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Nové Audi Q5
Prevýšenie, ostré zákruty, nepriazeň počasia? Nové Audi Q5 zvládne všetky prekážky. Charakterizuje ho dizajn, ktorý
vzbudzuje rešpekt, a energický pohon quattro. To dopĺňajú inovatívne asistenčné systémy a pokrokové technológie
vrátane plne digitálnej palubnej dosky Audi virtual cockpit. Nové Audi Q5 bude dokonalé, keď si zvolíte svetlomety
Audi Matrix LED a pneumatické pruženie podvozka adaptive air suspension.
Príďte sa zoznámiť s novinkou z dielne štyroch kruhov na Audi quattro Days od 1. do 28. februára k svojmu predajcovi Audi.
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Automobilová výroba v SR
aj vlani rástla

Podľa Združenia automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) automobilový priemysel na Slovensku
v roku 2016 opäť prekročil počtom vyrobených vozidiel miliónovú hranicu. Vlani v automobilových závodoch Kia
Motors Slovakia, Peugeot Citroën Slovakia a Volkswagen Slovakia vyrobili rekordných viac ako 1 040 000 automobilov. Podiel výroby automobilov na celkovej priemyselnej výrobe na Slovensku dosiahol 44 % a automobilový priemysel sa na priemyselnom exporte Slovenska podieľal 35 %. Už niekoľ ko rokov Slovensko vedie svetový rebríček v
počte vyrobených automobilov na 1000 obyvateľov. V roku 2016 si prvenstvo udržalo počtom 191 vozidiel.

V roku 2017 bude ZAP SR, okrem plnenia
iných úloh, iniciovať diskusie a podporovať
otázky spracovania analýzy dopadov digitalizácie priemyslu na zamestnanosť, spracovania štúdie potrieb rozvoja aplikovaného
výskumu a vývoja, budovania výskumno-vývojových pracovísk aj u dodávateľov pre
finálnych výrobcov automobilov a rozvíjania
spolupráce medzi rôznymi odvetviami ekonomiky.
ZAP SR bude nápomocný pri tvorbe oficiálnej databázy subdodávateľov automobilo-

súčastí, dovoz motorových vozidiel, projekcia
a výroba náradia pre automobilový priemysel
a príprava odborníkov v rámci automobilového odvetvia.
Podnikov v tomto a v príbuzných odvetviach je však na Slovensku viac, ZAP SR
sa snaží pomôcť slovenským podnikom, aby

„Sme si vedomí sily a vplyvu automobilového priemyslu na slovenské hospodárstvo a
ekonomiku. Práve preto sa zodpovedne staviame k otázkam jeho rozvoja a udržateľnosti. Zásadnou však ostáva otázka dostatočného počtu kvalifikovaných zamestnancov,“
tvrdí pán Sinay. V roku 2015 bolo v automobilovom priemysle zamestnaných 129 000
zamestnancov, čo v medziročnom v porovnaní s rokom 2014 predstavuje nárast o 4,2 %.
Celkovo je na automobilový priemysel viazaných viac ako 250 000 pracovných miest.

Významnú časť aktivít sme venovali aj subdodávateľským programom, či otázkam odpadovej a recyklačnej politiky,“ informoval
pán Sinay.

vého priemyslu. ZAP SR zastupuje momentálne záujmy 187 právnych subjektov, ktoré
pôsobia v oblastiach: výskum, vývoj, výroba
a predaj automobilov, motocyklov alebo ich

sa dostali na takú technicko-technologickú
úroveň, ktorá im umožní efektívne sa zapojiť
do reťazca dodávateľov pre výrobu automobilov.

V priebehu roku 2015 pribudlo ďalších 300
nových zamestnancov vo výskumných a vývojových pozíciách u dodávateľov.
Automobilový priemysel na Slovensku
akútne potrebuje nových kvalifikovaných
pracovníkov. Spustenie výroby v automobilke
Jaguar Land Rover o pár rokov hlad po nich
ešte zväčší. Pre nasledujúce tri roky bude
toto odvetvie potrebovať asi 14 000 nových
pracovníkov. Pomaličky sa meniace školstvo
dovtedy dostatok odborníkov nepripraví. Za
uvedené tri roky ich príde len asi 4000 zo
stredných škôl... Aj preto sa ZAP SR podieľa na tvorbe obsahu rekvalifikačných kurzov, ktoré by mohli zmierniť tlak na „dovoz“
potrebných odborníkov zo zahraničia a dať
prácu našim ľuďom so vzdelaním, ktoré sa
bez doplnenia o potrebnú odbornosť nedá v
automobilovom priemysle využiť.

Výsledky automobilového priemyslu dlhodobo potvrdzujú kľúčovú pozíciu sektora
v slovenskom hospodárstve. „Úspešný automobilový priemysel znamená konkurencieschopné a prosperujúce Slovensko,“ skonštatoval pán Juraj Sinay, prezident ZAP SR
na tlačovej besede v polovici januára a dodal:
„Stojíme pred významnými výzvami svetových technologických trendov spojených s
digitalizáciou podnikov a priemyslom 4.0,
ale hlavne pred naliehavou potrebou čeliť týmto výzvam spolu s kvalifikovanými
zamestnancami a kvalitnou vývojovou a
výskumnou základňou. Len tak dokážeme
dlhodobo udržať konkurencieschopnosť našich výrobných podnikov.“
Uplynulý rok bol podľa ZAP SR pre automobilový priemysel úspešný z pohľadu
prípravy strategických dokumentov pre jeho
rozvoj v nasledujúcom období, na ktorej sa
ZAP SR aktívne spolupodieľal. „Súčasne sa
nám podarilo zintenzívniť dialóg s partnermi v problematike reformy školského systému v oblasti duálneho vzdelávania a trans-
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formácii technického vysokého školstva.
Tieto otázky komunikujeme a popularizujeme pred širokou verejnosťou aj projektami
SPICE a Automobilová junior akadémia.

Registráciu automobilov na Slovensku v
minulom roku hodnotil viceprezident ZAP
SR pán Pavol Prepiak.

►
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Študentov zapojených do duálneho vzdelávania najviac láka

Pani Sirková a pán Gula

štipendium a garantované pracovné miesto
Spoločnosť Kia Motors Slovakia sa v školskom roku
2016/2017 po prvýkrát zapojila do systému duálneho vzdelávania. Od septembra minulého roka 22 študentov Strednej
odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste získava
teoretické a praktické skúsenosti v odboroch Mechanik špecialista automobilovej výroby a Programátor obrábacích a
zváracích strojov a zariadení. Vyvážené praktické a teoretické
vyučovanie prebieha v priestoroch školy, vo Vzdelávacom stredisku spoločnosti Kia Motors Slovakia v Gbeľanoch a v závode
v Tepličke nad Váhom.

Rekordné hodnoty dosiahli v roku 2016
registrácie nových osobných áut. V kumulatívnom porovnaní registrácie za rok 2016
dosiahli 88 163 osobných vozidiel, čo predstavuje oproti roku 2015 nárast o 13,09 %
a predstavujú najväčšie počty v celej histórií
sledovania štatistík od roku 1993.
Tlačovej besedy sa zúčastnili aj hovorcovia
všetkých troch finálnych výrobcov automobilov pôsobiacich na Slovensku. Novinári sa od
nich dozvedeli, že automobilka PSA Peugeot
Citroen v Trnave vyrobila vlani 315 050 automobilov, čo je o 4 % viac ako v roku 2015.
Najviac z nich pripadlo na nový Peugeot 208,
v tomto roku by už mal mať rovnaký podiel
na výrobe vozidiel v trnavskom závode aj
nový Citroen C3. Vo výrobnom programe
zostáva i Citroen C3 Picasso. Vlani sa do
Trnavy z Nemecka presťahovalo regionálne
účtovné centrum PSA, čím v Trnave vzniklo 90 kvalifikovaných pracovných miest. V
tomto roku chcú v trnavskom závode PSA
vyrobiť 350 tisíc automobilov, k čomu budú
potrebovať nových asi 800 pracovníkov pre
tzv. víkendovú pracovnú zmenu. Polovicu z
nich si už vybrali, v marci by chceli mať plný
stav. Čoskoro sa má definitívne rozhodnúť,
či v Trnave budú vyrábať aj motory. Ak áno,
tento rok sa uskutočnia potrebné projekčné
práce, aby koncom budúceho roka alebo začiatkom roka 2019 sa v PSA Trnava rozbehla
aj výroba motorov.
Mohutná investičná činnosť (1,5 miliardy
eur) trvá už niekoľko rokov v spoločnosti
Volkswagen Slovakia. Jej výsledkom bude
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okrem už dostatočne známych projektov dokončenie výrobných objektov a technológie
pre kompletnú výrobu Porsche Cayenne, v
martinskom závode pridali k doterajšej výrobe aj výrobu dielcov pre motory a bratislavský závod sa tento rok musí pripraviť na
generačnú zmenu typu VW Touareg – príde
jeho tretia generácia. Nad uvedenú hodnotu
investícií sa bratislavský Volkswagen dostane
kvôli budovaniu veľkého logistického centra.
To všetko svedčí o vynikajúcom postavení
spoločnosti Volkswagen Slovakia v štruktúre
koncernu VW. Bratislavský závod sa už vlani
zapojil do stredoškolského systému duálneho
vzdelávania, ktoré bude priebežne rozširovať
o nové odbornosti. Štatistiku vyrobených
automobilov v minulom roku a hospodárske
výsledky spoločnosť uverejní neskôr.
Spoločnosť Kia Motors Slovakia v Tepličke
nad Váhom vlani vyrobila 339 500 automo-

