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Velmi nás těší, že se s vámi 
můžeme podělit o náš nej-
novější úspěch ve společ-
nosti S. & W. Automobily. 
Stali jsme se oficiálním 
AMG Partnerem. 

Získat status AMG Partnerem 
nebylo jednoduché. V S. & W. Au-
tomobily jsme museli prokázat, 
že dokážeme na 100 % plnit stan-
dardy značky AMG. Patří mezi ně 
odpovídající péče o zákazníky 
AMG vyškoleným a erudovaným 
personálem, další podmínkou 
je zajištění trvale vystavených 
vozů Mercedes-AMG v našem 
showroomu a také poskytnutí 
předváděcích vozů AMG. Tomu 
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všemu předcházel důkladný au-
dit. Po splnění těchto podmínek 
jsme se 1. 1. 2017 stali oficiálním 
AMG Partnerem.

Vstup do světa 
skvělých eventů

Jakožto AMG Partnerovi se nám 
otevřely dveře k mnoha domácím 
i celosvětovým projektům. Oslavy 
50. výročí značky AMG v České 
republice odstartoval galavečer 
AMG Performance Night, který 
zároveň zahájil AMG Performan-
ce Tour. Poprvé v České republice 
jsme se mohli těšit z řady po sobě 
jdoucích zastávek roadshow AMG 
Performance Tour. Celodenní tes-
tovací jízdy s jedinečným portfo-
liem aktuálních modelů AMG 
a doprovodný program byly vskut-
ku nezapomenutelným zážitkem. 

Roadshow proběhla 16. května 
v autosalonu společnosti S. & W. 
Automobily v Jenišově. Reportáž 
z roadshow najdete na straně 17.  

Další významnou akcí, ke kte-
ré máme díky partnerství s Merce-
des-AMG blíž, je AMG Driving Aca-
demy, která probíhá na závodních 
okruzích. V roce 2017 se Driving 
Academy v České republice ode-
hrála na přelomu července a srp-
na v Mostě. Účastníci se seznámili 
a pod dohledem zkušených česky 
hovořících instruktorů si vyzkou-
šeli ovladatelnost a enormní sílu 
vozů Mercedes-AMG. Pro ty, kdo 
by se chtěli pochlubit, že absol-
vovali tento náročný kurz, máme 
dobrou zprávu. Každý z účastníků 
totiž získává certifikát o absolvo-
vání Driving Academy a navíc si 
může „vyjezdit“ od BASIC až po 
závodní licenci. Tato akce se ale 
neodehrává pouze na závodním 

okruhu, nabízí i podobný formát 
zážitkových jízd s vozy AMG v růz-
ných místech Evropy pod názvem 
AMG EMOTION-Tour. 

Neméně zajímavou akcí je 
pak AMG Winter Sporting, která se 
letos koná ve Švédsku. Je to sku-
tečně zážitek a absolutní vrchol 
nabídky AMG Driving Academy. 
V roce 2018 navíc vše umocní pří-
tomnost AMG E 63 S 4MATIC+, 
které díky inteligentnímu pohonu 
všech kol 4MATIC+ nabídne zce-
la nové zkušenosti a bezesporu 
také obrovskou porci zábavy za 
volantem.

Hypersportovní 
Mercedes-AMG Project ONE

Zapomenout nesmíme ani na 
AMG Project ONE, který byl 
slavnostně představen na pod-

zimním autosalonu ve Frankfurtu 
nad  Mohanem. Co se skrývá pod 
tímto názvem, který ale dle sdě-
lení vedení AMG není ještě zcela 
finální? Po celém světě bylo zvo-
leno 275 potenciálních klientů, 
kteří dostanou šanci postavit 
do své garáže jedinečný milník 
značky AMG, který je produkto-
vým vrcholem oslav 50. výročí. 
AMG Project ONE vůbec poprvé 
v novodobé automobilové histo-
rii představí homologovaný vůz 
s technikou sdílenou 1 : 1 s krá-
lovnou motorsportu, s hybridním 
ústrojím současného monopostu 
formule 1. Cena vozu byla sta-
novena na 2 275 000 eur bez 
DPH a jeho výroba je plánována 
v letech 2019 a 2020. Těšíme se 
na zajímavé akce s AMG a věří-
me, že přinesou i vám spoustu 
zábavy a nových zážitků s vozy 
Mercedes-AMG.

STALI JSME SE 
AMG PARTNEREM

napsala Vlasta Holéciová
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KOMBI SE 
SCHOPNOSTMI 

SUV

Mercedes letos představil 
spoustu pozoruhod-
ných novinek. Luxusně 
ztvárněným pracantem 
z třídy X poprvé vstoupil 
do seg mentu pickupů, 
fantastickou studií kabrio-
letu  Vision Mercedes-
-Maybach 6 poodhalil 
elektrickou budoucnost 
a mo delem E All-Terrain 
ukázal, jak skloubit prak-
tické kombi s talentova-
ným terénním podvozkem. 
Tím ale výčet nekončí. 

All-Terrain, vytvořený výhradně 
pro tuto verzi třídy E. Díky pneu-
matickému odpružení může řidič 
zvolit jeden ze tří dostupných 
režimů upravujících světlou výš-
ku podvozku, což autu zaručuje 
dobrou průchodnost mimo zpev-
něné vozovky. Třída E  All-Terrain 

je dostupná s moderními vzně-
tovými motory o výkonu až 
258 koní, zatímco průměrná 
spotřeba se pohybuje od 4,2 do 
6,8 litru na 100 kilometrů.

All-Terrain si nadále zacho-
vává vynikající praktičnost stan-
dardního „éčkového“ kombíku. 
Obrovský zavazadlový prostor 
o objemu 640 litrů je možné 
sklopením zadních sedadel zvět-
šit až na 1 820 litrů a může na-
víc táhnout přívěs o hmotnosti 
2,1 tuny.

Nejsportovnější crossover 

V modelu Mercedes-Benz GLA 
se snoubí dynamické linie s per-

deflektor Aircap a kromě toho 
cestujícím fouká na krk horký 
vzduch ze systému Airscarf.

Premiant v terénu

Mercedes-Benz E All-Terrain spo-  
juje nejlepší vlastnosti kombi 
třídy E se schopnostmi vozů 
SUV. Charakterizuje ho výrazná 
maska chladiče, robustní lemy 
blatníků, ochranné prvky na ná-
raznících a velká kola o průměru 
19“ a 20“.

All-Terrain kombinuje vy-
spělý pohon všech kol 4Matic, 
pneumatické odpružení Air 
Body Control s adaptivními tlu-
miči a speciální jízdní program 

„Éčkové“ kupé 
a kabriolet

Elegantní dvoudveřové kupé 
a kabriolet třídy E působí jako 
pozvánka do světa vzrušujícího 
sportovního charakteru, špič-
kového nadčasového designu 
postaveného na promyšlených, 
a přesto jednoduchých liniích, 
zdůrazněných zajímavými de-
taily, a interiéru dimenzovaného 
pro čtyři cestující v duchu kla-
sických exkluzivních automobilů 
třídy Gran Turismo. Nové kupé 
třídy E se navíc chlubí nekom-
promisní bezpečnostní výbavou 
Pre-Safe či vynikající dynami-
kou podtrženou pneumatickým 
odpružením Air Body Control, 
pohonem všech kol 4Matic a sa-
mozřejmě výkonnými motory. 
Posádka si může užívat veškerý 
myslitelný luxus, kromě jiného 
skvělý audiosystém Burmester či 
vyhřívaná a ventilovaná sedadla. 

Neméně elegance a svůd-
nosti nabízí také kabriolet se 
čtyřmi plnohodnotnými sedadly, 
jehož kvalitní vícevrstvá plátěná 
střecha – dostupná hned v ně-
kolika barevných odstínech – se 
složí během dvaceti sekund. Aby 
se pasažérům s nebem nad hla-
vou cestovalo příjemně i v chlad-
nějším počasí, nad rámem čel-
ního okna najdete speciální 

fektně efektivními tvary vyjá-
dřenými koeficientem čelního 
aerodynamického odporu vzdu-
chu 0,28. Navíc díky zvýšenému 
podvozku a pohonu všech kol 
4Matic může vůz bez potíží vy-
razit také do terénu. Nové GLA 
je natolik univerzálním a praktic-
kým autem, že může být téměř 
vším, co si zákazník zamane. Po-
kud jej chcete využívat v terénu, 
Mercedes nabízí možnost pořídit 
si verzi Off-road s podvozkem 
zvýšeným o 30 mm, nebo lze 
naopak světlou výšku zmenšit 
o 15 mm v případě, že budete 
chtít GLA využívat převážně na 
běžných silnicích.

Svou všestrannost dokazu-
je vůz také dostupnými pohon-
nými jednotkami a rozsáhlou 
výbavou. Chcete mimořádně 
úsporného společníka? K dispo-
zici je GLA 180 d se vznětovým 
čtyřválcem, který je schopen 
jezdit mimo město s vynikající 
průměrnou spotřebou pouze 
3,6 l/100 km. Hledáte plno-
krevného sportovce? Zvolte 
Mercedes-AMG GLA 45 4 Matic 
s přeplňovaným zážehovým 
dvoulitrem, výkonem 381 koní 
a stálým pohonem všech kol, 
který po všech stránkách zlep-

HVĚZDNÉ NOVINKY 
ZE SVĚTA 
MERCEDES-BENZ

←  Mercedes-Benz E 
 kabriolet
←← Mercedes-Benz E kupé
→  Mercedes-Benz S
→→  Mercedes-Benz AMG GT 

napsal Miro Mihálik
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šuje ovladatelnost a zvyšuje 
bezpečnost auta.

Pokud máte rádi speciální 
edice, mohla by vás zajímat ver-
ze 45 AMG Yellow Night s exklu-
zivními designérskými prvky či 
zbrusu nové provedení WhiteArt 
Edition s vícepaprskovými leště-
nými koly AMG, manšestrovými 
koberečky, sportovními sedadly 
a dalšími výraznými detaily.

Prémiová limuzína v novém

Vrcholný sedan třídy S je sy-
nonymem maximálního luxusu, 
špičkových technologií, ohro-
mujících výkonů a bezprece-
dentních bezpečnostních prvků, 
které sebevědomě diktují trend 
ve vrcholném automobilovém 
segmentu.

Nejnovější provedení pré-
miové limuzíny se od před-
chůdce odlišuje modifikovanou 
maskou chladiče, upravenými 
nárazníky, přepracovanými 
předními světlomety Multibeam 
LED a dvoubarevnými koncový-
mi LED svítilnami připomínající-
mi svým vzhledem krystaly. Také 
s interiérem třídy S se pojí svítí-
cí diody, které dělají z jízdy ne-
zapomenutelný zážitek. Kabinu 
s novým tříramenným volantem 
a ještě lepšími materiály osvět-
luje až 300 úsporných LED, 
přičemž jas každé z nich je in-
dividuálně ovládán pomocí sys-
tému Comand Online. Nechybí 

ani ambientní osvětlení se 64 
barevnými odstíny; vyspělé asis-
tenční systémy usnadňují řidiči 
práci, a je toho mnohem více. 
Pokud vás zajímají další detaily 
o nejluxusnější limuzíně na svě-
tě, podívejte se na naši recenzi 
na straně 6.

Kupé k padesátce

Na letošní rok připadly oslavy 
50. výročí založení sportovní di-
vize AMG. Mercedes významné 
jubileum připomněl všem svým 
příznivcům, když představil nové 
kupé GT s přepracovanou mříž-
kou chladiče AMG Panamerica-
na. Ta nádherně ladí s dlouhou 

přední kapotou, širokými boky 
s atletickou zádí a elegantními 
koly ukrývajícími mimořádně 
odolný brzdový systém. Za pře-
pracovaným designem pocho-
pitelně nezaostává ani špičková 
technika přinášející opět vyšší 
výkony. 

Štíhlé a aerodynamicky 
optimalizované kupé, respek-
tive neméně atraktivní dvou-
dveřový roadster, je poháněno 
dvěma turbodmychadly přepl-
ňovaným V8 o objemu 4,0 li-
tru. V nejnovějším provedení 
vrcholného sportovního modelu 
je možné mít různé výkonové 
varianty, přičemž už základní 
AMG GT disponuje výkonem 
476 koní. Ještě dál jdou modely 

AMG GT S s maximálním výko-
nem 522 koní a AMG GT C dáva-
jící 557 koní. Na vrcholu nadále 
zůstává AMG GT R, které má 
585 koní a které ve spolupráci 
se sedmistupňovou dvouspojko-
vou převodovkou DCT zvládne 
uhánět maximální rychlostí až 
318 km/h.

Silniční jachta pro dva

Mercedes-Benz nechal na le-
tošním setkání v kalifornském 
Pebble Beach nahlédnout pod 
pokličku budoucnosti, když 
představil studii luxusního dvou-
místného kabrioletu Mercedes-
-Maybach 6.

Šestimetrový dvoudveřový 
koráb s krátkým předním pře-
visem, elegantní dlouhou zádí 
připomínající luxusní jachty, po-
stavený na 24“ kolech s centrál-
ními maticemi, je mistrovským 
technickým dílem poháněným 
výlučně elektromotory o celko-
vém výkonu 750 koní. Kapacita 
akumulátorů umístěných pod 
podlahou je dostatečně velká 
na to, aby vůz na jedno nabití 
ujel přes 500 kilometrů, přičemž 
s nabíječkou o výkonu 350 kW 
je možné už během pěti minut 
získat energii postačující k do-
jezdu 100 kilometrů.  

