme 
čas a jednak můžeme nabídnout kvalitnější a lepší 
provedení. Kola, která pro klienty uskladňujeme, tak 
předáváme vždy kompletně umytá,“ uvedl šéf servisu 
Pavel Preclík. 
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Webové stránky společnosti Hoffmann a Žižák jsou 
užitečným průvodcem pro všechny zákazníky fir-
my. Na webu www.hoffmann-zizak.cz si mohou 
rychle vyhledat informace o celkové nabídce spo-
lečnosti – především o servisních službách a nej-
různějších prodejních i servisních akcích – nebo si 
přečíst detaily o nových i starších vozech. 

Na webových stránkách nechybí ani přehled 
všech aktuálních modelů seřazených buď podle 
jednotlivých tříd, nebo podle kategorií – snadno se 
tak zorientujete a dostanete ke komplexní nabíd-
ce sedanů, hatchbacků, kombíků, shooting braků, 
SUV, kupé, kabrioletů, MPV či obytných vozů. 

Sekce Svět Mercedes-Benz je určena nejen ma-
jitelům vozů s hvězdou ve znaku, ale vůbec všem 
milovníkům této značky. V rámci rubriky se dozvědí 
o nejnovějších designových trendech a konceptech 

VÍTEJTE V ONLINE 
SVĚTĚ MERCEDES -BENZ

stuttgartské automobilky, nahlédnou do historie 
německé značky a oživí si třeba i její současné či his-
torické úspěchy v motoristických soutěžích. Mohou 
se rovněž pokochat videi představujícími jednotlivé 
modely či nahlédnout do technologického centra 
Mercedes-Benz, aby do detailu poznali přelomové 
a inovativní systémy, použité v současných vozech. 

Jednoduchý a originální design webové stránky 
www.hoffmann-zizak.cz odráží aktuální styl znač-
ky, který je barevně velmi střídmý a sází na kom-
binaci černé a stříbrné. Zároveň tato jednoduchost 
nahrává použití v mobilních zařízeních. Právě po-
užitelnost na všech možných zařízeních byla cílem 
při tvorbě webových stránek – jsou optimalizované 
pro zobrazení jak na stolních počítačích a notebo-
ocích, tak i na tabletech či v chytrých mobilních 
telefonech.  

ČTĚTE SI JOURNAL 
I NA iPADU

Každé nové vydání Journalu, stejně jako všechna 
starší čísla, si můžete prolistovat i virtuálně – na 
displeji svého iPadu. Zajímavé čtení o vozech značky 
Mercedes-Benz budete mít díky tabletu kdykoli po 
ruce. Stačí si pouze stáhnout do iPadu naši aplika-
ci, kterou najdete zdarma na AppStore. Zadejte do 
vyhledávání „Hoffmann a Žižák“ nebo „Journal Hoff-
mann a Žižák“, abyste nemuseli procházet záplavu 
všech aplikací. 

SLEDUJTE NÁS 
NA FACEBOOKU

Na Facebooku máme již téměř dva tisíce fanoušků. 
Přidejte se k nim a získejte přístup k nejčerstvějším 
informacím ze světa vozů Mercedes-Benz. V rámci 
našeho profilu servírujeme fotografie i videa žhavých 
novinek, včetně těch největších lahůdek, informu-
jeme fanoušky o chystaných akcích, komunikujeme 
s nimi a třeba také soutěžíme. Nenechte si nic z toho 
ujít. Chcete-li také patřit do vybrané společnosti mi-
lovníků vozů s třícípou hvězdou, najdete nás na adrese 
www.facebook.com/mercedes.hoffmann.zizak. 
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Na nedávném frankfurtském autosalonu představila značka Mercedes-Benz 
spoustu zásadních novinek, a tak se mohlo stát, že facelift nejmenšího modelu, tedy třídy A, mohl méně 

pozorný návštěvník přehlédnout. 

MERCEDES -BENZ A:
POZOR, NEPŘEHLÉDNOUT

Změny měly za cíl 
zvýraznit dynamičnost 
auta. Již při prvním 
pohledu je jasné, že cíl 
se podařilo splnit.

I když kdo se o malé kompaktní vozy této značky 
zajímá, musel zaregistrovat, že se na fotografiích 
objevuje áčko v nezvykle křiklavě zeleném, atrak-
tivním laku. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o facelift, nesmí-
me čekat zásadní změny na karoserii. Obecně lze 
konstatovat, že změny měly za cíl zvýraznit dyna-
mičnost auta. Již při prvním pohledu je jasné, že cíl 
se podařilo splnit. Zásluhu na tom má zejména vý-
razněji do špičky tvarovaný přední spoiler vycháze-
jící z designu koncepčního vozu Concept A-CLASS, 
představeného v roce 2011. Dynamičnost přední 

části ještě dokresluje „diamantová“ maska chladi-
če. Kdo často jezdí v noci, určitě ocení kompletní 
LED osvětlení dodávané v rámci výbavy na přání. 

Změny prodělalo také osvětlení zadních partií, 
které je velmi kompaktně zasazeno nad nově tva-
rovaným nárazníkem. Pozměněny byly také kon-
covky výfuku. 

Špičkový interiér
Přístrojová deska obsahuje sdružené přístroje 
uložené v hlubokých tubusech s nápaditým gra-
fickým zpracováním stupnic. Ovládací prvky jsou 
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O sportovní prvky nepřijde ani v interiéru, kde 
jsou např. prstencové rámečky výdechů venti-
lační soustavy a ozdobné prošívání přístrojovky 
opět v odstínu zelená Petrol. Stejnou barvu mají 
kontrastní pruhy na sportovních sedadlech a na 
bezpečnostních pásech. Sedadla jsou navíc ča-
louněná kombinací kůže / černé mikrovlákno 
 DINAMICA. 