bilov a viac ako 612 000 motorov. Motory
vyrába aj pre automobilku Hyundai v Nošoviciach na severnej Morave. Približne dve
tretiny z vyrobeného počtu automobilov pripadlo na novú generáciu SUV Sportage, asi
8 % na typ Venga a zvyšok boli modely typu
cee´d.
Tento rok má vo výrobe pribudnúť nový
typ. Aj vlani museli hľadať nové trhy pre
svoje vozidlá, pretože ešte pred pár rokmi
pre nich najdôležitejší ruský trh aj vlani
pokračoval v oslabovaní. Vlani už vyvážali
vyrobené automobily do 95 štátov. Spoločnosť nezanedbáva ani priebežné vzdelávanie svojich pracovníkov a prípravu nových.
Zapojili sa aj do systému stredoškolského
duálneho vzdelávania. Záujem oň rastie,
deviataci majú možnosť prihlásiť sa na takúto formu vzdelávania v Kii pre školský
rok 2017/2018 do konca tohto mesiaca.

O dôvody, ktoré boli hlavnou motiváciou
pre zapojenie sa do duálneho vzdelávania, sa podelil Michal Gavuliak, študent
odboru Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení: „Poznám veľa
chalanov, ktorí by chceli robiť v Kia Motors
Slovakia. Ja som veľmi rád, že v školskom
roku, keď som končil základnú školu, sa
dalo prihlásiť na štúdium v duálnom systéme. Najviac sa teším na prax priamo v
automobilke – to bude úplne najlepšie.
Pre mňa je výhodou, že od zamestnávateľa získam štipendium a že odborný výcvik
a teoretické vyučovanie sú v rovnakom
pomere.“
Ďalší zo študentov je Michal Mravec, ktorý si zvolil rovnaký odbor: „O možnosti učiť
sa v Kia Motors Slovakia som sa dozvedel
pri prezentácii na našej základnej škole.
Veľmi som sa potešil, pretože som tam
už bol predtým na školskej exkurzii. Mňa
osobne najviac motivovalo štipendium,
moji rodičia zase oceňujú, že sa v automobilke zamestnám hneď po škole. Teší ma,
že máme výborného pána majstra.“
V nasledujúcom školskom roku 2017/2018
bude závod Kia Motors Slovakia aj naďalej pokračovať v spolupráci so Strednou
odbornou školou strojníckou v Kysuckom
Novom Meste nielen v súčasných odboroch, ale otvorí aj nový odbor Mechanik
– mechatronik. Nový odbor u absolventov
kombinuje zručnosti technika, opravára,
nastavovača a elektrikára. Zároveň je ešte
viac zameraný na CNC obrábacie stroje.
„Kia Motors Slovakia predstavuje pre

školu stabilného partnera, s ktorým spolupracujeme už niekoľko rokov. Systém
duálneho vzdelávania prináša náročnú
organizáciu vyučovania hlavne v oblasti
praktickej prípravy a z toho vyplýva mimoriadne aktívna spolupráca pre obe
strany. Spoločnostiam ponúka jedinečnú
možnosť podieľať sa na odbornej príprave
svojich budúcich zamestnancov,“ vysvetlila Mgr. Zdenka Ballayová, zástupkyňa
riaditeľa pre praktické vyučovanie Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom
Novom Meste.
Výhody systému duálneho vzdelávania
pre študentov zhrnul i majster odbornej
výchovy Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste, Ing. Miroslav Hromada: „Kia Motors Slovakia v
spolupráci so Strednou odbornou školou
strojníckou v Kysuckom Novom Meste
vytvára najlepšie podmienky pre vzdelávanie našich študentov v automobilovom
priemysle. Určite ide o veľký prínos pre našich študentov vzhľadom k tomu, že Kia je
najmodernejšia výrobná fabrika v regióne,
v ktorej môžu vidieť novodobé technológie
a nadobudnúť cenné skúsenosti priamo
z výroby. Po úspešnom absolvovaní štúdia majú žiaci duálneho vzdelávania isté
zamestnanie. Za výsledky dosiahnuté v
škole a na praxi sú však finančne odmeňovaní už počas štúdia.“
Podľa vedúceho oddelenia vzdelávania
spoločnosti Kia Motors Slovakia, Ing. Branislava Hadára, prichádzajú absolventi na

trh práce nedostatočne odborne pripravení. „Chápem, že pre stredné odborné školy
nebolo jednoduché udržať si technickú vybavenosť pre prípravu študentov v dôsledku veľkej dynamiky rozvoja technológií,
predovšetkým v automobilovom odvetví.
Aj preto sme sa rozhodli vstúpiť do procesu prípravy budúcich zamestnancov cez
duálne vzdelávanie.
Touto cestou chcem poďakovať za veľmi
príkladný prístup zo strany vedenia Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom
Novom Meste. Tento projekt má perspektívu, pretože v konečnom dôsledku nám
všetkým ide o jedinú vec, aby každý absolvent mal uplatnenie.“
Deviataci sa môžu do programu prihlasovať do konca februára na tel. čísle
041/515 1714 alebo prostredníctvom
e-mailovej adresy vzdelavanie@kia.sk.
Štúdium v systéme duálneho vzdelávania
účastníkom prinesie stabilné pracovné
miesto po ukončení štúdia, podnikové štipendium a štartovací príspevok v hodnote
300 eur, či odmenu za produktívnu prácu.
Študenti získajú praktické skúsenosti s
najmodernejšími technológiami.
Podobne ako ostatným zamestnancom v
závode, aj študentom spoločnosť Kia prispieva na stravu i autobusovú dopravu a
poskytuje im pracovné oblečenie i ďalšie
pomôcky. Zároveň absolvujú bezplatnú
zdravotnú prehliadku.
-ka-
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Registrácie vozidiel vlani výrazne rástli
V decembri 2016 sme zaznamenali registrácie nových osobných automobilov v
počte 8010 vozidiel, čo predstavuje oproti

Registrácie jednotlivých značiek automobilov
na Slovensku v mesiaci december 2016