Vision Mercedes-Maybach 
6 Cabriolet dostal kromě vý-
razných vnějších linií neméně 
atraktivní interiér. Najdete 
v něm tu nejjemnější bílou 
kůži napa, růžové zlato či dře-
věnou podlahu kombinovanou 
s leštěným hliníkem. K dalším 
výrazným prvkům patří displej 
táhnoucí se po celé šířce pa-
lubní desky a přecházející až do 
dveří nebo přístrojový panel od-
kazující svými tvary na leteckou 
techniku.

↑  Mercedes-Maybach 6
←  Mercedes-Benz GLA
←← Mercedes-Benz  
 E All-Terrain
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TŘÍDA X 
NEDĚLÁ 

KOMPROMISY

Výjimečně robustní a odol-
ný, působivý i v nejtěžším 
terénu, patřičně komfortní, 
funkční a přitom pořád 
spolehlivě rozpoznatelný 
nový člen rodiny s trojcí-
pou hvězdou na přídi – to 
všechno je zbrusu nový 
Mercedes-Benz třídy X, 
postavený na mimořádně 
pevném ocelovém žebřino-
vém rámu.

Maximum bezpečí 
i komfortu

Protože navzdory velice široké 
škále schopností je třída X plno-
hodnotný Mercedes-Benz, může 
se zbrusu nový pick-up pochlubit 
typickým pohodlím a rozsáhlou 
luxusní výbavou. Nechybí au-
tomatická klimatizace Thermo-
tronic, multimediální rozhraní 
 Comand Online s nejmoderněj-
ším systémem konektivity Mer-
cedes me connect, ale také 
elektricky nastavitelná sedadla 
vybavená bederní opěrkou a vy-
hříváním. Parkování usnadňuje 
kromě jiného 360° panorama-

tická kamera, rozjezdy do kopce 
pak asistent, a můžete mít také 
bezklíčový přístup a startování.

Třída X nedělá kompromisy 
ani v oblasti bezpečnosti, při-
čemž při jízdě vás může podpo-

Silné diesely
i pohon všech kol

Mercedes-Benz třídy X pohání 
přeplňovaný vznětový čtyřválec 
o objemu 2,3 litru, který bude 
dostupný ve dvou výkonových 
variantách. Základní provedení 
X 220 d kombinované se šes-
tistupňovou, přímo řazenou 
převodovkou nabídne výkon 
163 koní a 403 Nm. Výkonnější 
verze s označením X 250 d pro-
dukuje 190 koní a 450 Nm. Tak-
to vybavená třída X je schopna 
akcelerovat z klidu na 100 km/h 
za 11,8 sekundy a dosahuje prů-
měrné spotřeby 7,9 l/100 km. 
Jestli jsou vám čtyři válce málo, 
můžete se těšit na polovinu roku 
2018, to se pod kapotu třídy X 
dostane šestiválcový diesel s vý-
konem 258 koní, který tak bude 
představovat vrchol segmentu 
terénních pick-upů.

Na výběr budou také dva 
systémy pohonu všech kol 4Ma-
tic. U čtyřválcových motorů je 
to manuálně přiřaditelný pohon 
předních kol s redukční převo-
dovkou, na přání i s uzávěrkou 
zadního diferenciálu, který si po-
radí i s tím nejtěžším terénem. 
Spolu se šestiválcem pak přijde 
permanentní pohon všech kol 
optimalizující jízdní vlastnosti při 
jízdě plnou rychlostí na silnici.

Nezalekne se ani 
práce v terénu

Díky své konstrukci a víceprv-
kovému zavěšení zadní tuhé 
nápravy může třída X táhnout 
přívěsy o hmotnosti až 3 500 kg 
a hravě na korbě uveze až 
1 100 kg. Zvládne na silnicích, 
ale především mimo ně přepra-
vit cokoli, co potřebujete, ať 
už jde o horská kola, řetězové 
pily, balíky sena, anebo jakýkoli 
jiný náklad. Mezi podběhy kol 
je ložná plocha dost široká na 
to, aby tam bylo možné naložit 
i europalety. A aby náklad zů-
stal na svém místě, jsou v boč-
ních stěnách o výšce 475 mm 
integrovány kotvicí body. Díky 
schůdku v zadním nárazníku se 
mnohem snáze dostanete na 
ložnou plochu.

Pokud aktivujete pohon 
všech kol 4Matic rozdělující 
výkon mezi přední a zadní ná-
pravu v poměru 40 : 60, terénní 
redukci násobící točivý moment 
motoru a uzávěrku diferenciálu 
zadní nápravy dodávanou na 
přání, zjistíte, že s velkorysou 
světlou výškou 200 mm, kterou 
lze za příplatek zvýšit o dalších 
20 mm, můžete o off-road dob-
rodružství nejen přemýšlet, ale 
přímo ho i zažít. Třída X totiž 
dokáže v závislosti na trakčních 
podmínkách zvládnout až sto-
procentní stoupání a zůstane 
stabilní do bočního náklonu až 
49,8°.

řit spousta elektronických systé-
mů. Patří k nim aktivní brzdový 
asistent se schopností automa-
ticky snižovat rychlost a asis-
tent jízdy v pruzích upozorňující 
na neúmyslné vybočení a třída X 
umí rovněž číst dopravní značky 
pomocí kamery na vnitřní straně 
čelního okna.

Tímto ovšem přehlídka ta-
lentu nového pick-upu nekončí. 
Zásluhou originálního příslušen-
ství Mercedes-Benz je možné 
z třídy X udělat neobyčejně va-
riabilní auto. K mání je uzamy-
katelný pevný kryt ložné plochy 
doplněný LED světlomety, který 
alternativně může nahradit ro-
letku vyrobenou z eloxovaných 
hliníkových profilů, anebo uži-
tečný hardtop lakovaný v bar-
vě karoserie, jenž významně 
rozšiřuje ložný prostor a chrání 
náklad před nepříznivými kli-
matickými podmínkami či prsty 
nenechavců. Zatmavená okna 
chrání náklad před horkem 
i zvědavými pohledy, přičemž 
ani tady nechybí LED osvětlení 
a uzamykání.

Samotný ložný prostor lze 
rozdělit pomocí posuvné pře-
pážky (vyrobené z odolného 
hliníku) na dvě samostatné, 
různě velké části. Zapomenout 
bychom neměli ani na střešní 
nosič a další příslušenství, jako 
jsou nosiče jízdních kol anebo 
střešní boxy.

Nový Mercedes-Benz třídy X 
je zkrátka auto, které můžete 
použít opravdu na cokoli – od 
tvrdého pracovního nasazení 
přes sportovní aktivity a užívání 
volného času až třeba po cestu 
do opery.

MERCEDES-BENZ 
TŘÍDY X – PRACANT 
V OBLEKU NA MÍRU

←  Třída X dokáže 
 zvládnout až stoprocent- 
 ní stoupání
←← Pohodlí a luxusní výbava
 je samozřejmostí

napsal Miro Mihálik
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AMG – tři písmena, která 
jsou synonymem výjimeč-
nosti a vysokých výkonů. 
Letos je to už 50 let, co 
AMG vzniklo a začalo dobý-
vat svět.

dový šestiválec s výkonem 280 
koní, a i když byl párován jen 
s automatem, uměl zrychlit na 
100 km/ za 6,7 sekundy a v roz-
letu ho utnul až omezovač na 
250 km/h. Tento model zazna-
menal velký úspěch, v letech 
1993 až 1996 se jej prodalo 
přes 5 400 exemplářů.

Neméně důležitým vozem 
z historie AMG je roadster 
SL 73 AMG, který byl poháněn 
V12 o objemu 7,3 litru a dispo-
noval výkonem 525 koní! Bylo 
vyrobeno pouze 85 vozů. Je 
zajímavé, že právě tento mo-
tor M120 E 73 AMG si Horacio 
Pagani vybral jako pohonnou 
jednotku svého legendárního 
supersportu Pagani Zonda.

Nejnovějším počinem AMG 
je ultimativní supersport Pro-
ject ONE, který přináší tech-
niku současných monopostů 
F1 na běžné silnice. K pohonu 
je tak použit přeplňovaný zá-
žehový V6 o objemu 1,6 litru 
v kombinaci s celkem třemi 
elektromotory. Celkový výkon 
přesahuje 1 000 koní a pro Pro-
ject ONE není problém akcele-
rovat z klidu na 200 km/h za 
pouhých 6 sekund! Maximální 
rychlost přesahuje 350 km/h, 
přičemž ji ještě výrazně ome-
zuje aerodynamika generující 
značný přítlak. Jednou z vel-
kých technických vychytávek 
je elektromotorem poháněné 
turbodmychadlo, které se bě-
hem okamžiku umí roztočit na  
100 000 min-1. Na druhé straně 
ovšem Project ONE umí jezdit 
čistě na elektřinu a v elektric-
kém režimu ujede až 25 kilome-
trů. Cena tohoto výjimečného 
vozu se pohybuje okolo 70 mi-
lionů korun.

AMG se v České 
republice daří

U českých zákazníků je AMG 
velice oblíbené. Ať už jde 
o designové AMG linie nebo 

plnohodnotné modely AMG, 
které s sebou přinášejí jistou 
výjimečnost a společenský sta-
tus. V S. & W. Automobily jsme 
měli jako jediný dealer v České 
republice tu čest prodat jeden 
exemplář výjimečného hyper-
sportu Mercedes-AMG Project 
ONE. Stejně tak se jeden zá-
kazník stal šťastným majitelem 
noblesního kabrioletu Mercedes-
-Maybach S 650 Cabriolet pohá-
něného V12 o výkonu 630 koní, 
který vznikl jen v přísně omeze-
né sérii čítající 300 kusů. A v ne-
poslední řadě se prostřednictvím 
našeho dealerství na českém 
trhu objevily hned tři exempláře 
excentrického Mercedes-May-
bachu G 650 Landaulet, jehož 
bylo vyrobeno pouhých 99 kusů. 
Úspěchy a zkušenosti AMG na 
závodních tratích – v současnos-
ti s modely AMG GT3, AMG GT4 
a AMG C  3 DTM – jsou přenáše-
ny do sériových vozů, které tak 
svým majitelům přinášejí radost 
a nefalšovanou závodní DNA i při 
každo denní cestě do práce. 

autu nedával nikdo příliš nadě-
jí na úspěch, jenže ono dojelo 
v závodě druhé a vyhrálo ve své 
třídě! AMG šokovalo celý svět 
motorsportu a doslova přes noc 
se stalo značkou, o níž všichni 
věděli. Nakonec úspěchy na zá-
vodních tratích byly a jsou pro 
AMG skvělou reklamou. Bylo to 
AMG, které přivedlo Mercedes 
s továrním týmem do DTM ve 
druhé polovině 80. let s mo-
delem 190 E 2.3-16 a později 
 2.5-16. Tým HWA (zkratka pro 
Hans Werner Aufrecht) se od 
té doby stará o závodní aktivi-
ty Mercedesu v závodech GT 
a cestovních vozů. V součas-
nosti pod něj spadá všech šest 
vozů Mercedesu v DTM.

V roce 1990 podepsalo 
AMG s Mercedesem dohodu, 
která dovolila AMG vstoupit na 
světové trhy. Další úmluva o tři 
roky později otevřela AMG ces-
tu do showroomů Mercedesu 
a ke společnému vývoji. Začát-
kem roku 1999 Mercedes koupil 
51 % AMG a o šest let později 
odkoupil i zbývající procenta. 
AMG se tak stalo součástí kon-
cernu Daimler AG, který pokra-
čuje v tradici nastolené pány 
Aufrechtem a Melcherem. 

Významná auta své doby

Úspěchy na závodních tratích 
šly ruku v ruce s úpravami běž-
ných mercedesů, z nichž někte-
ré vozy byly doslova ikonami 
své éry. Říká vám něco Ham-
mer? To je projekt z roku 1986, 
jehož základem byl Mercedes 
třídy E. Dostal rozšířené blat-
níky, a především velký atmo-
sférický motor V8 pod kapotu, 
který z objemu 5,6 litru dával 
360 koní a dokázal relativně 
normálně vypadající sedan roz-
jet až na 290 km/h.

V první polovině 90. let při-
šel další výrazný vůz se znaky 
AMG – C 36 AMG. Do vozu první 
generace třídy C byl usazen řa-

Příběh se začíná psát u firmy 
Daimler-Benz, kde pracova-
li zakladatelé AMG na vývoji 
závodního motoru pro model 
300 SE. Protože ale Mercedes 
kolbiště závodních tratí opustil, 
netrvalo dlouho a oba z auto-
mobilky odešli. Tito velcí nad-
šenci do motorsportu začali 
v garáži upravovat mercedesy 
a zvyšovat výkon jejich motorů. 
Těmito vášnivými fanoušky byli 
vizionář Hans Werner Aufrecht 
a technický génius Erhard Mel-
cher, kteří společně v roce 1967 
založili společnost AMG Moto-
renbau und Entwicklungsgesell-
schaft GmbH, kde A a M jsou 
počáteční písmena obou pánů 
a G připomíná Grossaspach, 
kde se Hans Werner Aufrecht 
narodil a kde také vznikla první 
dílna AMG.