Rozšíření nabídky motorů 
a jejich nové označování
Začneme změnami v označení. Zatímco zážehové 
motory jsou bez přídavného označení, nahrazuje 
malé písmeno „d“ dříve používanou zkratku „CDI“ – 
například z A 200 CDI je A 200 d. 

Co se týče nabídky agregátů, tak novou vstupní 
bránou do třídy těchto kompaktních vozů je verze 
A 160 s výkonem 75 kW. Tento zážehový motor je 

sám o sobě velmi hospodárný, ovšem komu to ne-
stačí, ať si vyzkouší verzi A 180 d BlueEFFICIENCY 
Edition s výkonem 80 kW. Ta si totiž vystačí v kom-
binovaném cyklu EU s průměrnou spotřebou paliva 
3,5 l/100 km. Emise CO2 činí 89 g/km.  

Dále A 220 d s výkonem 130 kW je nyní o 5 kW vý-
konnější než dosud, což platí i pro nové sportovní 
verze A 250 Sport a A 250 Sport 4MATIC, nabízející 
nyní 160 kW místo dosavadních 155 kW. 

V rámci modernizace byly také přepracovány pře-
vodovky s novým odstupňováním. Dvouspojkový 
automat 7G-DCT disponuje nově funkcí „Launch 
Assist“ pro ještě dravější rozjezd. 

Navíc lze díky systému DYNAMIC SELECT během 
sekundy změnit nastavení vozidla. To může jet 
komfortně, sportovně, anebo mimořádně hospo-
dárně. K hospodárnosti pomáhá ukazatel „ECO“ 
v novém designu.  

galvanizované a příjemné na dotyk. Do prostoru 
vyčnívá velký „tablet“ neboli bezrámový displej in-
formačního a zábavního systému. 

Jsou použity nové barvy a materiály, společně 
s novými povrchovými úpravami ozdobných prvků 
na přístrojové desce. Velmi zajímavě vypadá např. 
paket Exklusiv s dvoubarevným čalouněním kůží 
v odstínech béžová Sahara / černá, či design seda-
del ve verzi Line Style s červenými, resp. zelenými 
kontrastními prvky. Když se zmiňujeme o seda-
dlech, novinkou je rovněž nastavení délky sedáku 
v rozsahu až 60 mm. Na přání můžete mít atrak-
tivní dekorační osvětlení s výběrem dvanácti barev 
a pěti stupňů intenzity světla. 

Nemusí to být zrovna AMG
Kdo má rád dynamický styl i v detailech a nemusí 
mít zrovna AMG, ten určitě uvítá rozšíření výbavy 
o verzi „Motorsport Edition“, vycházející ze stylu 
úspěšného týmu Formule 1 MERCEDES AMG PET-
RONAS. V tom případě bude mít ozdobné prvky 
nárazníků vpředu a vzadu nalakovány v odstínu ze-
lená Petrol. Stejné barvy se dočká na lemech kol, na 
zadním spoileru a na vnějších zpětných zrcátkách.  
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Mercedes v roce 2015 válcoval ve Formuli 1 svou konkurenci způsobem, který bude stratégy všech zbylých týmů 
budit ze spaní až do začátku nového ročníku. Německá stáj získala v Poháru konstruktérů rekordních 703 bodů 

a pokořila své nejbližší pronásledovatele z Ferrari o celých 275 bodů. Titul mistra světa vybojoval již potřetí Brit Lewis 
Hamilton, kterému šlapal na paty jediný muž – jeho týmový kolega Němec Nico Rosberg.  

STŘÍBRNÉ ŠÍPY 
VÁLCOVALY FORMULI 1

Náskok Mercedesu 
je v současnosti takový, 
že jediným reálným 
konkurentem mu i v roce 
2016 může být týmový 
kolega Rosberg. 

Právě Rosbergovi patřil závěr sezony, neboť vyhrál 
tři poslední závody v řadě. Kromě finálového pod-
niku v Abú Dhabi se radoval i v Mexiku a Brazílii. 
„Mrzí mě, že sezona končí nyní. Klidně bych jel 
hned další závod. Ale je dobré končit na vítězné 
vlně. Máme skvělé auto,“ líčil v euforii Rosberg. 

Hamilton sice nezakončil ročník vítězně, ale 
mrzet ho to nemuselo. Mistrovský titul mu patřil 
už po Grand Prix ve Spojených státech, pak už se 
neměl kam hnát a trochu vyklidil pole pro svého 
parťáka. Záda si ale oba kryli výtečně, hned ve 
dvanácti závodech obsadily stříbrné monoposty 
první dvě pozice – také to je nový rekord světového 
 šampionátu. 

Šestnáct pole positions
Mercedes byl v roce 2015 zkrátka nedostižný. 
S drobnými výjimkami byl scénář závodů jako přes 
kopírák. Piloti Mercedesu nejdříve ovládli kvalifi-
kaci a pak i závod. Hamilton kraloval v deseti Vel-
kých cenách, Rosberg v nich vyhrál šestkrát. Zbylé 
tři triumfy patří Sebastianu Vettelovi, jenž za vo-
lantem Ferrari dokázal jako jediný občas vzdorovat 
drtivému ataku vozů s trojcípou hvězdou. 

Tito tři jezdci také nejčastěji stáli na stupních ví-
tězů. Hamilton na nich chyběl jen dvakrát z devate-
nácti Velkých cen, Rosberg byl mezi prvními třemi 
v patnácti a Vettel ve třinácti případech. 