Mesačný trend registrácií nových osobných
automobilov v SR 12.2015 - 12.2016

minulému roku nárast na úrovni 9.52 %.
Kumulatív za 12 mesiacov tohto roka predstavuje nárast oproti rovnakému obdobiu
minulého roka na úrovni 13,09 %.
Registrácie malých úžitkových automobilov
(kategória N1) dosiahli v novembri 2016
počet 630 vozidiel, čo oproti rovnakému
mesiacu minulého roka s počtom vozidiel
720 predstavuje pokles na úrovni
12.50 percent. Kumulatív za 11 mesiacov
vykazuje nárast 2.22 %.
Nárastu záujmu sa dočkali elektrické batériové vozidlá (BEV) a plug-in hybridy (PHEV)
na ktoré môže vlastník vozidla požiadať o
podporu. Ku koncu decembra bolo zaregistrovaných 79 žiadostí.
Ing. Pavol PREPIAK
Predseda DDA, viceprezident ZAP SR
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V rámci prvej globálnej iniciatívy svojho
druhu je Rada pre vodík odhodlaná začleniť
vodík medzi kľúčové riešenia prechodu na iné
zdroje energie. Vodík je univerzálny prenášač
energie s priaznivými vlastnosťami, keďže sa
pri jeho využívaní vo forme čistého paliva alebo
čistej energie neuvoľňuje CO2 a môže zohrávať dôležitú úlohu v prechode na systém čistej
energie s malým obsahom uhlíka. Vodíkové
technológie a produkty sa za posledné roky posunuli výrazne vpred a v súčasnosti sa zavádzajú
na trh. Rada bude spolupracovať s niekoľkými
kľúčovými stranami, napríklad zákonodarcami,
podnikmi a podnikateľmi z odvetvia vodíka,
medzinárodnými agentúrami a občianskymi
spoločnosťami a bude im poskytovať odporúčania s cieľom dosiahnuť tieto ciele.
Počas predstavovania potvrdili členovia
Rady pre vodík ambíciu zväčšiť svoje významné investície do vývoja a komercionalizácie
odvetví vodíka a palivových článkov. Hodnota
týchto investícii v súčasnosti dosahuje celkovú
odhadovanú sumu 1,4 miliardy eur ročne. Spomínaný nárast investícií bude možný, ak kľúčové strany zväčšia svoju podporu vodíka ako súčasti budúceho energetického mixu vhodnými
politikami a podpornými schémami.
Rada pre vodík, ktorá sa prvýkrát zišla v
utorok v Davose, v súčasnosti pozostáva z 13
generálnych riaditeľov a predsedov predstavenstiev z rôznych odvetví priemyslu a energetických spoločností, v ktorých záujme je pomôcť
dosiahnuť ambiciózny cieľ v podobe „2 stupňov
Celzia“ podľa Parížskej dohody z roku 2015. V
súčasnosti sú zapojené nasledujúce medzinárodné spoločnosti: Air Liquide, Alstom, Anglo
American, BMW GROUP, Daimler, ENGIE,
Honda, Hyundai, Kawasaki, Royal Dutch
Shell, The Linde Group, Total a Toyota. Radu
vedú dvaja predsedovia z rôznych regiónov a
odvetví, ktorí v súčasnosti reprezentujú spoločnosti Air Liquide a Toyota.
„Parížska dohoda z roku 2015, ktorej cieľom je boj proti klimatickým zmenám, je vý-
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redstavitelia trinástich popredných spoločností z odvetvia energetiky, dopravy
a priemyslu predstavili 17.
januára 2017 vo švajčiarskom Davose globálnu iniciatívu, ktorej cieľom
je propagácia jednotnej vízie a dlhodobej ambície v oblasti prechodu na
energiu získavanú z vodíka.
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„Rada pre vodík“

razný krok správnym smerom, no vyžaduje aj
prijímanie opatrení obchodného sektora, aby
sa takýto záväzok stal realitou. Rada pre vodík
predstavuje spojenie popredných svetových
spoločností z automobilového a energetického
odvetvia s jasnou ambíciou vysvetľovať, prečo
sa vodík stal jedným z kľúčových riešení pri
prechode na iné zdroje energie v rámci mobility, ako aj v odvetví energie, priemyslu a bytovej
výstavby. Preto vyžaduje vývoj nových stratégií
v miere, ktorá umožní podporu tejto myšlienky.
Nedokážeme to však sami. Potrebujeme, aby
vlády podporovali vodík vlastnými opatreniami, napríklad formou schém veľkých investícií
do infraštruktúry. Dnes predkladáme svetovým
lídrom výzvu na podporu vodíka, aby sme dokázali spoločne naplniť naše klimatické ambície a poskytnúť ďalší impulz rozvíjajúcemu sa
vodíkovému ekosystému,“ povedal Benoît Potier, generálny riaditeľ, Air Liquide.
„Rada pre vodík bude zodpovedným lídrom,
ktorý bude predstavovať vodíkovú technológiu a jej výhody pre ľudstvo. Bude sa usilovať
o spoluprácu, spolupôsobenie a porozumenie
od vlád, priemyslu a, čo je najdôležitejšie, od
verejnosti. V spoločnosti Toyota sme sa vždy
pokúšali zastávať poprednú rolu v environmentálnom a technologickom pokroku v rámci

automobilového priemyslu, aj prostredníctvom
vozidiel s palivovými článkami. Okrem toho
vieme, že okrem dopravy má vodík potenciál
podporovať náš prechod na spoločnosť produkujúcu malé množstvo emisií uhlíka v rámci
viacerých odvetví a celom hodnotovom reťazci.
Cieľom Rady pre vodík je aktívne podporovať
tento prechod,“ povedal Takeshi Uchiyamada,
predseda predstavenstva, Toyota.
„Spoločnosť Honda vyvíja a zlepšuje technológiu elektrického pohonu vo všetkých jeho
formách, keďže sa snaží o zmenšenie závislosti
od fosílnych palív a rozvoj udržateľnej spoločnosti. Cieľom spoločnosti Honda približne
do roku 2030 je, aby globálny objem predaja
jej automobilov tvorili z dvoch tretín vozidlá s
technológiami elektrifikácie, konkrétne vozidlá
s nulovými emisiami, ako sú napríklad elektrické vozidlá s vodíkovými palivovými článkami a
elektrické vozidlá s batériami, ako aj elektrické
vozidlá typu plug-in a hybridy. Veríme, že vozidlá na vodík a palivové články majú potenciál
stáť v centre energetického systému spoločnosti. Ako jedna z popredných spoločností vyvíjajúcich technológiu FCV sa spoločnosť Honda
snaží posilniť úsilie v rozvoji spoločnosti využívajúcej vodík na celom svete. Rada pre vodík
spája niektoré z popredných svetových priemy-

selných a energetických spoločností a veríme,
že snahy o spoluprácu tento proces urýchlia,“
povedal Seiji Kuraishi, výkonný viceprezident,
Honda Motor Co., Ltd. (na snímke).
Správa s názvom „How Hydrogen empowers the energy transition “, ktorej vypracovanie zadala Rada pre vodík, obsahuje ďalšie
podrobnosti o tomto potenciáli pre budúcnosť,
ktorý je vodík pripravený poskytnúť, a stanovuje víziu Rady a kľúčové opatrenia, ktoré by
mali zákonodarcovia zaviesť, aby sa kompletne
rozvinuli možnosti vodíka prispieť k prechodu
na iné zdroje energie.
Pre globálne spoločnosti z hlavných odvetví
energetiky a priemyslu je súčasťou korporátnej
zodpovednosti poskytovať riešenia na správu
prechodu na iné zdroje energie a posúvať sa
smerom k udržateľnej ekonomike založenej na
malých objemoch emisie uhlíka. Na zdolanie
tejto náročnej výzvy sú potrebné spoločné riešenia. Z tohto dôvodu vyzývame spoločnosti a
kľúčové strany spoločnosti, aby taktiež uznali
príspevok vodíka k prechodu na iné zdroje
energie a spolupracovali s nami na vytváraní
efektívneho plánu implementácie.

Členovia Rady pre uhlík spoločne dosahujú celkové výnosy v hodnote 1,07 bilióna eur a zamestnávajú 1,72 miliónov zamestnancov na celom svete.
Členovia Rady pre vodík:
									

-haINFORMÁCIE O VODÍKU
Vodík je univerzálny nosič čistej a bezpečnej energie, ktorý sa môže používať ako palivo
poskytujúce výkon alebo v priemysle ako surovina, a okrem toho ho možno vo veľkom
uskladňovať. Členovia Rady pre vodík sa zaväzujú propagovať jeho zavádzanie. Vodík možno
produkovať z (obnoviteľnej) elektriny a fosílnych palív s malým obsahom uhlíka a v mieste
používania produkuje nulové emisie. Využívanie vodíka neustále rastie, keďže ho možno skladovať a prepravovať pri veľkej energetickej hustote v kvapalnej alebo plynnej forme a možno
ho spaľovať alebo používať v palivových článkoch na vytváranie tepla a elektrickej energie.
Vďaka tejto univerzálnosti má vodík kľúčovú úlohu v odvetví dopravy, priemyslu a bytovej
výstavby, poskytuje možnosť veľkoobjemového skladovania obnoviteľnej energie s prerušovaným použitím a je sľubným riešením pri prekonávaní výziev prechodu na iné zdroje energie.

Ford Mustang Convertible pre rok 2018
vzhľad Mustangu – obidvoch jeho modelov
– príťažlivejší. Obrázky síce zo zadnej časti
karosérie kabrioletu toho veľa neukazujú, ale
možno predpokladať, že aj tento model bude
mať v zadných združených svietidlách ako
zdroj svetla svietiace diódy a v štýle úprav
zadného nárazníka kupé bude zmenený aj
nárazník kabrioletu. Súčasťou príplatkovej
výbavy má byť aj zadný spoiler.

V polovici januára automobilka Ford predstavila svoje ikonické kupé Mustang v inovovanej podobe (uverejňujeme na str. 48-49)
a už 21. januára uverejnila dve fotografie
Mustanga s otvorenou karosériou, ktorého
sériová výroba v modernizovanej podobe sa
zrejme iba pripravuje.

