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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 

na sklonku loňského roku jsme slavili 20 let existence naší společnosti. Na letošní rok 
připadá významné výročí pro celou značku Mercedes-Benz. Je to už 130 let, co vznikl 
první automobil na světě. V roce 1886 se tak začala psát historie automobilky, která 
v následujících desetiletích výrazně udávala tón v celé branži. 

Za tu dobu překonal Mercedes-Benz spoustu historických milníků. Co je však pro 
mě mnohem důležitější, je skutečnost, že se nespoléhá na minulost, ale navazuje na 
historii zásadními inovacemi, což z trojcípé hvězdy dělá opravdovou značku budouc-
nosti. Koneckonců stačí se podívat třeba na letos představenou řadu E, která nasta-
vuje nové standardy prakticky ve všech ohledech – od bezpečnosti přes komfort až po 
jízdní vlastnosti. 

Systémy, které se představily v novém „Éčku“, posunují Mercedes-Benz o dalších pár 
let dopředu a potvrzují jeho pozici na špici technického pokroku. Směr, jakým stutt-
gartská značka jde, se mi hodně líbí. Jako sportovec oceňuji, že ve Stuttgartu šlapou 
na plyn a daří se jim ve všem, do čeho se pustili. Stříbrné šípy nakládají soupeřům ve 
formuli 1 a mercedesy vládnou i na běžných silnicích – díky mladistvému designu, šíři 
a pestrosti modelů i novým, revolučním technologiím. 

Mercedes-Benz je zkrátka i po 130 letech dravý a plný elánu. A to je inspirativní 
i pro nás. Proto se snažíme neustále posouvat naše služby a nabídku tak, abyste byli 
vždycky maximálně spokojení. Hodně se v této souvislosti těším na nový showroom, 
který stavíme v Brandýse nad Labem a který pro nás bude znamenat další velký krok 
 dopředu. 

Přeji vám příjemně strávené léto a bezpečnou a pohodlnou cestu za vašimi dovo-
lenkovými zážitky. 

Michal Žižák
jednatel Hoffmann a Žižák, spol. s r.o.
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V březnu tohoto roku proběhla na autosalonu v Ženevě světová premiéra kabrioletu třídy C. Prostě už na jaře věděli, 
že bude teplé léto, a tak bude třeba sluníčka maximálně využít i u menších modelů. 
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NOVINKY 

MERCEDES -BENZ C KABRIOLET
POPRVÉ I BEZ STŘECHY

Jde totiž o první verzi s otevřenou střechou po-
stavenou na základě modelu třídy C. Tím se stává 
možnost vlastnit kabriolet značky Mercedes-Benz 
dosažitelnější.

Novinka akceptuje současnou designérskou fi-
lozofii automobilky vycházející ze smyslné čistoty 
tvarů. A protože na stejném principu bylo navrženo 
i C kupé, jejich silueta je téměř shodná, tedy navý-
sost elegantní a současně skoro až sportovní.

Nebude se karoserie kroutit?
Tradiční nevýhodou kabrioletů bývá menší tuhost 
karoserie. Výsledkem může být kroucení celého ske-
letu v zatáčkách či hlavně při přejezdu nerovností. 
Ovšem to se rozhodně netýká novinky. Už sedan má 
mimořádně tuhou karoserii, takže nebyl problém 
přizpůsobit skelet karoserie v oblasti přídě a pod-
lahy požadavkům kabrioletu. Tedy vozu bez střechy. 

Vedle velké torzní tuhosti je také výhodou leh-
ká konstrukce. Z hliníku jsou mimo jiné vyrobeny 
blatníky, kapota motoru a zadní víko. 

Samozřejmostí je, že se hodně dbá na bezpeč-
nost. Novinka tak nejen splňuje veškeré současné 
legislativní předpisy, ale dává pozor i na interní 
požadavky automobilky, které jsou ještě mnohem 
náročnější a jsou výsledkem podrobných analýz  
reálných dopravních nehod. 

text faja

Střecha jako u třídy S
Plátěná skládací střecha s plně automatickým 
ovládáním je odvozená ze třídy S kabriolet. To mlu-
ví samo za sebe, a je tedy jasné, že splňuje ty nej-
vyšší nároky na kvalitu z hlediska dlouhé životnosti 
i funkce. I za jízdy do rychlosti až 50 km/h trvá její 
otevření a zavření necelých 20 sekund. 

Někdo může mít obavy, že kabriolet má malý za-
vazadlový prostor. Čísla ovšem hovoří jasně. Při na-
tažené střeše má kufr objem 360 litrů (když střechu 
složíte, je to 285 litrů), a proto si myslím, že co se 
týká zavazadel, nemusíme se nijak omezovat. 

Teplíčko za krkem
Dnes už se s kabriolety nejezdí pouze za teplého po-
časí. Ne, nebojte se, nemusíte ke každému z nich fa-
sovat také kulicha a šálu. U modelů Mercedes-Benz 
vás ochrání systémy AIRCAP a AIRSCARF, které per-
fektně zajistí tepelný komfort. První z nich, AIRCAP, 
je elektricky ovládaná větrná clona, která omezuje 
turbulence v interiéru, a to i pro cestující na zadních 
sedadlech. AIRSCARF zase zajistí vyhřívání prostoru 
pro krk a hlavu. Navíc klimatizace reaguje na to, jestli 
jedete se zavřenou, nebo nataženou střechou.

Sluníčko svítí, tak vzhůru na cesty!  

Novinka akceptuje 
současnou designérskou 
filozofii automobilky 
vycházející ze smyslné 
čistoty tvarů.
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 NOVINKY 

Kombi třídy E má své pevné místo v nabídce Mercedesu. Vždy kombinovalo pokrokové technologie, výborný komfort 
a prestiž s užitnou hodnotou a praktičností. Nejinak je tomu také u právě představené nové generace.

„ÉČKO“ V PRAKTIČTĚJŠÍM VYDÁNÍ

Jestliže sedan se díky svým vyspělým systémům 
a technologiím chlubí přízviskem nejinteligent-
nější manažerská limuzína, kombi jde v tomto 
ohledu ještě o kousek dál právě díky různým dů-
myslným řešením z pohledu využití zavazadlového 

prostoru. Ne že by o tom takto zákazník Mercedesu 
přemýšlel, ale E Combi se může v základním uspo-
řádání pochlubit větším kufrem než modla českých 
chalupářů Škoda Superb. Pro většinu českých řidi-
čů je tím řečeno vše – král je mrtev, ať žije král…

Mercedes-Benz E Combi má vysoké užitečné za-
tížení 745 kg a může táhnout přívěs o hmotnosti 
2 100 kg, což už jsou údaje, které majitele merce-
desů mohou zajímat, pokud například tahají pří-
věs s koňmi nebo s menší lodí. V základní výbavě 
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text ph

V základní výbavě je samočinné udržování světlé 
výšky na zadní nápravě bez ohledu na zatížení.

je rovněž samočinné udržování světlé výšky na 
zadní nápravě bez ohledu na zatížení, případně si 
za příplatek můžete pořídit kompletní pneumatic-
ké odpružení, které výrazným způsobem posouvá 
komfort jízdy. Pro jízdu s přívěsem je možné si do-
koupit i asistenční systém, který celou soupravu 
v krizových situacích stabilizuje.

Zadní sedadla kombíku jsou dělená v poměru 40 : 
20 : 40, opěradla zadních sedadel je možné nezávis-
le na sobě polohovat. Při úplném sklopení zadních 
sedadel vznikne zcela rovná plocha a zavazadlový 
prostor o objemu 1 820 litrů. Ti, kdo převážejí velké 
věci, jistě ocení minimální šířku kufru 1 100 mm.

Pojďme se ale podívat na použitou techni-
ku. Ta pochopitelně vychází ze sedanu, a tak je 
standardem pro všechny motorizace nová deví-
tistupňová samočinná převodovka 9G-Tronic. 
Motory spalující naftu zastupují dvě výkonové 
verze dvoulitrového čtyřválce s parametry 150 ko-  
ní a 360 Nm, resp. 194 koní a 400 Nm a vrcholem 
mezi diesely je V6 o objemu 3,0 litru s výkonem 
258 koní a točivým momentem 620 Nm Zážeho-
vé jednotky rovněž začínají dvěma výkonovými 
verzemi dvoulitrového čtyřválce (184 a 211 koní), 
pokračují přes V6 o objemu 3,5 litru s výko-
nem 333 koní a prozatímním vrcholem je verze 

AMG E 43, kterou pohání přeplňovaný třílitrový 
V6 s parametry 401 koní a 520 Nm. S oběma nej-
silnějšími zážehovými motory je rovněž stan-
dardně dodáván vylepšený pohon všech kol 4Ma-
tic se standardním rozdělením síly motoru mezi 
přední a zadní nápravu v poměru 31 : 69.

Jak už jsem zmiňoval v úvodu, E Combi není 
ochuzeno o nic, co znáte ze sedanu třídy E, a tak 
i kombík umí částečně jet sám nebo ho můžete za-
parkovat za pomoci aplikace v mobilním telefonu, 
aniž byste museli sedět uvnitř vozu. Není důvod, 
aby si E Combi nepřivlastnilo přezdívku nejinteli-
gentnějšího manažerského kombi.  
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 NOVINKY 

Na jaře letošního roku byla v rámci nové třídy E představena verze E 220 d. Pod kapotou tohoto vozu byl první z rodiny 
progresivních motorů Mercedes-Benz, tedy celohliníkový vznětový čtyřválec OM 654. 

MOTOROVÁ REVOLUCE:
VZNĚTOVÝ ČTYŘVÁLEC

 „V nové rodině motorů vězí více než 80 let know-
-how značky Mercedes-Benz v oblasti vznětových 
poháněcích jednotek pro osobní automobily. Nové 
prémiové turbodiesely jsou hospodárnější a vý-
konnější, lehčí a kompaktnější – a jsou připraveny 
pro splnění všech budoucích emisních předpisů 
po celém světě,“ říká Prof. Dr. Thomas Weber, člen 
představenstva společnosti Daimler, zodpověd-
ný za koncernový výzkum a vedoucí vývoje divize 
Mercedes-Benz Cars. 

U automobilů Mercedes-Benz se už tak nějak 
automaticky předpokládá, že nejen budou na čele 
technického pokroku, ale že dokonce tento pokrok 
budou určovat. Platí to i v problematice emisí vý-
fukových plynů. Důkazem je, že nový agregát je 
koncipován pro splnění budoucí emisní legisla-
tivy (RDE – Real Driving Emissions). Cyklus WLTP 
(Worldwide harmonized Light vehicles Test Proce-
dure) má aktuálně za cíl, aby se v budoucnosti jen 
minimálně lišily hodnoty normované a reálné spo-
třeby paliva. Tedy aby hodnoty spotřeby napsané 
v technickém průkazu byly skutečně běžným řidi-
čem dosažitelné. 

Jak na to?
Konstrukce agregátu splňujícího tyto náročné nor-
my, ovšem při požadovaném výkonu a příznivém 
průběhu točivého momentu, je hodně složitou 
záležitostí a dotýká se všech částí motoru. Poprvé 
byla u vznětového čtyřválce použita celohliníková 
konstrukce. Je tedy nyní lehčí a kompaktnější. Má 
hmotnost 168,4 kg místo 199 kg. Klesl také zdvihový 
objem na 2,0 l místo dosavadního 2,15 l; rozteč vál-
ců je nyní 90 mm místo 94 mm.

Ocelové písty mají stupňovité vybrání dna, zajiš-
ťující efektivní proces spalování. Navíc mají povr-
chovou úpravu NANOSLIDE®. Přísun paliva reali-
zuje už čtvrtá generace vstřikování common rail. 

Důležitým počinem bylo, že veškeré komponen-
ty zajišťující snižování emisí jsou umístěny přímo 
na motoru. Díky tomu mají systémy dodatečné-
ho čištění výfukových plynů nízké tepelné ztráty 
a optimální provozní podmínky. Důkladnou izolací 
katalyzátoru mohl být kompletně eliminován sys-
tém řízení provozní teploty motoru při studeném 
startu a provozu s nízkým zatížením. Vedle snížení 
emisí je výsledkem úspora paliva, projevující se ze-
jména na krátkých trasách. 

Vícenásobná recirkulace
Novinka má také vícenásobnou recirkulaci výfu-
kových plynů AGR, kombinující chlazené vícetla-
ké a nízkotlaké okruhy AGR. Výsledkem je snížení 
množství emisí vznikajících při spalování v celém 
rozsahu provozních podmínek při optimalizované 
spotřebě paliva. 

Výfukové plyny proudí nejprve do klasického oxi-
dačního katalyzátoru. Poté putují do směšovacího 
prostoru, kde je vstřikována substance AdBlue®. 

V technologicky vyspělé směšovací soustavě dojde 
k odpařování kapaliny v proudu výfukových plynů 
na nejkratší možné dráze a k tomu, že na aktivním 
povrchu filtru s označením sDPF (což je speciální 
filtr pevných částic s povrchem pro přeměnu oxidů 
dusíku) se pevné částice rovnoměrně rozdělí. A to 
není vše, za filtrem sDPF je umístěn ještě katalyzá-
tor SCR pro další katalytickou redukci oxidů dusí-
ku. Teprve po této důkladné očistě výfukové plyny 
proudí výfukovou soustavou ven do prostoru. 

text faja
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obchodní a stavební

volejte: +420 736 488 000 | pište: info@guzman.cz | www.guzman.cz

Už více než 15 let 
stavíme špičkové 

dřevostavby 
systému 

Haas Fertigbau. 
Postaráme se 

o váš vysněný dům 
od začátku do 

konce.
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MERCEDES -BENZ E 220 D:
PŘILÉTLA KOMETA
Přilétl jako kometa a hned celý svět oslnil. I když měl světovou premiéru na začátku roku v americkém Detroitu, je jím 
okouzlena především Evropa. Čím to vlastně je? Designem – ano. Vysokou kvalitou – ano. Nejmodernějšími technologiemi – 
ano. Jízdními vlastnostmi – ano. Výkonnými a přitom hospodárnými motory – ano. Pasivní i aktivní bezpečností – ano. 
Komfortem – ano. Možností autonomní jízdy – v brzké budoucnosti ano. A tak bychom mohli dlouze pokračovat. 
Stačí napsat jeho jméno: Mercedes-Benz třídy E. 

Nový level osvětlení
Nebudeme popisovat design nového „Éčka“, neboť 
ho do sytosti můžete prozkoumat na fotografiích, 
videích či v reálu v showroomu. Každopádně vám 
garantujeme, že – ostatně jako i my – už při prvním 
pohledu do elegantních předních světlometů s vý-
raznými vnitřními konturami, markantními blikači 
a světlomety pro denní svícení, propadnete kouzlu 
tohoto vozu. A rozhodně stojí za to si počkat, až se 
setmí. V noci ve zpětném zrcátku jsou snadno rozpo-
znatelné. 

Vyzkoušeli jsme systém světlometů MULTIBEAM 
LED s funkcí ILS (Intelligent Light System) a adaptiv-
ním asistentem dálkových světlometů Plus. Snadno 
je poznáte díky svítícím namodralým světelným  

Poprvé v sériové 
výrobě automobilu 
je do ramen volantu 
integrováno dotykové 
ovládání.

plochám. Když je v noci či za snížené viditelnosti po-
užijete, zjistíte, co to je proklamovaná nová dimenze 
v oblasti osvětlovací techniky. V tomto světlometu 
totiž pracuje 84 samostatně ovládaných vysokový-
konných diod LED. V porovnání se stávajícími systé-
my dodávají tyto světlomety až 2,5krát větší světelný 
výkon. A garantujeme, že to je opravdu znát. Výsled-
kem je precizně osvětlená vozovka zaručující vyni-
kající viditelnost, přičemž ovšem světlo je tak inteli-
gentně a bleskurychle řízeno, že neoslňujete ostatní 
účastníky silničního provozu. 

Natáčení světlometů do zatáček nebo tzv. prosvě-
cování je dnes již běžná věc, ovšem v tomto případě 
se natáčení světlometů do zatáček děje elektronicky, 
tedy rychle a přesně. Ovšem tím nejsou schopnosti 
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skutečně během minutky a zautomatizujete si to 
za půl hodiny.

Kdo si potrpí na klasiku, nemusí mít strach, fungu-
je i klasický touchpad na středové konzoli. 

Podle stupně výbavy může řidič také využívat sys-
témy COMAND Controller a LINGUATRONIC pro ovlá-
dání informačního a zábavního systému. Potěšilo 
nás, že rozuměl našim hlasovým pokynům pronese-
ným v češtině. Některé funkce je výhodnější ovládat 
přímo, a tak jsme ocenili, že vůz má i přímá tlačítka, 
například pro seřizování klimatizace, a dokonce i pro 
snadné vypnutí a zapnutí některých asistenčních 
systémů.

Několikastupňová možnost ovládání zaujala i spo-
lucestující, kteří mohli zvolené funkce sledovat na 

tohoto systému vyčerpány. Překvapil nás při jízdě 
rozdíl v intenzitě svícení podle aktuální situace, na-
příklad při nepříznivém počasí, při jízdě osvětleným 
městem, při osvětlování křižovatek do zamýšlené-
ho jízdního směru, které je propojeno s navigačním 
 systémem.

I když při jízdě nevidíte, že vaše brzdové svítilny 
vydávají ve dne a v noci světlo různé intenzity, určitě 
to ocení řidič stojící za vámi v koloně, protože ho ne-
oslňují vaše brzdovky. Platí to i pro ukazatele směru, 
využívající celou šířku spodní části zadních svítilen.

Něco nezvyklého na volantu
Multifunkční volant je v dnešní době běžná věc. 
Ovšem na tomto je něco podivného, a připomíná 
to chytrý mobilní telefon. Bingo! Je to tak. Poprvé 
v sériové výrobě automobilu je do ramen volantu 
integrováno dotykové ovládání. Stačí pár sekund 
na osahání, a zjistíte, že skutečně funguje jako 
displej chytrého telefonu. Citlivě reaguje na dotek 
a na horizontální a vertikální stírací pohyby prstů. 
Mohli jsme jednoduše, logicky a přitom intuitivně 
ovládat veškeré funkce informačního a zábavního 
systému, aniž jsme museli pustit volant. Stisk-
nutím tlačítka pro dotykové ovládání byla vždy  
aktivována funkce, kterou jsme zvolili stíracím po-
hybem prstu. Dalším čtyřem tlačítkům v každém 
ovládacím panelu jsou přiřazeny tradiční funkce, 
jako například ovládání hlasitosti nebo telefonu. 
Ač to na první pohled vypadá složitě, naučíte se to 

výborně čitelném ultraplochém rozměrném displeji. 
Animovaná zobrazení například názorně ukazovala, 
jak který asistenční či jízdní systém pracuje. Vizuali-
zace i animace byly k dispozici ve vysokém rozlišení. 

Moderna pod kapotou
Model E je tradičně nabízen s velkým množstvím zá-
žehových i vznětových pohonných jednotek. My jsme 
měli logicky největší zájem o úplnou novinku, která 
poháněla naši verzi E 220d. Jednalo se o zcela nový vzně-
tový čtyřválec s výkonem 143 kW. Jeho konstrukci roz-
pitváváme na stránce „Novinky“. Proto popišme první 
zkušenosti z jeho provozu. Především, po nastartování 
byste rozhodně nehádali, že se jedná o nafťák. Agregát 
je tichý, kultivovaný a naprosto optimálně vyvážený.  
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A vůbec nemusí vadit, že ještě není ohřátý na provozní 
teplotu. Vlastně uslyšíte předení motoru pouze při maxi-  
málním sešlápnutí plynového pedálu. 

Po jízdě dále přetrvává vynikající zvuková atmosfé-
ra na „palubě“. Vůz má tak výborně propracovanou 
aerodynamiku, že skutečně teprve až při maximál-
ních rychlostech slyšíte hluk obtékajícího vzduchu. 