Úspěch ve 
Spa-Francorchamps

Výjimečným autem, které AMG 
proslavilo, byla legendární Rote 
Sau neboli Rudá svině. Tuto 
přezdívku si vysloužil Merce-
des 300 SEL 6.8, který AMG 
upravilo pro čtyřiadvacetihodi-
novku ve Spa-Francorchamps. 
Před startem velkému těžkému 

PŮLSTOLETÍ 
VE JMÉNU 
VÝKONU

napsal Petr Horák

Vůz Mercedes-AMG 
můžete mít hned

Skvělou zprávou pro naše zákazníky je možnost pořídit 
si vybrané modely AMG na operativní leasing. Díky němu 
jsou naše nejvýkonnější vozy zase dostupnější. Stačí si 
jen vybrat model a okamžitě můžete vyrazit na cesty. 
U operativního leasingu hradíte jen akontaci ve výši 
od 5 % z ceníkové ceny vozu, a pak už jen fixní měsíční 
splátku. Oproti finančnímu leasingu je rozdíl v tom, že 
ve chvíli, kdy auto splatíte, nestáváte se jeho majitelem. 
Tím je stále leasingová společnost. Přenecháváte jí tedy 
nepříjemnou část spojenou s následným prodejem vozu. 
Výši měsíční splátky ovlivňuje doba nájmu, počet najetých 
kilometrů a volba pneuservisu (odpadne vám i starost 
o sezonní přezouvání). Mnoho zákazníků jistě ocení i to, 
že v základním balíčku operativního leasingu je zahrnuto 
povinné ručení, havarijní pojištění a servis. Platí tedy, že 
„prostě jen jezdíte“.
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TŘÍDA S TĚŽÍ 
Z  ELEGANTNÍCH 

DETAILŮ

Je jen málo aut, které 
vám nabídnou tak poho-
dový jízdní zážitek jako 
 Mercedes-Benz třídy S. 
Lepší snad už může být 
jen to, když sedíte vzadu 
a máte osobního řidiče. 
Ne náhodou bylo „esko“ 
zvoleno luxusním autem 
roku 2016.

Vláda designu
a technologií

Karoserie třídy S těží z elegant-
ních detailů a své nemalé rozmě-
ry dokáže šikovně maskovat linií 
střechy a linkami zaříznutými do 
podběhů vozu. Rozměrná maska 
chladiče s nezbytnou trojcípou 
hvězdou, full LED hlavní svět-
lomety a decentní použití chro-
movaných prvků přidávají dávku 
noblesy. U verzí AMG hrají prim 

20“ kola a sportovněji ražené 
doplňky.

Interiér Mercedesu vyvolává 
ještě větší úžas – je nádherně 
zpracovaný, maximálně kom-
fortní a přesně takový, jaký če-
káte. Přístrojový štít a centrální 
část středové konzole tvoří pár 
spojených displejů s vysokým 
rozlišením a úhlopříčkami 12,3“, 
které zobrazují prakticky vše, co 
potřebujete – mapu navigace, 
obsluhu multimédií a konektivi-

činnou převodovkou zajišťuje 
zrychlení z klidu na 100 km/h za 
6 sekund.

Další variantou je S 450 e, 
kombinující elektromotor se šes-
tiválcovým zážehovým motorem. 
Výsledkem je překvapivá jízdní 
dynamika a minimální provozní 
náklady. Elektromotor má za 
úkol především vypomáhat spa-
lovacímu motoru, a nikoli zajišťo-
vat velký dojezd v čistě elektric-
kém režimu. Jestli chcete delší 
dojezd čistě na elektřinu, sáh-
něte po plug-in hybridu S 560 e, 
který na elektřinu ujede přes 
50 kilometrů a elektromotor je 
párován s řadový šestiválcem 
přeplňovaným dvěma turbodmy-
chadly a jeho jízdní výkony jsou 
takřka stejně dobré jako u verze 
S 560 s V8.

Pokud chcete limuzínu s pa-
rametry supersportu, pak sáhně-
te po AMG S 63 4Matic+ s V8 
Biturbo, které zvládne sprint na 
100 km/h za 3,5 sekundy, nebo 
po AMG S 65 s V12 Biturbo.

Mercedes-Benz třídy S je už 
čty řicet let synonymem luxusu 
a nejmodernějších technologií. 
A důkazem je i poslední, šestá 
generace. Je k mání s klasickým 
a prodlouženým rozvorem a pro 
ty, kdo si potrpí na sportovní jíz-
du i u limuzíny, jsou připraveny 
verze AMG S 63 a AMG S 65.

Skvělý zážitek 
pro řidiče i pasažéry

Navzdory zaměření na luxus 
a vytříbenost je třída S stále jed-
nou z nejlepších limuzín, která 
umí řidiče zapojit do hry. Hluk od 
vzduchu proudícího kolem vozu 
nebo odvalujících se pneumatik 
uvnitř neuslyšíte a standardně 
dodávané pneumatické odpruže-
ní přináší i na 20“ kolech báječně 
tlumenou jízdu. Pokud ale máte 
radši trochu ostřejší svezení, 
doporučuji připlatit si za systém 
Magic Body Control, který „čte“ 
silnici před autem a podle toho 
přizpůsobuje nastavení pod-
vozku. Zajištění komfortu není 
na úkor agility. Řízení je rychlé 
a pěkně vyvážené a pneumati-
ky mají spoustu přilnavosti. Při 
volbě jízdního režimu Sport pak 
standardně dodávané adaptivní 
tlumiče ztuhnou a omezí naklá-
nění karoserie v zatáčkách.

Pohodlí je ale i tak pro velký 
Mercedes vším – nerovnosti sil-
nice dokonale žehlí, interiér oplý-
vá prostorem, dopřát si můžete 
parádní masáž od masážních 
sedadel a skvělý multimediál-
ní systém s možností připojení 
k internetu zaručí, že vám na 
cestách nebude nic chybět.

Široká nabídka motorů

Ať už si vyberete jakýkoli motor, 
budete mít vždy dost výkonu pro 
bezpečné předjíždění. Zřejmě 
nejoblíbenější bude u českých 
zákazníků šestiválcový diesel 
ve verzi S 350 d, a to díky su-
perklidnému běhu a vynikající-
mu odhlučnění, které kombinuje 
s výbornou pružností a nízkou 
spotřebou. I když třída S 350 d 
váží 1 970 kg, silný motor páro-
vaný s devítistupňovou samo-

ty, pochopitelně také rychloměr, 
otáčkoměr, palubní počítač, 
a pokud si připlatíte, tak i obraz 
z nočního vidění.

Báječně vypadají kulovité 
výdechy ventilace, precizní spí-
nače a intuitivní ovladač sys-
tému Comand, vše z kovu. Jak 
se dá očekávat, zpracování je 
úžasné a materiály prvotřídní. 
Upřímně, i když Rolls-Royce 
nebo Bentley asi umějí nabíd-
nout výjimečnější pocit, v reálu 

MERCEDES-BENZ TŘÍDY S: 
ŠESTÁ GENERACE LUXUSU

napsal Petr Horák



7Recenze

nejsou o nic komfortnější než 
třída S.

Co je nového?

Rozepisovat se o veškerých vy-
moženostech třídy S by možná 
vydalo na celý magazín, zaměř-
me se tedy na to nejdůležitější. 
V modernizovaném „esku“ už 
nenajdete čtyřválec, kterým zá-
kazníci v takovém autě pohrdali 
a kupovaly si ho snad jen hotely. 
Ke slovu se naopak dostaly nové 
řadové šestiválce. U šestiválco-
vých verzí S 450 a S 500 najdete 
elektrické dmychadlo, které po-
máhá eliminovat prodlevy velké-
ho turbodmychadla. Mercedes je 
přitom první automobilkou, která 
elektrické turbodmychadlo u zá-
žehového motoru používá. Nechy-
bí funkce naklánění do zatáček, 
což pomáhá potlačovat boční 
přetížení v rychle projížděných 
zatáčkách. Funguje do rychlosti 
180 km/h a auto je schopné do-
sáhnout náklonu až 2,65 stupně. 

Vylepšená třída S se může 
pochlubit rovněž vylepšenými 
světlomety, které v provedení 
s lasery nabízejí maximální po-
volený dosvit 650 metrů a dispo-
nují i celou řadou jiných funkcí, 
včetně těch, jež potěší hračičky, 
kteří si potrpí na různé efekty. 
Z interiéru bych vypíchl nové 
volanty s malými touchpady 
namísto ovladačů (známe z tří-
dy E) nebo Energizing Comfort 
Control, což je systém zahrnu-
jící ambientní osvětlení, ionizaci 
vzduchu, parfémování vzduchu 
a náladovou hudbu – to vše lze 
měnit v sedmi různých režimech, 
které lze zčásti i upravovat. 

Ceny modernizovaného 
Mercedesu třídy S začínají na 
2 340 140 Kč za verzi S 350 d; 
na opačné straně spektra je 
AMG S 65 L se základní cenou 
6 399 690 Kč. Mercedes-May-
bach je dostupný v osmiválcových 
verzích S 560 (3 725 590 Kč) 
a S 560 4Matic (3 832 070 Kč) 
nebo ve verzi s dvanáctiválcem 
S 650 za 5 307 060 Kč.

Jak málo stačí 
k obrovskému skoku

Napjaté očekávání spojené 
s novou podobou třídy S bylo 
samozřejmě patrné i v našich 
dealerstvích. O svůj dojem 
z novinky s trojcípou hvězdou 
na kapotě se s námi podělil 
Miroslav Sýkora, prodejce 
nových vozů z centrály naší 
společnosti v Jenišově.

Jaká byla vaše osobní oče-
kávání od faceliftu třídy S?
U „eska“ nelze očekávat 
radikální proměny. Auto je 
specifické tím, jaké je, je pro 
specifickou klientelu. Změny 
proto musí být prováděny 
decentně, aby se nedotkly 
stávajících klientů, současně 
ale musí přinést něco nového. 
Upřímně, tohle Mercedesu 
vůbec nezávidím. Třída S je 
sama o sobě třídou, které 
ostatní automobilky koukají 
na záda. Trochu jsem se bál 
a pak byl velmi příjemně 
překvapený. AMG design 
autu hodně prospěl, omládlo 
s ním, a implementace nových 
technologií pozvedla vůz na 
vyšší úroveň.

Vzpomenete si na první 
emoci, když auto přijelo?
Proběhlo mi hlavou, jak málo 
stačí k tomu, aby se auto tak 
výrazným způsobem posunulo 

dál. U tohoto modelu sku-
tečně nemůžeme očekávat 
„wow“ efekt, je to evoluce. 
Ale nadmíru vydařená.

Přesto Mercedes přinesl 
zásadní změny. Ať už jde 
o nový řadový šestiválec, 
pokročilý systém auto-
nomního řízení, Energizing 
Comfort Control… Co vás 
z novinek oslovilo nejvíce?
ECC je z pohledu řidiče hod-
ně hezká záležitost. Příjemné 
cestování pocítí posádka 
nejenom za dne, ale i v noci – 
ambientní podsvícení, 
airbalance a masáže k tomu. 
Záleží jen na vás, který 
program zvolíte. Například 
program Teplo, při kterém 
vás obklopuje příjemné 
teplo z vyhřívaných sedadel 
a panelů se žlutooranžovým 
světlem. Dále nově uvedené 
vznětové motory jsou nyní 
řadové a z pohledu zvuku se 
posunuly k vyšším modelo-
vým řadám s osmiválci. Jinak 
je třeba říci, že u třídy S lze 
těžko vypíchnout jednu skvě-
lou věc. Tohle auto je prostě 
dokonalé jako celek.

Určitě jste v autě brzy 
seděl. Jaké pocity jste si 
odnesl?
Nejlepší místo je vpravo 
vzadu. (smích) Zapnutý info-
tainment, sklopená sedačka… 
To je něco neskutečného. Ale 
i pro řidiče je tento vůz samo-
zřejmě neuvěřitelný zážitek.

Jaké očekáváte u nové třídy 
S prodeje?
Doufám, že se v prodejích 
udrží na předních příčkách, 
tak jako tomu bylo dosud. Jak 
jsem říkal, není na trhu vůz, 
který by se třídě S přibližoval. 
Třída S je zkrátka kategorie 
sama pro sebe.



8 Představujeme

Je to skoro k neuvěření, ale 
první zákazníky jsme v kar-
lovarském showroomu  
S. & W. Automobily přivítali 
před 21 lety. Už od začátku 
jsme se snažili poskytovat 
maximální komfort a nad-
standardní služby, které 
jsou synonymem pro znač-
ku Mercedes-Benz. Vedle 
karlovarského showroomu 
jsme vybudovali také po-
bočku S. & W. Automobily 
v Ústí nad Labem, která je 
také moderním prodejním 
a servisním střediskem. 

S. & W. Automobily v Ústí nad 
Labem inicioval jeden z karlo-
varských prodejců aut, který 
do Ústí jezdíval za svými rodi-
či. A tak jsme už v roce 1996 
otevřeli ústeckou pobočku 
S. & W.  Automobily, která síd-
lila v jediné kanceláři v centru 
města. Seděl v ní tehdy pou-
ze jeden prodejce a recepční, 
o rok později přibyl ještě dispo-
nent a také náš první prodejce 
nákladních automobilů. 

Během své existence se 
však pobočka proměnila z malé 
kanceláře v moderní prodejní 
a servisní komplex, který nabízí 

S. & W. Automobily – Daimlero-
va 202 – tak doslova a do písme-
ne ctí svůj název. 

Tím ale rozhodně všechny 
inovace a modernizace nekon-
čí. Do budoucna plánujeme re-
konstrukci vnitřních prostorů, 
které se opět ponesou v duchu 
nejnovějších standardů značky 
Mercedes-Benz.
 