Rovnaký rozsah zmien v interiéri kupé
možno očakávať aj v Mustangu s otvorenou karosériou. Okrem iného analógové prístroje bude teda možné nahradiť za
príplatok 12-palcovým displejom s tromi
módmi zobrazení. Motory budú tiež iste
rovnaké, zákazníci si budú môcť teda vybrať
buď štvorvalcový motor 2.3 EcoBoost alebo
5-litrový motor V8.

Podľa fotografií modelu Mustang Convertible, rozsah
inovačných zmien bude zrejme rovnaký ako pri kupé.
Nový je teda predný nárazník, maska chladiča, upravené
je veko motorového priestoru, ktorého začiatok vpredu je
nižšie ako predtým a tak k čelnému sklu stúpa „dramatickejšie“. Upravené sú aj reflektory, treba uznať, že teraz je

Inovovovaný Mustang by mal mať európsku výstavnú premiéru začiatkom marca
na autosalóne v Ženeve. Možno tam Ford
predstaví oba modely.
					
-fd-
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Rada advokáta

Dobrý deň, zaujímalo by ma, kedy a za
akých podmienok si môžem dať nalepiť na
sklá osobného auta zatmavené fólie, či na
to treba mať špeciálne povolenie od polície.
Lukáš K.

Podmienky lepenia fólií na zasklené plochy
vozidiel sú stanovené vo vyhláške č. 464/2009 Z.
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Hlavnou zásadou je, že dostatočný výhľad z
miesta vodiča musí byť zabezpečený za všetkých
prevádzkových a poveternostných podmienok. Z
tohto dôvodu musí byť motorové vozidlo vybavené vonkajšími spätnými zrkadlami alebo iným
zariadením, ktoré zabezpečí nepriamy výhľad z
vozidla na sledovanie cesty za vozidlom a vedľa
seba na každej strane vozidla. Ak prípojné vozidlo svojimi rozmermi po pripojení k ťažnému
vozidlu neumožňuje vodičovi riadny výhľad z
miesta vodiča vonkajšími spätnými zrkadlami,
musí byť ťažné vozidlo vybavené doplnkovými
spätnými zrkadlami s väčším vysunutím alebo
iným zariadením, ktoré zabezpečí riadny výhľad.
Na zasklené plochy vozidla možno pripevňovať len také fólie, ktoré sú schválené a označené
schvaľovacou značkou. Technické požiadavky pre
doplnkové príslušenstvo a výbavu na zasklené
plochy vozidiel, napríklad fólie, nálepky alebo tónovanie skiel, sú nasledovné:
Zatemňovací pás určený pre čelné sklo vozidla
musí byť umiestnený mimo vzťažnej plochy čelného skla tak, aby sa zabezpečila ochrana proti
oslneniu s plynulým prechodom zo 75 % na
najmenej 40 % priepustnosti svetla vrátane skla
alebo bez plynulého prechodu najmenej 50 %
priepustnosti svetla vrátane skla. Zatemňovací
pás môže zasahovať najviac 10 cm od vrchného
okraja čelného skla po celej jeho šírke a nesmie
pohlcovať farbu návestných svetiel a svetelných
signálov.
Reklamné fólie a fólie proti slnečnému žiareniu a tónovanie skiel na vozidlách kategórie M1 a
N1 možno použiť na iba na zadné bočné sklá a na
zadné sklo, aj to iba vtedy, ak je vozidlo vybavené
pravým vonkajším spätným zrkadlom alebo iným
zariadením, ktoré zabezpečí nepriamy výhľad z
vozidla.
Okrem zatemňovacieho pásu a bezpečnostných fólií nie je na čelnom skle a na predných
bočných sklách vozidla na strane vodiča a jeho
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§

spolujazdca povolené umiestnenie fólií, dodatočné tónovanie skiel a vykonávanie úprav zasklených plôch, ktoré majú za následok zhoršenie priepustnosti svetla. Bezpečnostné fólie na
ochranu proti prerazeniu skla možno použiť na
zasklených plochách vozidiel kategórie M1 a N
okrem čelného skla.
Úpravy a opravy zasklenia vozidiel, ktoré majú
za následok zhoršenie svetelnej priepustnosti,
možno vykonávať iba pri dodržaní podmienok
podľa predpisu EHK č. 43, a to len mimo vzťažnej plochy „A“ čelného skla. Technológiou úpravy
a opravy sa musí zabezpečiť, aby sklo v opravovanom mieste nemenilo farbu predmetov, návestných svetiel a svetelných signálov.

§

Potreboval by som vedieť, čo presne musím
mať v povinnej výbave auta a ak sú aj nejaké
výnimky, tak pre koho platia. Ide mi hlavne
o náhradné koleso, lebo kvôli tomu som mal
problém pri cestnej kontrole.
Milan

Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na
pozemných komunikáciách, je povinný zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené povinnou výbavou.
Povinná výbava osobných motorových vozidiel s najviac ôsmimi miestami na sedenie okrem
miesta na sedenie vodiča, ktoré patria do kategórie M1, je nasledovná: homologizovaný prenosný
výstražný trojuholník; náhradné koleso; kľúč na
matice alebo na skrutky kolies, zdvihák; lekárnička a bezpečnostný reflexný odev.
Reflexný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla a môže ním byť napríklad
vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka vo
farbe fluorescenčnej žltej, fluorescenčnej oranžovočervenej alebo fluorescenčnej červenej.
Lekárničky obsahujú zdravotnícke pomôcky a
kozmetické výrobky, určené na poskytnutie prvej
pomoci v cestnej doprave a kartu prvej pomoci.
Obsah lekárničiek je určený najmä na ošetrenie
malých rán a odrenín, ošetrenie rán, popálenín a krvácania, zlomenín a poranenia kĺbov, na
ochranu záchrancu a postihnutého pred šírením
nákazy pri ošetrení a resuscitácii. Obsah lekárničky má byť rozdelený do štyroch samostatných
modulov, ktorých obaly sú označené podľa svojho
názvu ako:

Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana
záchrancu
Modul č. 2 – Malé rany, odreniny
Modul č. 3 – Veľ ké rany, krvácanie, popáleniny
Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov
Treba si dať pozor na to, aby lekárnička nebola
po dátume spotreby. Každý obal modulu lekárničky je zároveň označený dátumom spotreby,
pričom celá lekárnička nesmie byť po dátume
spotreby modulu lekárničky s najskorším dátumom spotreby.
Keďže ste sa zaujímali o náhradné koleso a
súvisiace výnimky, pre Vašu informáciu uvádzam,
že podľa vyhlášky č. 464/2009 Z. z. je súčasťou
povinnej výbavy osobného motorového vozidla
taktiež náhradné koleso s diskom a s náhradnou
pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru s
takým upevnením držiaka, ktoré zabezpečuje, že
sila pri vyberaní kolesa z držiaka alebo pri vkladaní kolesa do držiaka nepresiahne 490 N. Jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla
môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a
pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné
náhradné koleso; to sa nevzťahuje na pneumatiky
pre núdzový dojazd. Náhradné koleso musí byť
v držiaku počas prevádzky v cestnej premávke
riadne pripevnené. Spolu s náhradným diskovým
kolesom s pneumatikou patrí do povinnej výbavy
aj kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák s nosnosťou, rovnajúcou sa aspoň
zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo
rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla
z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla
pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka.
Toto ustanovenie vyhlášky sa však nevzťahuje
na vozidlá, ktoré sú vybavené prostriedkami na
bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky
umožňujúcej dočasné použitie. Výnimku majú
rovnako vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneumatikami zvláštnej konštrukcie, umožňujúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou
defektu v ktorejkoľvek z pneumatík.