Další piloti už jen paběrkovali – Kimi Räikkö-
nen, druhý z jezdců Ferrari, si došel na pódium pro 

HAMILTON POKUKUJE PO ZÁVODECH NASCAR

Šampion Formule 1 Lewis Hamilton přiznal, že by si „jednou“ rád vyzkoušel závody NASCAR. Brit patří k fa-
nouškům americké série a těsně před Velkou cenou v Abú Dhabi si zaletěl do Miami na její vyvrcholení. „Bylo 
to vážně skvělé. Snad si to budu moci vyzkoušet také,“ podotkl Hamilton, který od svého debutu v roce 2007 
závodí jen ve Formuli 1. 

Hamilton, který je velkým fanouškem Ameriky a amerického životního stylu, zároveň dodal, že „efjednič-
ky“ se mohou od zámořské série hodně učit. NASCAR je totiž pro diváky fantastickou show. „Bylo to pro 
fanoušky neuvěřitelné divadlo. Bylo to podobné jako v DTM, kde mají fanoušci také blíž k jezdcům, ke ga-
rážím,“ uvedl. 

Z formule 1 do zámoří v minulosti několik jezdců zamířilo. Juan Pablo Montoya si vyzkoušel právě NASCAR, 
stejně jako Kimi Räikkönen během své dvouleté pauzy od Formule 1. Nigel Mansell zase v roce 1993 vyhrál 
šampionát Indycar jen rok po svém triumfu ve F1 a stal se vůbec prvním pilotem, který má oba tituly. 
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Nikdy se nevzdávejte snů
„Byl to úžasný rok,“ podotkl s odkazem na zmíněné 
statistiky Hamilton. „Teď už můžu naplno slavit,“ 
doplnil spokojený Brit. A zároveň může přes zimu 
spřádat plány na čtvrtý titul. Náskok Mercedesu je 
v současnosti takový, že jediným reálným konku-
rentem mu i v roce 2016 může být týmový kolega 
Rosberg. 

Hamilton si nasadil pomyslnou korunu krále For-
mule 1 už v americkém Austinu na konci října po 
svém desátém vítězství v ročníku. Právě tam pak 
bilancoval celou sezonu. „Vzpomínám na svůj první 
titul ve Velké Británii. Tehdy jsme jeli s tátou domů 
a zpívali si We Are the Champions. A teď tu sedím 

KONEČNÉ POŘADÍ MS 
FORMULE 1 V ROCE 2015

1. Lewis Hamilton (Brit./Mercedes)  381 bodů
2. Nico Rosberg (Něm./Mercedes)  322 bodů
3. Sebastian Vettel (Něm./Ferrari)  278 bodů
4. Kimi Räikkönen (Fin./Ferrari) 150 bodů
5. Valtteri Bottas (Fin./Williams)  136 bodů
6. Felipe Massa (Braz./Williams)  121 bodů
7. Daniil Kvjat (Rus./Red Bull)   95 bodů
8. Daniel Ricciardo (Austr./Red Bull)  92 bodů
9. Sergio Pérez (Mex./Force India)  78 bodů
10. Nico Hülkenberg (Něm./Force India) 58 bodů
11. Romain Grosjean (Fr./Lotus)  51 bodů
12. Max Verstappen (Niz./Toro Rosso)  49 bodů
13. Felipe Nasr (Braz./Sauber)   27 bodů
14. Pastor Maldonado (Venez./Lotus)  27 bodů
15. Carlos Sainz (Špan./Toro Rosso)  18 bodů
16. Jenson Button (Brit./McLaren)  16 bodů
17. Fernando Alonso (Špan./McLaren)  11 bodů
18. Marcus Ericsson (Švéd./Sauber)  9 bodů
19. Roberto Merhi (Špan./Manor)  0 bodů
20. Will Stevens (Brit./Manor)   0 bodů
21. Alexander Rossi (USA/Manor)  0 bodů

POHÁR 
KONSTRUKTÉRŮ 2015

1. Mercedes  703 bodů
2. Ferrari  428 bodů
3. Williams  257 bodů
4. Red Bull  187 bodů
5. Force India  136 bodů
6. Lotus   78 bodů
7. Toro Rosso  67 bodů
8. Sauber  36 bodů
9. McLaren  27 bodů
10. Manor  0 bodů

je vždy obtížné závodit, protože v každém závo-
dě odvede úžasnou práci a je jedním z nejlepších 
jezdců. Já se ale na příští rok ohromně těším. 
Věřím, že nám tým dá k dispozici znovu výtečné 
auto a že to určitě bude další parádní ročník,“ 
podotkl Hamiltonův vyzyvatel a zároveň týmový 
kolega. 

Mezitím Hamilton rozdával úsměvy. „Byl to nej-
lepší rok mé kariéry a vrchol sezony jsem prožil už 
v Austinu. Před naším týmem musím smeknout – 
v průběhu celého roku makal velmi tvrdě a výsledky 
předčily naše očekávání. Mercedes-Benz je nejlepší 
tým na světě. Jsem šťastný a hrdý, že jsem jeho sou-
částí,“ uzavřel staronový mistr světa.  

šampaňské a ovace jen třikrát, dvakrát se na stup-
ně vítězů dostali Valtteri Bottas a Felipe Massa 
z Williamsu spolu s Danielem Ricciardem z Red 
Bullu, jednou za „rudé býky“ stál na pódiu i Daniil 
Kvjat, dále pak Romain Grosjean z Lotusu a Sergio 
Pérez z Force India. 

A kvalifikace? Ty byly dokonalým majstrštykem 
stáje Mercedes, která ovládla neuvěřitelných osm-
náct závodních sobot. Hamiltonovi patřily v tomto 
ohledu dvě třetiny sezony, když nasbíral 11 pole po-
sitions, Rosberg zase vládl v závěru ročníku – opa-
noval šest posledních kvalifikací v řadě, celkem 
v sezoně nastřádal sedm vítězných kvalifikací. Jed-
na pole position pak zbyla na Vettela. 

a mám na kontě tři tituly mistra světa Formule 1. Je 
to šílené,“ připomenul dojatý Hamilton. „Za všech-
no vděčím tátovi a rodině. Podporovali mě celé 
roky a tolik toho obětovali.“

„Doufám, že tím, co dělám, inspiruji mladé lidi, 
aby se nevzdávali svých snů, přání a nadějí. Nikdy 
na nich nepřestávejte pracovat,“ vzkázal Hamilton 
mladým lidem. 