Pobočka v Ústí nad Labem

Naše působení se však nesou-
střeďuje pouze na Karlovar-
sko. Nápad na zřízení pobočky 

V loňském roce prošel náš 
karlovarský showroom citlivou 
proměnou. Cílem bylo ještě 
více zviditelnit prestižní značku 
Mercedes-Benz. Hlavní změnou, 
která je pro zákazníky nejvíc pa-
trná, jsou nové korporátní prvky 
Mercedes-Benz ve vnějších pro-
storech showroomu, jež kladou 
důraz na styl, design a praktič-
nost. Dominantním a bezesporu 
nepřehlédnutelným prvkem je 
7,5 metru vysoká černá plocha, 
tzv. Wall Star Element, s velkou 
bílou hvězdou na čele budovy, 
spolu s podsvětlenými nápisy 
Mercedes-Benz a S. & W. Auto-
mobily. Celkově jsme kladli větší 
důraz na „hvězdu“ Mercedes-
-Benz, která na tmavém pozadí 
doslova září. Ovšem nesmíme 
zapomenout ani na nový šesti-
metrový černý pylon s hvězdou 
Mercedes-Benz, který je výraz-
ným prvkem na příjezdové cestě 
naproti vchodu do showroomu. 
Původní modrý, který byli zá-
kazníci zvyklí vídat při vjezdu 
do areálu, nahradil šedivý, na 
němž jsou navíc navigační prvky 
pro snadnou orientaci v areá-
lu. Symbolická adresa centrály  

JSME S VÁMI 
UŽ 21 LET!

napsala Vlasta Holéciová

ty nejlepší služby podle standar-
dů značky. 

Stejně jako v Jenišově tak 
i v Ústí nad Labem si zakládáme 
na vstřícném a profesionálním 
přístupu k zákazníkům. 

Prodáváme nové osobní, 
užitkové i nákladní automobily. 
Dále realizujeme diagnostiku 
vozidel, úpravu geometrie říze-
ní i seřizování světel, přípravu 
na STK a ME, a to včetně jejich 
zprostředkování. Díky velkory-
sým prostorům provádíme celé 
spektrum pneu služeb včetně 
uskladnění kol i s ráfky. Samo-
zřejmostí je možnost zakoupení 
náhradních dílů, doplňků a vy-
bavení značky Mercedes-Benz. 
Mezi naše standardní služby pa-
tří servisní prohlídky osobních, 
užitkových i nákladních vozidel, 
jejich pravidelná údržba, záruč-

ní a pozáruční opravy a servis 
i údržba klimatizací. V Ústí 
nad Labem rovněž opravujeme 
havarovaná vozidla, zajistíme 
likvidaci pojistné události s po-
jišťovnami. Součástí našich ser-
visních služeb je i kompletní dia-
gnostika a měření geometrie na 
nejmodernějších diagnostických 
zařízeních. 

V rámci služby Servis24h 
poskytujeme rovněž asistenci 
při odtahu nepojízdných vozidel 
či servisních úkonů přímo na 
silnici.

Už od začátku jsme si vě-
domi, že Mercedes-Benz byl, je 
a vždy bude synonymem tradice, 
kvality a mimořádné technické 
úrovně. Hvězda ve znaku zkrátka 
v mnohém zavazuje a my jsme 
připraveni svým závazkům hrdě 
dostát! 



Ing. Jana Štefánková
tel.: +420 603 954 433

stefankova@bling-bling.cz

PRODEJ LUXUSNÍCH VIL  
DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

www.bling-bling.cz VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR A SR

Mauritius

VILLAS VALRICHE MAURITIUS
Součástí resortu je 18-ti jamkové golfové 
hřiště Heritage Golf Club. V těsném 
sousedství se nachází přírodní rezervace 

Frédérica.
 
Luxusní bydlení obklopené nádherným
výhledem na Indický oceán, 18-ti jamkové 
golfové hřiště a neuvěřitelně krásnou 

krajinu ostrova Mauricius.
 

• Široký výběr různých velikostí a typů 

vil, velkorysé pozemky

• Celoživotní rezidence na ostrově 

Mauricius

• Parková úprava tropických zahrad  

s úchvatnými bazény

• Písečné pláže, vodní sporty

• Fitness, tenisové kurty, Spa

• Výběr restaurací a barů

• Rybaření

M A U R I T I U S

Port Louis

International
   Airport

9Inzerce
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Automobil většinou vnímá-
me jako objekt, který se 
nám buď líbí, nebo nelíbí. 
Jeho kvality však utváří 
i použitá technika. Merce-
des patří k průkopníkům 
v používání nejrůznějších 
bezpečnostních, komfort-
ních, asistenčních a dalších 
systémů. Nabízíme vám 
přehled těch nejzajímavěj-
ších z poslední doby.

manentně poháněné zadní ná-
pravě připojuje přední kola. Roz-
dělení točivého momentu mezi 
přední a zadní nápravu je plně 
variabilní a je řízeno v závislosti 
na aktuálních podmínkách a po-
žadavcích řidiče tak, aby zajisti-
lo optimální trakci na jakémkoli 
povrchu (tedy na suché, mokré 
či zledovatělé vozovce). Umí 
 ovšem také ze špičkového seda-
nu s pohonem všech kol udělat 
čistokrevnou zadokolku, stačí, 
když řidič aktivuje režim Race, 
vypne ESC a zvolí manuální řa-

zení. Takzvaný driftovací mód 
pak zůstane v činnosti, dokud 
jej řidič opět nevypne. 

Devítistupňová 
sportovní převodovka 
AMG Speedshift MCT

Nová devítistupňová samočinná 
převodovka představená pod 
označením AMG Speedshift MCT 
dostala hardware i software spe-
ciálně vyvinutý pro nejvýkonnější 
sportovní modely.

přední sedadla se posunou do 
„vhodnější“ pozice a boční okna 
se automaticky zavřou.

Dalším prvkem ochrany 
cestujících je funkce systému 
 Pre-Safe, která pracuje v rozmezí 
od 7 do 200 km/h. Pokud vůz roz-
pozná riziko kolize a řidič včas ne-
zabrzdí, palubní přístroje ho varují 
vizuálním a zvukovým signálem. 
Pokud ani poté nereaguje, auto 
samo přibližně 1,6 sekundy před 
vypočítaným nárazem autonom-
ně a s částečnou intenzitou akti-
vuje brzdy. Jakmile systém zjistí, 
že je situace vysoce kritická a ři-
dič stále nereaguje, 0,6 sekundy 
před nárazem automaticky spus-
tí plné brzdění.

Sériově dodávaný systém 
ochrany cestujících Pre-Safe 
lze nyní ve spojení s nadstan-
dardním balíčkem Driving Assis-
tance Plus doplnit systémem 
Pre-Safe Plus. Ten umí navíc de-
tekovat i objekty nacházející se 
za vozidlem, a díky tomu dokáže 
aktivovat preventivní ochranné 
systémy pro případ hrozícího 
zadního nárazu.

Variabilní pohon všech 
kol AMG Performance 
4Matic+

Pohon všech kol s tradičním 
označením 4Matic patří k Merce-
desu stejně neodmyslitelně jako 
trojcípá hvězda na přídi, nově se 
však objevil přídomek „+“.

4Matic+ je nejmoderněj-
ší verzí inteligentního pohonu 
všech kol s elektromechanicky 
ovládanou spojkou, která k per-

Pre-Safe a Pre-Safe Plus

Preventivní systém ochrany po-
sádky Pre-Safe dokáže rozpo-
znat kritické situace a v případě 
blížící se nehody včas aktivovat 
bezpečnostní prvky, které mo-
hou snížit riziko zranění.

Tyto systémy neustále moni-
torují snímaná data a v reálném 
čase identifikují situace, jako je 
přetáčivost či nedotáčivost au-
ta, respektive nouzové brzdění. 
Pokud vyhodnotí, že se jedná 
o typické znaky kritické situa-
ce, dokážou reagovat ve zlom-
ku sekundy. Aktivují elektronic-
ké předpínače bezpečnostních 
pásů, elektricky nastavitelná 

Novou převodovku najdete 
kupříkladu v Mercedesu-AMG 
S 63 4Matic+ anebo E 63 S 4Ma-
tic+. Základem je standardní 
devítistupňová samočinná pře-
vodovka, která ale postrádá kla-
sický hydrodynamický měnič. 
Místo něj je použita lehčí a na 
plyn rychleji reagující vícelamelo-
vá spojka uložená v olejové lázni. 
Tato konstrukce ve spojení se sa-
mostatně navrženým ovládáním 
zajišťuje extrémně krátké časy 
při změnách jednotlivých převo-
dových stupňů, dovoluje rychlé 

CO ZŮSTÁVÁ 
OČÍM 
UKRYTO

napsal Miro Mihálik
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Právě jste našli nový domov! Nejnovější 
bungalov Luminoso od Haas Fertigbau splňuje 
vše, co od rodinného domu chcete. Jeho 
srdcem je velký, světlý obývací pokoj spojený 
s kuchyní, nabídne vám i samostatnou ložnici 
a další dva pokoje s přístupem na zahradu. 
A navíc, stejně výhodný jako cena je i jeho 
provoz. 

Více informací o novém bungalovu 
Luminoso najdete na našem webu 
www.Haas-Fertigbau.cz

PŘIPRAVILI 
JSME PRO VÁS 
ENERGETICKY 
ÚSPORNÝ A VELMI 
PRAKTICKÝ 
BUNGALOV 
ZA SKVĚLOU CENU 
2 499 000 KČ 
VČETNĚ DPH

podřazování o několik „kvaltů“ 
najednou a nechybí ani efektní 
meziplyny umocňující sportovní 
zážitek.

Digitální LED světlomety 

Budoucnost světelné techniky 
patří podle Mercedesu špičkové 
technologii představené v podo-
bě konceptu nazvaného Digital 
Light.

Takzvaná digitální světla 
využívají v každém reflektoru 
čtyři LED zdroje, přičemž každý 
z nich je vybaven 1 024 indivi-  
duálně řízenými světelnými body. 
Výsledkem je 8 192 samostatně 
stavitelných zářících pixelů. Sys-
tém využívá více než milion mik-
rozrcadel umístěných v každém 
světlometu, takže celkově je to 
přes dva miliony mikrozrcátek. 
Řídicí jednotka ve spolupráci 
s kamerami a radarem neustále 
kontroluje a vyhodnocuje situaci 
v prostoru před vozidlem, dete-
kuje další účastníky silničního 
provozu a výsledkem jsou přesně 
zaměřené světelné paprsky do-
volující optimálně vidět na silnici, 
aniž by auto zároveň oslnilo řidiče 
v protijedoucích autech, cyklisty 
či chodce. 

Celý systém je natolik vý-
konný a sofistikovaný, že umí 
na silnici promítat kupříkladu 
dopravní značky, směrové šip-
ky, různá varování, vodicí linie 
či další symboly, které lze využít 
při komunikaci s jinými účastní-
ky provozu.
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KDYŽ SE 
CHCE, 

VŠECHNO 
JDE

Kvůli vrozené vadě, 
která negativně ovlivnila 
vývoj dolních končetin, 
překonává už od malička 
větší překážky než většina 
jejích vrstevníků. Na prahu 
dospělosti může Vendula 
Dušková směle říct, že svůj 
boj s handicapem vyhrává. 
Od letošního roku i s naší 
pomocí.

ce a v dubnu jsem měla auto. 
V průběhu dalších měsíců se 
ještě dořešily smlouvy s dalšími 
podporovateli a potisk auta. Nyní 
je již vše hotovo a já se mohu 
sama dopravovat do školy a na 
tréninky.

Je náročné ovládat vůz 
s úpravou na ruční řízení?
Řízení vozidla s úpravou na ruč-
ní řízení náročné není a není 
k tomu potřeba žádný speciální 
kurz. Auto lze řídit i normál-
ně, ale i můj bratr, který auto 

také někdy využívá, občas jez-
dí na ruční řízení. Je super, že 
se mohu sama pohybovat po 
městě. 

Jak jste spokojená s naším 
servisem? 
Se servisem jsem naprosto 
spokojená. Vždy, když je něco 
potřeba, mohu zajet do S. & W. 
a dostane se mi pomoci. Někdy 
stačí jen zavolat. (usmívá se) 

Když jste mluvila o dobíjení 
energie − mezi vaše koníčky 
patří háčkování 3D objektů. 
Nezkusila jste kopii svého 
Mercedesu?
Háčkování mám ráda, je to 
skvělý relax. Ráda dělám různá 
zvířátka či vánoční ozdoby, ale 
jak jsem se již zmínila, času moc 
není. Nyní jsem ráda, že stihnu 
uháčkovat „povinné“ dárky pro 
rodinu nebo kamarády. Merce-
des ještě nemám tak dlouho, 
takže jsem se k uháčkování auta 
ještě nedostala. Popravdě mě to 
ani nenapadlo, tak děkuji za ná-
pad! (smích) 

Je těžké skloubit školu a tak 
náročný trénink?
Jsem v posledním ročníku Prv-
ního českého gymnázia v Karlo-
vých Varech a zvládat vše není 
lehké. Nedělám v podstatě nic 
jiného než věci do školy a tréno-
vání. Zvláště teď před podzimním 
vrcholem sezony stál každý den 
mnoho sil. Ale když se chce, 
všechno jde. Jen si člověk musí 
najít čas i na dobití energie.

Jak vznikla spolupráce  
s S. & W. Automobily?
Na vyhlášení nejúspěšnějších 
sportovců roku 2015 za mnou 
přišel pan Žaludko a nabídl mi 
podporu. V té době jsme už měli 
finanční prostředky na pokrytí 
celého roku, tak jsme se domlu-
vili na spolupráci v následujícím 
roce. Vzhledem k tomu, že jsem 
měla v plánu koupi auta, se spo-
lupráce velmi hodila.  