§
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PRIPRAVOVANÉ ZMENY V SYSTÉME
TECHNICKÝCH A EMISNÝCH KONTROL

Súčasné STK sú zo zákona jednoúčelové pracoviská špecializované výlučne na vykonávanie
technických a tiež emisných kontrol, takže úplná liberalizácia siete týchto pracovísk môže
znamenať ich existenčné ohrozenie

M

nohí z nás majú osobné skúsenosti s
tým, že nie všetky zmeny, napríklad
v zaužívaných pracovných postupoch, ale aj v
medziľudských vzťahoch priniesli taký efekt,
ako sa od nich očakával. Niekedy bolo možné
sklamaniu predísť, keby iniciátori zmeny boli
dôslednejšie vyhodnotili prínosy aj riziká škôd
z danej zmeny.
Veľké zmeny v systéme technických a emisných
kontrol boli predmetom tlačovej besedy ministra
dopravy A. Érseka a štátneho tajomníka tohto rezortu Viktora Stromčeka, ktorá sa uskutočnila 22.
decembra 2016. Pripravované zmeny prezentoval
štátny tajomník, a tou hlavnou je liberalizácia siete STK a pracovísk emisných kontrol (v ďalšom
texte PEK). Takéto rozhodnutie nesie so sebou
aj viaceré negatívne dopady, ktoré sa dotýkajú
nielen prevádzkovateľov STK, majiteľov vozidiel,
ale do istej miery aj orgánov štátnej správy. Preto pred ich zavedením do praxe je podľa názoru
autora potrebné viesť k tejto téme odbornú aj
verejnú diskusiu. Autor, ktorý v oblasti kontroly
technického stavu cestných motorových vozidiel
desaťročia aktívne pôsobil na viacerých vedúcich
pozíciách, v súčasnosti už nie je s touto oblasťou
prepojený. Ale ako dobre informovaný občan v
tejto sfére chce, aby kontrola technického stavu
vozidiel fungovala čo najspoľahlivejšie.
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Reakciu na avizované zmeny vyvoláva skutočnosť, že boli uvedené len ich „prínosy“, ktoré sa
dobre počúvajú, niektoré neboli fundovane podložené, ale vôbec sa nespomenuli riziká aj priame
systémové protirečenia, ktoré prinášajú. Ťažko
jednoznačne povedať, či doterajšiu reguláciu
možno považovať za opatrenie, ktoré by mohlo
byť z hľadiska európskeho práva posudzované ako
prekážka slobode podnikania (zjednodušene), čo
sa tiež uvádza ako jeden z argumentov podporujúcich liberalizáciu. Konkrétne sa poukazuje
na rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z
15. 10. 2015 v podobnej veci, ktorý však uvádza
(zjednodušene povedané) aj to, že prípadné pochybnosti o primeranosti podmienok regulácie
by musel overiť vnútroštátny súd. Podobný argument, ktorého opodstatnenie autor prenecháva
na posúdenie právnikom, sa už objavil pri prvých
úvahách o liberalizácii siete STK na prelome rokov 2010/2011, avšak bez toho, aby sa presadil.

Súčasná situácia a riziká
pripravovaných zmien
Kým doteraz sieť STK a ich počty určovalo
ministerstvo a zásadnou podmienkou na udelenie povolenia na zriadenie STK bola voľná kapacita siete, avizovaná zmena zákona má priniesť
uvoľnenie trhu v tejto oblasti. To znamená, že

ktokoľvek bude chcieť podnikať v tejto oblasti
a splní ostatné podmienky stanovené zákonom
č. 725/2004 Z.z. a vykonávacou vyhláškou č.
576/2006 Z.z. tak mu to bude umožnené. Uskutočnené prepočty preukazujú, že počet STK
(aktuálne 139) aj pri očakávanom prírastku evidovaných vozidiel je už v súčasnosti, a tiež pre
najbližšie roky, viac ako dostatočný, lebo existujúce kontrolné kapacity nie sú ani zďaleka plne
využívané. Doterajšia právna úprava vychádzala
z logických a praxou overených požiadaviek, že
na celom území musí byť zabezpečená dostatočná
kontrolná kapacita na vykonávanie pravidelných
a ostatných druhov technických kontrol a rovnako aj emisných kontrol. Hustota siete musí tiež
zohľadňovať regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry, potrebné a voľné kapacity vo vzťahu
k počtu evidovaných vozidiel v jednotlivých okresoch. Treba si uvedomiť, že kontroly technického
stavu sa v SR vykonávajú výlučne v STK, čo sú
podľa platného zákona pracoviská špecializované
na vykonávanie tejto činnosti, pričom iné činnosti
nie sú prípustné. Zákon dokonca priamo ukladá,
že prevádzkovateľ STK nesmie umožniť, aby sa
na kontrolnej linke nachádzali vozidlá, na ktorých nie sú vykonávané úkony v rámci technickej
alebo emisnej kontroly!
Pri takto založenom kontrolnom systéme je
zrejmé, že prebytok kontrolnej kapacity pre výkon
kontrol technického stavu, ako dôsledok úplnej
liberalizácie, by pôsobil kontraproduktívne z hľadiska kvality a mal aj vážne ekonomické dopady.
Keďže fixné náklady na prevádzku STK prakticky
nie sú závislé na počte vykonaných technických
kontrol, pokles výkonov (pri avizovaní ďalších 40
až 120 nových STK) by mohol prevádzkovateľ
kompenzovať zväčšením ceny, ak nemá hospodáriť so stratou, alebo v krajnom prípade STK zrušiť. V prvej reakcii na pokles výkonov by zrejme
zmenšil počet kontrolných technikov (minimálny
počet sú traja).To môže ovplyvniť stabilitu siete
STK, ktoré sú prísne jednoúčelovými zariadeniami a zároveň dostupnosť zákonom požadovaných
výkonov kontrol vozidiel, s nepriaznivým dopadom na prevádzkovateľov vozidiel.
Ak sa štátny tajomník na adresu súčasných prevádzkovateľov STK vyjadril, že „nebudú nadšení, ale oni robia opatrenia nie pre nich, ale pre
motoristov“ (čo je populárne), tak v konečnom
dôsledku môžu na tento krok doplatiť obidve
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skupiny. Prebytok kontrolnej kapacity v systéme
jednoúčelových STK preukázateľne vedie, v dôsledku ekonomického tlaku, k získaniu zákazníka znižovaním úrovne kvality kontroly – prináša
zvýšenú a nežiadúcu benevolenciu pri posudzovaní zistených technických chýb. Spolu so súvisiacimi nekorektnými praktikami pri výkone tejto
činnosti sa tak zhoršuje jej účinnosť a očakávaný
prínos pre bezpečnosť cestnej premávky. Zavedenie monitorovacích záznamových zariadení v
STK a PEK prispelo k zlepšeniu situácie v tejto
oblasti, posilneniu dohľadu aj kontroly, ale aj ich
možnosti majú svoje obmedzenia. Odlišná situácia je v prípade pracovísk emisnej kontroly v autoservisoch, ktoré majú inú ťažiskovú podnikateľskú činnosť, takže od samotného výkonu emisnej
kontroly nie sú existenčne závislé.
Pozoruhodná bola informácia , že liberalizáciu
môžu využiť aj autoservisy na zriadenie STK a
rozšírenie ponuky svojich služieb. Pritom jednou
zo základných podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technických kontrol je, že
žiadateľ nie je personálne alebo majetkovo prepojený s výrobou, predajom alebo opravou vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných
technických jednotiek tak, že súčasne prevádzkuje ich výrobu, predaj alebo opravy. Táto podmienka je základným predpokladom vylúčenia
konfliktu záujmov a nestrannosti či objektívnosti
kontrolnej činnosti. Skutočnosťou však ostáva, že
sú známe spôsoby, ako túto podmienku jednoducho obísť. Liberalizácia siete s neúmerne veľkým
počtom STK a prebytkom kontrolnej kapacity
vo vzťahu k reálnym potrebám, ktoré vyplývajú z
počtu evidovaných vozidiel, by priniesla aj väčšie nároky na zabezpečenie účinného štátneho
odborného dozoru. A to aj s prihliadnutím na
automatizáciu niektorých úkonov a už spomenuté zavedenie monitorovania STK aj PEK záznamovým zariadením, čo by mohlo byť predmetom
osobitného rozboru.