Pohonný agregát měl pro velikost a hmotnost vozu 
v zásobě ještě bohatě výkonu. O přenos výkonu se 
starala skvělá devítistupňová samočinná převodovka 
9G-TRONIC. Výhodou bylo, že reagovala přesně podle 
přání řidiče, takže v případě pohodové jízdy řadila 
naprosto plynule, sametově, a když nás napadlo na-
plno využít výkonu motoru, tak ve sportovním módu 
se okamžitě změnila v automat sázející jednotlivé 
rychlostní stupně nahoru i dolů rychlostí blesku. 

Vraťme se do pohodové, tedy hospodárné jízdy. 
V tom případě se „Éčko“ v kombinovaném režimu EU 
podle našich zkušeností spokojí v průměru lehce nad 
čtyři litry nafty. Firemní hodnota 3,9 litru na 100 km 
není ovšem nedosažitelná. V tom případě motor pro-
dukuje 102 gramů CO2 na kilometr, což je naprosto 
famózní hodnota.

Napomáhá tomu také ten fakt, že disponuje – 
ostatně jako ostatní použité agregáty – funkcí ECO 
Start-Stop. Na rozdíl od ostatních pohonných jed-
notek splňujících „pouze“ emisní normu EU 6 ji tento 
motor daleko překračuje a je již připraven na dosaže-
ní budoucích limitů emisní legislativy RDE. 

Sedan se sportovními geny 
nezapomíná na komfort
Vzhledem k tomu, že jsme si mohli jednoduše tlačít-
kem DYNAMIC SELECT nastavit čtyři různé charak-
teristiky tuhosti podvozku, tedy „Komfort“, „ECO“, 
„Sport“ a „Sport +“, a navíc si vozidlo nakonfigurovat 
podle vlastních představ v rámci režimu „Individual“, 
každý z našeho testovacího kolektivu si našel to „pra-
vé ořechové“ pro svůj styl jízdy. Milovníci rychlosti 
nedali dopustit na tuhý podvozek dovolující ostrou 
jízdu na silnicích, kdy se zatáčky střídaly v rychlém 
sledu, nebo naopak stabilitu při maximálních rych-
lostech na dálnicích.

Kdo dával přednost komfortu, ten si pochvaloval 
celkový „hedvábný“ jízdní projev. Spořílkové zase oce-
ňovali minimální spotřebu. 

A to jsme neměli k dispozici vícekomorové vzdu-
chové odpružení všech kol, které „Éčko“ nabízí ve 
svém segmentu jako jediné. Zmiňme se o tom, že 
velkou předností tohoto systému je regulace tuhosti 
odpružení. Je možné tedy jet v režimech od měkkého 
základního odpružení až po opravdu sportovní pod-
vozek. Součástí tohoto systému jsou elektronicky ří-
zené tlumiče s plynule měnitelnou charakteristikou. 
Automaticky přizpůsobují tlumení jednotlivých kol 
aktuální jízdní situaci a stavu vozovky, bleskurychle 
reagují například při vyhýbacím manévru nebo jízdě 
po nekvalitní silnici. 

Celkově jsme byli novinkou opravdu nadšeni, tak 
vyvážený prémiový automobil nemá v současné 
době konkurenci.  

Mercedes-Benz třídy E se stal vůbec prvním sériově vyráběným vozem na světě, 
který obdržel licenci k testování autonomní jízdy. Registraci pro tři vozy získal 
v americkém státě Nevada. Zatímco dosud byla zkušební vozidla kvůli testování 
funkcí autonomní jízdy vybavena speciálním hardwarem a softwarem, různými 
doplňkovými senzory, upraveným řízením a adaptovaným systémem ESP, v případě 
nové třídy E už to tak být nemuselo. Novinka disponuje komplexní inteligentní 
technikou už v základu a stačily jen drobné úpravy řídicí jednotky DRIVE PILOT. 

AUTONOMNÍ ŘÍZENÍ UŽ NENÍ UTOPIÍ

„Skutečnost, že Mercedes-Benz obdržel toto po-
volení jako první výrobce automobilů na světě, 
ukazuje, že jsme lídrem v oblasti autonomní jíz-
dy. Nová třída E je tak dalším velkým krokem na 
cestě ke zcela automatizovanému vozidlu,“ uvedl 
Thomas Weber, který je ve společnosti Daimler AG 
zodpovědný za koncernový výzkum a vývoj divize 
Mercedes-Benz Cars.

Základem autonomního řízení v „Éčku“ je pro-
pracovaný systém DRIVE PILOT. Jeho součástí je 
adaptivní tempomat DISTRONIC, jenž dokáže au-
tomaticky udržovat bezpečný odstup od vozidla 
jedoucího vpředu, a to až do rychlosti 210 km/h. 
Řidič má snazší řízení, protože v normálním pro-
vozu nejenže nemusí brzdit ani přidávat plyn, 
ale navíc mu výrazně pomáhá automatizované 
řízení – dokonce i v mírných zatáčkách. Součás-
tí systému je funkce umožňující až do rychlosti  
130 km/h aktivně zasahovat do řízení i při nejed-
noznačně vyznačených pruzích na silnici, napří-
klad při opravách vozovky. Dokonce umí „řídit“  
i v případě, když čáry na vozovce zcela chybí, a to 
jen na základě sledování okolních vozidel a para-
lelních struktur. Systém tak účinně pomáhá řidiči  

především při jízdě v kolonách a v dopravních 
zácpách. 

Důkladně propracovaná je rovněž funkce opě-
tovného rozjezdu, která umožňuje automatický 
rozjezd vozidla během až 30 sekund po zastavení. 
Bezpečnostním a také komfortním prvkem je au-
tomatické udržování rychlostních limitů, napří-
klad 50 km/h ve městě nebo 90 km/h mimo něj. 
Řidič se přitom nemusí o nic starat, značku s ome-
zením rychlosti rozpozná kamera nebo si systém 
poradí na základě údajů z navigace.

Do systému DRIVE PILOT patří i aktivní asistent 
pro změnu jízdního pruhu. Když chce například 
řidič na víceproudé komunikaci předjíždět a stisk-
ne ukazatel směru po dobu alespoň dvou sekund, 
asistenční funkce s radarovým a kamerovým sní-
máním ho při řízení do sousedního jízdního pruhu 
aktivně podpoří. Samozřejmě jen v případě, že je 
vedlejší pruh volný, což systém také sám ohlídá.

Sečteno a podtrženo, blíží se doba, kdy se řidič 
nebude muset plně věnovat řízení. Cílem je mini-
malizovat, či dokonce zamezit nehodám způsobe-
ným lidským faktorem. Mercedes-Benz svým mo-
delem E ukazuje, že takový cíl už je v dohledu.  
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„V novém Éčku se prostě musíte svézt,“ říká Petr Koch, produktový specialista společnosti Hoffmann & Žižák, Praha-východ.

ROZHOVOR S PRODUKTOVÝM SPECIALISTOU

Desátá generace Mercedes-Benz E-Klasse se 
prezentuje nálepkou nejchytřejší luxusní se-
dan. Která z technických „vychytávek“ tohoto 
vozu oslovila nejvíce právě vás?
Jednoznačně funkce „Remote Parking Pilot“. Poprvé 
v životě jsem viděl a sám si i vyzkoušel ovládání auta 
pomocí chytrého telefonu. Je to opravdu zážitek, vi-
dět vůz, jak sám parkuje bez toho, aby v něm někdo 
seděl.

Našim zákazníkům tuto funkci rád ukazuji a vždy 
se nemůžu dočkat, až uvidím jejich údiv ve tváři, 
když se auto samo rozjede. Většina z nich se mě 
ptá, jestli si to můžou nahrát na telefon, že to musí 
ukázat svým kamarádům. Vůbec se jim nedivím – 
opravdu to vypadá jako autíčko na dálkové ovládání 
v měřítku 1 : 1. 

Zorientovat se ve všech funkcích vozu se může 
zpočátku jevit některým řidičům náročnější. 
Konstruktéři se ale určitě snažili udělat ovládá-
ní co nejjednodušší, že?
Na první pohled se může ovládání opravdu zdát 
náročnější, ale stačí se ho prvně dotknout, a hned 
zjistíte, že všechno je intuitivní a že si s tím určitě 
budete brzy rozumět. Například v kabině vozu ne-
jsou užity dotykové displeje, jak je to u některých 
výrobců běžné. Řidič by se totiž ze svého místa ani 
do rohu velké obrazovky nemusel dostat. Proto se 
funkce ovládají pomocí tlačítek a touchpadu na 
středovém tunelu. Navíc není při ovládání většiny 
funkcí nutné sundávat ruce z volantu – levý displej 
se ovládá pomocí touchpadu vlevo na volantu, ten 
pravý prostřednictvím touchpadu vpravo. 

Vzhled karoserie, ale i vnitřní prostor nava-
zují na větší třídu S a menší třídu C. Není pro 
různorodě laděné zákazníky na škodu, že se 
designový rozdíl mezi jednotlivými druhy MB 
začíná vytrácet?
Mercedes se v pohledu designu v poslední době 
vydal trochu jiným směrem. Především je to vidět 
na předních maskách. Od zákazníků stále více slý-
chám, že tyto nové dynamické masky mercedesům 
ohromně sluší a že tento krok byl rozhodně správný. 
Já si to myslím také. Proto i nová třída E má nové dy-
namické tvary karoserie, podobné třídě S a třídě C. 
Když se však na všechny modely podíváte například 
z boku, hned vidíte, jak má každý model odlišnou 
boční linii. Například u nové třídy E tato linie protí-
ná kliky dveří.

A co se týká interiéru, tak tam si myslím, že je roz-
díl výrazný. Když si sednete za volant, okamžitě víte, 
ve kterém modelu právě sedíte.

Dokonale vyladěné motory jsou v případě vozů 
Mercedes-Benz již proslulé. V případě třídy E 
bude k dispozici několik variant. Můžete uvést 
některé ze zajímavějších parametrů?
Pro začátek se bude třída E nabízet ve verzích 
E 200 a E 220 d. První jmenovanou je benzino-
vý dvoulitr s parametry 135 kW (184 k) a 300 Nm. 
Zajímavější je ale druhá možnost, což je nový 
naftový čtyřválec s objemem válců 1 950 cm3, vý-
konem 143 kW (195 k) a vrcholem točivého mo-
mentu 400 Nm. Takový vůz zrychlí na 100 km/h za  
7,3 s a v průměru spotřebuje 3,9 l/100 km. Později 
se ještě přidá dieselový šestiválec (190 kW/258 k,  
620 Nm), základní naftová verze naladěná na  
110 kW (150 k) nebo hybrid 350 e s oficiální spotře-
bou 2,1 l/100 km. Na své si přijdou také zájemci 
o šestiválcový benzin. Mercedes-Benz E 400 má 
245 kW (333 k) a 480 Nm a spojen je s pohonem 
všech kol. Bez ohledu na volbu bude v autě vždy 

start/stop systém a devítistupňový automat. 
S manuálem se nepočítá.

Skvělé motory, karoserie s vynikajícím aerody-
namickým součinitelem… Co samotná jízda? 
Jak si nové Éčko poradí s našimi zatáčkami?
Nebojím se říct: „Měl jsem tu čest projet se v novém 
Éčku.“ Chytrý podvozek AGILITY CONTROL se selek-
tivními tlumiči, který je v základní výbavě vozidla, 
vám dodává jistotu v každé zatáčce, ať už jedete po 
právě dokončené silnici, nebo po polní cestě. Pro 
zpestření jízdního zážitku je zde volba z pěti typů 
jízdních režimů (Eco, Comfort, Sport, Sport+ a Indivi-
dual). S těmi si člověk může krásně pohrát. Je to jako 
mít v jednom pět různých aut, která se mění pouhým 
stisknutím tlačítka. Vrcholnou alternativou pak je 
vzduchové odpružení AIR BODY CONTROL. Zážitek 
z jízdy v novém Éčku se však nedá popsat slovy, v něm 
se prostě musíte svézt.  

text alsto
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MERCEDES ME: KDYŽ CHCETE JEN 
JEZDIT, A STAROSTI NECHAT JINÝM

text mak

Evropská unie před časem prosadila, aby automobilky 
povinně vybavovaly nové vozy výstražným systémem, 
který při nehodě sám upozorní záchranáře. Systém 
eCall by měl být od roku 2017 součástí všech nových 
modelů, které vyrazí na evropské silnice. 

Vzdálená diagnostika
Značka Mercedes-Benz už podobný systém do svých 
vozů s velkým předstihem začlenila v rámci unikátní-
ho programu Mercedes Me. „Je to standardní součást 
všech našich aut, a to bez příplatku,“ říká Petr Koch, 
který ve společnosti Hoffmann & Žižák má jako pro-
duktový specialista na starosti právě služby zahrnuté 
v Mercedes Me. Není to totiž jen systém nouzového 
volání – nový program automobilky toho umí mno-
hem více. 

„To je pouze základní služba. K tomu Mercedes-Benz 
přidal například i tzv. vzdálenou diagnostiku. Jinými 
slovy – auto za vás pohlídá, zda je vše v pořádku. A když 
není, oznámí to vašemu servisu, ten vás následně kon-
taktuje a domluví s vámi termín servisní prohlídky 
a případné opravy,“ vysvětluje Petr Koch. Jedná se při-
tom i o zdánlivé maličkosti, například o to, zda ve voze 
není málo chladicí kapaliny. 

Stejně jako dosud se přitom na přístrojové desce 
vozu objeví hláška s danou informací a radou, abyste 
se zastavili v servisu. Pokud ji ale jen bezmyšlenkovi-
tě odklepnete a v návalu pracovních povinností na ni 

Možnosti moderních technologií se stále posunují. V současnosti tak jsme prakticky neustále on-line díky chytrým mobilům, 
počítačům či tabletům. Propojení s okolním světem se přitom stává významným tématem i pro automobilky. Zvláště když vám 

může na cestách zachránit život. Nebo vám přinejmenším ušetří starosti s péčí o vůz. 

Mercedes Me je 
standardní součástí 
nejnovějších modelů – 
od roku 2016 ho má 
každý nový mercedes.
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zapomenete, servis se sám připomene. „Odpovědnost 
za auto tak přebírá servis, což je výhodné zejména 
pro velmi vytížené a zaměstnané lidi, kteří chtějí mít  
o starost méně,“ doplňuje produktový specialista fir-
my Hoffmann & Žižák. 

Služby, které zvyšují komfort
Mercedes Me tak výrazně zvyšuje komfort zákazníka. 
Patří do něj i nadstandardní soubor dálkových služeb, 
které v Mercedesu dávají k lépe vybaveným vozům: 
Jsou nyní na tři roky zdarma. U nižších výbav jsou pak 

poruchy – povolíte odeslat svou aktuální polohu, dozví 
se to lidé v servisu, aby mohli zasáhnout,“ upřesňuje 
Petr Koch fungování systému. 

A zdůrazňuje užitečnost funkce sledování vozu pro 
jeho majitele. „Hodí se třeba, když zaparkujete na pře-
plněném parkovišti u obchodního domu, v nepřehled-
né uličce nebo v neznámém, cizím městě. Pak se stačí 
podívat do mobilu a zjistit, kde přesně auto stojí. Mo-
bil vás pak k němu dovede – napíše vám, za jak dlouho 
u něj budete a kolik je to ještě metrů,“ dodává. Hledání 
vozu už někdy zažil prakticky každý motorista. 

Možnosti pro podnikatele
Další možnost, jak využít Mercedes Me, se nabízí na-
příklad podnikatelům. Umožňuje jim vést elektronic-
kou a plně automatickou knihu jízd. „Mercedes Me 
oceňují i podnikatelé, kteří mají půjčovnu luxusních 
vozů a chtějí o nich mít přehled – vědět nejen, kde jsou 
a zda jsou v pořádku, ale třeba i to, jestli není potřeba 
dolít nějakou kapalinu, jestli nejsou podhuštěné pneu-  
matiky a podobně,“ konstatuje Petr Koch. 

Mercedes Me je standardní součástí nejnovějších 
modelů – od roku 2016 ho má každý nový mercedes. 
Stuttgartská automobilka přitom plánuje, že si v bu-
doucnu budou moci užít komplex těchto komfortních 
služeb i majitelé starších vozů s trojcípou hvězdou 
ve znaku. „Tam nebude integrovaný modul, značka 
ale nabídne adaptér – malou krabičku zapojenou do 
diagnostické zásuvky, která služby umožní využívat. 
Nepůjde přitom jen o osobní vozy, ale také o užitková 
auta,“ zakončil Petr Koch.  

za příplatek. Služby zahrnují kompletní ovládání vozu 
prostřednictvím chytrého mobilního zařízení – pokud 
si s ním majitelé spárují svůj mercedes, mohou na 
displeji vidět, kolik má automobil najeto nebo jakou 
má spotřebu či dojezd, a mohou také vůz na dálku 
odemykat a zamykat, mohou zjistit, kde se auto pohy-
buje či kde stojí, mohou nastavovat nezávislé topení 
a podobně. 

„Sledování vozu je samozřejmě zakódované a jedi-
ný, kdo v běžném provozu vidí polohu vozidla, je jeho 
majitel. Teprve když v případě nouze – tedy havárie či 

SHE‘S MERCEDES
Mercedes-Benz se ve své komunikaci stále více 
zaměřuje na ženy, a proto také vytvořil program 
She‘s Mercedes. Ženy mají velký vliv na pořízení 
nového vozu, při jeho výběru přitom kladou důraz 
na jiné parametry než muži. Místo výkonu je pro ně 
důležitá bezpečnost a další aspekty zaměřené na 
pohodlné rodinné cestování. V rámci She‘s Mercedes 
chce stuttgartská značka dát ženám větší možnost 
se vyjádřit a zároveň představit technologické inova-
ce, které jsou jim blízké. 

„Mercedes-Benz například pořádá speciální akce 
pro ženy, třeba v kavárnách, kde si společně povídají 
nejen o autech, ale rovněž o svých zkušenostech 
a zážitcích a o životě. Jsou to tedy inspirativní 
setkání, která ženám také otevírají nové možnosti. 
Na zavádění tohoto programu se chystáme, ovšem 
zatím je to pro nás ještě hudba budoucnosti,“ říká 
Petr Koch ze společnosti Hoffmann & Žižák. 
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příkladem jsou třeba játra nebo jiné vnitřnosti. 
Když je dobře připravím, většina lidí změní názor.

To se dá naučit?
Ano, třeba spoustu lidí jsem takto naučil jíst ryby. 
Dřív říkali, že ryba páchne, má hodně kostí, asi 
to měli vsugerované, jak o Vánocích jedli kapra. 
A dnes, když jim servírujeme platýzovitou rybu, 
krásný filet bez kostí, tak si to rázem zamilují. Není 
přece třeba jíst ryby, které jsou cítit, máme na vý-
běr tolik možností. 

Jak se díváte na fast foody?
Když jsou kvalitní, proč ne, ale myslím, že u nás jich 
příliš dobrých není. Já se tam nestravuji, už samot-
ný název se mi nelíbí a vypovídá to o tom, jak tam 
jídlo připravují. Spíš fandím poctivým vietnam-
ským bistrům. 

V Grand Cru si zakládáte na párování jídla s ví-
nem. Co vás na tom nejvíc baví? 
Jedno bez druhého nemůže být. Proto když jsem se 
rozhodoval, jestli kývnu na nabídku v Grand Cru, 
rozsáhlá nabídka krásných vín, která je mimocho-
dem jedna z největších v pražských restauracích, 
mě přesvědčila. Nemohl bych pracovat někde, kde 
není hezký vinný lístek. 