Jakou formou podpora 
probíhá?
Během letošní zimy a jara jsme 
se dohodli na formě spoluprá-

Jako čerstvě plnoletá jste 
loni startovala na paralympij-
ských hrách v Riu de Janeiro 
a dvěma osmými místy jste 
způsobila v české výpravě 
senzaci. Jak na Brazílii vzpo-
mínáte?
Je to už víc než rok a pořád jsem 
ještě úspěch nevstřebala. A ani 
nevím, jestli ho někdy vstřebám. 
Plavat v osmnácti na akci tako-
vých rozměrů, jako je paralym-
piáda, je skvělé. Vše tam bylo 
monstrózní. Od vesnice přes 
bazény a počet dobrovolníků až 
po skvělé fanoušky. Myslím, že 
jsem Rio dobře zvládla i po psy-
chické stránce, což bylo velmi 
důležité. Do psychické pohody 
mě vedle skvělého trenéra do-
stal i bratr, který za mnou na 
týden přiletěl.

Spřádáte už plány na para-
lympijské Tokio 2020? 
Nad Tokiem ještě moc nepře-
mýšlím, žiju přítomností. Co 
bude za dva a půl roku, nikdo 
neví. Spíš se soustředím na pod-
zimní Mistrovství světa v Mexiku 
a na školu, kde mě čeká matu-
rita. 

Dá se příprava elitních han-
dicapovaných plavců srovnat 
s tréninkem „zdravých“ plav-
ců? Kolik hodin stráví týdně 
ve vodě?
Příprava na tak vysoké úrovni už 
se částečně srovnávat dá. Sama 
trénuji i se zdravými sportov-
ci. Doba a náročnost tréninků 
se v průběhu sezony velmi liší. 
Většinu roku trénuji 5−6× týdně 
po hodině a půl v bazénu a 2× 
v posilovně. Během běžného tré-
ninku naplavu 3−3,5 km. V době 
soustředění není problém napla-
vat i 10 kilometrů denně.   

RIO SE 
VRYLO 
POD KŮŽI, 
NA TOKIO 
ZATÍM 
NEMYSLÍM. 
NEJDŘÍV 
MATURITA

napsal Pavel Novotný

S ohledem na handicap − 
syndrom fixované míchy, 
paraparéza dolních 
končetin − plavala v rámci 
rehabilitace od dvou let, 
od šesti se bazénu věnuje 
intenzivně. Od roku 2014 
je pravidelně nominována 
na reprezentační akce, 
v roce 2015 poprvé splnila 
limity a prosadila se do no-
minace na MS dospělých. 
V roce 2016 se zúčastnila 
paralympiády v Riu, kde si 
na tratích 400 metrů volný 
způsob a 100 metrů prsa 
zajistila postup do finále, 
v nichž obsadila dvakrát 
osmé místo.

Vendula 
Dušková



ï Ambice Tradice Transparentnost
• Zlato, diamanty, drahé kovy, luxusní šperky
• Naše komodity prinášejí jistotu a klidný spánek
• Žádné poplatky, žádné normy, rychlá likvidita
• Unikátní obchodní príležitost pro každého
• Klient vždy na prvním míste
ï Chráníme Vaše finance

M A K L É Ř  S  K O M O D I T O U

www.att-investments.eu
Info linka: +420 776 834 788
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14 Zajímavost

Je určitě jedním z nejvíce 
fascinujících modelů 
značky Mercedes-Benz 
v celé historii. Existuje už 
skoro čtyřicet let, a ačkoliv 
se v průběhu času různě 
vyvíjel, zachoval si drsný 
charakter i nezaměnitelnou 
tvář. Jak si vůbec nějaký 
vůz může tak dlouho udr-
žet dominantní pozici na 
špici potravního řetězce? 

vou a připojitelným pohonem 
všech kol. Nápravy byly pocho-
pitelně tuhé. Nabídka motorů 
kolísala od zážehového čtyřvál-
ce 230 GE o výkonu 125 koní 
přes vznětový pětiválec 300 GD 
(88 koní) a několik dalších pěti- 
a šestiválců. Jelikož „géčko“ 
o svých kvalitách všechny velmi 
rychle přesvědčilo, úspěch byl 
okamžitý – jen v první dekádě 
produkce vyrobili v Rakousku 
přes 50 000 kusů.

Evoluce místo revoluce

S rokem 1990 byl model výraz-
něji proměněn a na svět přišla 
moderněji vyhlížející řada G 463. 
Kromě důkladně přepracované-
ho interiéru, který vynikal vylep-
šeným čalouněním, dřevěnými 
dekory, větším množstvím luxus-
nějších prvků, a dokonce i voli-

telným koženým čalouněním, se 
zásadní změny odehrály i v ob-
lasti techniky. Vůz měl nově stálý 
pohon všech kol 4WD se třemi 
elektronicky uzamykatelnými di-
ferenciály a systémem ABS. Jest-
liže legenda už měla svůj základ, 
teď na něm úspěšně stavěla.

Logicky byl rozšířen i výběr 
motorů, kromě upravených jed-
notek z předchozí generace se 
pod kapotu nastěhovaly nové 
třílitrové šestiválce – zážehový 
i diesel. Na nějaký čas se vrcho-
lem stala třílitrová verze s vý-
konem 170 koní, jež umožnila 
hranatému off-roadu vyvinout 
rychlost až 165 km/h. To hlav-
ní ale přišlo až v roce 1993, kdy 
pod kapotu našel cestu pětilitro-
vý osmiválec o výkonu 240 koní, 
s nímž se vůz navzdory aero-
dynamickým vlastnostem cihly 
dokázal rozjet až na 180 km/h. 
Pocit z interiéru pozvedl nový vo-

kousku, Švýcarsku a v zemích vý-
chodní Evropy jako Puch G.

„Géčko“ mnoha tváří

Základem třídy G byl samozřej-
mě masivní rám z profilů, zpočát-
ku o dvou délkách rozvoru: kratší 
SWB s rozvorem 2 400 mm a del-
ší LWB s rozvorem 2 850 mm. Na 
rám byla přišroubovaná karose-
rie různého typu: od krátké dvou-
dveřové otevřené verze či wago-
nu až po čtyřdveřový wagon na 
dlouhém rozvoru. Už zpočátku 
vznikaly i užitkověji pojaté verze 
Kastenwagen bez bočních oken. 
A následně mnoho dalších verzí, 
jejichž samotný výčet by zabral 
několik stránek.

Už první auta, značená jako 
W460, vynikala důstojnou tech-
nikou. Standardně se jednalo 
o vůz s poháněnou zadní nápra-

Jak mnozí zcela jistě tuší, Merce-
des třídy G byl původně vyvinut 
jako vojenské vozidlo, a to na 
základě návrhu íránského šáha 
Muhammada Rezá Pahlavího, 
jenž byl v té době význačným 
akcionářem automobilky. Přál si, 
aby němečtí a rakouští konstruk-
téři stvořili vozidlo, které překo-
ná všechny překážky a zvládne 
jakýkoliv terén kdekoliv na svě-
tě. Nemalá výzva.

Drsňák pro 
nejnáročnější podmínky

Dlouhý a náročný vývoj, jemuž 
předcházelo několik pokusů, 
začal už v roce 1972, a to na 
základě velmi úzké spolupráce 
firem Daimler-Benz a Steyr-
-Daimler-Puch v rakouském Gra-
zu. Zatímco inženýři Mercedesu 
ze Stuttgartu měli na starost de-
sign a důkladné testování, jejich 
rakouští kolegové tvořili výrobní 
plány a počítalo se s tím, že bu-
dou vůz také montovat. Už první 
dřevěný model budoucí ikony 
z roku 1973 učaroval manage-
mentu svými moderními tvary, 
ale v té době všechny zúčast-
něné čekala ještě dlouhá cesta. 
Ručně postavené předprodukč-
ní automobily procházely velmi 
drsnými testy, jejich limity byly 
objevovány všude po světě, od 
německých uhelných dolů přes 
rozpálené pláně saharské pouště 
až po věčně zamrzlé oblasti se-
verního pólu. Jelikož se počítalo 
s civilním i vojenským využitím, 
připravovaný model byl vyvíjen 
v duchu filozofie, kde forma ná-
sleduje funkci. A všechno musí 
fungovat, i kdyby z nebe padaly 
trakaře.

V mezičase v Rakousku do-
končili stavbu nového výrobního 
závodu, kde měli nový model 
vyrábět. Jelikož samotné testo-
vání a postupné ladění pohon-
ného ústrojí trvalo velice dlouho, 
zbrusu nový G Model (či Gelän-
dewagen neboli G-Wagen) série 
460 byl představen až v únoru 
roku 1979 a rychle začal jeho 
prodej. Protože výroba probíhala 
v Grazu, nabízela ho značka v Ra-

lant, ale vydržel jen rok. V roce 
1994 byl totiž opět přepracován, 
a dostal dokonce i airbag. Tehdy 
se také změnilo značení s tím, 
že nejdřív byl uveden název řady 
a poté třímístné označení moto-
rizace (např. G 320).

Od pracanta k luxusu

V 90. letech se modelová řada 
rozvíjela několika různými směry. 
Objevil se sympatický kabriolet 
s hydraulicky ovládanou softtop 
střechou, ale i vrcholný model 
v podobě G 500 s osmiválcem 
o výkonu 300 koní. Posádku hýč-
kalo kožené čalounění či elektric-
ké komfortní výbavové prvky. 

Je asi jasné, že změn bylo 
v průběhu modelových roků mno-
hem víc, často velmi detailních. 
Zásadní je ale fakt, že základní 
tvary přetrvaly i v průběhu dekád, 

NEZMAR VŠECH 
NEZMARŮ

napsal František Vahala
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zatímco vnitřní prostor nabízel 
čím dál více luxusních a komfort-
ních prvků. Logické. Popisovat 
všechny další facelifty a pro-
měny by zabralo celý časopis, 
zmiňme proto několik zásadních 
verzí, které souvisejí s rychlostí 
(a velikostí motoru). Tou přelo-
movou je jistě speciální edice 
G 65 AMG V12 z roku 2002, jež 
nabídla podélně uložený vidlicový 
dvanáctiválec! Jelikož do „géčka“ 
se pouštělo stále více úpravců 
(Lorinser, Brabus atd.), ani dvor-
ní AMG nezahálelo. Postupně 
vyjela celá řada ostrých modelů, 
z nichž ten nejsilnější se jmenoval 
G 65 AMG. Jeho šestilitrový dva-
náctiválec V12 Biturbo nabídl vý-
kon až 630 koní, což této efektní 
krabici zajistilo zrychlení na „stov-
ku“ za 5,3 sekundy a maximální 
rychlost 230 km/h. Celkem velký 
posun od původních modelů se 
čtyřválcem, které s trochou nad-
sázky sotva zdolaly větší kopce. 
Samozřejmostí je luxusní výbava 
verzí AMG, která představovala 
výrazný posun vpřed.

Speciality pro 
nejrůznější účely

Během dlouhého životního cyk-
lu vzniklo mnoho různých verzí 
včetně mnoha vojenských, které 

stále aktivně slouží v řadě jedno-
tek. Za zmínku stojí i legendární 
opancéřovaný papamobil určený 
pro papeže, ale i závodní vůz, se 
kterým Jacky Ickx v 80. letech 
vyhrál slavnou rallye Paříž-Dakar. 
Existují i ambulance, pracovní 
stroje s nejrůznějšími nástav-
bami, opancéřované či naopak 
otevřené verze, ale i pick-upy 
s rozvory 2 850, 3 120, a dokon-
ce i 3 400 mm. To vše naznačuje, 
jak široké jsou možnosti využití 
legendární třídy G.

Na závěr je nutné zmínit ješ-
tě tři specialitky. Tou první je úlet 
v podobě G 63 AMG 6×6 s por-
tálovými, původně vojenskými 
nápravami. Zájem o tuto obludu 
(vyžadující řidičský průkaz sku-
piny C) s osmiválcem V8 Bitur-
bo o výkonu 544 koní byl tak 
ohromný, že automobilka nedáv-
no vypustila ještě „menší“ model  
G 500 4×4² o hmotnosti lehce 
přes tři tuny. Taktéž se zvýše-
nými nápravami, světlou výškou 
450 mm a schopností projet 
(přebrodit) metrové louže. Tou 
poslední je limitovaná edice 
(pouze 99 kusů) modelu Merce-
des-Maybach G 650 Landaulet 
z roku 2017, vybavená zmíněným 
přeplňovaným V12. Všechny tyto 
extrémní kreace mají samozřej-
mě s původním určením off-roa-
du (jemuž se už dnes říká SUV) 
velmi málo společného. Ale do 
rodiny patří, a navíc fascinují 
svou přehnaností – a také cenou! 

Jenže G 500 4×4² už končí. 
A nejen ono. Celá řada G se po-
malu ukládá ke spánku, ze kte-
rého se už neprobudí. Její odkaz 
ovšem ožije v nové generaci, kte-
rá bude představena zhruba za 
rok. Už nyní jsou testovány muly, 
které naznačují, že zásadně pře-
pracovaný model bude sice roz-
poznatelný, ale přesto výrazně 
jiný než současná třída G.

Měření náledí je náročná disciplína

Hlídají i vaši bezpečnost. Jed-
nou z hlavních oblastí podniká-
ní společnosti Jaroslava Chána 
jsou silniční meteorologické 
systémy – jejich čidla přispívají 
k vyšší bezpečnosti provozu 
i v drsných klimatických pod-
mínkách, které mohou řidiče 
zaskočit nejen v zimním obdo-
bí. A mimo to je Jaroslav Chán 
velkým fandou Stříbrných šípů!