Aké sú uvádzané dôvody pre
liberalizáciu a jej prínosy?
Pristúpenie k liberalizácii zdôvodňuje ministerstvo dopravy tým, že aj keď podľa štatistických
údajov je počet STK dostatočný, dostávali podnety zo strany motoristov na dlhé čakacie lehoty, ktoré chcú týmto skrátiť a zlepšiť dostupnosť
týchto služieb. O ich počte a opodstatnenosti
nevieme nič bližšie, ale je všeobecne známe, že
záujem o výkony technických kontrol v STK nie
je počas jednotlivých mesiacov v roku rovnomerný. Rozdiely v počte vykonaných kontrol medzi
mesiacmi najväčšieho využitia kapacity a tými

slabšími dosahujú v priemere 30 až 50 %. K postupnému rovnomernejšiemu využívaniu kapacít
sa dá priblížiť (pomohol napríklad udelený „generálny pardon“ začiatkom roku 2016), ale túto
sezónnosť by ani samotné zväčšenie počtu STK
nezmenilo. Samostatnou otázkou je, čo sú to z
pohľadu zákazníka dlhé čakacie lehoty a ich porovnanie s inými službami. V ponuke STK je aj
možnosť objednania sa na konkrétny termín, a to
aj modernou formou cez internet. Ak si však všetci motoristi nechajú svoju povinnosť vždy na poslednú chvíľu, potom sa určitej čakacej dobe nedá
vyhnúť. Samotný štát má tiež možnosti, ako vyjsť
motoristom a dopravcom v ústrety. Napríklad, čo
je v iných štátoch EÚ bežné, určením širšieho
časového intervalu platnosti technickej a emisnej kontroly (napríklad v rámci celého mesiaca a
mesiac po konkrétnom dni vykonania predchádzajúcej kontroly). Ak preukázateľne existujú regióny, kde je horšia dostupnosť k týmto zákonom
vyžadovaným výkonom, možno to riešiť určením
voľnej kapacity siete pre ďalšie STK v takejto lokalite, pričom môže zohľadniť primeranosť dojazdovej vzdialenosti (prípadne priamo stanoviť
jej maximum). Takáto informácia by však mala
byť verejná, včas dostupná všetkým záujemcom o
túto činnosť a postup udelenia povolenia na zriadenie STK maximálne transparentný. Ak sú známe prípady, že niektorý záujemca dostal povolenie na zriadenie STK – s obmedzenou platnosťou
na 2 roky - a počas tohto obdobia vôbec nekonal,
jeho povolenie by malo stratiť platnosť a malo by
byť udelené inému, serióznemu záujemcovi. Bez
možnosti jeho ďalšieho predlžovania, špekulácie,
či dokonca predaja.
Ako populistické možno považovať tvrdenie
ministerstva, že liberalizácia prinesie až do 1000
nových pracovných miest, čo vyplýva z jednoduchého orientačného prepočtu. Vychádzajme z
toho, že kalendárny rok má 220 efektívnych pracovných dní. Podľa vykonávacej vyhlášky je priemerný čas výkonu technickej kontroly osobného
automobilu aj motocykla 20 minút a nákladného
automobilu alebo autobusu 28 minút. Pre emisnú
kontrolu je to 30 minút pre osobný a 40 minút pre
nákladný automobil. Podľa dostupných údajov
bolo v SR v roku 2015 vykonaných celkom 1 305
400 technických a 1 094 778 emisných kontrol
(údaje za rok 2016 ešte neboli k dispozícii). Na
vykonanie všetkých týchto technických aj emisných kontrol by podľa prepočtov stačilo v STK
menej ako 600 kontrolných technikov. A nezabúdajme, že časť emisných kontrol sa vykonáva na
pracoviskách emisných kontrol v autoservisoch.
Ale pozor, čo by sa stalo so všetkými takmer 800
kontrolnými technikmi v súčasnosti zamestna-

nými v STK, ktorí uvedené počty technických
a emisných kontrol v skutočnosti vykonali (a sú
ešte rezervy v ich využití)? Ako by reagovali prevádzkovatelia už existujúcich STK a čo by potom
avizovaný prírastok kontrolných technikov mal
ešte kontrolovať? Odpovede na nastolené otázky
sú jednoznačné. Ak má dostať kontrolný technik
primeranú mzdu (povedzme na úrovni priemerného platu v národnom hospodárstve), musí odviesť aj odpovedajúci výkon. Nemôže stráviť pracovnú dobu čakaním na zákazníka.
Avizovaný bol aj zámer upraviť lehoty pre
vykonávanie pravidelných technických kontrol
motocyklov, prípojných vozidiel a traktorov, či
dokonca vylúčením niektorej kategórie vozidiel z
tejto povinnosti (to by znamenalo aj ďalšie zmenšenie potrebnej kontrolnej kapacity). Konkrétne
zmeny neboli prezentované, no treba povedať, že
v tomto smere by mali byť rozhodujúce technické argumenty a nie politické rozhodnutia. Tie
technicky podložené napríklad presadzujú skrátenie intervalov pravidelnej technickej kontroly s
rastúcim vekom vozidla a vo viacerých vyspelých
štátoch sa už uplatňujú.

Doplatí na zmeny prevádzkovateľ STK?
Faktom zostáva, že pripravovaná liberalizácia
počtu STK by zásadným spôsobom zmenila aj
postavenia ich súčasných prevádzkovateľov, ktorí
zriaďovali STK z vlastných prostriedkov za podmienok regulácie siete daných zákonom. Takáto zásadná zmena by sa v konečnom dôsledku
dotkla ochrany ich investícií, ktoré sú zo zákona
jednoúčelové. Ak už bude nevyhnutné akceptovať európsky liberalizačný trend aj na túto oblasť,
avizovaný návrh na úpravu súčasného zákona by
potom mal obsahovať aj zmenu podmienok pre
už existujúce STK. Napríklad uvoľnením ďalších
podnikateľských činností pre STK s určením
podmienok ich koexistencie s kontrolnou činnosťou a stanovením dostatočne dlhého prechodného obdobia na potrebnú adaptáciu, aby nedošlo
k ich znehodnoteniu a zániku. Ak je zámerom
ministerstva zlepšenie či zmena existujúcej koncepcie v prospech motoristov, potom by k nemu
mala viesť cesta hľadania optimálneho riešenia v
spolupráci organov štátnej správy so zástupcami
prevádzkovateľov STK na základe dôkladnej analýzy všetkých dopadov.
Tá v tomto prípade chýba. Pri schvaľovaní navrhovaných zmien zákona v Národnej rade by sa nad
uvedenou argumentáciou mali poslanci poriadne
zamyslieť.
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K jubileu Mercedes-AMG

Značka Mercedes-AMG si tento rok pripomína polstoročie dodávok športových, na výkon
orientovaných vozidiel. V jubilejnom roku sa
rodina modelov AMG GT rozšíri o nový Mercedes-AMG GT C kupé (najskôr príde v špeciálnom vyhotovení Edition 50), prídu výkonnejšie zlepšené modely Mercedes-AMG GT a
AMG GT S i nové hodnotné prvky výbav pre
celý modelový rad.
Hnacou jednotkou pre modely AMG GT je
štvorlitrový motor s priamym vstrekovaním
V8 biturbo. Pri základnom modeli AMG GT i
AMG GT roadster odteraz ponúka 350 kW;

630 Nm, čo je nárast o 10 kW; 30 Nm; pri GT
S dosahuje 384 kW; 670 Nm, čo je nárast
o 9 kW; 20 Nm. Ďalší stupeň predstavujú
varianty kupé a roadster AMG GT C s parametrami 410 kW; 680 Nm. Vrcholový model
AMG GT R dosahuje 430 kW; 700 Nm.
Nové modely identifikuje okrem iného výrazná mriežka chladiča AMG Panamericana,
ktorej 15 pochrómovaných zvislých výstuh
pripomína vzhľad pretekárskeho vozidla
Mercedes-AMG GT3. Nový spojler predného

Model Honda Clarity Fuel Cell získal hodnotenie Agentúry Spojených štátov amerických na ochranu životného prostredia (EPA)
za dojazd 366 míľ (589 km) a palivovú účinnosť ekvivalentnú kombinovanej spotrebe
benzínu 68 míľ na galón (28,9 km/l = 3,46
l/100 km), čo je najlepší dojazd medzi všetkými elektrickými vozidlami bez spaľovacieho
motora, vrátane vozidiel na palivové články
a vozidiel na elektrický pohon v rámci USA.

nárazníka zosilňuje dojem zo šírky a zabezpečuje ešte lepšie držanie vozidiel na vozovke.
Veľké vonkajšie otvory na prívod vzduchu zlepšujú účinnosť chladenia. Všetky modely AMG
GT už majú k dispozícii systém pre aktívnu, inteligentnú a rýchlu reguláciu prívodu vzduchu
AIRPANEL prostredníctvom zvislých lamiel v dolnej časti spojlera predného nárazníka. Nový
AMG GT C dostal aj širšiu zadnú časť, veľké kolesá i širší rozchod kolies na zadnej náprave,
ako aj aktívne riadenie zadnej nápravy z modelu GT R. Širší má aj spojler zadného nárazníka
pre zlepšenie prúdenia vzduchu. Zadné krídlo vozidla - integrované vo veku batožinového
priestoru - sa v závislosti od zvoleného jazdného programu pri určených rýchlostiach elektricky vysunie a zasunie. V modeli AMG GT C sa športový podvozok AMG RIDE CONTROL
kombinuje s adaptívnym, plynule nastaviteľným tlmením. Novinka má aj aktívne riadenie
zadnej nápravy v kombinácii s balíkom AMG DYNAMIC PLUS či elektronicky regulovaný zverný diferenciál zadnej nápravy integrovaný v kompaktnej skrini prevodovky.
-mz-

LEXUS LS 500 ZÍSKAL OCENENIE ZA NAJLEPŠÍ DIZAJN INTERIÉRU
americkom autosalóne svetovú premiéru.
Víťazov určuje porota zložená z popredných
dizajnérov automobiliek a t riaditeľov najlepších návrhárskych škôl z celého sveta.