On sám v jednom z rozhovorů prozradil, že do 
světa rychlých monopostů ho to začalo táhnout už 
ve čtyřech letech, kdy se mu zalíbila auta na dálko-
vé ovládání. Dokonce s nimi i závodil a docela mu 
to šlo. Když si pak sám sedl za volant, šlo mu to ješ-
tě lépe. „V pěti jsem začal sledovat Formuli 1. Líbil 
se mi Ayrton Senna, chtěl jsem být jako on. Nebo 
jako Superman,“ usmál se. 

Favorité i pro rok 2016
Na trati Supermana připomíná a jeho čtvrtý titul 
v příští sezoně se skloňuje poměrně často jak mezi 
fanoušky, tak i experty. „Ferrari je sice překvapením 
roku 2015 a reálně se opravdu dost zlepšilo, nicméně 
mezi ním a Mercedesem je pořád značná mezera. 
Stříbrné šípy jsou favoritem i pro následující sezo-
nu. Mercedes má technicky navrch a má Hamiltona, 
který je sebevědomý, nedělá chyby a bojuje tvrdě,“ 
poznamenal například Flavio Briatore.

Ale nepodceňujte Rosberga, ten je natěšený 
i díky povedenému závěru sezony. „Proti Lewisovi 
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DEVÁTÝ iPHONE 
NABÍZÍ 3D DOTYK

text mak

Apple představil už devátou generaci iPhonu. Nej-
větší inovací modelu iPhone 6s je displej schopný 
rozeznat sílu stisku, což Apple doprovodil vylepšeným 
ovládáním zvaným 3D Touch. Kromě toho má nový 
iPhone také lepší fotoaparát a nabízí větší výkon. 

Při uvedení novinky se největší pozornost soustře-
dila na ovládání. Tzv. „3D dotyk“ není jen nějakým 
módním výstřelkem, ale funkční technologií – je pro 
ni již upravené menu iPhonu, navíc budou přibývat 
aplikace, které nové ovládání využijí. 

V čem je kouzlo 3D Touch? Můžete použít různou 
sílu stisku na displej, abyste vyvolali odlišné reakce 
telefonu. Když například silněji stisknete ikonu Ka-
lendáře, objeví se nabídka pro vytvoření nové udá-
losti. Ve fotoaparátu můžete stiskem „přeskočit“ na 
nahrávání videí. Když procházíte e-maily, můžete sil-
nějším stisknutím nepřečtených zpráv zobrazit jejich 
náhled, aniž byste si je rovnou otevřeli. To platí i při 
prohlížení fotografií – stačí na snímek přitlačit a obje-
ví se v náhledu, dalším přitlačením se otevře. Možnos-
tí využití této technologie je zkrátka celá řada. 

3D Touch už podporují i některé externí aplikace, 
například Instagram či Dropbox. Uplatnění najde 
rozhodně i v mobilních hrách. Nicméně pokud vám 
nebude „3D dotyk“ vyhovovat, můžete ho jednoduše 
vypnout. 

Fotoaparát je zase o kus dál
Fanoušky iPhonů potěší i lepší fotoaparát – v nové ge-
neraci populárního smartphonu s nakousnutým jabl-
kem má 12megapixelový snímač se světelností f/2.2. 
Optickou stabilizaci ale základní iPhone nemá, ta je 
stále jen v provedení Plus s větším displejem. Nicmé-
ně fotky z klasického iPhonu 6s mají i tak výbornou 
kvalitu – jsou ostré, s věrnými barvami, bez větší-
ho šumu. 

Novinkou jsou tzv. živé fotografie, kdy telefon kro-
mě fotek pořídí i krátkou videosekvenci. Videa přitom 
iPhone 6s zvládne nahrávat i v rozlišení 4K a v kva-
litě 30 snímků za sekundu. V kvalitě 60 snímků za 
sekundu můžete pořizovat Full HD videa. Mobil umí 
i zpomalená videa v rozlišení Full HD při 120 snímcích 
za sekundu či v HD při 240 snímcích za sekundu. Pro 
fandy selfíček je připravená přední pětimegapixelová 
kamera. Tou lze pořídit i videa v HD kvalitě. 

Potěší i výkonnější dvoujádrový procesor A9 s tak-
tem 1,8 GHz, což je vylepšení oproti loňskému A8, 
který měl 1,1 GHz. Navíc iPhone 6s využívá také 2 GB 
operační paměti, což je dvojnásobek oproti předcho-
zí generaci. V praxi je mobil svižný a bleskově reaguje 
i při náročných požadavcích. Škoda jen, že při všech 
těch vylepšeních se ještě virtuální asistentka Siri ne-
naučila mluvit česky.  

Různá síla
stisku použitá na 
displej vyvolá odlišné 
reakce telefonu.
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NÁHRADA ZA SELFIE 
TYČKY? DRONY

Pořizování selfíček je jedním z nejžhavějších trendů 
doby. Zatímco nyní je ideálním vybavením „selfiema-
niaků“ tzv. selfie tyčka, do budoucna budeme pořizo-
vat osobní fotografie či videa díky dronům. Už nyní 
existuje poměrně dost volně dostupných létajících 
strojů s integrovanými 4K kamerami, které je možné 
složit a nosit v batohu či tašce. Ovládání dronů je při-
tom snadné – stačí k němu mobilní aplikace instalo-
vaná v chytrém telefonu. 