Takže hodně spolupracujete se sommelierem?
Ano, to jsou nejkrásnější dny, když společně plá-
nujeme nové menu a degustujeme vína, která by 
se k jídlům hodila. Samozřejmě je to vždy názor 
jednoho člověka, ne každému to musí chutnat, ale 
proto je tu sommelier, který má ponětí o obecných 
chutích, které k sobě patří. Párování není jednodu-
ché, ale zároveň je to zábava, hra.

Počkejte, většina kuchařů říká, že jejich práce 
je obrovská dřina. 
Když chcete práci dělat dobře, tak je dřinou každá 
profese, a kuchařina rozhodně není výjimka. Ale já 
si stojím za tím, že je to i zábava, kdyby nebyla, ne-
dělal bych to. 

Je pravda, že menu v Grand Cru je hravé, re-
cepty jsou originální. Jak byste charakterizoval 
svou kuchyni?

Jen pár kroků od Petrského náměstí, na pražském Novém Městě, najdete místo, kde se úžasné jídlo snoubí se špičkovými víny. To 
vše pod taktovkou čerstvého vítěze ankety Zlatý kuchař, ale především šéfkuchaře restaurace Grand Cru Jana Punčocháře. S ním 
jsme hovořili o kuchařském řemeslu, o tom, že k jídlu víno prostě patří, a došlo i na grilování a food festivaly. 

KUCHAŘSKÁ HVĚZDA JMÉNEM 
JAN PUNČOCHÁŘ
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text vhl foto z archivu Jana Punčocháře

Zakládáme si na tom, že často měníme jídelní lís-
tek, protože máme stálou klientelu. Zhruba 80 pro-
cent hostů se k nám vrací. Jsou to Češi nebo cizinci, 
kteří zde dlouhodobě žijí. Abychom je pořád pře-
kvapovali, musíme jim nabízet stále něco nového. 
Ne vždy, když se k nám vrátíte, uvidíte na jídelním 
lístku to stejné. Naopak, často jej měníme. Jedno-
duše překvapujeme, to je asi správná charakteris-
tika. 

Snažíte se propagovat nějakou surovinu, která 
třeba není úplně oblíbená nebo běžná? Zdeněk 
Pohlreich takto kdysi dostal na výsluní telecí 
líčka. 
Teď máme nové jídlo, je to králík na pomerančích 
se třemi druhy chřestu a jsou k němu smažené an-
čovičkové kosti a v tubě připravená pomazánka 
z ančoviček a králíka. Králík je poměrně těžký na 
to, abyste jej dobře připravili. Často bývá suchý. 
Takže rád pracuji se surovinami, se kterými to není 
jednoduché. Baví mě dokazovat, že jdou připravit 
skvěle a třeba i netradičně. 

Jak vás takový recept napadne?
To je pokaždé jiné. Někdy to přijde samo, jindy se 
vám do ruky dostane zajímavá surovina, mazlíte se 
s ní, přemýšlíte, a pak přijde nápad. Samozřejmě 
hodně cestuji, ochutnávám, čtu knihy. Snažím se 
stále poznávat nové věci. A má oblíbená odpověď 
na tuto otázku je, že občas to stojí láhev krásného 
červeného, a láhev bílého vína, to je také skvělá in-
spirace. 

Každá sezona s sebou přináší určité suroviny. 
Máte nějaké nejoblíbenější období?
Ne, vždycky se těším na to, co přijde. Třeba jsem 
se nemohl dočkat lišek, takže teď u nás najdete 
v mnoha jídlech právě lišky. Taky jsem se těšil na 
jahody a borůvky, na jaře se každý těší na medvědí 
česnek, a pak třeba chřest. To mě moc baví. 

Pokud byste měl uvařit jídlo, které by vás nej-
víc charakterizovalo, které by to bylo?
V Grand Cru máme už od otevření restaurace v na-
bídce jedno jediné jídlo a myslím, že ho budeme 
mít ještě hodně dlouho. Je to holub z Anjou připra-
vovaný na tři způsoby. Základem je uzené holubí 

V budoucnu se bude do 
popředí ve velké míře 
dostávat zelenina. Právě 
proto se nyní snažím 
přicházet s pokrmy, 
které nejsou založené 
jen na mase, což by 
bylo před pár lety 
nemyslitelné.

Kdy jste si naposledy opravdu pochutnal? 
Nedávno jsme byli na výletě v Toskánsku, ve městě 
Lucca, hodně jsme jedli a pili víno. Místní šéfkuchař 
nám servíroval 14chodové menu. Bylo to skvělé! 
A pokud se podívám do naší domoviny, pak jsem na-
vštívil Zdenek’s Oyster Bar. Tam jsem ochutnal ústři-
ce s asijskými chutěmi a další sea food a bylo to vý-
borné. Obecně mám asijskou kuchyni obzvlášť rád. 

A co si dáváte mimo restaurace? Dopřáváte si 
občas něco, čím byste se raději moc nechlubil? 
Myslíte třeba moravské carpaccio? (smích)

Třeba. Co to vůbec je?
Gothaj s cibulí. Ne, teď vážně, co se týká jídla, mu-
sím přiznat, že občas hřeším – není divu, jsem ku-
chař. Mám rád řízky a také dobrou čokoládu. Stačí 
mi ale jen kousek. 

Co naopak nesnášíte?
Nic takového neexistuje. A myslím, že většina lidí, 
kteří říkají, že nemají rádi nějakou surovinu, ji spí-
še neochutnali správně připravenou. Často máme 
odpor k věcem, které jsme v mládí ochutnali špat-
ně připravené, třeba ve školní jídelně. Ideálním  



Samozřejmě je toho hodně, ale myslím si, že do 
popředí se bude ve velké míře dostávat zelenina. 
Právě proto se nyní snažím přicházet s pokrmy, 
které nejsou založené jen na mase, což by bylo před 
pár lety nemyslitelné. Dříve jsem dělal silné omáč-
ky, výrazné redukované chutě a vše bylo postavené 
právě na masu. Teď chci, aby lidé stejný chuťový zá-
žitek, jaký mají z masa, měli i ze zeleniny. 

Takže nejste proti vegetariánskému jídlu? 
Může být dobré?
Musí být dobré! Přece ne vždy musí hrát hlavní roli 
maso. Dnes je moderní jíst zdravě a lehce. Samo-
zřejmě vždycky záleží na tom, jak je jídlo připrave-
né. Jsou restaurace, které se tváří jako vegetarián-
ské, ale do omáček sypou prášek jako zeleninový 
bujón. A to je špatně. A pak jsou podniky, které to 
dělají dobře, nesnaží se maso nahradit, ale vaří jed-
noduše recepty bez masa, a tam si rád zajdu. 

V Česku jsou ještě další dva fenomény, grilová-
ní a burgery. Co si o tom myslíte?
Jasně, grilování je fajn, ale určitě nejsem jeho vel-
ký milovník. Rozhodně nezastávám názor, že by 
všechno mělo být připravované na grilu. I když je 
fakt, že nyní stavím dům a dominantou venkovní 
kuchyně bude i velký gril. Také tam chci mít pros-
torný chladicí box, do kterého se vejde třeba kanec. 
Bude tam i místnost na víno a dvě kuchyně. 

A co ty burgery?
Burgery nemusím, snad jsem ani nikdy v restaura-
ci na burgeru nebyl. U nás v Grand Cru jsme kdysi 
měli maximálně hot dog na obědovém menu. 
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prso s pyré z pečeného celeru a k tomu je raviolka 
plněná mandlemi a višněmi. Součástí je zmrzlina 
z holubích jater, kde je uvnitř zredukovaný balza-
mikový ocet s foie gras. A jako poslední součást 
je silné consommé z holubích stehen se zázvorem 
a kapkou armagnacu. To je jídlo, které charakte-
rizuje mě a naši kuchyni: netradiční, překvapivé, 
moderní, kuchařsky náročné, ale dostatečně kon-
troverzní a zábavné. 

Ještě před pár lety byl kuchař prostě kuchař. 
Dnes jsou z vás celebrity. Těší vás zájem lidí 
o vaši profesi a jídlo obecně?
Já sám se za celebritu zatím ještě nepovažuji, ale ta 
pozice šéfkuchařů mě těší a vlastně ani nepřekva-
puje, protože jídlo je vášeň a lidé rádi jedí a ve světě 
je to standard už několik let, takže proč ne u nás. 

Váš přístup ke gastronomii je velmi moderní. 
Co bude podle vás do budoucna populární?

„Myslím, že většina lidí, 
kteří říkají, že nemají rádi 
nějakou surovinu, ji spíše 
neochutnali správně 
připravenou.“

Frčí také food festivaly. Od jara do podzimu 
jich jsou stovky a mají obrovskou návštěv-
nost, což opět vypovídá o tom, jak lidé jídlo 
milují. 
To se mi líbí. Ukazuje to, že gastronomie je oprav-
du velké téma. Nicméně takové akce musí být 
dobře organizačně zvládnuté. Občas se to zvrhne 
někam jinam a prodávají se tam nesmysly, které 
nemají s pěkným a kvalitním jídlem nic společné-
ho. A vadí mi ještě jedna věc, jídlo se tam servíruje 
do umělohmotných tácků, což přináší hodně zby-
tečného odpadu. 

Prozraďte: Jaké jsou vaše plány v Grand Cru 
na léto?
Náš plán je udržet plnou hospodu. My dlouhodobě 
příliš akcí neplánujeme. Každé ráno si jednoduše řek-
neme, co budeme dělat, a tím se řídíme. Je pravda, že 
všichni asi plánují, ale já moc ne. Pro nás je důležité, 
aby byli hosté spokojení. Chceme, aby když zaplatí 
vyšší částku za jídlo, víno a servis, aby odcházeli s po-
citem, že za vydělané peníze dostali skvělý gastrono-
mický zážitek a že utracených peněz nelitují. 

Ještě mi řekněte, vy jste opravdu každý den 
v kuchyni?
Ano a vždycky budu. Není nic lepšího, než když zná-
te zákazníky a víte, co mají rádi, nebo když vidíte 
plnou rezervační knihu a jména hostů jsou vám po-
vědomá a třeba se těšíte, že budete moct prohodit 
pár slov. Šéfkuchař prostě v kuchyni být musí. To je, 
jako kdybyste šla na koncert oblíbené kapely, a ne-
byl tam zpěvák. Tak to nejde, já ve své kuchyni chci 
být, řídit ji, a hlavně vařit.  

JAN 
PUNČOCHÁŘ 

Jeden z nejlepších šéfkuchařů se narodil 6. 8. 1979 
v Praze, kde se vyučil v hotelu Ambassador. Hned 
po škole pracoval v několika vyhlášených pražských 
restauracích, jako je Rybí trh, International Zlatá 
Praha nebo Zátiší Groupe. Své zkušenosti dále sbíral 
v zahraničí, kde absolvoval stáže v michelinských 
restauracích Hangar 7 a Tim Raue. Jako kuchař 
také působil v přední švýcarské restauraci Häberlis 
Schützenhaus. Po návratu do Prahy se stal šéfku-
chařem podniku Le terroir, kde působil deset let. Již 
několik let spoluracuje s grandhotelem Pupp v Kar-
lových Varech a Park Hotelem Popovičky, dozoruje 
tam a koncepčně se podílí na kuchařském provozu. 
Nyní si jeho autentickou a nezaměnitelnou kuchyni 
můžete vychutnat v Grand Cru Restaurant & Bar.

Zakládáme si na tom, 
že často měníme 

menu. Chceme hosty 
překvapovat.
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LÉTO 
BEZ STŘECHY



Znáte lepší způsob, jak trávit letní dny v autě než za volantem kabrioletu? 
Já ne! A je úplně jedno, jestli jedete na obchodní schůzku v centru, na jednání na druhý 
konec republiky nebo jen na vyjížďku na večeři či kávu po práci, při níž si chcete 
vyčistit hlavu. Stažená střecha a nebe nad hlavou tomu umí dát zcela nový 
náboj. Mercedes před letošní sezonou kabrioletů přichází hned 
s několika novinkami...
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Roadster SL má v hierarchii modelových řad Mercedesu už více než 60 let své výjimečné místo. Vždyť na 
samém počátku nebylo nic menšího než model 300 SL Roadster a následně přes slavnou Pagodu, „Žehličku“, 

až k současné šesté generaci se vždy jednalo o krásné a designově výrazné vozy. Na letošním autosalonu 
v Ženevě pak bylo představeno modernizované provedení aktuální generace s typovým označením R231.

MERCEDES -BENZ SL

Mercedes věnoval 
velkou pozornost 
tomu, jak SL hraje, 
a akustický přednes 
je brilantní.

Ola Källenius, člen představenstva společnosti 
Daimler AG, o novém SL říká, že jako jediné přiná-
ší jedinečné potěšení z jízdy. Na jedné straně ryzí 
sportovní roadster, na druhé auto pro uvolněné 
komfortní cestování. Písmena SL znamenají super 
lehký a systematické snižování hmotnosti hrálo 
důležitou roli už od první generace SL v roce 1952. 
Ta současná je například prvním velkosériově vyrá-
běným mercedesem, u kterého je použita celohli-
níková konstrukce. Pouze pár komponentů je z ji-
ného materiálu. Například v předních A-sloupcích 
jsou z důvodu bezpečnosti integrovány trubky z vy-
sokopevnostní ocele. Kdyby karoserie současného 

Mercedesu SL byla vyrobena jen z ocele, byla by 
o 110 kg těžší a nedosahovala by takové úrovně pev-
nosti, bezpečnosti a komfortu.

A co tedy modernizace přinesla? V prvé řadě vý-
konnější motory. Základní verze SL 400 je poháně-
na přeplňovaným V6 o objemu 3,0 litru, který nově 
nabízí výkon 367 koní a točivý moment 500 Nm, což 
představuje nárůst o 35 koní a 20 Nm. Komu by to ne-
stačilo, je tu verze SL 500 s V8 a parametry 455 koní 
a 700 Nm. Oba tyto motory jsou standardně páro-
vány s novou devítistupňovou samočinnou převo-
dovkou 9G-Tronic. O poznání sportovněji založe-
ným zákazníkům jsou určeny verze AMG SL 63 s V8 
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dokončit i za jízdy do rychlosti 40 km/h), je akustic-
ký přednes brilantní. Svou zásluhu na tom má kon-
strukce vozu, která od samého počátku zohledňovala 
i zástavbu audiosystému a reproduktorů. Například 
o hutné basy se stará subwoofer umístěný pod pa-
lubní deskou, který k vytváření nízkých frekvencí vy-
užívá rezonování příčky mezi motorovým prostorem 

a kabinou. Nechybí ani audiosystém s rozšířenou ko-
nektivitou a funkcionalitou, celá řada asistenčních 
systémů nebo inteligentní LED světlomety.

Mercedes-Benz SL byl vždy synonymem vysoce 
výkonného luxusního sportovního vozu s každo-
denní použitelností a zůstává jím i v nejnovějším 
provedení.  

a AMG SL 65 s V12. Jejich 585 koní a 900 Nm, respek-
tive 630 koní a 1 000 Nm, uspokojí i ty opravdu nej-
náročnější.

Vůbec poprvé je u SL použit podvozek ABC dopl-
něný o systém naklánění karoserie v zatáčkách. 
Tento podvozek se například při vysokých rych-
lostech přiblíží o 13 mm k zemi nebo se naopak po 
stisknutí tlačítka zdvihne o 50 mm v případě, že je 
třeba přejet místa s ne právě hladkým asfaltem. Po-
kud v systému Dynamic Select zvolíte režim Curve, 
podvozek umí potlačovat působení odstředivých 
sil v zatáčkách náklonem karoserie, a to až do úhlu 
2,65 stupně. Naklánění je aktivní v rychlostech 
od 15 do 180 km/h. Dynamic Select nabízí celkem 
pět různých režimů: Curve pro zvýšení jízdního 
komfortu, Comfort pro dlouhé cesty a nerovné sil-
nice, Sport pro dynamické svezení, Sport Plus pro 
extrémně sportovní svezení na hladkém asfaltu 
(změněno je rovněž nastavení ESP) a Individual 
s možností vlastního nastavení jednotlivých para-
metrů podle požadavků řidiče.

Mercedes věnoval velkou pozornost tomu, jak 
SL hraje, a bez ohledu na to, zda máte staženou 
nebo nataženou střechu (nově lze manipulaci s ní  
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Pamatujete si ještě na první generaci modelu SLK, která v roce 1996 
způsobila obrovský boom vozů s pevnou skládací střechou? Dnes je vyráběna 

třetí generace, kterou ovšem Mercedes v rámci sjednocování označení jednotlivých 
modelů přejmenoval na SLC a zároveň ji notně vylepšil.

MERCEDES -BENZ SLC

Mercedes-Benz SLC si svou premiéru odbyl na prvním 
letošním velkém autosalonu – NAIAS v Detroitu. Aby 
byla zdůrazněna příbuznost tohoto malého roadste-
ru s pevnou skládací střechou s třídou C, přejmenoval 
Mercedes SLK na SLC a jakoby mimoděk mu vtiskl vi-
záž v mnohém připomínající větší SL. Příď SLC je nyní 
nižší, nechybí jí výrazná maska chladiče s mřížkou 
s tzv. diamantovým vzorem a jiné jsou také hlavní 
světlomety a nárazník. Podobné změny se odehrály 
na zádi, kde byste našli pozměněné koncové svítilny 

a jiný nárazník s integrovanou dvojicí koncovek výfu-
ku. Nové SLC se prostě musí líbit a především vypadá 
o poznání dospělejší.

Základem je verze SLC 180 poháněná přeplňovaným 
čtyřválcem o objemu 1,6 litru s parametry 156 koní 
a 250 Nm. To bohatě stačí na svižnou akceleraci z kli-
du na 100 km/h v čase a 7,9 sekundy a maximální 
rychlost 226 km/h. Navíc je možné volit mezi šes-
tistupňovou přímo řazenou převodovkou a novým 
devítistupňovým automatem. Podobný výběr je také 

u verze SLC 200 s přeplňovaným dvoulitrem (184 koní, 
300 Nm). Pouze devítistupňový automat je pak k dis-
pozici pro zbývající verze SLC 300, SLC 250 d a vrchol-
né provedení AMG SLC 43. Ano, v tomto líbivém road-
steru můžete mít i diesel, čtyřválec o objemu 2,1 litru 
dává 204 koní a 500 Nm a jím poháněné SLC 250 d 
nabízí velice zajímavou dynamiku vyjádřenou časem 
6,6 sekundy potřebným ke zrychlení na „stovku“ a ma-
ximální rychlost činí 245 km/h. To vše při ještě zajíma-
vější spotřebě paliva – tabulková hodnota v kombino-
vaném režimu zní 4,4 litru nafty na 100 km.
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Ti, kdo si u minulého provedení oblíbili provedení 
SLK 55 AMG s charakterním atmosférickým V8, se 
budou muset spokojit „pouze“ se dvěma turbodmy-
chadly přeplňovaným třílitrovým V6 ve verzi AMG 
SLC 43. Ale věřím, že 367 koní a 520 Nm dostupných 
v rozsahu 2 000 až 4 000 min-1 je přesvědčí, stejně 
jako akcelerace 0–100 km/h za 4,7 sekundy a maxi-
mální rychlost elektronikou omezená na 250 km/h. 
Navíc, V6 je lehčí než V8, který nahrazuje, což se po-
zitivně odrazí i na ovladatelnosti a jízdním projevu 
vozu. Špičkovou verzi AMG SLC 43 odlišuje nejen 

Podobně jako ve větší SL, 
i zde si může řidič volit 
nastavení vozu pomocí 
Dynamic Select.

agresivnější vizáž, ale i větší brzdy a jiné naladění 
podvozku, a za příplatek lze mít i adaptivní tlumiče 
nebo samosvorný diferenciál.