Nový vlajkový sedan značky Lexus LS 500
v modelovom vyhotení 2018 získal na autosalóne v Detroite ocenenie EyesOn Design
Award za vynikajúci dizajn interiéru. Cena je
určená pre typy a koncepty, ktoré majú na
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Honda Clarity Fuel Cell dosiahol dojazd 589 km

Piata generácia Lexusu LS má za cieľ zopakovať úspech prvej, ktorá prekonala zavedené zvyklosti vo svete luxusných vozidiel
a nastavila nové pravidlá. „Sme veľmi hrdí,
že porota našu snahu ocenila a získali sme
ocenenie za najlepší interiér," povedal Koiči
Suga, hlavný dizajnér nového modelu LS.
		
-ls-

Model Clarity Fuel Cell je prvým vozidlom na palivové články, ktorého celá hnacia
jednotka sa nachádza pod kapotou. Honda
zmenšila veľkosť sústavy palivových článkov o
33 percent a zároveň zväčšila hustotu energie
o 60 percent v porovnaní s modelom Honda
FCX Clarity. Vďaka kompaktnej sústave palivových článkov a integrovanej hnacej jednotke dokáže model Clarity Fuel Cell spoločnosti Honda, ponúknuť priestrannejšiu kabínu so
sedením pre päť osôb.

V Európe predstaví Honda model Clarity Fuel Cell na obmedzenom počte európskych trhov v
rámci programu HyFIVE, ktorého cieľom je propagácia vývoja, využívania a životaschopnosti
infraštruktúry vodíkových čerpacích staníc. Spolu s partnermi z odvetvia sa spoločnosť Honda
snaží získať informácie o reálnych skúsenostiach používateľov s vozidlami na palivové články
a používaním vodíkových čerpacích staníc. Prvé vozidlá Clarity Fuel Cell dodala Honda do
Európy (na snímke) koncom minulého roka.
-ha-

Nový motor pre Yaris
V súvislosti so zavádzanou emisnou normou Euro 6c a homologizačnou normou
RDE (Real Driving Emission) vybavila
automobilka Toyota svoj typ Yaris novým
1,5-litrovým zážihovým motorom, ktorý
bude náhradou za súčasný 1,3-litrový agregát. Nový štvorvalec patrí do rodiny úsporných motorov s mimoriadne tepelne účinným spaľovaním ESTEC (Economy with
Superior Thermal Efficient Combustion) a
zavádza nové technické riešenia, ktoré prinášajú väčší výkon a zároveň aj o 12 % menšiu spotrebu paliva v súčasnom európskom
jazdnom cykle NEDC.
„Atmosférický“ motor s objemom 1496 cm3
dosahuje výkon 82 kW a krútiaci moment
136 Nm pri 4400 ot./min, pričom 118 Nm je
dostupných už pri 2000 ot./min.
Pri napĺňaní požiadaviek novej emisnej normy a nového homologizačného cyklu Toyota
ťažila zo svojich vedomostí v oblasti hybridných vozidiel. V prípade nového motora sa to
prejavilo na hodnote tepelnej účinnosti 38,5
%, ktorá ho radí medzi úplnú špičku. Spomínané vlastnosti sa podarilo dosiahnuť pomo-

cou vysokého kompresného pomeru 13,5:1,
zavedením chladeného systému recirkulácie
výfukových plynov (EGR) a rozšírením variabilného časovania ventilov, ktoré umožňuje
prepínať medzi Ottovým a Atkinsonovým
cyklom.

Za vyššou hodnotou kompresného pomeru
stojí konštrukčné riešenie spaľovacej komory
a nové piesty, ktoré podporujú tvorbu homogénnej zmesi vzduchu a benzínu, ako aj rýchle spaľovanie. Chladený systém EGR zasa
zmenšením teploty spaľovania pomáha oddialiť výskyt tzv. klepania motora. Navyše objem opätovne vstrekovaných inertných plynov
pomáha znižovať čerpacie straty pri nízkom a
strednom zaťažení, čím sa zlepšuje účinnosť.
A nakoniec, vďaka zavedeniu nového systému
variabilného časovania sacích ventilov (VVT-iE) je možné v zlomku sekundy prepnúť
z Ottovho cyklu na Atkinsonov a naopak.
Elektricky ovládaný fázový posun vačkového hriadeľa pre nasávacie ventily umožňuje
oddialiť zatvorenie nasávacieho ventilu až za
dolný úvrat piesta v záujme skrátenia fázy
kompresie, čo prispieva k ďalšiemu zmenšeniu
čerpacích strát (Atkinsonov cyklus) alebo k
predstihu otvorenia a prepnutiu späť na Ottov
cyklus, ktorý poskytuje väčší výkon pri väčšom
zaťažení. Fázový posun výfukového vačkového hriadeľa sa ovláda hydraulicky.
		
-ta-
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displeje (namiesto otáčkomera), ktoré poskytujú
informácie, vrátane tokov energie, úrovne nabitia
batérie, tipov na ekonomickú jazdu ako aj históriu dosahovanej spotreby. Ak chcete počas jazdy
sledovať toky energií, môžete si ich zapnúť aj na
centrálnom displeji autorádia. K akustickému
komfortu pomáha štandardne dodávaný aktívny
systém Active Noise Control. Tri mikrofóny v
strope zaznamenávajú zvuk prenikajúci do kabíny, ktorý pošlú v opačnej fáze cez reproduktory
späť do interiéru vozidla. Tým sú potláčané nežiadúce zvuky. Na nedostatok voľného miesta sa
nebudú sťažovať ani osoby sediace na zadných
sedadlách, a to ani s výškou okolo 185 cm. Batožinový priestor má objem 383 litrov, je o 142
litrov menší oproti bežnej verzii. Navyše má nepravidelný tvar s výrazným schodom v dôsledku

Mondeo s hybridným
pohonom je milým prekvapením
Nový Ford Mondeo prišiel na trh s najširšou
a technologicky najvyspelejšou ponukou za 21
rokov existencie tohto typu. Najväčšou novinkou je model Mondeo Hybrid, ktorý je prvým
automobilom s hybridným pohonom, ktorý spoločnosť Ford kedy vyrobila v Európe. Hybridný
model sa vyrába ako štvordverový sedan v závode
v španielskej Valencii. Ford Mondeo Hybrid 2.0
Titanium sme mali možnosť vyskúšať koncom
minulého roka. Predáva sa za 31 570 eur rovnako
ako model poháňaný motorom 2.0 TDCi Duratorq s automatickou prevodovkou Power Shift v
tej istej výbave. V porovnaní s ním má hybridný
model o liter menšiu normovanú spotrebu paliva,

rovnaké poistenie, menšiu registračnú daň a o 700
eur menšie náklady na údržbu (na 120 000 km).
Ide hlavne o brzdy, ktoré vďaka rekuperácii sú v
hybride menej namáhané a rýchlo sa nezoderú.
Hybrid vyzerá na prvý pohľad ako bežný sedan.
Odlišuje sa len označením Hybrid na viacerých
miestach. Interiér je príjemný, s tradične dobrým dielenským spracovaním. Predné športové
sedadlá s čalúnením Prada vo farbe Ebony sú
veľmi dobre tvarované, s dobrou bočnou oporou.
Poloha za koženým multifunkčným volantom
je priam ukážková. Na volante je množstvo tlačidiel, počiatočné rozpaky, ako si na ich ovládanie zvykneme, sa rýchlo rozplynuli. V interiéri sa
hybridný model od bežných verzií odlišuje inou
ponukou na displeji palubného počítača a viacerými možnosťami na 8-palcovom farebnom dotykovom displeji. Po stranách rýchlomera sú dva
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umiestnenia trakčného akumulátora do „kufra“. V
kabíne je dostatok odkladacích priestorov.
Výbava Titanium Hybrid je veľmi bohatá,
nechýba automatická klimatizácia, vyhrievanie
predných sedadiel, ICE 70 – rádio s CD/MP3
prehrávačom a ovládaním na volante, Bluetooth,
systém SYNC s funkciou AppLink , funkcia automatického núdzového volania, USB konektor
...... K ochrane vodiča a posádky prispieva množstvo inovatívnych prvkov aktívnej a pasívnej
bezpečnosti, napríklad systém podpory brzdenia
v núdzových situáciách EBA, elektronický stabilizačný systém ESC, systém trakčnej kontroly
TCS, stabilizačný systém pri ťahaní prívesu TSC,
sedem bezpečnostných vankúšov a iné.
Mondeo Hybrid využíva hybridný systém Ford
tretej generácie tvorený zážihovým motorom a
dvojicou elektromotorov. Táto pohonná jednotka