Fungujete patnáctým ro-
kem, uvádíte ale, že kořeny 
vaší rodinné firmy sahají až 
do roku 1928. Věnovali jste 
se už tehdy dopravě?
Naše rodina pochází z Duchco-
va, kde můj děda založil první 
ryze českou tiskárnu na severu 
Čech. Jako aktivní knihtiskař 
fungoval až do roku 1950, kdy 
o podnik přišel. Když se poli-
tická situace konečně otočila, 
tak jsme s otcem začali opět 
podnikat, a nakonec jsme 
naše úsilí spojili ve společnosti 
ChanGroup s.r.o.

K tiskařině jste se už ne-
vrátili?
Když jsme pátrali po dědově 
podnikání, tak jsme ještě našli 
nějaké staré stroje. Techno-
logie je ale už někde jinde 
a tiskařinu jsme neobnovili. 

Jak jste se dostali k silniční 
meteorologii?
Můj táta se zabýval měřicími 
systémy ve svém původním 
povolání. Ve firmě pak převzal 
obchodní záležitosti a já – 
tehdy ještě jako mlaďas – jsem 
sbíral zkušenosti a dělal jsem 
techniku. V 90. letech jsme 
navázali kontakt se společností 

Lufft ze Stuttgartu, kterou od 
té doby výhradně zastupujeme. 
A tak jsme se dostali k meteo-
rologům.

V portfoliu máte meteo-
rologická zařízení, čidla, 
telematické systémy. Jaké 
nejspeciálnější zařízení 
distribuujete?
V současnosti jsme největším 
dodavatelem silničních senzorů 
v České republice. To je zaří-
zení, které umí měřit teplotu 
povrchu, v pěti i třiceti centi-
metrech, výšku vodního sloup-
ce, míru nasolení silnice, stav 
silnice... Je to velmi spe ciální, 
ale důležitý senzor především 
pro zjišťování náledí, což je 
technicky poměrně náročná 
disciplína. Naše senzory tohle 
umí, a v silniční meteorologii 
proto mají jednoznačně své 
uplatnění. 

Díky moderním měřicím pří-
strojům tak můžeme jezdit 
o poznání bezpečněji, že?
Určitě. Díky technice řídíme 
třeba i proměnné dopravní 
značky, například snížení 
rychlosti v úsecích, které 
nejsou za mokra bezpečné. 
Navíc přispíváme ke snižování 
nákladů na údržbu sjízdnosti 
silnic v zimě. Třeba náklady na 
zmiňované solení silnic jsou 
díky měření náledí o čtyřicet 
procent nižší.

Jak vznikla spolupráce se 
společností S. & W. Automo-
bily?
První auto, které jsme měli ve 
firmě, byl benzinový Mercedes 
190, který jsme si přivezli z Ně-

mecka. Hledali jsme kvalitní 
servis v České republice a našli 
ho v Jenišově.

Právě v Jenišově se o vás ví, 
že jste velký fanda Merce-
desu…
(smích) Já jsem fanda obecně 
do automobilů, ale Mercedes 
zaujímá významnou roli. 
Však už jsme taky vyzkoušeli 
pěknou řádku modelů, od 
klasických firemních sprinterů 
přes „áčka“ až po S-Klasse. 
A i když mám zkušenost i s ji-
nými značkami, tak Mercedes 
mě vážně baví. 

Čím nejvíc?
Přirovnal bych to ke zmrzlině. 
Když máte smetanovou 
zmrzlinu, tak ta je sama 
o sobě vynikající. Pořád ale 
záleží na příchuti. A takhle to 
mám se značkou Mercedes, 
a potažmo i společností 
S. & W. Automobily. Je to totiž 
nejen o technologiích, ale 
také o zákaznickém přístupu. 
Znám lidi v S. & W. Automobily 
osobně a opravdu to dělají 
dobře, orientují se na zákazní-
ka a hýčkají si ho. Pokud máte 
problém, aktivně ho řeší. I ze 
mě udělali zmlsaného zákazní-
ka, rád se tam vracím. Za což 
moc děkuji. 

Je v produkci Mercedesu 
auto, které je pro vás stále 
jen snem?
To je celkem těžká otázka. 
Hodně jsem toho už vyzkoušel. 
Určitě ale bude krásná nějaká 
S-Klasse v kupé nebo nové 
GLC 63 AMG. To bude hodně 
zajímavé auto.
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hostily právě proslulé lázně. Na 
start se postavilo šedesát nej-
lepších závodníků z celé série. 
V pozoru byly také naše automo-
bily na trati – poblíž jednotlivých 
překážek jsme vystavili modely 
C 43 AMG, E 450 d kombi, Vito 
Marco Polo Activity, Sprinter 
a Citan. 

Autosalony a fashion week

Každý rok po světě probíhá 
mnoho autosalonů, na kterých 
automobilky odhalují své novin-
ky. K těm nejvěhlasnějším patří 
autosalony v Ženevě a ve Frank-
furtu nad Mohanem, kam jsme 
s vybranými klienty vyrazili. 

U nás se konalo také několik 
akcí pod záštitou značky Merce-

des-Benz. Performance Night 
odstartovala oslavy 50. výročí 
AMG spolu s AMG Performance 
Tour, která zavítala i do Karlo-
vých Varů a zákazníci si během 
ní mohli vyzkoušet sílu a rychlost 
jedinečných vozů AMG. Společ-
ně s našimi klienty jsme vyrazili 
rovněž na výstavu Legendy, kte-

mohli úspěšní golfisté vyhrát vůz 
Mercedes-Benz třídy A či GLA.

Další významnou akcí, na 
které jsme se podíleli, bylo mis-
trovství světa v trialu, které se 
konalo v Sokolově. Trial je mo-
tocyklová disciplína, při níž jezd-
ci překonávají přírodní a umělé 
překážky, jež jsou umístěny do 
několika sekcí. Jednotlivé sekce 
závodů byly tentokrát připrave-
ny v areálu vodní nádrže Michal 
a v jeho okolí. A bylo  na co se 
dívat! Burácející motorky a vůně 
benzinu byla všudypřítomná. 
Naše vozy zde zajišťovaly pře-
pravu diváků i závodníků. 

Zajímavým a v našich konči-
nách ne zcela běžným podnikem 
byl pátý ročník mezinárodního 
turnaje Prague Polo Cup 2017. 
Proběhl na začátku září v praž-
ské Velké Chuchli a nechybělo 
při něm ani tradiční zašlapává-
ní drnů a soutěž o nejkrásnější 
klobouk.

V letošním roce jsme začali 
nově podporovat bojové sporty. 
Podíleli jsme se na akci Fight 
Night West – galavečeru smíše-
ných bojových umění MMA. Je-
den z diváků v soutěži pořádané 
naším showroomem vyhrál za-
půjčení vozu Mercedes-Benz na 
víkend. A jak jinak než s plnou 
nádrží.

Od bojových sportů se pře-
suňme k adrenalinovým. Jak jste 
si jistě všimli, sjezd na kolech je 
čím dál populárnější. A co te-
prve sjezd na kolech ve městě! 
Takzvaný downtown je divácky 
atraktivní městská varianta sjez-
du horských kol. V roce 2014 se 
pořadatelé několika závodů 
v České republice spojili a vy-
tvořili projekt Czech Downtown 
Tour. Letošní finálový závod Kar-
lovy Vary Downtown 2017 – Mer-
cedes-Benz S. & W. Automobily 

Sport

S. & W. Automobily a sport pa-
tří k sobě. Zaměřujeme se pře-
devším na sporty a sportovce 
z našeho regionu. Již dvacet let 
podporujeme karlovarský hoke-
jový klub HC Energie a jsme také 
partnery hokejového Slovanu 
v Ústí nad Labem. Baví nás ale 
i golf, proto jsme hrdým partne-
rem Golf Resortu Karlovy Vary, 
jednoho z nejkrásnějších gol-
fových hřišť v České republice. 
Zde navíc každoročně pořádá-
me náš golfový turnaj. Mimo to 
jsme partnery dalších golfových 
turnajů. Patří mezi ně Turnaj 
mistrů, Mercedes-Benz Trophy, 
Charitativní turnaj Šideri Váňo-
vé, Hästens Invitational Golf, 
VIP Partner Cup, Czech Top 100, 
a jiné. Většinou v rámci našeho 
partnerství pořádáme na turna-
jích soutěž o hole-in-one. Letos 

rá se konala v polovině června 
v pražských Bohnicích. 

A abychom nezapomněli, 
nechyběli jsme ani na největší 
módní události v České repub-
lice – Mercedes-Benz Prague 
Fashion Week. 

Kultura

Již tradičně spolupracujeme 
s městem Karlovy Vary a jsme 
partnery při zahájení lázeňské 
sezony. A protože se Karlovy Vary 
mohou pochlubit nádherným di-
vadlem, zveme naše zákazníky 
také do divadla. První akci jsme 
uspořádali vloni a byla nadmíru 
úspěšná, dorazilo neskutečných 
400 hostů. Nyní pracujeme na 
dalším pokračování. 

Podporujeme také hudbu, 
konkrétně letní hudební festival 
Rock iN Roll Nová Role. Také 
vždy na začátku roku, kdy je 
plesová sezona v plném proudu, 
působíme v roli partnerů něko-
lika plesů v Karlovarském a Ús-
teckém kraji. Tím nejznámějším 
je Pupp Bál Festival.

Charitativní projekty

Zásadní jsou pro nás také cha-
ritativní projekty. Podporujeme 
nadační fond Šance onkoláč-
kům, který se zaměřuje přede-
vším na pomoc dětem při on-
kologické léčbě. Velkou radost 
máme ze spolupráce s úspěšnou 
paralympijskou plavkyní Vendu-
lou Duškovou, která na paralym-
piádě v Riu de Janeiru vybojovala 
dvě osmá místa. Jsme rádi, že jí 
v tréninku i v životě může pomá-
hat náš automobil.

LETOŠNÍ 
EVENTY: 
ZÁBAVA, 
STYL 
I ADRENALIN

Společnost S. & W. Auto-
mobily neprodává jen 
špičkové vozy Mercedes-
-Benz, ale podílí se také na 
mnoha zajímavých akcí. 
Které eventy jsme letos 
uspořádali nebo podpořili? 

napsala Vlasta Holéciová

O ZAJÍMAVÉ 
AKCE NEBYLA 

NOUZE

↑  Mistrovství světa v Trialu Sokolov

↑  Cena hole-in-one na golfovém turnaji

↑  Fight Night West

↑  Hudební festival Rock iN Roll ↑  KV Downtown 2017 – Mercedes-Benz I S. & W. Automobily ↑  Vendula Dušková
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K 50letému výročí AMG 
jsme 16. května vůbec 
poprvé uspořádali v show-
roomu v Jenišově roadshow 
AMG Performance Tour. 
Její účastníci měli unikátní 
příležitost na jednom místě 
nejenom spatřit, ale také 
si postupně vyzkoušet výji-
mečné a stylové vozy AMG. 

se nejrychleji zajetý čas a vítěz 
získal stylové ceny Mercedes-
-Benz AMG. Po skončení jsme 
se přesunuli do klidnější lokality 
Mariánských Lázní, kde na účast-
níky čekalo občerstvení, aby na-
brali sílu na poslední část trasy.  

Slunný květnový den byl 
plný skvělých nejen automobi-
lových zážitků, ale i jedinečné 
atmosféry. Slibujeme, že letošní 
AMG Performance Tour rozhod-
ně nebyla poslední. 

Adrenalin na 
závodním okruhu

První kolona se vydala na trasu 
Cheb – Mariánské Lázně – Loket 
a zpět a druhá opačným směrem. 
Delší zastávku jsme si udělali na 
specializovaném závodním okru-
hu Kart Areny v Chebu, kde se 
účastníci vžili do role skutečných 
závodníků. Jízda na okruhu po 
boku závodního jezdce Martina 
Semeráda byla adrenalinovou 
peckou. Ovšem ještě předtím 
Martin řidiče řádně  poučil o bez-
pečnosti, vysvětlil teorii a násled-
ně se ke každému řidiči posadil 
na sedadlo spolujezdce. Ve voze 
C 43 AMG si pak jeden po dru-
hém mohli vyzkoušet zahřívací 
kolo, na kterém Martin popsal, 
jak se vůz chová v zatáčkách 
a jak má řidič na tyto situace rea-
govat. Pak už přišla na řadu jízda 
„na ostro“, tedy na čas. Hodnotil 

Celodenní testovací jízdy s port-
foliem aktuálních modelů AMG 
a doprovodný program byly 
skutečně nezapomenutelným 
zážitkem. Více než 40 účastníků 
AMG Performance Tour mohlo 
obdivovat stroj navazující na sta-
ré závoďáky divize AMG a také 
přinášející atmosféru závodních 
speciálů kategorie GT3 – Merce-
des-AMG G TR, chlouba AMG, 
které se přezdívá Zelená bestie. 
Extrémně rychlý vůz byl po celý 
den zaparkovaný v showroomu 
S. & W. Automobily a jeho nebo-
jácný „look“ neustále přitahoval 
pozornost. 

Po seznámení s touto moto-
ristickou ikonou jsme účastníky 
rozdělili do dvou skupin, při-
čemž program byl pro obě stej-
ný. Naším záměrem bylo, aby si 
jízdní vlastnosti vozů AMG užili 
na maximum všichni účastníci. 
V každé skupině byly dvě kolo-
ny a každý tak mohl otestovat 
pět vozů jako řidič a jako spolu-
jezdec. Portfolio vozů bylo více 
než pestré: AMG GT C Roadster, 
E 63 S, C 63 kupé S, E 43, E 43 
kombi, C 43 kombi, C 43 kab-
riolet, GLC 43 kupé, GLE 43, 
GLA 45 (FL), A 45, SL 63 a S 63 
kabriolet. 