Podobně jako ve větší SL, i zde si může řidič volit 
nastavení vozu pomocí Dynamic Select. Buď z již 
přednastavených režimů Comfort, Sport, Sport Plus 
a Eco, nebo si může vytvořit v režimu Individual svůj 
vlastní profil, který bude přesně odrážet jeho potře-
by a preference. Změnou volby profilu se mění na-
stavení motoru, převodovky, řízení a podvozku. Vy-
lepšený elektrohydraulický systém střechy dovoluje 
dokončit manipulaci s ní až do rychlosti 40 km/h 
(stahování nebo natahování střechy musí být zahá-
jeno ve chvíli, kdy vůz stojí), což oceníte zejména při 
popojíždění v koloně ve chvíli, kdy přijde nenadálý 
déšť nebo se vám prostě už nebude chtít nechat se 
spalovat sluncem ve stojícím, případně krokem je-
doucím autě.

Ve výbavě Mercedesu-Benz SLC nechybí celá armá-
da nejrůznějších bezpečnostních systémů a jízdních 
asistentů; multimediální systém Command má nově 
větší displej, jiný je rovněž volant; obložení interiéru 
může být hliníkové nebo z karbonu, a pokud máte 
chuť, interiér může být čalouněn klidně i bílou jem-
nou kůží Nappa. 

Nejmenší z rodiny kabrioletů Mercedesu jako by 
se změnou jména dospěl a teď už nezbývá nic jiného 
než vyhlížet krásné letní dny, aby bylo možné si jej 
pořádně užít.  
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Posledním otevřeným velkým 
mercedesem byl model 280 SE 3.5, jehož 

výroba skončila v roce 1971. Dlouhých 
44 let Mercedes v segmentu velkých 

čtyřmístných kabrioletů chyběl. 
K návratu zavelel až loni na podzim, 

když na autosalonu ve Frankfurtu 
představil třídu S nahoře bez. A je to 

návrat, jak se patří!

MERCEDES -BENZ 
S CABRIOLET

Mercedes má v luxusních kabrioletech velice dlou-
hou tradici, vždyť už ve 20. letech minulého stole-
tí kombinoval volnost otevřeného nebe a luxusu 
u modelu Saloon a také hned po obnovení výroby 
po druhé světové válce měl v nabídce exkluzivní 
modely s karoserií kabriolet. Ten až do nedávna 
poslední – 280 SE 3.5 – byl ve své době považován 
za automobil snů. Ať už vezmeme kterýkoliv v mi-
nulosti vyráběný velký kabriolet Mercedesu, patří 
dnes mezi sběrateli k nejvyhledávanějším a tomu 
odpovídá i jeho cena.

Impozantní pětimetrový kabriolet vycházející 
z S Coupé tak má na co navazovat. Je to nesmírně 
povedený a elegantní vůz, který už na první po-
hled dává najevo svou nonšalanci a jakýsi nadhled. 
Karoserie vozu však není jen pohledná, je také 
aerodynamicky účinná, neboť součinitel čelního 
odporu vzduchu má hodnotu pouhých 0,29. To se 
pochopitelně podepisuje na nízké hodnotě aerody-
namického hluku, a tím i komfortu cestování.

Mercedes o tomto velkém kabrioletu mluví 
jako o nejpohodlnějším na trhu a při pohledu do 
specifikačního listu je možné mu dát za pravdu. 
V interiéru jsou použity jen ty nejkvalitnější ma-
teriály a zpracování je jedním slovem perfektní. 
Nechybí v něm například ani ofukování krku tep-
lým vzduchem Airscarf, vyhřívání loketních opěrek 
a všech sedadel nebo klimatizace Thermotronic, 
která sama přizpůsobí svůj režim tomu, zda zrov-
na jedete se zataženou střechou, nebo máte nad  

Prozatím vrcholným 
provedením je AMG S 63  
Cabriolet s pětiapůllit-
rovým V8 dopovaným 
dvojicí turbodmychadel 
a s parametry 585 koní 
a 900 Nm.
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jednotek. Ty v sobě kombinují vysoký výkon s pří-
kladnou efektivitou. Z „obyčejných“ verzí je k dis-
pozici pouze S 500 Cabriolet poháněný dvakrát 
přeplňovaným zážehovým V8 o objemu 4,7 litru. 
Jeho 455 koní a 700 Nm je přenášeno na zadní kola 
prostřednictvím nového devítistupňového auto-
matu 9G-Tronic. Prozatím vrcholným provedením 
je pak AMG S 63 Cabriolet. V tomto případě je pod 
kapotou pětiapůllitrový V8 dopovaný dvojicí tur-
bodmychadel s parametry 585 koní a 900 Nm. Ten 

hlavou volné nebe. Mimochodem, stahovací stře-
cha je v duchu tradic plátěná. Můžete ji mít v čer-
né, tmavě modré, tmavě červené nebo béžové bar-
vě, je třívrstvá (butylová vrstva zaručuje ochranu 
proti vodě a zároveň přispívá k odhlučnění interi-
éru), stažení a natažení trvá 20 sekund a je možné 
s ní manipulovat i při jízdě, a to až do rychlosti  
60 km/h.

Pro vůz je příznačné, že jen to nejlepší je pro něj 
dost dobré – a je to znát i na nabídce pohonných 

je párován se sedmistupňovou samočinnou pře-
vodovkou AMG Speedshift MCT a vedle klasického 
pohonu všech kol je možné mít i provedení s poho-
nem všech kol 4Matic.

Mercedes S Cabriolet je doslova prošpikován 
těmi nejlepšími technologiemi a systémy, jaké 
má v současnosti Mercedes k dispozici. Co ovšem 
u kabrioletu stojí nad tím vším, to je fakt, že se ve-
lice pravděpodobně jedná o nejkrásnější kabriolet, 
jaký kdy Mercedes svým zákazníkům nabídl.  
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text mak

Automobil 
pojmenovaný Benz 

Velo se následně 
stal prvním 

hromadně 
vyráběným 

automobilem.

130 LET VOZŮ MERCEDES -BENZ:
SLAVNÉ ZNAČCE POMOHLA ODVAHA 
BERTHY BENZ
Všechno to začalo v roce 1886. Tehdy přišel Carl Benz s vůbec prvním automobilem a způsobil senzaci. Jistě, jeho 
vynález připomínal spíše motorizovanou tříkolku než vozy, které známe ze současnosti, ale každopádně znamenal 
zásadní milník pro rychlé přesuny z jednoho místa na druhé. 

Ovšem možná ještě o něco důležitějším okamžikem 
pro rozmach automobilismu byla chvíle, kdy Benzo-
va žena Bertha zatoužila vyjet si na nějaký opravdu 
dlouhý výlet. Skutečně pak jednoho srpnového rána 
roku 1888 s jejich dvěma syny usedla do vynálezu 
svého muže a vyrazila z Mannheimu do Pforzheimu, 
kde se narodila. 

Nakonec ujela 100 kilometrů, což byla v té době re-
kordní jízda. Vedle dosažení rekordu byla ale klíčová 
její naprostá důvěra ve funkčnost automobilu. Bert-
hina odvaha tak byla mnohem cennější než benzin. 
Zatímco palivo do automobilu bylo možné zakoupit 
u každého drogisty, víra v nový vynález jen tak volně 
k mání nebyla. Jako u každé novinky, i v tomto přípa-
dě se lidé báli, že vůz nebude spolehlivý. 

Přesvědčila pochybovače
Když ale Bertha Benz dojela tak daleko, většinu 
pochybovačů přesvědčila. Automobil pojmenova-
ný Benz Velo se následně stal prvním hromadně 
vyráběným automobilem. Benz pak začal vyrábět 
i čtyřkolové automobily (a mimochodem jako velmi 
činorodý muž vynalezl také domácí telefon či lis na 
stlačování balíku tabáku apod.).

Paradoxně ve stejném roce jako Carl Benz vymys-
lel řešení pro svůj automobil také Gottlieb Daimler. 
Pracovali nezávisle na sobě, ale Benz byl přece jen 
rychlejší – jeho patentová přihláška měla datum 
29. ledna 1886. A právě toto datum je považováno 
za den, kdy byl stvořen automobil. Daimler své ta-
žení dotáhl do konce, když instaloval svůj spalovací  

motor do kočáru – takže zatímco Benz začal tří-
kolkou, Daimlerův automobil měl již klasická čtyři 
kola. 

Oba muži spojili své firmy Benz & Cie. a Daimler 
Motoren Gessellschaft v roce 1926 – tehdy vznikla 
společnost Daimler-Benz AG a její značka vozů Mer-
cedes-Benz. V té době vznikl též legendární symbol – 
trojcípá hvězda představující „zemi, vodu a vzduch“. 
Kruh okolo hvězdy pak znázorňuje tradiční vavříno-
vý věnec. 

Po stejné trase bez řidiče
Dnes – o 130 let později – by se Carl Benz i jeho žena 
Bertha nejspíš divili, kam až vývoj automobilů do-
spěl. Pravděpodobně by z něj ale měli radost. Za-
tímco v roce 1888 musela Bertha svému manželovi 
posílat telegramy z poštovních úřadů po cestě, dnes 
by si s ním mohla v klidu popovídat během jízdy. 
A měla by přitom jistotu, že by se o ni v každé situaci 
postaraly sofistikované bezpečnostní systémy. 

Fantastický pokrok automobilismu nakonec do-
kázala i samotná značka Mercedes-Benz, když v září 
2013, tedy 125 let po Berthině jízdě, nechala v jejích 
stopách jet model S 500 Intelligent Drive, který zvlá-
dl trasu z Mannheimu do Pforzheimu v meziměst-
ském i městském provozu bez zásahu řidiče.   



MUZEUM MERCEDES -BENZ 
SLAVÍ 10 LET
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Velkorysé muzeum zabírá devět podlaží a celkem 
16 500 metrů čtverečních výstavní plochy. Díky 160 
vystaveným automobilům a dalším více než 1 500 
exponátům se můžete zcela ponořit do světa značky 
Mercedes-Benz. Projít si celý komplex zabere zhru-
ba dvě hodiny. 

Během nich se vrátíte v čase až do roku 1886, kdy 
se začaly psát dějiny automobilky. Muzeum ale není 
jen cestou zpět v čase, představuje i celou řadu ino-
vací, jimiž Mercedes-Benz okořenil a popostrčil vý-
voj automobilismu. Ostatně, muzeum tvoří moder-
ní budova s velmi dynamickými tvary, která je sama 
o sobě architektonickým klenotem. 

Automobilka otevřela muzeum 19. května 2006 
a během 10 let se z tohoto „domova Mercedesu“ 
stala velká atrakce, nejen stuttgartská, ale i celoev-
ropská. Vždyť ho za tu dobu navštívilo už přes sedm 
milionů lidí. 

Oslavy s legendárním „Éčkem“
Desáté výročí slaví v muzeu speciální výstavou  
k E-Klasse, která potrvá až do 6. listopadu. Výstava 
vypráví příběh legendárního „Éčka“ z pohledu bez-
pečnosti, komfortu i designu. Můžete na ní obdivo-
vat sedmnáct různých modelů, které Mercedes-Benz 
vyrobil v rámci osmi generací slavné třídy E – tedy od 
„Pontonu“ z 50. let až po letošní nejnovější „Éčko“. 

Mercedes-Benz Museum je místem, kde si užijete 
každou vteřinu. Místní ho nazývají „pětihvězdičko-
vým“ muzeem – nejen díky promyšlenému konceptu 
a kvalitě zdejších exponátů, ale také díky velkorysé-
mu programu, bezbariérovému přístupu, kvalifiko-
vanému týmu zaměstnanců a vynikajícímu zázemí 
s výtečnou restaurací a kavárnou (v kavárně si po-
chutnejte na exkluzivním dortíku Museum, v re-
stauraci zase vyzkoušejte moderní variace regionál-
ních a sezonních pokrmů).  

Muzeum bylo otevřeno 
19. května 2006  
a během 10 let se 
z tohoto „domova 
Mercedesu“ stala velká 
atrakce, nejen stuttgart-
ská, ale i celoevropská.

Pokud milujete mercedesy a chcete nahlédnout krok za krokem až do úplných začátků značky, neměli byste propásnout 
návštěvu továrního muzea ve Stuttgartu. Koneckonců, Mercedes-Benz Museum je jediným místem na světě, kde mají 
téměř dokonale zdokumentovaný každičký rok z již 130leté historie výroby prémiových německých vozů. 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kdy? 
Vždy od úterý do neděle od 9.00 do 18.00. 

Kde? 
Mercedesstrasse 100, 70372 Stuttgart.

Za kolik? 
Dospělí – 8 eur, děti od 15 do 17 let, studenti od 15 let,  
senioři nad 60 let – 4 eura, děti do 14 let zdarma. 
Vstupenky je možné koupit na místě nejpozději do 
17.00 nebo online na www.benz.me/tickets. 

text mak



PAGODA: NEJPOHLEDNĚJŠÍ Z HVĚZD 
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Stuttgartská automobilka při 
vývoji dvoumístného sporťáku 
dbala nejen na rychlost, ale 
i na to, aby si posádka jízdu 
maximálně užila.

Stuttgartská Pagoda navazovala na „zakladatele 
rodu“ – modely 300 SL a 190 SL. Všechny tři vozy měly 
v názvu označení SL, což je zkratka odkazující na 
jejich lehkou sportovní konstrukci (nejdříve „sehr 
leicht“, tedy velmi lehká, později „sport leicht“, tedy 
sportovně lehká). Číslice pak udávala objem motoru –  
v případě „dvěstětřicítky“ tedy 2,3 litru. 

Šestiválcový motor byl spojený se čtyřstupňovou 
převodovkou (na přání i automatickou) a disponoval 
výkonem 110 kW. Těch 150 koní bylo schopno chvátat 
maximální rychlostí 200 km/h, vůz přitom akcelero-
val z nuly na stovku za 10 vteřin. 

Poprvé se objevila na silnicích v roce 1963. Byla výrazná a okamžitě upoutala pozornost. Nejen svou dlouhou přídí a hranatým 
vzhledem, ale především prohnutou střechou, která byla ve středu nižší než na bocích. A právě nekonvenční střecha dala tehdejšímu 
modelu 230 SL jméno. Pagoda. Přezdívka byla narážkou na tradiční japonské buddhistické chrámy se zvednutými rohy. 

Špičkové brzdy, prvotřídní komfort
Rychlých aut byl v té době dostatek, už méně bylo 
ale takových, která dokázala také bezpečně zastavit. 
Pagoda však taková byla. Mercedes-Benz vybavil svůj 
model 230 SL dvěma nezávislými brzdovými okruhy, 
což je dnes naprostou samozřejmostí, ale tehdy to 
byla nevídaná bezpečnostní inovace. A 230 SL ji měla 
jako vůbec první mercedes. 

Stuttgartská automobilka při vývoji dvoumístné-
ho sporťáku dbala nejen na rychlost, ale i na to, aby 
si posádka jízdu maximálně užila. A to se povedlo. 
Podvozek byl laděn do většího komfortu, to ovšem 
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vozu nijak neubíralo na vynikajících jízdních vlast-
nostech – i při vysokých rychlostech, kterými uměla 
pelášit, byla Pagoda velmi stabilní a klidná. Poho-
dová a bezproblémová jízda i s notně sešlápnutým 
pedálem tak jen zvýrazňovala pocit bezpečí za vo-
lantem. 

Od 230 SL až k 280 SL
Po třech letech přišel Mercedes-Benz s inovacemi 
populárního modelu – především zvětšil palivovou 
nádrž z 65 na 82 litrů. Přibyly kotoučové brzdy i na 
zadní nápravu a zvýšil se objem agregátu – z původ-
ních 2,3 na 2,5 litru. Proto model získal nové ozna-
čení 250 SL – to mu ale dlouho nevydrželo. Za necelé 
dva roky přišel šestiválcový 2,8litrový motor, který 
krotil 173 koní a dokázal rozhýbat vůz až k maximál-
ce 205 km/h. Pod názvem 280 SL se pak model vyrá-
běl až do roku 1971. 

Pagoda byla velmi populárním vozem, který ve 
své době zlákal ke koupi téměř 50 000 milovníků 
sportovní jízdy. Vyráběla se nejen s pevnou střechou 
jako kupé, ale i s plátěnou ve verzi cabrio. Od chvíle, 

kdy na počátku 70. let zmizel model z výroby, rostla 
jeho popularita mezi fandy klasických vozů. A dnes? 
Je velmi ceněným veteránem, za nějž jsou sběratelé 
ochotni vyplácet obrovské sumy. Pagoda v dobrém 
stavu může stát hodně přes milion korun, perfektní 
kousek klidně i dva. 

Neobyčejná od svého zrodu
I nyní je pro majitele Pagody obrovským zážitkem 
sednout za její volant a vydat se s ní klidně přes celou 
Evropu. Když se nedávno potkalo více než 200 nejpo-
hlednějších hvězd na každoročním mezinárodním 
setkání v německém regionu Sauerland, chlubili se 
někteří majitelé třeba i tím, že se svou „dvěstěosmde-
sátkou“ překonali i Grossglocknerskou vysokohorskou 
silnici, asi nejslavnější alpskou cestu vedoucí v těsné 
blízkosti nejvyšší rakouské hory vysoké 3 798 metrů. 

„Díky automatické převodovce a silnému chla-
dicímu systému to nebyl žádný problém,“ potvrdil 
Karlheinz Preiss, že slavná Pagoda se nebojí velkých 
výzev ani půl století poté, co opustila brány stutt-
gartské automobilky. „Po tom všem, co jsem s ní 
prožil, musím říci, že to rozhodně není obyčejný vůz. 
Je to úžasná dáma, s níž si užívám každou jízdu,“ do-
plnil. 

Ano, Pagoda byla neobyčejná už v době svého zro-
du. V roce 1963 s ní Eugen Böhringer vyhrál 5 600 
kilometrů dlouhou rallye Spa-Sofia-Liége a později 
ovládl i několik dalších závodů cestovních vozů. Prá-
vě Böhringer jí pomohl získat světovou proslulost 
a sportovní slávu. Ale ten pravý důvod, proč dodnes 
fascinuje fanoušky značky Mercedes-Benz po celém 
světě (a nejen je), tkví ještě v něčem jiném. Pagoda je 
totiž vůz, který šarm, charakter, duši a kouzlo starých 
časů přenáší do současnosti.  

LEGENDY SE VRÁTILY 
DO BOHNIC

Druhý červnový víkend v parku psychiatrické léčebny 
v pražských Bohnicích patřil největší motoristické 
show v Česku – už třetímu ročníku festivalu Legendy. 
Akce kořeněná zvukem motorů a vůní benzinu 
nabídla již tradičně pestrou sešlost klasických a mo-
derních vozů, mezi nimiž nechyběly starší ani nové 
klenoty značky Mercedes-Benz. Ta ostatně patřila 
k hlavním partnerům celé slavnosti. Celkem se na 
akci sešly tisíce exponátů a každý z nich si zasloužil 
pozornost.

Hlavním tématem atraktivní přehlídky vozů, která 
přilákala do bohnického areálu desetitisíce fanouš-
ků, byly vozy umožňující jízdu s větrem ve vlasech –  
tedy kabriolety a roadstery. Motorističtí nadšenci 
si s gustem prohlédli třicítku nádherných vozů bez 
pevné střechy vystavenou na hlavní ploše. Dokonale 
přitom mezi nimi vyčníval pohledný Mercedes-Benz 
S kabriolet. 

Kromě automobilů (představila se třeba i zbrusu 
nová třída E, svou premiéru tu mělo také GLC kupé) 
nechyběly ani motocykly a hvězdy motoristické-
ho sportu v čele s někdejším americkým pilotem 
formule 1 Scottem Speedem, jehož doprovodili 
úspěšní čeští závodníci Petr Fulín, Jan Černý, Vojtěch 
Štajf, Břetislav Enge, Martin Kolomý, Štěpán Vojtěch 
a další. 