Možná největším hitem bude propojení dronů 
s outdoorovými kamerami GoPro. A tuší to i samotný 
výrobce odolných kamerek, díky nimž je možné na-
táčet ty nejztřeštěnější adrenalinové kousky – i proto 
firma chystá uvedení vlastního dronu. A vyrukovat by 
s ním podle mnoha zpráv mohla už v průběhu příští-
ho roku. 

Svůj dron ale chystají i další – kromě specializova-
ných firem i výrobci smartphonů, například korejský 
Samsung. Cílem je připravit co nejjednodušší zaříze-
ní, které se bude snadno ovládat. Dron by pak stačilo 
jen vyhodit do vzduchu, aby se nad vás automaticky 
„zavěsil“, sledoval vás a pořizoval snímky či video-
sekvence. V plném nasazení vydrží dron zhruba dva-
cet minut, po rychlém nabití bude zase moci rychle 
do vzduchu.  

HODINKY PEBBLE: 
NEJEN CHYTRÉ, ALE I ELEGANTNÍ 

Chytré hodinky Pebble patří mezi nejúspěšnější projekty Kickstarteru, což je platfor-
ma určená pro financování různých nápadů, od technologických inovací a vynálezů 
až po vydávání knih či natáčení filmů. Pebble před pár lety na Kickstarteru nasbíral 
přes 10 milionů dolarů od téměř sedmdesáti tisíc přispěvatelů a vznikla tak nejen 
úspěšná společnost, ale i opravdový love brand.

Pebble totiž přišel s inovativním řešením chytrých hodinek. Využívaly elektronic-
ký inkoust (podobně jako třeba čtečka knih Kindle) místo klasického displeje a díky 
tomu měly delší výdrž. Uměly komunikovat s iPhony i Androidy, informovaly o pří-
chozích hovorech, e-mailech, textovkách, statusech na Facebooku, Twitteru i dal-
ších sociálních sítích, nabízely různé aplikace například pro sportovce apod. 

Poprvé s kulatým ciferníkem
Od té doby urazily hodinky Pebble dlouhou cestu. Dnes existují v pěti variantách – 
kromě klasických hodinek první generace jsou k mání také verze Pebble Steel, Pebble 
Time, Pebble Time Steel a Pebble Time Round. A právě poslední jmenované jsou nej-
novějším přírůstkem do rodiny a asi nejpovedenějším po stránce designu. Poprvé 
v historii značky mají kulatý tvar a nabízejí tak k technologické dokonalosti i pořád-
nou porci elegance. 

Mimochodem – na nejnovější model Pebble Time si firma opět vybírala peníze mezi 
svými fanoušky na Kickstarteru. Letos na jaře nasbírala neuvěřitelných 20,3 milionu 
dolarů, což v přepočtu činí téměř půl miliardy… Úctyhodný výkon, nemyslíte? 

Peníze a zpětná vazba od fanoušků jsou znát. Pebble Time Round už dávno nejsou 
hodinky pro „geeky“, ale velmi dobře padnou i na manažerská zápěstí. Navíc jsou 
to nejlehčí a nejtenčí chytré hodinky na trhu – tloušťka je pouhých 7,5 milimetru, 
váha pak jen 28 gramů. Pebble má přitom připravenu variantu pro muže i pro ženy: 
Mužské hodinky mají o 6 milimetrů širší náramek, ženy zase mohou mít hodinky ve 
speciální barvě Rose Gold. 

Nabité za čtvrthodinu
Ciferník hodinek je celokovový a vzhledem k tomu, jak jsou hodinky tenké, utrpěla 
jejich výdrž. Bez nabití se obejdete jen dva až tři dny, nicméně na 24 hodin provozu je 
možné je dobít už během 15 minut. Což zklamání z kratší výdrže poněkud vyvažuje. 

Zatímco v zámoří se začala žhavá novinka Pebble prodávat 8. listopadu, v Evropě 
budou hodinky k mání až na počátku roku 2016. Jejich cena ve Spojených státech 
začne na 299 dolarech, v tuzemsku by to mělo být necelých osm tisíc korun.  



Chorvatsko
Protáhlá země na pobřeží Jadranu je pro většinu Če-
chů symbolem letní dovolené, ale lyžařské úspěchy 
sourozenců Kosteličových dávají tušit, že v Chorvat-
sku nejsou jen přímořská letoviska. Kam zavítat bě-
hem zimy? 

Bjelolasica 
Největší lyžařský areál v celém Chorvatsku leží dvě 
hodiny jízdy od Záhřebu. Kromě sedmi sjezdovek 
různých obtížností jsou připravovány i běžecké tratě. 
Jízdné stojí 100 kun, info na www.bjelolasica.hr.

Platak 
I ve středisku Platak, které leží necelých 30 km od Ri-
jeky, lyžníci najdou sedm sjezdovek a na 10 km běžec-
kých tratí. Sníh ve středisku bývá až do konce května 
a z nejvyšších vrcholků, které mají téměř 1 400 met-
rů, je vidět až na moře. Denní permanentka vyjde na 
130 kun, více informací na www.platak.com.

Sljeme 
Tento lyžařský areál se nachází nedaleko Záhřebu 
a dojedete do něj i autobusem nebo tramvají z cent-
ra. Lyžuje se na severních svazích vrchu Medvednica, 
areál nabízí čtyři sjezdovky, dva vleky a jednu lanov-
ku. Celodenní permanentka je za 100 kun, více info 
na www.sljeme.hr.

SÝR I SNÍH. ZKUSTE LYŽE 
NETRADIČNĚ NA BALKÁNĚ

text mez
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Bulharsko nabízí 
možnost fantastického 
lyžování především 
v pohoří Pirin či 
v Rodopech.

