
Mercedes-Benz klub Česká republika, z.s. 

59. Výroční sraz Mercedes-Benz klub Česká republika:
Mercedesy pod Ještědem 2022
Aneb Reichenbergem za Liebiegem 

ELEGANCE 

Jak správně hlasovat v anketě elegance? 

Víc hlav víc ví – přísloví, které má své kouzlo i když nemusí vždy platit. Subjektivní názor skupiny laiků nikdy 

nebude přesnější, než názor jednoho odborníka, přesto, že on bude sám proti přesile. Proto prosím buďme 

všichni odborníky… ����  

Zde najdete malý zjednodušený návod, jak se odbornému posudku alespoň přiblížit. Každá kategorie má jiné 
priority.  

1) skupina: vozidla do roku výroby 1992
a) stav vozu – cení se především originální a původní stav bez poškození. Sebekrásnější nové kožené

potahy sedaček nemohou konkurovat opotřebovaným, nebo lehce poškozeným původním potahům.
Úžasný brilantní hluboký lak, není cennější než původní, byť je již dávno bez lesku. Neoriginální doplňky,
rádio, airbrush, pneumatiky, kola z jiného modelu, nebo chromové doplňky v motorové části
amerického stylu – to vše snižuje prestiž historického automobilu.

b) příběh vozu – cení se doložená historie. Pokud umíme doložit prvního majitele a všechny další tak je to
vždy velmi cenné. Také co nejnižší počet držitelů je rozhodujícím faktorem. Pokud je současný majitel
tím prvním, nebo druhým v celé historii vozu – BINGO. J to právě historie vozu, která bývá těžko
doložitelná u dovozů z USA, proto se vozy právě z Kalifornie a USA většinou netěší takovému zájmu
skutečných sběratelů historických vozidel.

c) sympatie k současnému majiteli vozu jsou při hodnocení historického vozidla naprosto irelevantní.

2) skupina: vozidla od roku výroby 1992
a) Tato vozidla ještě nemají status historického vozidla. Zde nám jde originalitu vozu – malosériová výroba

je vždy kreditem. Také jsou atraktivní silné motory, V12, V8, atmosférický motor bez turba, kabriolety
b) stav vozu nemusí být naprostou prioritou. Rozhodně je cennější sportovní nebo luxusní V12

s poškrábaným blatníkem, nežli masové „Béčko“ ve stavu nového vozu…
c) Měl by vám být sympatický i majitel vozu.

3) Elegance posádek
Tím se rozumí především oděv sounáležitý s vozem. Šanci na bodové ohodnocení má i posádka nového
vozu, pokud je svým oděvem s tímto novým vozem sladěna, včetně všech členů do posádky patřících. Musí
to být pohledné a sladěné se vším všudy. Dobové auto s dobovým oděvem. Též by měla posádka vyzařovat
radost z účasti na naší akci, být znalá technicky ohledně svého vozu.

V žádném případě nehlasujeme pro sebe a své vozidlo. To je neetické. 

Za realizační tým srazu Vám přeji veselou náladu, skvělou zábavu a vítězství nad sebou samými. Soutěž vyhraná 
metodou fair-play Vás jistě potěší. Jinou cestou získaná trofej radost nepřinese… 

Věřím, že si pobyt a účast na srazu v Liberci užijete. My, co nesoutěžíme, pro to uděláme maximum. 

Josef Holický, ředitel závodu 