MERCEDES-BENZ 230 SL, 
250 SL, 280 SL

Výroba: 1963 až 1971
Objem motoru: 2 306, 2 496, 2 778 cm3

Maximální výkon: 110 až 127 kW (150 až 173 koní)
Maximální rychlost: 195 až 205 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h: 9,3 až 10,5 s
Spotřeba: 10 až 15 l/100 km
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OSVĚŽUJÍCÍ 
INOVACE

MERCEDES -BENZ 
CLA A CLA 

SHOOTING 
BRAKE

Automobilka s trojcípou hvězdou ve znaku 
permanentně zdokonaluje své modely. 

Platí to i o modelech Mercedes-Benz CLA a CLA 
Shooting Brake, které v letošním roce doznaly 

nepřehlédnutelných změn. 

text faja

Letošní změny se dotkly nejen vnějšího a vnitřního 
vzhledu, ale také kol a světlometů, a dokonce i rozší-
ření nabídky o verzi s pohonem všech kol. 

Sportovnější vzhled
Na první pohled se nejvíce změn událo na přídi obou 
modelů. Výrazné jsou elegantněji tvarované nárazní-
ky, nad kterými dominuje maska chladiče v diaman-
tovém designu. 

Charakteristické světlomety disponují pokroči-
lou technologií LED High Performance. Ve srovná-
ní s klasickými světlomety se u nich mnohokrát 
násobí viditelnost. Světlomety s technologií LED 
mají teplotu barvy 5 500 kelvinů, čímž se blíží barvě 
denního světla, což je příznivé pro lidské oko. Mají 
také tu výhodu, že průměrná životnost „ledek“ je  
10 000 hodin, což je pětkrát více než například u xe-
nonového světla.

Hodně se zapracovalo na designu 18palcových kol 
z lehkých slitin. Mají nyní výrazně sportovnější ráz. 
To spolu s přídí vyjadřuje celkovou filozofii značky, 
posun směrem k dynamičnosti. 

A když jsme u dynamičnosti, je důležité, že pro 
supervýkonné modely AMG jsou určena nová 19pal-
cová taktéž s atraktivním designem. Byla rovněž 
optimalizována aerodynamika karoserie − tak, aby 
bylo možné dosahovat velkých rychlostí. Připomeň-
me, že se jedná konkrétně o Mercedes-AMG CLA 45 
4Matic a Mercedes-AMG CLA 45 4Matic Shooting 
Brake. Tyto unikátní verze mají agregát o výko-
nu 280 kW a točivém momentu 475 Nm. Díky této 
pohonné jednotce dokáže Mercedes-AMG CLA 45 
4Matic sprintovat na stovku za 4,2 sekundy a Mer-
cedes-AMG CLA 45 4Matic Shooting Brake o pou-
hou desetinu sekundy pomaleji. Není divu, že díky 

těmto parametrům se jedná o nejvýkonnější sério-
vě vyráběné vozy ve své kategorii. 

U všech verzí je nově v nabídce také rozšířená pa-
leta barev, včetně atraktivního modrého odstínu  
Cavansite Blue Metallic. 

Inovovaný interiér
Od letošního roku se rozšířilo portfolio druhů mate-  
riálů obložení přístrojové desky a chromových do-
plňků ovládacích prvků. Navíc si majitel může inte-
riér doladit podle svého vkusu díky nové paletě barev 
a materiálů čalounění sedadel.

Co se ovšem nemění, to jsou navýsost pohodlná se-
dadla, přehledný panel přístrojů či nádherně čitelný 
displej nově i s 8palcovým displejem. Auto s vámi sa-
mozřejmě komunikuje ve většině světových jazyků 
i v češtině. Na výběr jsou také nové multimediální 
systémy. 

Pokud jde o zavazadlový prostor, v nabídce je 
také jeho bezdotykové otevírání. Zmiňme se, že 
v případě modelu Mercedes-AMG CLA Shooting 
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Pohon všech kol
Co se týká nabídky pohonných jednotek, nezměnily 
se. Můžete si tedy vybrat z naftového menu 1,5litrový 
a 2litrový vznětový agregát a pro milovníky benzinu 
je tu 1,6litrový a 2litrový zážehový čtyřválec. Výko-
nově se jedná o nabídku od 80 do 160 kW. Zvláštní 

U všech verzí je nově 
v nabídce rozšířená 
paleta barev, včetně 
atraktivního modrého 
odstínu Cavansite Blue 
Metallic.

kapitolou jsou samozřejmě verze AMG s pohonem 
všech kol a s agregátem o výkonu 280 kW a točivém 
momentu 475 Nm.

Kdo preferuje pohon všech kol a zážehový motor, 
ten určitě ocení nové verze Mercedes-Benz CLA 220 
4Matic (dvoulitrový zážehový agregát o výkonu  
35 kW) a CLA 180 Shooting Brake (zážehový agregát 
o objemu 1,6 l a výkonu 90 kW). 

Inovace určitě oběma modelům prospěla, vozy 
jsou už na první pohled dynamičtější a designově 
čistější.  

Brake se základní objem zavazadelníku pohybuje 
od 495 do 595 litrů. Variabilita prostoru je zajištěna 
možnou polohovatelností opěradel zadních seda-
del. Když zadní sedadla sklopíte úplně, je k dispozi-
ci prostor o objemu 1 400 litrů, přičemž jeho šířka 
je 1 328 mm.
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NOVÉ ACTROSY SE V PRAZDROJI 
ČINÍ. STOVKY TISÍC KILOMETRŮ,
DESÍTKY MILIONŮ PIV
Pětadvacet zbrusu nových tahačů Mercedes-Benz Actros od společnosti Hoffmann & Žižák rozšířilo na jaře vozový park 
plzeňského Prazdroje a flotila supermoderních kamiónů začala své působení ve světoznámém pivovaru ve velkém stylu. Jen za 
první měsíc provozu Actrosy najezdily 200 000 kilometrů a převezly jen těžko představitelných 23 milionů piv. 

Nové Actrosy v provedení 1845LS Prazdroji slouží 
pro primární distribuci produktů z výroby do všech 
skladů v rámci České republiky. Auta jsou nadstan-
dardně vybavena nejen z hlediska provozu, ale také 
s ohledem na všestranný komfort pro řidiče. Jsou 
vybavena novou generací motorů OM 471 s výko-
nem 330 kw, která splňuje emisní normu Euro VI 
a především zaručuje nižší spotřebu paliva ve srov-
nání s předchozí generací. Součástí objednávky je 
i telematický systém FleetBoard.

„To byl náš základní požadavek, aby vozy odpovída-
ly nejvyšším standardům. Chtěli jsme nejmoderněj-
ší věci zaručující nízkou spotřebu jako telematický 
systém FleetBoard či prediktivní tempomat PPC. Zá-
roveň jsme chtěli, aby vozy poskytovaly maximální 
komfort řidičům. Těch je v dnešní době velký nedo-
statek a výbavou jsme je chtěli získat na naši stranu, 
aby u nás jezdili rádi. K tomu jsme měli ještě jeden 
požadavek, abychom mohli točit návěsy a nemu-
seli řešit umístění rezervy. Takže jsme dali rezervu  

přímo na tahač,“ přiblížil Journalu manažer distribu-
ce Prazdroje pan Denis Milfait.

Řidiči Prazdroje rotují mezi třemi výrobními zá-
vody, odkud zavážejí do jedenácti dep a zpět sváže-
jí prázdné obaly. V rámci jednoho výkonu jsou pak 
většinou na cestách celý týden a komfort v kabině 
je proto pro jejich práci důležitou veličinou. A v pří-
padě nového Actrose je životní prostor fárů sku-
tečně luxusní. Kabina L BigSpace s rovnou podla-
hou nabízí dostatek prostoru, k dispozici jsou dvě 

Pivní zlato z plzeňského Prazdroje od jara 
dováží k milovníkům pěnivého moku 
i pětadvacítka nových Actrosů 1845LS.
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text res

 široká komfortní nivelační lůžka, nezávislá klima-
tizace nebo také komfortní audio soustava s Blue-
tooth. „Klimatizaci a široké lůžko si řidiči opravdu 
chválí. I to, že v kabině nemusí přeskakovat žádný 
tunel. Současně jsou nadšení z toho, jak je to auto 
tiché. S tím, co znali z dřívějška, je nový Actros ne-
srovnatelný,“ líčil Denis Milfait.

ACTROS PÍŠE 
BUDOUCNOST

Ještě pořád jde o hudbu budoucnosti, nový Actros ov-
šem v tomhle orchestru hraje významný part. Právě 
tahač z dílny Mercedes-Benz loni předvedl v simulo-
vaném, nicméně skutečném silničním provozu au-
tonomní systém řízení Highway Pilot, jehož očima 
je dvojice radarů a stereokamera. Ke zlomovému 
momentu došlo na uzavřeném úseku německé dál-
nice A8 a systém je dnes na takové úrovni, že kromě 
standardních funkcí jako dodržování bezpečné vzdá-
lenosti a sledování jízdního pruhu umí rozpoznat 
vozidlo sanitní služby či policie se zapnutým majá-
kem a automaticky svede kamión ke kraji, aby mohly 
záchranné složky bezpečně projet. Díky systému by 
navíc mělo dojít k úspoře paliva (cca 5 %) a významně 
by měla klesnout únava řidiče (až o 25 %).

Nové Actrosy jsou 
nadstandardně vybaveny 
nejen z hlediska provozu, 
ale také s ohledem na 
všestranný komfort pro 
řidiče.

Prazdroj převzal pětadvacítku těžkotonážních ko-
losů na konci března, v ostrém provozu jsou vozy od 
května. A pohled do FleetBoardu ukazuje, že stříbrné 
šípy odstartovaly své angažmá v plzeňských barvách 
pořádně zostra. „Měsíční nájezd vychází zhruba na 
200 000 kilometrů,“ konstatoval Denis Milfait. A ko-
lik Actrosy převezly piva? „V jednom nákladu přepra-
víme sto padesát hektolitrů piva, a když to rozpočí-
táme na počet otoček a pracovní dny, tak to měsíčně 
vychází na třiadvacet milionů půllitrů piva,“ pozna-
menal s úsměvem šéf plzeňské distribuce.

Servisní služby nových plzeňských Actrosů jsou 
zajištěny servisní smlouvou Mercedes-Benz Com-
plete, která mimo jiné obsahuje kompletní údržbu 
vozidla v rozsahu prací předepsaných výrobcem 
i opravy nebo výměny provozem opotřebitelných 
dílů vozidla a další služby. „Za naši stranu musím 
říct, že jsme s nastavením služeb maximálně spo-
kojeni. Věci, na kterých se domluvíme, vždycky 
klapnou. My v Prazdroji nechceme zoologickou 
zahradu, mít spoustu dodavatelů tahačů. Pořád 
máme dvě značky. A když to srovnám, tak tady je to 
úplně jiný přístup,“ uzavřel Denis Milfait. 

TAKÉ NOVÉ SPRINTERY
Vedle flotily Actrosů putovaly do plzeňského Prazdro-
je v rámci pravidelné obměny vozového parku i nové 
Sprintery. I tuto dodávku zajišťovala společnost  
Hoffmann & Žižák.

Předávka nových Actrosů Prazdroji - 
Denis Milfalt (vlevo) a Petr Klucký.
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FAMÓZNÍ AERODYNAMIKA
MERCEDES -BENZ C KUPÉ
Krásných automobilů jezdí dost, ovšem aby jejich elegantní design byl zároveň vydařený i po stránce aerodynamiky, 
to zase tak časté nebývá. Ovšem u modelu Mercedes-Benz C kupé to je přímo samozřejmost. 

text faja

Posuďte sami: Součinitel aerodynamického odporu 
vzduchu má v tomto případě vynikající hodnotu cx = 
0,26. To se to potom vyloženě klouže vzduchem! Kdo 
by si myslel, že je to pouze hra s čísly, ten by byl na 
omylu. Od rychlosti jízdy asi 70 km/h je totiž aerody-
namický odpor vzduchu větší než jiné jízdní odpory. 
Velmi nízká hodnota má potom velký vliv na přízni-
vou spotřebu paliva. 

Velký podíl hliníku
Na hospodárnost provozu a také na jízdní dynamiku 
má velký vliv hmotnost automobilu. Velký podíl na 
tom má konstrukce karoserie. V případě C kupé vyu-
žili lehkou konstrukci se zvýšeným podílem hliníku. 
Není potom divu, že toto kupé má menší hmotnost 
než jeho předchůdce. Z hliníku jsou vyrobeny mimo 
jiné blatníky, kapota motoru a víko zavazadlového 
prostoru. 

Ovšem při konstrukci karoserie nešlo pouze o mini-
malizaci hmotnosti, ale také – a vlastně především –  
o maximalizaci bezpečnosti. Proto byly využity vy-
sokopevnostní materiály. To má pozitivní vliv nejen 
na jízdní dynamiku a vnitřní hlučnost, ale i na pasiv-
ní bezpečnost. Tak i pro kupé platí, že obdobně jako 
ostatní modely značky vyhoví nejen aktuální národní 
a mezinárodní legislativě, ale i všem požadavkům ne-
závislých organizací hodnotících bezpečnost vozidel; 
logicky tak splňuje i přísnější interní bezpečnostní 
kritéria značky Mercedes-Benz, která byla stanovena 
na základě výzkumu reálných nehod.

Při rekonstrukci 
karoserie nešlo 
pouze o minimalizaci 
hmotnosti, ale 
především 
o maximalizaci 
bezpečnosti.

Fascinující linie
„Naše nová třída C kupé pokračuje ve filozofii na-
šich fascinujících kupé. Kombinuje úchvatný design 
s agilní sportovností a moderním luxusem. Třída C 
kupé přitom nabízí potěšení ze stylové jízdy.“ Tak byl 
nebývale nadšen Prof. Dr. Thomas Weber, člen před-
stavenstva společnosti Daimler AG, zodpovědný za 
koncernový výzkum a vývoj divize Mercedes-Benz 
Cars.

Upřímně, vůbec se mu při pohledu na ladné tvary 
nedivíme. Výrazný design by měl být pro kupé vždy 
samozřejmostí. V tomto případě, protože se jedná 
o nejsportovnější verzi třídy C, dává kupé jasně naje-
vo svůj charakter orientovaný na radost z jízdy. Z dy-
namické čelní partie s diamantovou maskou chla-
diče a dlouhou kapotou se zdvihá přikrčená kabina, 
jejíž linie elegantně ústí do zádě s jasným a výrazným 
designem. Všude zde najdete tradiční geny ostatních 

kupé značky. Vše podtrhuje vysoká střední linie dveří 
s bezrámovými okny a na „pylonech“ upevněná vnější 
zpětná zrcátka.

Atletický charakter kupé umocňuje nízký podvo-
zek. 

Agregáty na výběr
K dispozici je plejáda zážehových i vznětových po-
honných jednotek. Zážehové motory nabízejí rozsah 
výkonů od 115 kW (u verze C 180) až po 180 kW u verze 
C 300 se zdvihovým objemem dva litry. 

Pro milovníky nafty jsou na výběr čtyřválce o výko-
nu 125 kW u verze C 220 d nebo 150 kW (verze C 250 d). 
Tyto agregáty disponují ekologickou technologií SCR 
(Selective Catalytic Reduction) pro dodatečné čištění 
výfukových plynů. Pro všechny motory je k dispozici 
nová samočinná převodovka 9G-TRONIC.

Koncept inteligentní jízdy
Tradicí je u značky vysoká úroveň bezpečnostních 
a asistenčních systémů. V současné době vycházejí 
z konceptu „inteligentní jízdy“ (Intelligent Drive). 
Standardní výbava zahrnuje například systém 
ATTENTION ASSIST (s nastavitelnou citlivostí) upo-
zorňující řidiče na zvyšující se únavu. Standardem je 
také systém COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS, 
zahrnující akustické upozorňování řidiče od rychlos-
ti jízdy 7 km/h včetně adaptivního brzdového asis-
tenta, jenž pomáhá zabraňovat kolizím zvyšováním 
brzdné síly v závislosti na situaci. Systém dokáže při 
rychlosti jízdy až 200 km/h aktivovat autonomní 
brzdění a zmírnit, či dokonce úplně eliminovat koli-
zi s pomaleji jedoucími nebo zastavujícími vozidly. 
Do rychlosti jízdy 50 km/h také brzdí před stojícími 
vozidly. Na přání jsou k dispozici asistenční systémy, 
které v rámci konceptu Intelligent Drive využívají 
data různých druhů senzorů, například radarových 
a stereokamerových, a tím také výrazně zvyšují jak 
komfort, tak především bezpečnost jízdy. 

Sportovně agilní 
a současně komfortní podvozek
Podvozek vozů kupé bývá zaměřen především na 
požadavky skoro až sportovní jízdy. V tomto případě 
to tak samozřejmě je, takže C kupé má agilní jízdní 
vlastnosti s vysokou úrovní jízdní dynamiky, ale to 
není vše. Nabízí také vysoký komfort odpružení. Vý-
sledkem je mimořádné potěšení z jízdy. 

Vlastně – proč to složitě popisovat? Zveme vás na 
zkušební jízdu, kdy se přesvědčíte sami. 
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KLAME ELEGANCÍ
MERCEDES -BENZ GLC KUPÉ 
Jestli u nějakého modelu nepoznáte, že se jedná o SUV, tak je to bezesporu u vozu Mercedes-Benz GLC kupé. Žhavá novinka, 
která přijde na náš trh na podzim letošního roku. 

Mercedes-Benz GLC striktně dodržuje soudobý de-
signérský styl automobilky. Dominují tak zejména 
elegantní linie současně s dynamickým až sportov-
ním stylem. Při letmém pohledu na auto skutečně 
nepoznáte, že se nejedná o běžné kupé, ale o SUV. 
Nejde pouze o vydařený a zejména krásný design, ale 
také o mimořádně nízkou stavbu. Vždyť výška tohoto 
SUV je pouhých 1 600 mm. Jenom pro dokreslení, to 
je v průměru o 100 mm méně, než mají běžná SUV, 
a o pouých 50 mm více, než má například Mercedes-
-Benz B 200 CDI 4Matic. Na druhou stranu, délka 
vozu je 4 730 mm a rozvor náprav 2 870 mm. Takže 
žádný strach, že se uvnitř budete mačkat. 

Příkladně hladké linie
Významným rysem designu jsou hladké linie. Marně 
byste hledali antény audiosoustavy či navigace. Vše 
je integrováno do vnějších zpětných zrcátek či kom-
ponentů karoserie.

Je to nejen líbivé, ale také praktické, neboť nehrozí 
jejich poničení. Ovšem, hlavním cílem byla vynikající 
aerodynamika. Čím menší odpor vzduchu, tím nižší 
spotřeba paliva a exhalace, a naopak lepší dynami-
ka vozu a jízdní vlastnosti. Že snaha vývojářů a kon-
struktérů přinesla své ovoce, je vidět na hodnotách 
koeficientu odporu vzduchu Cx = 0,31 a také na cel-
kovém aerodynamickém odporu vzduchu 0,794. Že 
se jedná o hodnoty nejlepší v daném segmentu, ani 
nemusíme zdůrazňovat. Myslelo se na každou ma-
ličkost, jako je například důkladně utěsněná maska 
chladiče a okolí světlometů, žaluzie před chladičem 
či zakrytování spodní části vozu. 

Volba jízdních režimů
Ač patří GLC do kategorie SUV, má vlastnosti jako 
výkonný osobní automobil. Stěžejní jsou vyvážené 

jízdní vlastnosti. Základem je zajištění všech verzí 
jízdního stylu. Tedy hospodárného, komfortního či 
sportovního. Provést změnu ze šetřílka na pohodlný 
obývák či sportovního draka lze velmi jednoduše. 
Koneckonců to znáte i z ostatních modelů Mercedes-
-Benz. Prostřednictvím ovládacího prvku systému 
DYNAMIC SELECT si řidič navolí jeden z pěti jízdních 
režimů: „ECO“, „Comfort“, „Sport“, „Sport +“ a „Indivi-
dual“. Čtyři první režimy jsou již výrobcem nastaveny, 
režim „Individual“ si řidič ve svém vozidle nakonfigu-
ruje podle vlastních představ.