Bulharsko
I Bulharsko si většina českých dovolenkářů spojí spíš 
s pobytem na plážích Černého moře. Pohoří Pirin či 
Rodopy ale nabízejí rovněž fantastické možnosti ly-
žování, které hravě strčí do kapsy české či slovenské 
areály.

Bansko 
V horském městečku v pohoří Pirin se lyžařům při 
příznivých podmínkách nabízí na 70 km sjezdo-
vek, z nichž nejdelší měří dokonce 16 km. O tom, 
že Bansko není jen tak obyčejný areál, svědčí rov-
něž výškový rozdíl, který lze při sjezdu překonat: 
Nejvyšší bod ve středisku leží ve výšce 2 600 me-
trů, nejnižší v 925 metrech, a převýšení tak činí 
úctyhodných 1 600 metrů. Což je za denní perma-
nentku v ceně 30 eur prakticky bezkonkurenční. 
Více info na www.banskoski.com.

Nejlepší sníh a sjezdovky byly, jsou a budou v Alpách, v tom mají tuzemští lyžaři už dlouhou dobu jasno. A co takhle vystrčit 
hlavu z lyžařského chomoutu a zaříznout hrany do sněhu tam, kde to až tak obvyklé není? Co vyrazit třeba na… Balkán? 

Ano, i v zemích proslulého měkkého sýra zažijete lyžovačku, o jaké se vám možná ani nezdálo.

Borovec
Tradiční středisko Borovec v pohoří Rila je nejstar-
ším a nejznámějším střediskem v Bulharsku. Ve stí-
nu nejvyššího balkánského vrcholu Musala (2 942 m) 
nabízí 58 km sjezdovek všech obtížností. Lanovkou 
se dostanete až do výšky 2 500 metrů a při nejdelším 
sjezdu urazíte 12 km. Denní skipas pořídíte za cenu 
pod 30 eur. Více info na www.borovets-bg.com. 

Pamporovo
A ještě na skok do pohoří Rodopy. Středisko Pampo-
rovo nedaleko Plovdivu sice leží v nadmořské výšce 
„jen“ 1 650 metrů, nabízí ale největší počet sluneč-
ných dnů ze všech lyžařských areálů v Bulharsku. 
Sjezdovky jsou charakterem ideální spíš pro začáteč-
níky – z 37 km tratí tvoří černá klasifikace jen 4,5 km. 
Jednodenní jízdné pořídíte za 27 eur a více informací 
najdete na www.skipamporovo.bg.
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Rumunsko
Lyžování v Rumunsku neohromí světovými parame-
try, nicméně dvě střediska stojí za návštěvu a při-
danou hodnotou je neopakovatelná, ryzí balkánská 
atmosféra.

Sinaia
Jedná se o bez debaty nejlepší středisko v Rumun-
sku. Leží na úbočí hor Bucegi a přezdívá se mu „perla 
Karpat“. Celková délka sjezdových tratí činí 22 km, sy-

stémem osmi lanovek a vleků se můžete dostat až do 
výšky 2 100 metrů. Při jízdě do nejnižšího bodu spad-
nete o solidních 1 200 metrů. Denní permanentku 
koupíte za částku od 20 eur. Další informace najdete 
na www.sinaia-ski.ro.

Poiana Brašov
Pohodové ježdění v celkové délce 20 km nabízí ski are-
ál Poiana Brašov, zřejmě nejoceňovanější středisko 
v Rumunsku. Délka sjezdovek je rovnoměrně rozlože-
na do všech obtížností a po svazích masivu Postavar 
s maximální výškou 1 800 metrů vás sveze jedenáct 
lanovek a vleků. Za denní permanentku zaplatíte ko-
lem 30 eur, a když vás lyžování přestane bavit, můžete 
se vydat na nedaleký hrad Bran, sídlo legendárního 
hraběte Drákuly. Více info na www.discoverpoiana.ro.

Černá Hora
Lyžování v Černé Hoře nenabízí mnoho na výběr, 
v podstatě jen dvě střediska. Na druhou stranu kdo 
hledá romantiku, pravý horský klid a skvělé možnosti 
pro freeride či skialpinismus, neměl by malou zemič-
ku u Jadranu opomenout. Nehledě na bezkonkurenč-
ně nízké ceny skipasů.

Žabljak
Středisko v nejznámějším černohorském pohoří 
Durmitor, proslulém stabilními sněhovými pod-
mínkami, objevíte 6 km sjezdovek v nadmořské 
výšce 1 400 až 2 200 metrů, s denní permanentkou 
za 20 eur. Příznivci volných terénů zde najdou str-
mé svahy i žleby k vykrajování esíček v panenském 
sněhu. Více info na www.zabljak.com.

Kolašin 1450 (Jezerine)
O něco delší sjezdovky než Žabljak (14 km) nabízí 
ski areál Kolašin 1450 v pohoří Bjelasica. Šestice 
vleků vás vytáhne do výšky 2 000 metrů, a pokud 
vás omrzí ježdění na liduprázdných sjezdovkách, 
můžete se vrhnout do prašanu hned vedle. Per-

manentku koupíte rovněž za 20 eur. Více info na  
kolasin1450.com.

Slovinsko
Hotovým lyžařským rájem je proti Černé Hoře Slo-
vinsko. Však se také obyvatelé země pod Julskými 
Alpami považují za národ lyžařů a už počet závodů 
Světového poháru ve střediscích jako Maribor, Kranj-
ska Gora (alpské lyžování), Planica (skoky na lyžích) 
či Pokljuka (běh na lyžích, biatlon) jim v tom dává 
tak trochu za pravdu. Ski areály ve Slovinsku nabízejí 
skutečný alpský standard, bohužel i za srovnatelné 
ceny. I tak ale není od věci sníh ve Slovinsku vyzkou-
šet a malá rozloha země navíc umožňuje poznat bě-
hem pobytu hned celou řadu třeba i „nelyžařských“ 
lákadel. Kam se vyplatí ve Slovinsku zajet?