AMG PERFORMANCE TOUR: 
DEN PLNÝ VÝJIMEČNÝCH 
ZÁŽITKŮ A AKCELERACE 

napsala Vlasta Holéciová

/Volumes/WORK LaCie/WORK/EXPAN-
SION/SaW Mercedes/!!!!003/16_17_
Eventy _FINAL/17_AMG Performace 
Tour/Archiv/DSC_1850.jpg

K VIDĚNÍ 
BYLA 

ZELENÁ 
BESTIE

↑  Vendula Dušková
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Chcete řídit vůz prémiové 
značky, ale starosti o něj 
hodit za hlavu? Nejlepším 
řešením je operativní lea-
sing, díky němuž si můžete 
pořídit prakticky jakýkoliv 
model značky Mercedes-
-Benz, např. atraktivní 
„céčko“ v podobě sedanu 
nebo kombíku. 

vu karoserie a čalounění. Jinak je 
ovšem výbava pevně dána, za-
hrnuje ale všechny prvky, které 
zajišťují komfortní a bezpečnou 
jízdu. Nechybí třeba asistent za-
braňující kolizím Collision Preven-
tion Assist Plus, světlomety LED 
Performance, aktivní parkovací 
asistent, multifunkční tříramen-
ný volant čalouněný kůží, vyhří-
vaná přední sedadla, klimatizace 
Thermatic, tempomat nebo au-
dio s USB. 

Tou největší výhodou je 
pravidelná údržba v autorizova-
ných servisech značky, výměny 
opotřebitelných dílů a zajištění 
odtahu po celou dobu operativ-
ního leasingu. Od vás se chce 
jen jediné – jezdit. 

Rozmezí měsíčních splátek se 
pohybuje od 9 244 Kč za třídu B 
do 29 868 Kč za nejnovější třídu 
V (včetně DPH a kompletního 
balíčku pojištění se spoluúčastí 
10 procent). Operativní leasing 
můžete mít u Mercedesu už na 
dvanáct měsíců v případě tří-
dy E, ale můžete si ho protáh-
nout také na šestatřicet měsíců. 
Jeho délku si určujete sami.

I v rámci operativního leasin-
gu si můžete částečně auto také 
navolit – vybíráte třeba manuální 
nebo automatickou převodovku, 
benzinový či naftový agregát, bar-

MERCEDES BEZ STAROSTÍ. KDYŽ CHCETE JEN JEZDIT

napsal Martin Kavka

Více na webu
Kompletní nabídku vozů Mercedes a detailní informace 
o měsíčních platbách pro soukromé osoby či plátce DPH 
se všemi podmínkami operativního leasingu najdete na 
webu www.operativni-leasing-mercedes.cz.

CARSTORE: STARŠÍ A PROVĚŘENÝ MERCEDES

Pokud se nechcete při nákupu 
použitého mercedesu spálit, je 
dobré vybírat mezi vozy, které 
prošly pečlivou kontrolou a mají 
jasný původ a historii. Taková 
auta rozhodně najdete v nabíd-
ce CarStore nebo VanStore, což 
je registrovaný prodejce star-
ších osobních a užitkových vozů 
značky Mercedes-Benz. Dalšími 
trumfy těchto automobilů jsou 
nízký počet najetých kilometrů 
a také jejich mládí. 

„Zákazníci, kteří dosud naku-
povali vozy v běžných bazarech, 
u nás objeví zcela nový svět. Zjis-
tí, že všechna auta prošla před 
zařazením do nabídky důkladnou 
prohlídkou a že ručíme za jejich 
kvalitu i původ. Navíc si mohou 
za výhodných podmínek dokou-
pit i prodlouženou záruku,“ říká 
vedoucí prodeje vozidel Radek 
Záhlava s tím, že prodej ojetých 
vozů probíhá v S. & W. Automobily 
podobně jako u nových modelů. 

„Klient si u nás spolu s mercede-
sem kupuje i prvotřídní přístup 
a služby,“ dodává.

Vozy splňují náročné stan-
dardy automobilky i z toho dů-
vodu, že je do České republiky 
oficiálně dovezla právě společ-
nost Mercedes-Benz. Navíc 
vozy v nabídce CarStore nebo 
VanStore byly po celou dobu od 
uvedení do provozu pravidelně 
servisovány ve značkových auto- 
 servisech. 

Prodejní místo CarStore 
a VanStore najdete přímo 
v našem showroomu v Je-
nišově. Pokud to ale máte 
daleko, rádi vám zajistíme 
vůz i v ústecké pobočce. 
Mercedes si můžete vybrat 
i z pohodlí domova – stačí 
nahlédnout do přehledu 
vozů na webu vozy.suw.cz 
pod záložkou Použité vozy.

Prodejní 
místo

RUČÍME 
ZA KVALITU 

I  PŮVOD 
VOZU

NEJVĚTŠÍ 
VÝHODOU JE 
PRAVIDELNÁ 

ÚDRŽBA
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Pokud má být řeč o ně-
jakém oboru, ve kterém 
je technologický pokrok 
jasně patrný, pak je to 
výroba automobilů. Prak-
ticky všechny světové 
automobilky neustále 
přicházejí s novinkami 
v oblasti bezpečnosti 
i komfortu pasažérů. Sys-
témy, které byly ještě před 
několika lety ojedinělou 
exkluzivitou v rámci těch 
nejluxusnějších výbav, se 
v současnosti rychle posu-
nují do standardu, zatímco 
přicházejí jiná vylepšení. 

Špičkové vybavení

U naší společnosti přitom vždy 
platilo, že jde nejen s dobou, ale 
dokonce je i v předstihu. Někte-
ré přístroje, které jsme do našich 
servisů pořídili, totiž máme jako 
vůbec první v České republice. 
„Vybírali jsme samozřejmě nej-
modernější zařízení,“ říká Petr 
Čejka a dlouze vyjmenovává 
všechny novinky, kterými se nyní 
servis pyšní.

„Máme nové regloskopy pro 
přesné nastavení a seřízení sklo-
nu LED světel. Dále novou lase-
rovou geometrii Hunter, na které 
můžeme nejen seřídit geometrii 
po opravě náprav, ale zároveň 
provádíme i kontrolní měření při 
pravidelné servisní prohlídce. 
Můžeme tak při běžné kontrole 
odhalit případný problém v na-
stavení podvozku a následně 
vše seřídit. To staré zařízení 
neumělo. Máme také nově vy-
bavený pneuservis s laserovou 
dynamickou vyvažovačkou kol, 

Ačkoliv nároky na kvalitu 
servisu zejména u posledních 
modelů vozů značky Mercedes 
výrazně rostou, stále se najdou 
i majitelé vozů, kteří využívají 
neautorizované servisy. „Může 
to pro ně ale být riziko. Nové 
technologie, především pak 
radarové nebo kamerové bez-
pečnostní prvky, totiž musí být 
seřízené zcela přesně. Výrobce 
u nich nedovoluje žádné odchyl-
ky. Abyste je tedy mohli nastavit 
správně, jednoduše potřebujete 
tu nejmodernější, a navíc schvá-
lenou, technologii,“ konstatuje 
Petr Čejka. 

Na tento trend musí reagovat 
také značkové servisy. Špičkové 
technologie totiž vyžadují doko-
nalou přesnost. Jen tak mohou 
auta fungovat na sto procent 
a být na cestách zcela spoleh-
livá. 

Investice za miliony korun

„Značka Mercedes se rychle vy-
víjí a její technologie jdou vpřed 
obrovským tempem, proto musí-
me průběžně modernizovat naše 
vybavení a servisní zázemí,“ říká 
Petr Čejka, který má jako člen 
vedení poprodejních služeb 
společnosti S. & W. Automobily 
na starosti právě inovaci použí-
vaných zařízení. Jen letos jsme 
investovali do nových servisních 
zařízení několik milionů korun. 

„Jako značkový servis po-
užíváme samozřejmě jen zaříze-
ní předepsaná výrobcem, která 
jsou optimalizovaná a schválená 
pro opravy, nastavování a údrž-
bu mercedesů,“ dodává s tím, že 
obměnit vybavení je nutné nej-
později do pěti až šesti let. 

MNOHÉ PŘÍSTROJE 
MÁME JAKO PRVNÍ 
V ČESKÉ REPUBLICE

napsal Martin Kavka

TECHNOLOGIE 
JDOU RYCHLE 

VPŘED

Chcete mít dokonalý přehled o svém mercedesu? Využijte 
naplno systém Mercedes me connect, který vytvoří z vašeho 
smartphonu ovládací centrum vozu. Vše, co potřebujete 
o svém autě vědět, díky němu jednoduše najdete ve své 
kapse. 

Pouhým pohledem na displej pak můžete i na dálku zjistit, 
v jakém stavu váš vůz je, sledovat jeho polohu a vyhledat ho, 
když zapomenete, kde jste ho zaparkovali. Můžete rovněž 
odemykat a zamykat dveře, naprogramovat nezávislé topení 
tak, abyste si sedli už do vyhřátého auta, nebo si ho naopak 
dopředu vychladili pomocí klimatizace. 

Systém Mercedes me connect se hodí také pro plánování 
trasy, a to i díky dopravním informacím Live Traffic, můžete 
přes něj též řešit nehody i poruchy, nechat si vůz na dálku 
diagnostikovat nebo využít systém nouzového volání. A v ne-
poslední řadě se Mercedes me connect také sám postará 
o řešení údržby vozu a o nezbytnou komunikaci se servisem. 

Spojení se světem díky 
Mercedes me connect
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která vyhodnocuje, zda je pneu-
matika správně nasazená na 
disku, a vyhledává vibrace, kte-
ré vznikají špatným usazením. 
Díky tomu můžeme nepříjemné 
vibrace eliminovat a zajistit lepší 
jízdní komfort.“ 

Dokonalé ladění vozu

Dalšími novinkami v dílně urče-
né pro osobní vozy jsou nová 
testovací a plnicí zařízení pro 
klimatizace nebo moderní mo-
bilní zvedáky. Změny se ovšem 
odehrály i v nákladní dílně. „Po-

řídili jsme kamerovou geometrii 
Josam i speciální šestisloupové 
zvedací zařízení pro nákladní vo-
zidla a autobusy,“ doplňuje Petr 
Čejka. 

Všechny změny přitom smě-
řovaly k tomu, abychom v S. & W.
Automobily zase o notný kus zvý-
šili kvalitativní laťku servisu pro 
majitele osobních i nákladních 
vozů. „Především laserové zamě-
řování u nových zařízení je oprav-
du ohromná změna. Díky tomu 
dosáhneme maximální přesnosti 
a můžeme vyladit každý vůz do 
sebemenšího detailu,“ dodává 
Petr Čejka.

Už máme plničky 
pro všechny klimatizace

Další z řady novinek v našem 
servisu jsou plnicí zařízení 
pro klimatizace. Nyní tedy 
máme tři zařízení pro všech-
ny tři druhy náplní, které se 
v klimatizacích ve vozech 
značky Mercedes používaly. 
„Dokážeme díky tomu ob-
sloužit majitele všech mode-
lů mercedesu bez ohledu na 
stáří vozu,“ říká v rozhovoru 
Petr Čejka. 

Dříve to nešlo? 
Bohužel neexistuje univerzální 
plnička, která by zvládla 
všechny typy náplní. Každá 
potřebuje jiné zařízení. Nejdé-
le se používala původní náplň 

R134, jenže nebyla vhodná 
pro ovzduší, takže výrobci 
přišli s náhradou. Ovšem 
náplň klimatizace 1234 je 
zase výbušná, a musely se 
proto dělat různé protipo-
žární ochrany, takže ani to 
nebyla cesta. Nakonec tak 
přišla ještě třetí technologie 
chlazení a výsledkem je, že 
různé vozy mají v klimatizaci 
různé náplně. Abychom mohli 
obsloužit všechny zákazníky, 
museli jsme pořídit zařízení na 
každou z nich. 

Na co by měli zákazníci 
dbát při péči o klimatizaci? 
Pokud jezdí na pravidelné 
prohlídky, které jsou přede-
psané automobilkou, tak se 
v podstatě nemusejí o nic 
dalšího starat. Nejdůležitější 
věc je filtr a ten jim vyměníme 
při kontrole. Co se týká 
ošetření náplně, tak u té nej-
starší R134 se občas objevily 
drobné netěsnosti, takže po 
třech nebo čtyřech letech 
bylo potřeba náplň odsát, 
recyklovat a opětovně naplnit, 
aby vše zase dobře fungovalo. 
Obecně ale platí, že ve chvíli, 
kdy zjistíte malou účinnost 
klimatizace, je nutné zajet do 
servisu. 

Všechny služby pod jednou střechou

V Jenišově u Karlových 
Varů i v Ústí nad Labem 
nabízíme komplexní 
servisní služby, díky nimž 
mají naši klienti jistotu, že 
se o ně postaráme, když 
to budou potřebovat. Oce-
ňují, že je nenecháme na 
holičkách na žádné cestě – 
doma ani v zahraničí. 

Service24h 
(nonstop servisní 
a odtahová služba)
V případě technického 
problému, stačí zavolat 
na číslo 737 216 509 (pro 
klienty z Karlovarského 
kraje) nebo 737 216 550 
(pro klienty z Ústeckého 
kraje). 