Dynamika versus hospodárnost
 Zdánlivě není možné sloučit protichůdné požadavky, 
tedy jezdit svižně a současně spotřebovat málo pali-
va. Ovšem Mercedes-Benz GLC má tak propracované 
pohonné agregáty, že to možné je. Například verze 
GLC 220 d 4MATIC kupé má výkon 125 kW a točivý mo-
ment 400 Nm, což zaručuje hodně slušnou dynami-
ku. Přitom spotřeba paliva v kombinovaném provozu 
je pouhých 5 litrů nafty na sto kilometrů. Emise CO2 
činí 131 gramů na kilometr.

Silnější GLC 250 d 4MATIC kupé má 150 kW a to-
čivý moment 500 Nm. Maximální rychlost umí až  

222 km/h. Zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,6 s. Spotřeba 
paliva? Také na hranici pěti litrů.

Nezapomnělo se ani na ty, kdo preferují benzin. 
Verze GLC 250 4MATIC kupé disponuje zážehovým 
motorem o výkonu 155 kW, hodnota točivého mo-
mentu činí 350 Nm. Maximálka 222 km/h a zrychlení 
za 7,3 s. Přitom spotřeba na hranici sedmi litrů. 

Tyto verze jsou standardně vybaveny špičkovou 
devítistupňovou samočinnou převodovkou 9G-TRO-
NIC, zaručující rychlé řazení při dynamické jízdě; na-
opak při plynulé jízdě ustálenou rychlostí její činnost 
skoro nezaznamenáte. 

Téměř povinností je u této značky to, že splňuje 
emisní normy vždy s předstihem a náskokem. Všech-
ny spalovací agregáty tedy splňují normu Euro 6 a na-
víc ještě interní normy Mercedes-Benz, které jsou 
přísnější, než ukládají příslušné předpisy.

Určitě se vyplatí se na podzim s touto novinkou dů-
kladně seznámit. A doporučujeme klidně vyzkoušet 
jízdu i v noci. Oceníte přitom, že vůz disponuje osvět-
lením LED technologií, vyznačující se příjemným bí-
lým světlem, které je blízké spektru denního světla. 
Navíc mají ledky nízkou spotřebu energie a zaruče-
nou dlouhou životnost. 
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VAŘILI JSME 
S MISTRY KUCHYNĚ

text vlh

CHUTĚ A VŮNĚ DÁLNÉHO VÝCHODU: 
KUCHAŘSKÁ AKADEMIE NA TÉMA ASIE 

Speciality asijské kuchyně byly na programu 14. dubna, na začátku ale bylo nutné představit tým Makro 
akademie a kulinářské hvězdy večera. Hostům své zkušenosti předala Jitka Ulihrachová, která je ostřílenou 
profesionálkou. Vždyť 28 let byla v pozici mistrové odborného výcviku kuchařských učňů ve Středisku prak-
tického vyučování hotelu Intercontinental Praha. Mnoho z jejích žáků dnes pracuje na pozicích šéfkuchařů 
v prestižních restauracích po celé České republice. 

Některé kuchařky se nad hrnci bavily (že by díky pra-
xi z domova?), pro jiné to byla výzva. 

Jeden z lektorů při přípravě oblíbeného japonského 
sushi.

Kdo se zrovna nevěnoval vaření, mohl se kochat  
novým kupé Mercedes-Benz třídy E nebo modely 
GLC a GLS.

Co jsme si uvařili, to jsme si snědli. Jak dokonalé!Při vaření bylo opravdu těsno, svůj kuchařský um si 
chtěl vyzkoušet každý...



Žádná láska není tak opravdová jako láska k jídlu, řekl kdysi slavný dramatik George Bernard Shaw. Jeho slova 
jsme si vzali k srdci, a tak jsme na jaře ve spolupráci s Makro akademií uspořádali hned dvě kuchařská setkání. V hlavních 
rolích vždy bylo skvělé jídlo a pití, moudré rady zkušených gastro profesionálů a nové zážitky, a došlo i na zábavné 
testovací jízdy, jak jinak než ve vozech Mercedes-Benz. 
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OBLÍBENÁ KUCHAŘSKÁ DISCIPLÍNA NÁS VŠECH: 
KUCHAŘSKÁ AKADEMIE NA TÉMA GRILOVÁNÍ

Svézt se v elektrickém Becku (elektromobilu) byl pro 
většinu hostů většinou první a o to větší zážitek.

Porcování masa nelze podceňovat. Chce to precizní 
řez. 

Na své si přišli i milovníci mořských plodů. Jejich 
příprava se může zdát složitá, ale díky odborníkům 
jsme zjistili, že to tak být vůbec nemusí.

Lektorem byl sympatický Petr Stádník z Makro aka-
demie, který je mezinárodně úspěšným šéfkucha-
řem a držitelem mnoha ocenění. Na kontě má více 
než osmnáctiletou praxi v řadě světových gastro-
nomických podniků včetně několika michelinských 
restaurací.

Příjemný jarní podvečer 26. května byl jako stvořený 
pro grilování, a proto jsme se setkali s našimi ob-
chodními partnery v Makro akademii na pražském 
Zličíně. Michal Žižák vítal hosty, kterých nebylo 
málo, a s každým si měl co říct. 

Před vařením je potřeba se posilnit, nechyběla tedy degustace špičkových vín.
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Šest závodů, pět triumfů. Je snad potřeba říkat více? Stáj Mercedes je i v nové sezoně Mistrovství světa vozů formule 1 
neporazitelná. Jen v jediném závodě unikl dvojici pilotů stříbrných šípů Nicu Rosbergovi a Lewisi Hamiltonovi nejvyšší 

stupínek – ve španělské Barceloně, kde sice Hamilton vyhrál kvalifikaci, ale Grand Prix nakonec ovládl Max Verstappen. 

MERCEDES JE VE FORMULI 1 
ZASE TÉMĚŘ NEPORAZITELNÝ

Parádně rozjetá 
sezona Mercedesu 
pokračuje červnovými 
závody v Kanadě 
a ázerbájdžánském 
Baku.

Ale vraťme se na začátek a zrekapitulujme si do-
savadní průběh sezony krok za krokem. Čekání 
na první podnik sezony skončilo 20. března, kdy 
se celý pestrobarevný motoristický cirkus potkal 
v australském Melbourne. Mercedes od první chví-
le ukazoval, že má sebevědomí na rozdávání – kva-
lifikaci vyhrál Hamilton před Rosbergem, v závodu 
si pak pořadí prohodili. 

Samotná Velká cena ale nebyla pro vozy s trojcí-
pou hvězdou procházkou růžovým sadem, jejich 
nadvládě se totiž odhodlaně postavil Sebastian 
Vettel s Ferrari, který z třetího místa vystartoval 
jako raketa a vylétl až do čela závodu. Start se po-
dařil i dalšímu pilotovi Ferrari Kimimu Räikköne-
novi, který se za Vettelem vyvezl na druhé místo. 

Naopak Hamilton se propadl až na šesté místo a mu-
sel se propracovávat vpřed. S každým dalším kolem  
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POŘADÍ 
JEZDCŮ (TOP 10)

1. Nico Rosberg (Mercedes) 168 bodů
2. Lewis Hamilton (Mercedes) 167
3. Kimi Räikkönen (Ferrari) 106
4. Daniel Ricciardo (Red Bull) 100
5. Sebastian Vettel (Ferrari) 98
6. Max Verstappen (Red Bull) 90
7. Valtteri Bottas (Williams) 54
8. Sergio Perez (Force India) 47
9. Felipe Massa (Williams) 38
10. Romain Grosjean (Haas) 28

POHÁR 
KONSTRUKTÉRŮ

1. Mercedes  335 bodů
2. Ferrari  204
3. Red Bull  198
4. Williams  92
5. Force India  73
6. Toro Rosso  41
7. McLaren  32
8. Haas   28
9. Renault  6
10. Manor  1
11. Sauber  0

ale monoposty Mercedesu zrychlovaly – Rosberg díky 
tomu dýchal na záda Räikkönenovi, Hamilton se zase 
blížil stupňům vítězů. Dění na trati pak přibrzdila váž-
ná nehoda Fernanda Alonsa (McLaren) s Estebanem 
Gutiérrezem (Haas), po níž musel na trať safety car 
a následně zavlály červené vlajky přerušující závod.

Při restartu byl Rosberg druhý za Vettelem, Hamil-
tonovi patřila sedmá pozice. Vettelovi jedoucímu na 
super měkkých pneumatikách se ale nepodařilo riva-
lovi z Mercedesu poodskočit a navíc se zdržel při dal-
ším přezouvání. Rosberg se tak dostal do čela a Vettel 
nakonec neuhájil ani druhou příčku před Hamilto-
nem, který se stihl probít k doublu pro Mercedes. 

Rosberg dokazuje, že má na titul
Dramatický souboj z Austrálie tak dokonale nazna-
čil, jak se bude sezona vyvíjet. Úřadujícího mistra 
světa Hamiltona v ní zatím zastiňuje třicetiletý 
Rosberg, který už v minulém ročníku vystrkoval růž-
ky a především v jeho závěru dokazoval, že má na to, 
aby opanoval celý šampionát. Nyní to jen potvrzuje. 

Po Austrálii totiž přidal další tři vítězství. Nejdříve 
se radoval 3. dubna v Bahrajnu, kde na okruhu v Sa-
khiru musel útočit z druhého místa. Pole position to-
tiž získal Hamilton. Navíc z druhé řady startovali oba 
jezdci Ferrari, kteří při australské zastávce F1 Merce-
des dost pozlobili. Jenže Vettel se nakonec nedostal 
ani na start, když se z jeho vozu začal již v zahřívacím 
kole valit dým, a Räikkönen špatně odstartoval. 

Hamilton poškodil vůz a musel do boxů, startoval 
tak prakticky z posledního místa. 

Jediný, s kým se Rosberg musel o čelo závodu po-
prat, byl Daniel Ricciardo z Red Bullu. V tomto duelu 
brzy zvítězil a začal rychle zvyšovat svůj náskok. Me-
zitím se Hamilton postupně dral vpřed a vypadalo to 
na pořádně spanilou jízdu – jenže se zasekl na sed-
mém místě za Felipem Massou (Williams), jehož ne-
byl schopen až do konce závodu předjet. Rosberg si 
naproti tomu musel připadat na čele závodu hodně 
osamělý, neboť závod vyhrál s luxusním náskokem 
téměř 38 vteřin před Vettelem a Kvjatem. 

Suverénně vyhrál i 1. května v ruském Soči. Nejdříve 
si podmanil kvalifikaci a den nato také závod – v sou-
čtu se závěrem loňské sezony tak kraloval už posedmé 
v řadě. Hned za ním v trochu nudném závodě skončil 
jeho parťák Hamilton, třetí byl Räikkönen. Pro Vettela 
závod skončil v okamžiku, kdy ho na trati dvakrát trefil 
a nakonec sestřelil natěšený domácí pilot Kvjat. 

Rosberg měl po povedeném startu cestu k vítěz-
ství prakticky vydlážděnou, dramata se odehrávala 
až za ním. I proto měl plné ruce práce druhý pilot 
Mercedesu – Hamilton si tentokrát poradil s Mas-
sou a následně využil chybu Räikkönena a dostal 
se i před něj. Fin se ale nehodlal vzdát, a stejně ani 
druhý Bottas – ze souboje této trojky těžil Rosberg, 
který pelášil vpřed a sbíral vteřiny k dobru. 

Hamilton nakonec Bottase přece jen předjel, ale 
ztráta na Rosberga byla v tu chvíli již poměrně vel-
ká. Brit se ovšem s druhým místem nehodlal jen 
tak smířit a stahoval sekundu za sekundou. Při stí-
hací jízdě ho však potkaly problémy s tlakem vody 
a časový odstup mezi oběma piloty německé stá-
je začal znovu růst. Výsledek byl ale pro Mercedes 
výtečný – další double v sezoně. Třetí místo patřilo 
Räikkönenovi. 

Nevydařená Barcelona
Na následující závod, který se jel 15. května v Barce-
loně, ale nebudou ve Stuttgartu rádi vzpomínat – 
kvalifikaci na Velkou cenu Španělska sice vyhrál Ha-
milton a Rosberg byl druhý, jenže v samotné GP oba 
kolidovali hned v prvním kole poté, co se Rosberg 
dostal na první místo a Hamilton jej trefil při snaze 
o předjetí. Nebyla to přitom žádná drobná kolize – 
Hamilton se dostal na trávu, roztočil se a Rosberga 
doslova sundal. Pro oba to byla konečná. 

Výpadku Mercedesu využily stáje Red Bull a Fe-
rrari a svedly souboj o prvenství. Nakonec vyhrál 
Verstappen s Red Bullem před druhým Räikköne-
nem a třetím Vettelem. 

Co se nepodařilo ve Španělsku, to si Mercedes vy-
nahradil v Monaku, kde 29. května slavil Hamilton 
před Ricciardem a Sergiem Pérezem (Force India). 
Rosberg tentokrát na stupně vítězů nedosáhl, bral 
„jen“ šest bodů za sedmé místo. 

Pohledný městský závod ovlivnil déšť, a jezdci tak 
museli startovat na mokrých pneumatikách za sa-
fety carem. Ten odjel do boxů až na konci sedmého 

Pro stáj Mercedes se tak otevřela cesta k vítěz-
ství. Minimálně pro Rosberga, neboť vítěz kvali-
fikace Hamilton se po kolizi s Valtteri Bottasem 
z Williamsu propadl na šesté místo a navíc jel 
s poškozeným vozem. Přesto Hamilton vyšplhal až 
na třetí místo za Räikkönena. V tomto pořadí pak 
všichni tři projeli i cílem. 

Další Rosbergovy triumfy
Na nejvyšším stupínku stál Rosberg i v čínské Šang- 
haji, kde navázal na vítěznou kvalifikaci. V závodě 
mu odpadli všichni vážní soupeři – piloti Ferrari se 
totiž na startu střetli, když se Vettel snažil vyhnout 
Kvjatovi a trefil svého týmového kolegu. Také  

kola a mohlo se začít závodit. V čele byl Ricciardo, 
jemuž se povedlo odskočit od obou mercedesů, 
které kroužily v těsném závěsu za sebou. Rosberg 
pak na pokyn týmu pustil Hamiltona před sebe, což 
se ukázalo jako správné rozhodnutí, protože Brit 
začal rychle ujíždět. Ricciarda ovšem nijak výrazně 
nestahoval, tomu se kroucení volantem v uličkách 
Monte Carla evidentně líbilo. 

Hamilton ale vydržel na trati tak dlouho, aby 
mohl přezouvat rovnou na pneumatiky do sucha. 
Zároveň se díky tomu dostal do čela před Ricciarda, 
který se sice na světového šampiona dotáhl, ale ne-
našel skulinu pro předjetí. Navíc ho poškodil tým, 
který nebyl ve 32. kole připravený na jeho zajetí do 
boxů. Nevzdal se však a bojoval. Hamilton ovšem 
svou pozici tvrdě hájil. A obhájil – navzdory tomu, 
že pár kol před koncem se znovu spustil déšť. 

Parádně rozjetá sezona Mercedesu pokračuje červ-
novými závody v Kanadě a ázerbájdžánském Baku, 
o prázdninách se bude závodit v Rakousku, Velké 
Británii, Maďarsku, Německu a Belgii. Podzimní zá-
věrečná část se odehraje v Belgii, Itálii, Singapuru, 
Malajsii, Japonsku, USA, Mexiku a Brazílii a finále je 
na programu tradičně v listopadu v Abú Dhabí.  



„Určitě se vyplatí kontrola geometrie. Během zimy 
jste totiž jistě vjeli do některého z nespočetných 
výmolů na našich silnicích nebo jste třeba mohli při 
menším smyku narazit některým kolem do obrub-
níku,“ říká Pavel Preclík, vedoucí servisu v brandýské 
pobočce společnosti Hoffmann & Žižák. 

Nepodceňujte ani kontrolu oken, obzvlášť toho 
čelního. „Po zimě může být okno kvůli zásahu štěrku 
či jiného posypového materiálu poškozené. Zatím-

Péče o vůz v letních měsících je o poznání méně náročná než v zimě. Přesto je ale dobré nechat auto před odjezdem 
na letní dovolenou důkladně zkontrolovat. Zvláště když se vydáváte na delší cestu k moři. 

CHYSTÁTE SE NA DOVOLENOU? 
PŘIPRAVTE NA NI I SVŮJ MERCEDES
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co v zimě taková prasklinka vypadá neškodně, jako 
malá hvězdička, v létě může okno v tomto místě 
prasknout. Na zaparkovaný vůz totiž praží slunce 
a kvůli vysokým teplotám dochází k pnutí mate- ri-
álů,“ připomíná Pavel Preclík. „Když se vám to přiho-
dí až u moře, je to velmi nepříjemné. Proto je lepší 
nechat poškozené okno vyměnit ještě před cestou.“

Hodí se rovněž vydezinfikovat klimatizaci. „V ser-
visu nabízíme nejen čistění a dezinfekci klimatiza-

ce, ale umíme a děláme i dezinfekci celého interiéru 
vozu. Při té zlikvidujeme roztoče a mikroby v čalou-
nění,“ zdůrazňuje další bod letní péče o vůz šéf servi-
su v Brandýse nad Labem. 

Varuje také před šetřením na nesprávných mís-
tech – třeba „dojížděním“ zimních pneumatik v let-
ních měsících. Není to dobrý nápad – zimní pneu-
matiky jsou totiž ze zcela jiné směsi než ty letní a 
mají také jinou konstrukci dezénu. Tyto dva aspekty 
pak ovlivňují jízdní vlastnosti vozu v teplém počasí,“ 
vysvětluje Pavel Preclík s tím, že se snižuje stabilita 
vozu a prodlužuje jeho brzdná dráha. „I pouhých pár 
metrů brzdné dráhy navíc pak může stát třeba 100 
000 korun,“ doplňuje. 

V případě, že na voze máte letní pneumatiky, urči-
tě před jízdou na prázdniny zkontrolujte jejich stav 
– hloubku dezénu a případná poškození. V servisu 
či sami pak prověřte i stav stěračů, akumulátoru, 
provozních kapalin, řemenů v motoru či funkčnost 
zásuvek ve vozidle (s vybitým mobilem se pomoci 
nedovoláte).  

SEZNAMTE 
SE S PRAVIDLY

Pokud vyrážíte na dovolenou do zahraničí, seznamte 
se s pravidly silničního provozu dané země. „Nejdů-
ležitější je vědět, zda akceptují náš řidičský průkaz 
a zda není třeba mezinárodní. Zjistěte si také, co mu-
síte mít ve voze – od počtu výstražných vest a jejich 
umístění až po rychlostní limity,“ říká Pavel Preclík 
s tím, že neznalost může řidiče vyjít hodně draho. 

Pavel Preclík, 
vedoucí servisu 

Praha-východ
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Chcete mít přehled o nových modelech Mercedes-
-Benz a vědět, co vše pro vás stuttgartská auto-
mobilka chystá? Vaší vstupenkou do online světa 
německé značky jsou webové stránky www.hoff-
mann-zizak.cz, díky nimž nikdy nepropásnete nic 
důležitého. A nepřijdete ani o nic z dění ve společ-
nosti Hoffmann a Žižák. Klienti firmy najdou na 
webu přehledně zpracované informace o nabídce 
nových i starších vozů, o službách servisu či třeba 
o nejnovějších akcích.