Kanin / Sella Nevea
Jediné skutečně vysokohorské středisko s nadmoř-
skou výškou nad 2 000 metrů se jmenuje Kanin. Od 
roku 2009 je spojené s italským střediskem Sella 
Nevea, takže je možné v rámci jedné permanentky 
sjezdit obě strany masivu Kanin. Najdete zde 15 km 
sjezdovek lehčí obtížnosti (dohromady s italskou 
stranou 32 km) a denní jízdné pořídíte za 32 eur. Více 
informací na www.boveckanin.si.

Kranjska Gora
Středisko Kranjska Gora je nejznámějším a nejdéle 
fungujícím areálem ve Slovinsku, jeho výhodou je 
poloha nedaleko rakouských a italských hranic. Na 
úpatí Julských Alp zde najdete 20 km sjezdovek, které 
jsou poměrně hustě nasety vedle sebe. Jistou nevý-
hodou je rovněž malá nadmořská výška 800 metrů. 
Co ale naopak oceníte, je propojení lyžování a luxus-
ního aprés ski. Denní jízdné koupíte za 31 eur, více 
info na www.kranjska-gora.si.

Maribor
Areál na okraji druhého největšího města Maribor 
je nejrozlehlejším lyžařským střediskem v zemi, a to 
na ploše 250 ha v nadmořské výšce do 1 300 metrů. 
Dohromady zde najdete 41 km sjezdových tratí v pře-
vážně lehčí obtížnosti. Ježdění v dějišti závodu Světo-
vého poháru je ideální spojit s běžeckým lyžováním 
či odpočinkem v místních termálních pramenech. 
Denní permanentku pořídíte za 27 eur, bližší info na-
jdete na www.maribor-pohorje.si.

Vogel
Sněhově nejspolehlivější slovinské středisko leží 
v dechberoucím panoramatu Julských Alp u jezera 
Bohinj v Triglavském národním parku. Nabízí 22 km 
sjezdovek lehčí obtížnosti s nejvyšším bodem v 1 800 
metrech. Areál nepatří k nejmodernějším, díky pra-
videlně solidní sněhové nadílce si tady ale můžete 
často zajezdit ve skutečně hlubokém prašanu. Denní 
skipas pořídíte za 29 eur, více informací najdete na 
www.vogel.si.  
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STARŠÍ MERCEDES SE
ZÁRUKOU A JASNÝM PŮVODEM

Jan Říha
Liberec

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

Nákup staršího a zánovního vozu nemusí být noční 
můrou, ale opravdu příjemným zážitkem. Zvláště po-
kud jste si vybrali některý ze starších modelů Merce-
des-Benz. 

Na pobočkách společnosti Hoffmann & Žižák v Pra-
ze-východ a Liberci si mohou zájemci o prověřené 
vozy s charakteristickou trojcípou hvězdou vybírat 
z pestré nabídky modelů. Mají přitom jistotu, že sáh-
nou po automobilu s přesně zmapovanou a podchy-
cenou servisní historií a jasným původem. A navíc 
mohou dostat i dvouletou záruku, což nebývá u ojetin 
právě obvyklé. 

Pokud si totiž klient vybere vůz do dvou let stá-
ří, ve společnosti Hoffmann & Žižák mu bezplatně 
prodlouží klasickou záruku o další dva roky. Nejsou 
v tom žádné háčky – záruka jednoduše kopíruje roz-
sah zákonné záruky poskytované výrobcem na nové 
vozy a není nijak omezována. Klient tak usedne sice 
do staršího Mercedesu, ale s dvouletou jistotou 
v  zádech. 

„Zákazníci to samozřejmě oceňují a vnímají jako ob-
rovskou výhodu ve srovnání s neautorizovanými baza-
ry,“ říká Jan Říha, který má na starosti prodej ojetých 
vozů v liberecké pobočce. Není divu – v současnosti 
jsou klienti velmi obezřetní vůči prodejcům starších 
aut. Koneckonců příběhů o stočených tachometrech 
a dalších podvodech neautorizovaných bazarů už pro-
běhlo médii víc než dost. 

Ve společnosti Hoffmann & Žižák se ničeho takové-
ho bát nemusí. „Vozy, které nabízíme a prodáváme, 
byly pod pečlivým servisním dohledem v rámci sítě 
Mercedes-Benz nebo přímo v našich pobočkách. Za-
ručujeme se za jejich původ a kvalitu. Neprověřené 
vozy vůbec do nabídky nezařazujeme,“ shodují se 
v Praze-východ i v Liberci. V obou provozovnách navíc 
vyřídí za zákazníka veškeré papírování a kompletní 
převod vozu. 

text mak

Pavel Skýpala
Praha-východ

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

Miloslav Nouza
Praha-východ

Tel.: +420 326 901 187
Mobil: +420 734 237 021
E-mail: nouza@hoffmann-zizak.cz

OSOBNĚ NEBO 
NA WEBU

Na starší vozy z nabídky Hoffmann & Žižák se mů-
žete podívat naživo na pobočkách společnosti 
v Praze-východ či Liberci. Aktuální nabídku vozidel – 
včetně nejpopulárnějších modelů řady C a B či ne-
stárnoucího SUV s označením ML – najdete také na  
www.hoffmann-zizak.cz/pouzita-vozidla.