Mercedes-Benz Mobilo
Protože jezdíte s mer-
cedesem, přispěcháme 
vám na pomoc, ať už jste 
kdekoliv po celé Evropě. 
Díky službě Mobilo se 

dostanete vždy až do cíle. 
Pokud budete potřebovat 
náhradní dopravu, můžete 
využít taxislužbu, vlak nebo 
letadlo. Postaráme se 
o rychlou silniční asistenci 
na místě poruchy. A když 
to bude potřeba a oprava 
se protáhne, zaplatíme 
vám nocleh se snídaní (až 
pět nocí na jednoho cestu-
jícího). Na cestách vás už 
nic nezastaví.

OCIS-Cebia
Ochraňte svůj vůz před 
zloději. Registrace údajů 
o autu v mezinárodním 
systému OCIS a systému 
Cebia je jedním z důleži-
tých kroků. 

Servis přípojných vozidel
Chystáte se vyrazit s pří-
pojným vozidlem? Přijeďte 
k nám na servis. Postará-
me se nejen o samotné 
vozidlo, ale sladíme také 

soupravy, opravíme podvo-
zek, zkontrolujeme a otes-
tujeme brzdové systémy 
a zajistíme spoustu dalších 
nezbytností, aby vás na 
cestách nic nepřekvapilo. 
Informujte se v naší cent-
rále v Jenišově. 

Přijeďte i se starším 
mercedesem
I starším modelům 
mercedesu můžete 
dopřát špičkovou péči 
ve značkovém servisu. 
Kompromisy v případě 
vozů s trojcípou hvězdou 
nedělají dobrotu. Prémiová 
značka zkrátka potřebuje 
pravidelnou údržbu, 
kvalifikované experty na 
odborně provedené opravy, 
originální náhradní díly 
a příslušenství a prvotřídní 
diagnostiku. Pamatujte na 
to, že mercedes je členem 
rodiny. A ti dostávají jen to 
nejlepší. 
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Aktuální kolekce lifestylo-
vých doplňků Mercedes-
-Benz sází stejně jako 
samotné automobily na 
perfektní zpracování a kva-
litní materiály. Je stylová, 
elegantní a funkční. 

ve dvou velikostech pro nejpo-
užívanější typy lahví. 
Cena: 1 444 Kč

6 Značková vůně
Přivřete oči, nadechněte 

se a ucítíte vůni dřeva a prys-
kyřice. Svěžest jí dodávají citro-
nové esence a nádech italských 
mandarinek. Vůně, která vysti-
huje značku Mercedes-Benz, 
propůjčuje svému nositeli punc 
opravdovosti a zvýrazňuje jeho 
osobnost. Přitom je tak svěží 
a čistá, jak jen dny s ní mo-
hou být.
Objem: 75 ml
Cena: 1 591 Kč

7 Pro milovníky greenů
Kompaktní golfový bag se 

14 samostatnými oddíly pro kaž- 
dou z vašich holí. Velkou výho-
dou jsou i rozměrné kapsy, které 
pojmou míčky, týčka, příslušen-
ství a spoustu dalších náležitostí 
pro pohodovou hru. Kromě toho 
má bag odnímatelnou ochranu 
proti dešti a ramenní popruh 
usnadňující nošení. 
Hmotnost: 2,8 kg
Cena: 7 230 Kč

manévrování, pěnové sedátko 
v červené barvě zase poskytuje 
špičkový komfort, na který je 
vaše ratolest zvyklá z velkého 
mercedesu.  
Cena: 2 890 Kč

5 Pro znalce vína
Čtyři praktické zátky na 

víno v dárkové kazetě. Užitečný 
doplněk vyniká neobvyklým tva-
rem – každý z uzávěrů, vyrobe-
ných ze dřeva a nerezové oceli, 
je totiž v designu řadicí páky. 
Navíc jsou uloženy v šedé deko-
rativní odkládací schránce, která 
má na vnitřní straně víka foto-
grafii vozu Mercedes-Benz SL.  
Zátky v této atraktivní sadě jsou 

1 Měření času
Na vašem zápěstí by nemě-

ly chybět kvalitní švýcarské ho-
dinky. Ve velkém stylu a s malou 
hvězdou Mercedes na ciferníku, 
s pouzdrem z nerezové oceli 
a koženým řemínkem pro po-
hodlné nošení. Pánské hodinky 
jsou nejen působivé, ale i maxi-
málně funkční. Kromě dokonalé-
ho chronometru nabízejí stopky, 
datumovku a vodotěsnost až 
5 ATM. Viditelně zakřivené, tvr-
zené a antireflexní safírové sklo 
zakrývá zařízení a zajišťuje doko-
nalou ochranu.
Cena: 10 124 Kč

2 Bodyguard  
vašeho iPhonu

Plastové pouzdro spolehlivě 
ochrání váš iPhone 7 nebo 
iPhone 8 před poškrábáním 
a při drobných pádech. Pouzdru 
vévodí hvězda Mercedes-Benz 
v 3D provedení, umístěná na 
středu v horní polovině krytu. 
Samozřejmě nechybí otvory 
pro fotoaparát, ovládací tlačítka 
a konektory.
Cena: 576 Kč

3 Stylová drobnost
Krásnou klíčenku St. Tropez 

z nerezové oceli zdobí kamínky 
Swarovski. Na ploše dělicího 
kroužku je laserem vygravíro-
vaný nápis Mercedes-Benz a tři 
další malé dílčí kroužky umožňují 
rychlé změny jednotlivých klíčů. 
Cena: 1 444 Kč

4 První jízda  
v mercedesu

Pokud chcete své děti posadit 
do jejich prvního mercedesu, 
můžete. Odstrkávadlo, které 
vychází z produktové řady Mer-
cedes-AMG GT, má dokonce 
i kola s paprsky běžnými u AMG. 
Volant v designu Mercedes-
-AMG GT umožňuje bezpečné 

ANATOMIE 
DOKONALOSTI: 
KOLEKCE 
MERCEDES-BENZ

napsala Vlasta Holéciová

Aktuální kolekce

Aktuální kolekci lifestylových doplňků Mercedes-Benz si 
můžete prohlédnout v naší centrále S. & W. Automobily v Je-
nišově nebo v pobočce S. & W. Automobily v Ústí nad Labem. 
Objednávat můžete přímo u svého autorizovaného dealera 
S. & W. Automobily nebo e-mailem na adrese sklad-kv@suw.cz 
nebo sklad-ul@suw.cz. 
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VEDENÍ S. & W. AUTOMOBILY S.R.O. – KARLOVY VARY A ÚSTÍ NAD LABEM

Gustav Žaludko
Jednatel společnosti
+420 737 216 500
 gustav.zaludko@suw.cz

ZAMĚSTNANCI KARLOVY VARY

ZAMĚSTNANCI ÚSTÍ NAD LABEM

Radek Záhlava
Vedoucí prodeje vozidel
 +420 737 216 531
 radek.zahlava@suw.cz

Ing. Petr Šetek
Provozní ředitel, vedoucí  
poprodejních služeb
+420 353 447 815
 petr.setek@suw.cz

Ing. Veronika Platinski 
Annenkova
Finanční vedoucí
+420 737 216 501
veronika.annenkova@suw.cz

Miroslav Šperl
Prodejce osobních vozidel
+420 737 216 514
miroslav.sperl@suw.cz

Josef Zelenka
Mistr dílen a příjmů osobních 
vozidel a klempírny
+420 737 216 506
josef.zelenka@suw.cz

Jiří Štoček
Mistr dílen a příjmu užitkových 
a nákladních vozidel
+420 737 216 533
jiri.stocek@suw.cz

Václav Pulda
Prodejce použitých vozidel
+420 737 216 515
vaclav.pulda@suw.cz, 
bazar@suw.cz

Miroslav Sýkora
Prodejce osobních vozidel
+420 737 216 526
 miroslav.sykora@suw.cz

Boris Svěrák
Příjem objednávek servisu 
osobních vozidel
+420 737 216 510
servis-kv@suw.cz

Michal Plitz
Přijímací technik užitkových 
a nákladních vozidel
+420 737 216 527
michal.plitz@suw.cz

Eva Bartyzalová
Prodejce použitých vozidel
+420 737 216 502
eva.bartyzalova@suw.cz
bazar@suw.cz

Pavel Balog
Prodejce osobních vozidel
+420 737 216 546
pavel.balog@suw.cz

Vojtěch Zoufalek
Přijímací technik osobních 
vozidel
+420 737 216 519
vojtech.zoufalek@suw.cz

Václav Řeřicha
Přijímací technik užitkových 
a nákladních vozidel
+420 737 216 423
vaclav.rericha@suw.cz

Tomáš Brandl
Produkt expert
+420 737 216 523
tomas.brandl@suw.cz

Milan Fencl
Vedoucí prodeje užitkových 
vozidel
+420 737 216 511
milan.fencl@suw.cz

Tomáš Horký
Přijímací technik osobních 
vozidel
+420 737 216 540
tomas.horky@suw.cz

Ing. Tereza Kaprová
Asistentka jednatele 
společnosti, dispozice
+420 737 216 504
tereza.kaprova@suw.cz

Michal Dohnal
Vedoucí prodeje náhradních dílů 
a příslušenství
+420 737 216 508
michal.dohnal@suw.cz 
sklad-kv@suw.cz

Patrik Pospíšil
Prodejce nákladních 
a užitkových vozidel
+420 737 216 513
patrik.pospisil@suw.cz

Tomáš Friš
Přijímací technik klempírna, 
likvidace pojistných událostí
+420 737 216 524
tomas.fris@suw.cz

Bc. Daniela Hübschmanová
Dispozice
+420 737 216 534
daniela.hubschmanova@suw.cz

Kristýna Hernová, DiS.
Recepce
 +420 737 216 557
  recepce@suw.cz

Lucie Malá
Asistentka prodeje vozidel
+420 730 182 400
lucie.mala@suw.cz

Jaroslav Fojtík
Přijímací technik klempírna, 
likvidace pojistných událostí
+420 737 216 542
jaroslav.fojtik@suw.cz

Ing. Aneta Ulovcová
Marketing manager
+420 737 216 538
aneta.ulovcova@suw.cz

Veronika Hejdová, DiS.
Recepce
+420 737 216 557
recepce@suw.cz

Dr. Michal Kopřiva
Vedoucí pobočky Ústí nad 
Labem
+420 737 216 543
michal.kopriva@suw.cz

Miroslav Pangratz
Vedoucí prodeje nákladních 
vozidel
+420 737 216 560
miroslav.pangratz@suw.cz

Petr Čejka
Zástupce vedoucího servisu, 
mistr dílen a příjmů osobních 
vozidel a klempírny
+420 737 216 554
petr.cejka@suw.cz

Aleš Tyburec
Mistr dílen a příjmů užitkových 
a nákladních vozidel  
+420 737 216 564
ales.tyburec@suw.cz

Ing. Martin Esterka
Prodejce osobních a použitých 
vozidel
+420 737 216 561
martin.esterka@suw.cz

Martin Pangratz
Prodejce nákladních vozidel, 
fleetboardový specialista 
+420 737 216 528
martin.pangratz@suw.cz

Markéta Vašáková
Technik a asistentka pro 
pojistné události
+420 737 216 559
marketa.vasakova@suw.cz

Čeněk Liška
Přijímací technik užitkových 
a nákladních vozidel
+420 475 669 119
cenek.liska@suw.cz

Veronika Bromová
Prodejce osobních vozidel
+420 737 216 549
veronika.bromova@suw.cz

Veronika Švábová
Asistentka prodeje, dispozice
+420 737 216 563
veronika.svabova@suw.cz

Zdeněk Paska
Přijímací technik osobních 
vozidel
+420 737 216 566
zdenek.paska@suw.cz

Miroslav Fíla
Přijímací technik užitkových 
a nákladních vozidel
+420 475 669 118
miroslav.fila@suw.cz

Pavel Hájek
Prodejce užitkových vozidel
+420 737 216 562
pavel.hajek@suw.cz

Miroslav Vochomůrka
Vedoucí prodeje náhradních dílů 
a příslušenství
+420 737 216 555
miroslav.vochomurka@suw.cz

Jakub Jelínek
Přijímací technik osobních 
vozidel
+420 737 216 551
jakub.jelinek@suw.cz

Tomáš Nesměrák
Přijímací technik klempírna, 
likvidace pojistných událostí
+420 737 216 565
tomas.nesmerak@suw.cz

Jan Nerad
Prodejce užitkových vozidel
+420 737 216 529
jan.nerad@suw.cz

David Ottenschläger
Prodejce náhradních dílů 
a příslušenství
+420 475 669 132-3
sklad-ul@suw.cz

Ing. Martin Volavka
Garanční technik
+420 737 216 525
martin.volavka@suw.cz

Radko Novák
OTC specialista, mobilní 
prodejce náhradních dílů
+420 733767676
radko.novak@suw.cz
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MERCEDES-BENZ 
KARLOVY VARY – JENIŠOV

Daimlerova 202
362 11 Jenišov (u Karlových Varů)

Recepce:
tel.: +420 353 447 850 
fax: +420 353 447 823
e-mail: recepce@suw.cz
www.suw.cz

Service24hod: +420 737 216 509

Objednání servisu osobních vozidel Jenišov
tel.: +420 737 216 510, servis-kv@suw.cz
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MERCEDES-BENZ 
ÚSTÍ NAD LABEM

Přístavní 823/35
400 07 Ústí nad Labem

Recepce:
tel.: +420 475 669 111
fax: +420 475 669 139
e-mail: recepce@suw.cz
www.suw.cz

Service24hod: +420 737 216 550

Objednání servisu osobních vozidel Ústí nad Labem
tel.: +420 737 216 570, servis-ul@suw.cz
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