Na domovské stránce si prohlédněte předsta-
vení nejnovějších modelů a vyberte si ten svůj. 
Přímo na webu pak samozřejmě k jednotlivým 
modelům v nabídce najdete detailní informace. 
Můžete si stáhnout ceník, zadat poptávku, naplá-
novat si testovací jízdu nebo si vůz rovnou nakon-
figurovat podle svých představ. Pokud se na samo-
statnou konfiguraci necítíte, můžete kontaktovat 

SLEDUJTE NÁŠ WEB, 
A NIC O MERCEDESU 
VÁM UŽ NEUNIKNE

některého z prodejců, a celým procesem persona-
lizace svého auta pak projdete s jeho pomocí pří-
mo na pobočce. 

Součástí webu je rovněž seznam nových sklado-
vých vozů, které jsou okamžitě k mání, stejně jako 
použitých automobilů. Přímo na webu si přitom 
můžete spočítat i operativní leasing navázaný na 
přesnou konfiguraci jednotlivých modelů. Nechybí 
přehledné informace o nabídce servisu. 

Především fanoušci značky ocení sekci Svět Mer-
cedes-Benz, kde nahlédnete do „kuchyně“ stutt-
gartské automobilky. Dostupné jsou zde nezávislé 
recenze vozů, přečtete si příběhy o legendárních 
triumfech mercedesů či jeho závodnických iko-
nách, prohlédnete si unikátní videa s různými mo-
dely značky v hlavních rolích a najdete tu i bližší 
informace o jednotlivých technických systémech 
použitých ve stávajících modelech. 

JSME NA FACEBOOKU 
I V IPADECH

Už jste našimi fanoušky na Facebooku? Přidejte se 
k současným dvěma tisícovkám lidí, kteří nás sledu-
jí na nejpopulárnější sociální síti – www.facebook.
com/mercedes.hoffmann.zizak. Fanouškům ser-
vírujeme zprávy z firem Hoffmann & Žižák i Merce-
des-Benz, ukazujeme exkluzivní fotografie i videa 
nových modelů a dáváme vědět o našich akcích 
a chystaných soutěžích. 

Každé vydání – takže i všechna starší čísla Journa-
lu – si můžete prolistovat i na displeji svého iPadu. 
Ať už jste kdekoliv, můžete se tak ponořit do čtení 
o světě Mercedes-Benz. Pokud ještě nemáte naši 
aplikaci, stáhněte si ji zdarma na AppStore – jed-
noduše zadejte do vyhledávání „Hoffmann a Žižák“ 
nebo „Journal Hoffmann a Žižák“. 
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KDYŽ DŮM HRAJE JAKO VÁŠ VŮZ

text alsto

Již přes devadesát let poskytuje značka Bang & Oluf-
sen svým uživatelům luxusní audiovizuální elektro-
niku. Je charakteristická nadčasovým designem, 
dokonalým řemeslným zpracováním a moderními 
technologiemi. Nabízí televize, reproduktory a pře-
hrávače, ale také komplexní řešení rozvodu zvuku 
a obrazu z jednoho zdroje po celém bytě nebo domě.

Zakladatelé Bang & Olufsen – Peter Bang a Svend 
Olufsen – dokázali kombinací špičkové techniky 
v atraktivním hávu nadchnout a uspokojit požadavky 
nejnáročnějších klientů. Spojení se jmény význač-
ných designérů, jako jsou Jacob Jensen nebo David 
Lewis, značku záhy vyneslo na vrchol. Mnohé výrobky 
Bang & Olufsen se staly ikonami moderního designu, 
a některé z nich lze dokonce najít i jako výstavní expo-
náty v newyorském Muzeu moderního umění.

Zvuk a obraz. Co může být víc
Ať už si vyberete pro svou domácnost kompletní zvu-
kovou aparaturu, televizi, přehrávač, či jen jednotlivé 
komponenty jako reproduktory a sluchátka, budete 
natolik okouzleni věrnou reprodukcí zvuku a chyt-
rými řešeními, že značce Bang & Olufsen absolutně 
propadnete.

Například BeoSound 35. To je systém, který nabízí 
nejen vynikající a vyrovnaný zvuk a dokonalý design, 
aby splynul s kteroukoliv částí interiéru vašeho do-
mova, ale především snadné připojení k mobilním 
zařízením a integrovaný přístup k hudebním služ-
bám. Pětiúhelníkový tvar reproduktoru zajišťuje 
optimální zvuk bez ohledu na to, kam ho umístíte – 
můžete ho dát na stůl nebo přimontovat kamkoliv 
na stěnu. Celé zařízení funguje jako nezávislá hu-
dební soustava s integrovaným přístupem k radio-
stanicím TuneIn, Spotify a Deezer nebo jakémukoliv 
úložišti, které pro svou hudební kolekci máte. Má 
sice dotykový displej s nezbytnými tlačítky, ale ten 
nemusíte sledovat. Zařízení lze ovládat dálkovým 
ovladačem nebo aplikací instalovanou ve vašem  

telefonu či tabletu. BeoSound 35 funguje také s Air-
Play, Bluetooth a DLNA zařízeními. 

Obdobně vychytanou a designově působivou 
techniku najdete pod zkratkou BeoLab 90. Jde o in-
teligentní reproduktor budoucnosti, mix designu 
a akustiky světové úrovně. Je to zřejmě nejsložitější 
a nejvýkonnější digitální reproduktor, jaký byl kdy 
zkonstruován pro použití v domácnostech. Přizpů-
sobí se prostoru a upraví zvuk podle tvaru místnosti, 
umístění nábytku i reproduktorů a také vaší polohy. 
Díky tomu pak směřuje zvuk ve všech jeho rovinách 
přímo k posluchači. 

Pouhým stisknutím tlačítka lze snadno změnit zá-
žitek ze zaplavení prostoru zvukem na situaci, kdy se 
může po celé místnosti konat oslava, a vy budete mít 
skvělý zážitek z poslechu hudby na kterémkoliv mís-
tě. Když se rodina a přátelé sejdou, aby se společně 
podívali na hezký film, tak si to díky širokému zvuko-
vému nastavení všichni užijí, jako by byli sami v kině. 

Za zmínku stojí i LCD televize V1. Sympatická je ne-
jen svým vzhledem a intuitivním grafickým rozhra-
ním, ale i možností připojit externí zařízení jiných 
výrobců a snadno konfigurovat set-top boxy, herní 
konzole, Blu-ray přehrávače, NAS servery a pevné 
disky nebo Apple TV2, kterou lze umístit do televize. 
Svými fotografickými úlovky se můžete přátelům po-
chlubit pomocí integrovaného prohlížeče médií nebo 
s nimi můžete poslouchat hudbu z USB disku. A co 
víc – televizi V1 lze i zavěsit na strop…

Doba v pohybu
Neustálé přesouvání lidí za zážitky a pobyty s rodi-
nou a přáteli si vyžádaly řešení pro kvalitní repro-
dukci zvuku i takříkajíc z kapsy. Právě pro tyto pří-
pady (ale nejen pro ně) je tu mladá digitální řada  
B & O Play. Fanouškům moderních technologií na-
bízí úžasně čistý mohutný zvuk, kvalitní obraz a ele-
gantní a překvapivý design. Nově také bezdrátové 
přehrávání a kompatibilitu s iPhony, iPody, iPady. 

Značka Bang &  
Olufsen je 
charakteristická 
nadčasovým 
designem, dokonalým 
řemeslným 
zpracováním 
a moderními 
technologiemi.

Kultovní dánskou značku 
Bang & Olufsen není třeba mnohým 
majitelům vozů Mercedes-Benz příliš 
představovat. Její reproduktory jim 
dokonalým zvukem zpříjemňují nejednu 
cestu. Proč si stejně neužít i domácí 
poslech?
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Rozumí si ale i s přístroji, které využívají platformu 
Android. 

Přístrojem, kterým byl B & O Play uveden na 
elektronickou scénu, byl přenosný reproduktor 
Beolit 12. Tato kompaktní perforovaná hliníková 
„kabelka“ s krásným koženým popruhem je vyba-
vena 120wattovým digitálním zesilovačem třídy D, 
dvěma samostatnými dvoupalcovými reproduktory 
a čtyřpalcovým basovým reproduktorem. S přehle-
dem ozvučí středně velké místnosti. A když se chcete 
někam přemístit, prostě Beolit vezmete a jdete. Bez 
připojení k síti vydrží až 8 hodin.

Trendem je chytrá domácnost
Pryč jsou doby, kdy uživatelům stačilo postavit te-
levizi doprostřed obývací stěny nebo reproduktory 

hifi věže či domácího kina rozestavit do rohů míst-
nosti. Současná nabídka a především požadavky 
na audiovizuální techniku jsou jiné – roli kromě 
perfektní reprodukce zvuku a obrazu hraje design 
výrobku a především jeho multifunkčnost a kom-
patibilita. Jednotlivá zařízení mezi sebou komuni-
kují a skoro se od nich očekává, že nám budou číst 
myšlenky.

Přesně tak to je se systémem BeoLink Multiroom. 
Ten propojuje nové i klasické výrobky Bang & Olufsen 
do bezdrátového systému. S ním si můžete v jednot-
livých pokojích přehrávat různou hudbu anebo ne-
chat jednu melodii proudit celou domácností.

Obsluha BeoLink Multiroom je snadná – když hraje 
hudba, stačí se dotknout některého z výrobků Bang & 
Olufsen. Jednoduše a intuitivně.

Základem nastavení BeoLink Multiroom je inteli-
gentní hudební systém BeoSound Moment. Ten se 
přizpůsobí vašim zvyklostem při poslouchání a vybe-
re hudbu, která se hodí pro příslušnou denní dobu. 
Takže až budete ráno vstávat, poklepete na dotykový 
dubový panel. BeoSound Moment spustí vaši oblí-
benou ranní hudbu a vy ji dalšími dotyky pustíte do 
vybraných místností v domě. V obývacím pokoji mů-
žete poklepat na reproduktor BeoPlay A9 a připojit ho 
tak k systému Multiroom a v kuchyni možná kliknete 
na závěsný systém BeoSound Essence a necháte hud-
bu proudit z jeho zdroje. Jako reproduktor nebo zdroj 
zvuku můžete samozřejmě využít i televizi. 

Nemusíte však věčně jen klepat. S ovládáním  
BeoRemote One nebo aplikací BeoMusic App mů-
žete snadno propojit nebo rozpojit jednotlivé poko-
je. Když pak budete odcházet z domova, přepojíte 
všechna zařízení do pohotovostního režimu jediným 
dotykem.

Závazek do budoucna
Od svého založení v roce 1925 ušla společnost Bang & 
Olufsen dlouhou cestu. Dnes se s touto značkou mů-
žete setkat nejen „na domácím poli“, ale také v hote-
lech a různých rekreačních zařízeních po celém světě. 
A samozřejmě ve svém autě. A že se s ní budete se-
tkávat ještě spoustu let, je dáno nejen možností ak-
tualizovat software a vzájemně ho propojovat a do-
plňovat, ale hlavně vzrůstajícím zájmem o kvalitní 
a moderní užití nejnovějších technologií.  



Malbork
Perla tajuplného severovýchodu Polska. Největší ev-
ropský středověký hrad zabírající plochu 250 000 m2, 
při jehož prohlídce se vaše mysl automaticky vnoří do 
křižáckých legend. 

Krynica Morska
Romantické písečné kosy v Baltském moři dají zapo-
menout na to, že tamní voda umí i v parném létě pěk-
ně studit. Na Viselské kose, po níž lze dojet z Polska 
do ruské západní výspy Kaliningradu, byste rozhodně 
neměli minout Krynici Morskou. V letovisku s boha-
tou historií a minimem obyvatel vás zaujme roman-
tický maják, jehož světlo varuje kapitány před zrád-
nými skalisky na osmnáct námořních mil daleko, či 
nedaleká nejvyšší duna v Evropě Wielbladzi Garb, 
která se zvedá do téměř padesátimetrové výšky nad 
mořskou hladinu.

Frombork
Na druhé straně Viselského zálivu by pak vaší po-
zornosti neměl uniknout Frombork. Město rovněž 
malé co do počtu obyvatel, ale s velkým historic-
kým významem. Právě zde žil a s pohledem na 
nebeskou báň usilovně tvořil Mikuláš Koperník. 
Na břehu Baltu vzniklo i epochální dílo tohoto pol-
ského astronoma De Revolutionibus (O obězích), 
v němž rodák z Toruně předložil nezvratné důkazy 
o existenci heliocentrické soustavy, tedy že pla-
nety včetně Země obíhají kolem Slunce, což byla 
rána pro církví hojně prosazovaný geocentrismus. 

NEJEN PRO REBELY. 
POLSKI VANLIFE S TŘÍDOU V 

text mez
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Náš severní soused, Polsko, 
překvapuje množstvím 
památek i rozličných typů 
krajiny.

Udělejte si ve Fromborku čas, zadívejte se nahoru 
a nechte si v uších zaznít proslulou vzdornou větu 
„A přece se točí!“ Koperníkova pokračovatele Gali-
lea Galileie. 

Mazury
Možná vůbec první destinace, která při plánování 
cesty do Polska vyvstane v mysli, jsou proslulá Ma-
zurská jezera. Čarokrásný kraj na severu země, který 
tvoří na čtyři tisícovky vodních ploch jako stvořených 
pro koupání, výlety na lodi, rybaření, pěší turistiku či 
objevování historických míst zasazených do úchvat-
ného přírodního rámce lesů a „nebeských ok“, jak 

Láká vás netradiční dovolená na čtyřech kolech? Ochutnejte vanlife, tedy život v dodávce. S obytnými vozy Mercedes-Benz 
třídy V, které najdete i nabídce společnosti Hoffmann & Žižák, zažijete opravdový pocit svobody zcela v duchu cestovatelské 

mantry „Domov je tam, kde zaparkuješ“. Vychutnat si plnými doušky romantiku s nádechem rebelie můžete třeba při 
cestách napříč Polskem. Přinášíme tipy na cíle, které by ve vašem itineráři neměly chybět.

místní nazývají svá jezera odrážející na hladině ultra-
marínovou modř oblohy. Pro jednodušší orientaci 
se oblast rozděluje na sever a jih. Hlavním bodem 
 severu je jezero Mamry, destinace kdysi atraktivní 
pro pruskou šlechtu. Centrem je město Gyzicko, kte-
ré bývá považované za hlavní město vodních sportů. 
A pokud už máte vody dost, můžete zde navštívit tře-
ba dech beroucí pruskou tvrz Boyen.

Jižní oblasti pak vévodí „mazurské Benátky“ Mi-
kolajki a jezero Sniardwy. Ideální způsob, jak oblast 
prozkoumat, je z paluby plachetnice, tak načas dejte 
vale volantu a staňte se jezerním vlkem s pohledem 
upřeným na smaragdovou vodní hladinu.
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Černá Hanča, Augustowský 
kanál, Krusziniany
Neméně populární kratochvílí je jízda na kanoích 
a kajacích. K ní je jako stvořená řeka Černá Hanča a na 
ni navazující romantický Augustowský kanál neda-
leko polsko-litevsko-běloruského trojmezí. Ideální 
trasa vede od majestátního kláštera Wigry do vesni-
ce Mikaszowka, z níž ještě chvíli pádlujeme po zmí-
něném kanále.

Za zastávku tu rozhodně stojí i Krusziniany, které 
se v minulosti staly útočištěm pro Tatary bojující 

po boku Poláků proti rozpínavým Turkům. Tatarská 
menšina žije ve vesničce dodnes; hlavním cílem vý-
letníků bývá historická dřevěná mešita, již tatarští 
sunnité využívají dodnes, či hřbitov čišící mystickou 
atmosférou.

Hitlerovo Vlčí doupě
Milovníci historie si na cestě po Polsku asi nenecha-
jí ujít nechvalně známé Vlčí doupě u města Ketrzyn, 
v němž Adolf Hitler přes tři roky spřádal plány na 
ovládnutí světa. Německý fanatik v důmyslně kon-
struovaném bunkru působil od přepadení Sovětské-
ho svazu v červnu 1941 až do listopadu 1944, kdy mu 
protiútočící Rudá armáda pomalu chodila pod okny. 
Ve Wolfsschanze rovněž o vlásek unikl smrti při ne- 
úspěšném pokusu o atentát. Ten pod krycím názvem 
operace Valkýra provedli v červenci 1944 sami němeč-
tí důstojníci, kteří tušili brzký konec války a doufali, 
že bez Hitlera rychle vyjednají se Západem mír. 

Krakov
V jižním Polsku rozhodně nemůžete minout město 
Krakov, malebný kout, který se pyšní přívlastky jako 
nejmalebnější a nejnavštěvovanější. Ve městě na Vis-
le se psala historie, hrad Wawel byl rezidencí všech 
významných polských králů a pro Poláky má podobný 
význam jako pro Čechy Pražský hrad. A podobně jako 
Praha, i druhé nejlidnatější město Polska láká turis-
ty dalšími atributy historické metropole. Atraktivní 
historické jádro, tajemná židovská čtvrť, obchody, 
restaurace, kavárny, kultura… V Krakově se zkrátka 
nudit nebudete.

Wieliczka
Pokud zavítáte do Krakova, pak určitě zařaďte do 
itineráře nedaleký solný důl Wieliczka. Památka 
vedená na seznamu UNESCO, s hloubkou přes 300 
metrů a délkou chodeb 300 km (turistům jsou dnes 
zpřístupněna zhruba dvě procenta), v níž těžba soli 
probíhala od 13. století až do začátku 21. století. Nej- 
atraktivnějším místem na turistickém okruhu je 
bezesporu monumentální „solná katedrála“ s úchvat-
nou výzdobou – už jste viděli třeba lustr sestavený 
z obřích krystalů soli?  

V interiéru třídy V se díky 
modernímu elegantnímu 
designu se sportovním 
nádechem, bezpečnostní  
a komfortní výbavě budete 
cítit jako v nejvyšší třídě S.

TŘÍDA V
Cestování v nejvyšší kategorii? Recept je jednoduchý. 
Vezměte velkorysý prostor dodávky a namixujte ho 
s luxusními jízdními vlastnostmi a „eskovým“ inte- 
riérem. Výsledek? To je nová třída V. Součástí nabídky 
jsou i obytné úpravy z dílny proslulé Vestfalie.

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
PRO CESTU AUTEM 
DO POLSKA
•  Tísňové volání 112, policie 997, městská 
 policie 986. 
• Všechny osoby ve voze musí využít bezpečnost- 
 ních pásů. 
• Je zakázáno používat za jízdy mobilní telefon. 
•  Platí povinnost celodenního a celoročního 
 svícení.
•  Nejvyšší povolené rychlosti: v obci 50 km/h 
 (5.00–23.00 hod.) / 60 km/h (23.00–5.00 hod.), 
 mimo obec 90 km/h, na rychlostní silnici s jed-
 ním jízdním pruhem 100 km/h / se dvěma pruhy 
 120 km/h, na dálnici 140 km/h.
•  V případě vyměření pokuty jsou podle zákona 
 řidiči-cizinci povinni uhradit pokutu na místě. 



Druhá nejúspěšnější značková společnost v oblas-
ti finančních služeb pro financování vozidel, spo-
lečnost Mercedes-Benz Financial Services, začala 
operativní leasing domácnostem nabízet už před 
třemi lety. Od té doby se doposud neokoukanému 
finančnímu produktu nadmíru dařilo. V loňském 
roce „Operativní leasing… prostě jen jezdíte“ tvo-
řil podíl zhruba 20 procent smluv na operativní 
leasing na vozy Mercedes-Benz na třídy A, B, CLA 
a GLA, na které se akční produkty v roce 2015 vzta-
hovaly. Podle MBFS lze očekávat, že se rozdíl mezi 
klasickým financováním a operativním leasingem 
bude postupně snižovat. Lidé si totiž auta pronají-
mají čím dál tím raději.