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. 
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MERCEDES-BENZ 
B 180 CDI

V provozu od 10/2015
Tachometr 10 000 km
Objem  1 461 ccm
Druh paliva nafta
Výkon  80 kW (109 PS)
Barva  stříbrná metalíza
Prodejní cena 664 290 Kč

Poznámka:
První majitel, nehavarované, servisní knížka, Sada 
Active, Mercedes connect me, automatická převo-
dovka 7G-TRONIC, sada komfortního nastavení seda-
del, sada osvětlení, aktivní parkovací asistent s funkcí 
PARKTRONIC, světlomety LED Performance, Audio 
20 CD s přípravou pro navigaci Garmin MAPPILOT, 
vyhřívaná přední sedadla, komfortní podvozek, stěra-
če s dešťovým senzorem, integrovaný servisní paket 
6 let / 125 000 km 

MERCEDES-BENZ 
C 220 BLUETEC

V provozu od      01/2015
Tachometr 13 500 km
Objem  2 143 ccm
Druh paliva nafta
Výkon  125 kW (170 PS)
Barva  černá
Prodejní cena 857 890 Kč

Poznámka: 
První majitel, nehavarované, servisní knížka, Sada 
Active, sada komfortních funkcí zrcátek, Mercedes 
connect me, parkovací kamera, automatická pře-
vodovka 7G-TRONIC, komfortní podvozek AGILITY 
CONTROL, asistent dopravního značení, multime-
diální systém COMAND Online, LED Intelligent Light 
System, vyhřívání předních sedadel, startování mo-
toru KEYLESS GO, integrovaný servisní paket 6 let / 
125 000 km 

MERCEDES-BENZ 
CITAN 111 CDI L KOMBI

V provozu od 07/2015
Tachometr 17 000 km
Objem  1 461 ccm
Druh paliva nafta
Výkon  81 kW (110 PS)
Barva  hnědá metalíza
Prodejní cena 538 450 Kč

Poznámka: 
První majitel, nehavarované, servisní knížka, Paket 
Driver, Paket Optic, Paket Komfort, ABS, ASR, ESP, 
vyhřívaná sedadla, 6× airbag, USB, příprava pro te-
lefon Bluetooth, litá kola, palubní počítač, výškově 
nastavitelná sedadla, mlhovky, klimatizace 
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MERCEDES-BENZ CLA 
220CDI SHOOTING BRAKE

V provozu od 03/2015
Tachometr 26 000 km
Objem  2 143 ccm
Druh paliva nafta
Výkon  130 kW (176 PS)
Barva  šedá metalíza
Prodejní cena 954 690 Kč

Poznámka:
První majitel, nehavarované, servisní knížka, AMG 
Styling, startování motoru KEYLESS GO, parkovací 
kamera, Mercedes connect me, sada osvětlení, pří-
mé řízení Direct sport, aktivní parkovací asistent, 
sada komfortního nastavení sedadel, bi-xenonové 
světlomety, EASY-PACK elektrické zavírání/otevírání 
víka zavazadlového prostoru, automatická převo-
dovka 7G-DCT, automatická třízónová klimatizace 
THERMOTRONIC, integrovaný servisní paket 6 let / 
125 000 km

MERCEDES-BENZ CLS 500 
4MATIC SHOOTING BRAKE

V provozu od 12/2014
Tachometr 48 000 km
Objem  4 663 ccm
Druh paliva benzin
Výkon  300 kW (407 PS)
Barva  šedá metalíza Designo
Prodejní cena 1 742 400 Kč

Poznámka:
První majitel, nehavarované, servisní knížka, Linie 
AMG Plus, Sound System Harman Kardon Logic 7, 
AIRMATIC, ambientní osvětlení interiéru, DISTRO-
NIC PLUS, sada jízdních asistentů PLUS, Mercedes 
connect me, parkovací kamera, automatická pře-
vodovka 7G-TRONIC PLUS, multimediální systém 
COMAND Online, LED Intelligent Light System, KEY-
LESS GO, aktivní parkovací asistent s funkcí PARK-
TRONIC, asistent hlídání mrtvého úhlu, asistent 
jízdy v pruzích, integrovaný servisní paket 6 let / 
125 000 km 

MERCEDES-BENZ 
GLC 250D 4MATIC

V provozu od 11/2015
Tachometr 4 000 km
Objem  1 991 ccm
Druh paliva nafta
Výkon  155 kW (211 PS)
Barva  modrá metalíza
Prodejní cena 1 366 090 Kč

Poznámka:
První majitel, nehavarované, servisní knížka, Sada 
Active, interiér Linie EXCLUSIVE, AMG bodystyling, 
PARKTRONIC, DISTRONIC PLUS, parkovací kamera, 
Mercedes connect me, LED Intelligent Light System, 
ambientní osvětlení interiéru, navigace Garmin 
MAP PILOT, automatická 9stupňová převodovka 9G-
-TRONIC, vyhřívání předních sedadel, sada Chrom



PROTONOVÁ LÉČBA

www.ptc.cz 

DNÍLÉČBA
POUZE

VÝHODY 
PROTONOVÉ TERAPIE 
97% ÚSPĚŠNOST 

• Léčba v 5 dnech
• Ambulantně
• Bezbolestně
• Se zachováním potence
• Žádné pleny

RIZIKA BĚŽNÉ LÉČBY 
NÁVRAT RAKOVINY 
30 % OPEROVANÝCH

• Doba léčby 40 dní
• Pobyt v nemocnici
• Bolesti a nevolnost
• Impotence – 50 % operovaných
• Inkontinence – 30 % operovaných

Léčbu v Protonovém centru v Praze 
hradí zaměstnanecké pojišťovny

VOLEJTE: 222 999 000
PIŠTE: pacient@ptc.cz
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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 Lomozová 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
Miloslav Nouza prodej použitých vozidel CarStore +420 326 901 187  +420 734 237 021
Petr Koch produktový specialista +420 737 079 628
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 
Lucie Bydžovská 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 
Jan Kuš příjem oprav nákladních vozidel +420 326 901 118  +420 604 901 114
Josef Jůna 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 Hoffmann vedoucí prodeje náhradních dílů +420 326 901 115  +420 733 612 141
   



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
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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 
Ivo Kopecký   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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