Třída GLA nejprodávanější
Lákavé pro ně nejsou jenom samotné výhodné 
podmínky operativního leasingu, jako jsou nízké 
měsíční splátky, nulová akontace při pořízení vozu 
nebo servisní služby, ale přispívá k tomu i fakt, že 
leasingové společnosti trh zásobují čím dál tím 
atraktivnějšími nabídkami. MBFS například letos 
zařadila nové modely, které by dříve pro soukro-
mé osoby byly jen těžko dostupné. Od února je 
v nabídce společnosti také C-třída (sedan i kombi) 
a E-třída, jejíž nová podoba byla uvedena na trh 
v březnu tohoto roku. Zájem zákazníků pořídit si 
tento skvost na operativní leasing předčil očeká-
vání. Ostatně, podobně MBFS hodnotí i obecnou 
poptávku klientů po operativním leasingu jako 
takovém. 

Vůbec nejžádanějším vozem loňského roku v ob-
lasti operativního leasingu byl Mercedes-Benz tří-
dy A a B v osobních vozech, mezi dodávkami jedno-
značně vedl Sprinter a v těžké třídě Actros. 

Jízda bez starostí a neočekávaných 
nákladů boduje
A jaké benefity operativního leasingu zákazníci 
nejvíc oceňují? Už jen samotný slogan, který MBFS 
komunikuje – „Operativní leasing... prostě jen je-
zdíte“, vystihuje nadstandardní služby produktu. 
Doplňková výbava je u všech vozů v nabídce navr-
žená tak, aby si vůz mohl zákazník skutečně užít. 
U každého modelu si může vybrat typ převodovky 
i  motoru a barvu karoserie a může začít jezdit. 
Součástí operativního leasingu je – mimo samotné 
výhodné splátky za financování – rovněž kompletní 
pojištění vozu (havarijní pojištění, povinné ručení, 

Výhody operativního leasingu začínají chápat jak zákazníci, tak prodejci. Proto letos Mercedes-Benz Financial Services (MBFS) 
očekává meziroční růst této populární finanční služby pro soukromé osoby v řádech desítek procent. Jak si ale pronájem vozu pro 
veřejnost pod taktovkou MBFS vedl v roce 2015?

OPERATIVNÍ LEASING AKCELERUJE
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připojištění skel, pojištění GAP, pozn. red.), servis-
ní služby a volitelně také pneuservis. Příznivci no-
vých technologií a rychlého jednání také oceňují 
to, že smlouvu na operativní leasing lze u MBFS 
uzavřít elektronicky. Zákazník ihned po elektronic-
kém podpisu smlouvy získává k dispozici přístup 
na webový portál moje.mbfs.cz, kde má po přihlá-
šení kompletní přehled o své smlouvě, včetně veš-
kerých potřebných formulářů ke stažení, novinek 
a kontaktů, i možnost on-line nahlášení pojistné 
události. 

S přibývajícím počtem zákazníků MBFS také roz-
šiřuje služby v oblasti operativního leasingu. Pro 
tento rok má tým společnosti plány jasné. „Stále 
zlepšujeme webové stránky, kde si zájemce může 
pohodlně a přehledně nadefinovat svůj preferovaný 
model vozidla a výbavu a také dobu operativního 
leasingu, a na základě zvolené varianty se ihned do-
zví, jakou splátku by v případě uzavření smlouvy pla-
til. Pokud dále vyplní také kontakt na prodejce vozi-
dla, prodejce ho v krátkém čase kontaktuje ohledně 
osobní schůzky,“ zakončuje zástupce MBFS. 

OPERATIVNÍ LEASING NA POUŽITÉ 
VOZY MERCEDES-BENZ

„Operativní leasing... prostě jen jezdíte“ je určen pro nové vozy. Nicméně po ukončení probíhajících smluv se 
bude vracet velké množství kvalitních a zajímavě vybavených vozidel, která tak budou dostupnější pro ještě 
více zákazníků a dále nabízena formou financování nejen na operativní leasing.

Komerční prezentace
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text faja

Není vlastně divu, vždyť s trochou nadsázky se jedná 
o luxusní třídu S převlečenou do SUV. 

Mimochodem se jedná o jediné SUV v evropském 
segmentu prémiových vozů, které poskytuje plno-
hodnotných sedm míst a bohatě prostoru pro po-
sádku i její zavazadla. 

Modernizace ve všech směrech
V porovnání s předchůdcem, tedy modelovou řadou 
GL, nabízí GLS hospodárnější pohonné jednotky, de-
vítistupňovou automatickou převodovku 9G-TRO-
NIC, větší počet jízdních režimů DYNAMIC SELECT, 
nejnovější evoluční stupeň vzduchového odpruže-
ní AIRMATIC se zdokonaleným systémem tlumení 
ADS, nejmodernější asistenční systémy a nejno-
vější generaci telematických systémů s přístupem 
k internetu. 

LUXUS V SUV
MERCEDES -BENZ GLS

Designérský styl MB
Vnější změny karoserie vycházejí jednoznačně ze 
současného designérského stylu značky. 

Přepracována byla příď, a to jak nárazník, tak – 
a to hlavně – maska chladiče. Působí nyní ještě více 
mohutně a současně i dynamicky. 

V zadní partii jsou nové zejména skupinové svítil-
ny, využívající samozřejmě technologii LED, a tak-
též nárazník. 

Příslušnost k prémiovému segmentu podtrhují 
např. chromované podélné střešní ližiny, ozdobné 
lišty na spodních hranách bočních oken, lišty boč-
ních prahů či madlo víka zavazadlového prostoru. 

V interiéru na první pohled padne do oka a násled-
ně do ruky nový tříramenný multifunkční volant 
obšitý kůží Nappa, s páčkami pro manuální řazení.

Jednotlivé přístroje jsou vylepšeny s cílem ještě 
lepší čitelnosti a přehlednosti. Do přístrojové desky 
byl částečně integrován nejmodernější multimedi-
ální barevný displej. 

Samozřejmostí jsou nové barevné a materiálové 
kombinace čalounění a přístrojové desky.

Pro milovníky TOP
Zvláštní kapitolou je verze Mercedes-AMG GLS 63 
4MATIC poskytující vyšší výkon, a tím logicky více 
dynamiky. S nejvyšším výkonem 430 kW, speciálním 

Jako je modelová řada S synonymem maxima možného v automobilové produkci, tak obdobnou roli plní v segmentu 
velkých prémiových SUV modely GLS. 

podvozkem a přepracovanou převodovkou AMG 
SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC představuje vrchol 
modelové řady GLS. Standardně je tato verze vy-
bavena voličem jízdních režimů AMG DYNAMIC 
SELECT, který nabízí maximální variabilitu, a poho-
nem všech kol AMG Performance. Zajímavý je tím, 
že při rozdělování točivého momentu klade větší 
důraz na zadní kola. 

Obecně je nutné zdůraznit, že modelová řada GLS 
suverénně a hlavně komfortně zvládne všechny po-
žadavky každodenního provozu i mimo zpevněné 
silnice. 

Vnější změny karoserie 
vychází jednoznačně 
ze současného 
designerského stylu 
značky.
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ZKUSTE TO JINAK. KUPTE SI 
MERCEDES SE ZMAPOVANOU HISTORIÍ

Jan Říha
Liberec

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

Chcete si koupit starší mercedes a mít přitom jistotu, 
že budete jezdit v luxusním, bezpečném a dobře servi-
sovaném voze? Pak zvolte nákup přímo u specialistů 
na značku Mercedes-Benz. Společnost Hoffmann & 
Žižák nabízí zánovní a starší mercedesy v obou svých 
pobočkách – jak v Brandýse nad Labem, kousek od 
Prahy, tak v Liberci. V nabídce, která zahrnuje praktic-
ky všechny modelové řady, mívá firma pravidelně více 
než dvacítku důkladně prověřených vozů.

Většina vozů pochází přímo od klientů společnosti 
Hoffmann & Žižák nebo patřily do flotily referenč-

ních či předváděcích vozů této firmy. Díky tomu 
mají zájemci o ojeté vozy jistotu, že si vybírají mezi 
automobily, které pravidelně procházely garanč-
ními prohlídkami a mají podrobně zmapovanou 
servisní historii. 

A kdyby to přesto k jistotě nestačilo, společnost  
Hoffmann & Žižák nabízí k zánovním vozům i unikát-
ní bezplatnou dvouletou záruku. „Pokud si klient vy-
bere vůz, který byl uveden do provozu před necelými 
dvěma lety, prodlužujeme klasickou záruku o další 
dva roky,“ říká Pavel Skýpala z pobočky v Brandýse 

nad Labem s tím, že stejný krok mohou samozřejmě 
využít i liberečtí zákazníci. Na něco takového nejsou 
motoristé z běžných českých autobazarů zvyklí. 

Pavel Skýpala dodává, že klienti firmy Hoffmann & 
Žižák oceňují fakt, že firma se specializuje jen na mer-
cedesy, a nemá v portfoliu žádnou další značku. Zkušení 
mechanici tak mají k dispozici dokonalé servisní záze-
mí, navíc všechny modely dobře znají – každý použitý 
vůz proto před zařazením do nabídky prochází důklad-
nou několikastupňovou kontrolou. Mohou tak ručit za 
původ a kvalitu nabízených ojetých automobilů. 

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

Podívejte se na nabídku starších mercedesů přímo na webu 
www.hoffmann-zizak.cz v sekci Použité vozy. 
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MERCEDES-BENZ 
C 220 BLUETEC AVANTGARDE
 

V provozu od 09/2015
Tachometr 17 850 km
Objem  2 143 ccm
Druh paliva nafta
Výkon  125 kW (170 PS)
Barva  černá
Prodejní cena  833 690 Kč

Poznámka:
Koupeno v ČR, nehavarované, servisní knížka, naviga-
ce GARMIN MAP PILOT, LED High Performance světlo-
mety, aktivní parkovací asistent s PARKTRONIC, kom-
fortní podvozek AGILITY CONTROL, CD přehrávač, 
Bluetooth, centrál dálkový, imobilizér, el. okna, el. 
zrcátka, vyhřívaná zrcátka, zadní světla LED, aut. akti-
vace výstražných světlometů, přední světla LED, den-
ní svícení, aut. klimatizace, klimatizovaná přihrádka, 
vyhřívaná sedadla, el. seřiditelná sedadla, výškově na-
stavitelná sedadla, nastavitelný volant, multifunkční 
volant, 10× airbag, palubní počítač, satelitní navigace, 
indikátor parkování, parkovací asistent, automatic-
ké parkování, venkovní teploměr, litá kola, senzor 
opotřebení brzdových destiček, ABS, protiprokluzový 
systém kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), brzdový 
asistent, senzor tlaku v pneumatikách, posilovač ří-
zení, aut. převodovka, 7 rychlostních stupňů, tempo-
mat, plní ‚EURO VI‘, start-stop systém, senzor světel.

MERCEDES-BENZ 
E 220 BT AVANTGARDE 
9G-TRONIC

V provozu od 09/2015
Tachometr 27 000 km
Objem  2 143 ccm
Druh paliva nafta
Výkon  125 kW (170 PS)
Barva  černá
Prodejní cena 906 290 Kč

Poznámka: 
První majitel, nehavarované, servisní knížka, LED 
INTELLIGENT LIGHT SYSTEM, příprava pro navigaci 
Garmin MAP PILOT, aktivní parkovací systém s PARK-
TRONIC, pravidelný autorizovaný servis, kompletní 
dokumentace.

MERCEDES-BENZ 
B 180

V provozu od 03/2015
Tachometr 28 000 km
Objem  1 595 ccm
Druh paliva benzin
Výkon  90 kW (122 PS)
Barva  černá
Prodejní cena 506 990 Kč

Poznámka: 
První majitel, nehavarované, servisní knížka, CD 
přehrávač, USB, hands free, centrální zamykání, 
imobilizér, el. okna, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, 
aut. aktivace výstražných světlometů, denní sví-
cení, klimatizace, dělená zadní sedadla, vyhřívaná 
sedadla, výškově nastavitelná sedadla, nastavitelný 
volant, multifunkční volant, 6× airbag, deaktivace 
airbagu spolujezdce, palubní počítač, indikátor par-
kování, automatické parkování, venkovní teploměr, 
ABS, protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), brzdový asistent, posilovač řízení, 
manuální převodovka, 6 rychlostních stupňů.
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MERCEDES-BENZ 
C 220 BLUETEC 7G-TRONIC 

V provozu od 06/2015
Tachometr 24 123 km
Objem  2 143 ccm
Druh paliva nafta
Výkon  125 kW (170 PS)
Barva  černá
Prodejní cena 809 490 Kč

Poznámka:
Servisní knížka, kompletní dokumentace. Přípra-
va pro navigaci GARMIN MAP PILOT, LED High Per-
formance světlomety, aktivní parkovací asistent 
s PARKTRONIC, komfortní podvozek AGILITY CONT-
ROL, CD přehrávač, Bluetooth, centrál dálkový, imo-
bilizér, el. okna, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, pevná 
střecha, zadní světla LED, aut. aktivace výstražných 
světlometů, přední světla LED, denní svícení, aut. kli-
matizace, klimatizovaná přihrádka, vyhřívaná seda-
dla, el. seřiditelná sedadla, dvouzónová klimatizace, 
výškově nastavitelná sedadla, nastavitelný volant, 
multifunkční volant, 10× airbag, palubní počítač, 
indikátor parkování, parkovací asistent, venkovní 
teploměr, litá kola, senzor opotřebení brzdových 
destiček, ABS, protiprokluzový systém kol (ASR), 
stabilizace podvozku (ESP), brzdový asistent, senzor 
tlaku v pneumatikách, posilovač řízení, aut. převo-
dovka, 7 rychlostních stupňů, tempomat, plní ‚EURO 
VI‘, start-stop systém, senzor světel.

MERCEDES-BENZ 
E 350 CDI KUPÉ

V provozu od 10/2009
Tachometr 88 500 km
Objem  2 987 ccm
Druh paliva nafta
Výkon  170 kW (231 PS)
Barva  hnědá metalíza
Prodejní cena 499 000 Kč

Poznámka:
Nehavarované, servisní knížka, COMAND Online, In-
telligent Light System, parkovací kamera, ventilova-
ná sedadla, autorádio, CD přehrávač, DVD přehrávač, 
USB, hands free, centrál dálkový, imobilizér, el. okna, 
el. zrcátka, el. sklopná zrcátka, xenonové světlomety, 
natáčecí světlomety, aut. aktivace výstražných svět-
lometů, ostřikovače světlometů, denní svícení, aut. 
klimatizace, vyhřívaná sedadla, dvouzónová klima-
tizace, el. seřiditelná sedadla, výškově nastavitelná 
sedadla, dřevěné obložení, nastavitelný volant, mul-
tifunkční volant, 6× airbag, palubní počítač, satelitní 
navigace, indikátor parkování, automatické parko-
vání, venkovní teploměr, litá kola, ABS, protiproklu-
zový systém kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), 
brzdový asistent, posilovač řízení, 7 rychlostních 
stupňů, tempomat, senzor stěračů.

MERCEDES-BENZ 
E 250 CDI CABRIO AMG PAKET

V provozu od 04/2011
Tachometr 51 397 km
Objem  2 143 ccm
Druh paliva nafta
Výkon  150 kW (204 PS)
Barva  červená
Prodejní cena 787 500 Kč

Poznámka:
Nehavarované, servisní knížka, 2. majitel, pravidelný 
autorizovaný servis, kompletní dokumentace, vůz 
v zimě nejetý, garážovaný, nové zadní pneu, komisní 
prodej, vůz k vidění na provozovně Brandýs nad La-
bem. COMAND Online + DVD changer, ILS bi-xenony 
s natáčením, ortopedická ventilovaná přední seda-
dla, Harman Kardon sound system, Distronic, Park-
tronic, AMG ALU 18, alarm proti odtahu, integrovaný 
servisní paket 6 let nebo 125 000 km zdarma.



GOLFPROFI STORE PRAHA
Michelská 1552/58

141 00 Praha 4 – Michle
Mobil: 606 130 130

E-mail: praha@golfprofi.cz
Otevřeno: PO–NE 9–20 hod.

GOLFPROFI STORE BRNO
Bauerova 491/10

603 00 Brno
Mobil: 724 293 293

E-mail: brno@golfprofi.cz
Otevřeno: PO–NE 9–19 hod.

GOLFPROFI STORE OSTRAVA
U Soudu 6199/25

708 00 Ostrava-Poruba
Mobil: 724 149 999

E-mail: ostrava@golfprofi.cz
Otevřeno: PO–PÁ 9–19 hod.

SO–NE 9–17 hod.

21  obchodů 
 po celé České 
 republice 
3  hlavní obchody 
 Praha, Brno 
 a Ostrava
4  fitting centra

2 500 m2 
golfových 
novinek 
a profesionální 
péče

GOLFPROFI 
NEJVĚTŠÍ 
ŘETĚZEC 
GOLFOVÝCH 
OBCHODŮ
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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
Pavel Jirovský finanční kontroling +420 326 901 160
Jana Lomozová asistentka +420 326 901 120
Ludmila Dušková hlavní účetní +420 326 901 126

PROVOZOVNA ZÁPY
recepce  +420 326 901 187

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
Petr Táborský vedoucí prodeje osobních vozidel +420 326 901 134  +420 721 013 083
Drahoslav Gudelj vedoucí prodeje nákladních vozidel +420 326 901 182  +420 602 688 409
Michal Pajer marketing a fleetový prodej +420 326 901 188  +420 724 068 070
Tomáš Rejzl prodej osobních vozidel +420 326 901 185  +420 602 642 601
Jakub Gajdošík prodej osobních vozidel +420 326 901 179  +420 731 622 500
Jan Beneš prodej dodávkových vozidel +420 326 901 184  +420 602 688 410
Ivan Škaloud prodej nákladních vozidel +420 326 901 206  +420 602 688 412
Petr Klucký prodej nákladních vozidel +420 326 901 183  +420 602 296 629
Pavel Skýpala prodej použitých vozidel CarStore +420 326 901 190  +420 739 343 453
Miloslav Nouza prodej použitých vozidel CarStore +420 326 901 187  +420 734 237 021
Petr Koch produktový specialista +420 326 901 135 +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 osobních a dodávkových 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
Roman Fouček příjem oprav nákladních vozidel +420 326 901 114
Jaroslav Koštíř příjem oprav osobních a dodávkových vozidel +420 326 901 133
Jan Kulda příjem oprav osobních a dodávkových vozidel +420 326 901 108
Richard Majzner příjem oprav osobních a dodávkových vozidel +420 326 901 108
Josef Voseček příjem oprav osobních a dodávkových vozidel +420 326 901 133
Ondřej Píval příjem karosářských oprav +420 326 901 112
Aleš Průša příjem karosářských oprav +420 326 901 112
Jan Ron garanční technik +420 326 901 113
Vladislav Bureš mistr +420 326 901 106

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

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

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

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 +420 485 246 891  +420 606 150 113
Jan Říha prodej osobních a použitých vozidel CarStore +420 485 246 804  +420 733 696 137
Petra Polomská asistentka prodeje +420 485 246 801  +420 602 592 622

SERVISNÍ ODDĚLENÍ
Radek Mareš vedoucí servisu +420 485 246 821
Ladislav Sládek vedoucí příjmu oprav  +420 485 246 882
Lukáš Kinský příjem oprav osobních a dodávkových vozidel +420 485 246 885
Jiří Paclt příjem oprav osobních a dodávkových vozidel +420 485 246 881
Ivo Kopecký 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 ND
Martin Kauler vedoucí prodeje náhradních dílů +420 485 246 831  +420 606 764 223



MERCEDES ME: 
KDYŽ CHCETE JEN 

JEZDIT, A STAROSTI 
NECHAT JINÝM

  

NEJEN PRO REBELY. POLSKI VANLIFE S TŘÍDOU V

NOVÁ TŘÍDA E: 
SKOK DO 

BUDOUCNOSTI