Ford Mondeo 2.0 Hybrid 138 kW Titanium II VYSKúšali sME II
www.mot.sk

kombinuje v mnohých jazdných situáciách úspornosť a kultivovanosť elektromotora pri súčasnom
zachovaní dojazdu a slobody pohybu, ktoré ponúka tradičný spaľovací motor. Súčasťou hybridného
systému sú dva elektromotory – jeden poháňa kolesá v spolupráci so zážihovým motorom a druhý,
využitím rekuperácie, nabíja lítiovo-iónový akumulátor s kapacitou 1,4 kWh. Mondeo Hybrid
dokáže v elektrickom režime dosiahnuť rýchlosť
až 135 km/h. Špeciálne vyvinutý 2,0-litrový zážihový motor pracuje v Atkinsonovom cykle, tvorí
spolu s elektrickou pohonnou jednotkou systém
s celkovým výkonom 137 kW. Spotrebu paliva
zmenšuje elektrický posilňovač riadenia spolu s
prevodovkou s plynule meniteľným prevodom a
riadiacim softvérom z vývoja spoločnosti Ford.
Výkonové parametre hybridnej sústavy: spaľovací
motor 103 kW, 175 Nm, elektromotor 88 kW,
225 Nm, generátor 64 kW. Krútiaci moment
pohonného agregátu sa prenáša na predné kolesá prostredníctvom bezstupňovej automatickej
eCVT prevodovky. Voliaca páka prevodovky má
okrem klasických polôh P,R,N a D aj polohu L,
ktorá slúži na brzdenie spaľovacím motorom. Pri
zjazde z kopca napomáha tlačidlo na ľavej strane
páky, ktoré zaradí rekuperačné brzdenie (Grade
assist). Vozidlo dosahuje najväčšiu rýchlosť 187
km/h, pričom emisie CO2 majú hodnotu 99 g/
km (kombinované v normovanom cykle). Zážitok

nijako nesústreďovali na dosiahnutie malej spotreby a najmenej tretina z celkovo prejdenej trasy
pripadala na jazdy po diaľnici.
Podvozok si zachoval výnimočné vlastnosti svojich súrodencov. Istota v zákrutách je perfektná,
podvozok sa nespreneveril tradične prvotriednej
kvalite, akú mávajú Fordy už najmenej dve desaťročia.
Mondeo 2.0 Hybrid Titanium sa predáva za
31 570 eur.
z hybridu je jeho tiché štartovanie a rozbiehanie.
Hybrid vysloveným šprintérom nie je, zrýchlenie
z pokoja na 100 km/h zvláda za 9,2 sekundy. Na
diaľnici sa už stráca výhoda hybridného pohonu,
takže je to model vhodný pre jazdy v meste a jeho
bližšom okolí, kde je viac využívaný elektromotor. Pri potrebe využívať plný výkon pohonného
systému výraznejšie preniká do kabíny hluk spaľovacieho motora, uvoľnením plynového pedála
zvuk motora v kabíne takmer nepočuť. Dosiahli
sme výslednú spotrebu benzínu 5,2 l/100 km, čo
považujeme za dobrý výsledok, pretože sme sa

Výrobcom UVÁDZANÉ parametre
Motor:
a/ 4-valcový, 16-ventilový zážihový, ventilový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 12,3:1, zdvihový
objem 1999 cm3, najväčší výkon 103 kW pri 6000
ot./min., krútiaci moment 175 Nm pri 4000 ot./
min., b/ elektromotor s výkonom 88 kW, krútiaci
moment 225 Nm, parametre celej pohonnej sústavy: maximálny výkon 137 kW, maximálny krútiaci moment 225 Nm .
Prevody: bezstupňová automatická eCVT prevodovka, pohon kolies prednej nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách
McPherson a spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými
kotúčmi, ESP, hrebeňové riadenie s elektrickým
posilňovačom, pneumatiky rozmeru 235/50 R-17.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu liftback.
Rozmery,
hmotnosti,
objemy:
d/š/v
4871/1852/1482 mm, rázvor náprav 2850 mm,
rozchod kolies vpredu/vzadu 1599/1595 mm,
svetlá výška 101 mm, pohotovostná/celková
hmotnosť 1739/2250 kg, objem batožinového
priestoru 383 l, objem palivovej nádrže 53 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 187
km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 9,2 s, spotreba benzínu v mest./mimomest.cykle/kombinovanej prevádzke 2,8/5/4,2 l/100 km, CO2 99 g/km.
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II VYSKúšali sME II Škoda Octavia RS 2.0 TDI 135 kW 4x4
autor: Samuel BIBZA

Škoda Octavia RS 2.0 TDI 135 kW 4x4 II VYSKúšali sME II
www.mot.sk

Atraktívny
model
Označenie RS symbolizuje športové
úspechy značky Škoda. Skratku RS pre
označenie modelu použila značka Škoda
prvýkrát v roku 1974. Pripomeňme, že
legendou sa stala Škoda 130 RS, ktorá
patrila v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch k najúspešnejším športovým vozidlám vo svojej kategórii v Európe. Tretia generácia modelu Škoda RS
ponúka v porovnaní z predchádzajúcou
generáciou tohto modelu bohatšiu výbavu, nové technológie, výkonnejšie, no
úspornejšie motory. V ponuke je v dvoch
verziách – vznetovej aj zážihovej - čo sa
týka motorov. Škoda Octavia RS po prvý
krát v histórii dostala pohon všetkých
štyroch kolies, dostupný pre verziu so
vznetovým motorom. Mali sme ju možnosť vyskúšať.

Dizajn pôsobí dynamickejšie ako pri modeloch Octavie bez označenia „RS“ aj vďaka
veľkým nasávacím otvorom vpredu, čiernej
maske chladiča, športovo pôsobiacim nárazníkom, čiernym výplňami Bi- xenónových reflektorov, čiernym telesám vonkajších spätných
zrkadiel, dvojitej ozdobnej koncovke výfuku a
už tradične niekoľkým exkluzívnym prvkom s
logom RS tak v exteriéri ako aj v interiéri. Neprehliadnuteľný rozdiel predstavujú aj 17-palcové diskové kolesá z ľahkej zliatiny rozmeru
225/45. V nich sa nachádzajú červeno lakované
brzdové strmene.
Interiér nezapiera príbuzenstvo s ostatnými
novými typmi značky Škoda. Použité materiály
sú solídne, dielenské spracovanie príkladné. Na
operadlách sedadiel je vyšité logo VRS, kožené obšívky športového volantu, rukoväti ručnej
brzdy, voliacej páky automatickej prevodovky,
či poťahy sedadiel majú výrazné stehovanie
červenou niťou. Ergonómia „kokpitu“ je dobrá, rozmiestnenie ovládacích prvkov nebolo
treba v športovo ladenom modeli meniť, sú
na rovnakých miestach ako pri iných modeloch Octavie. Predné sedadlá s integrovanými
opierkami hlavy s výrazným bočným vedením
vyzerajú športovo a aj dobre podopierajú telo
v zákrutách. Trojramenný multifunkčný volant
čalúnený perforovanou kožou, ozdobený originálnym logom RS, má dobre tvarovaný veniec.
Umožňuje ovládanie rádia, telefónu a automatickej DSG prevodovky. Ďalšími štýlovými detailmi modelu Octavie RS sú kryty pedálov z
ušľachtilej ocele a ozdobné lišty prahov dverí s
logom RS. O tom, že je to auto plne využiteľné
aj v bežnom živote rodiny, svedčí výbava, kde
nechýba dvojzónová automatická klimatizácia,
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komfortné telefonovanie s Bluetooth s hlasovým ovládaním, multimediálny systém s dotykovou obrazovkou, prehľadný displej palubného počítača, parkovacie snímače vzadu, svetelný
a dažďový snímač..., a ešte ďalšie prvky. Kvôli
naháňaniu desatiniek sekundy pri skracovaní
času pri zvyčajnom rozsahu zmeny rýchlosti od
0 do 100 km/h tvorcovia tohto modelu neubrali ani gram z hmotnosti vozidla vypustením
niektorých prvkov výbavy obvyklých v Octavii.
Aj táto športová verzia priestorovo rozmaznáva osoby sediace na zadných sedadlách, kde
sa pohodlne odvezú aj traja vyšší cestujúci. Batožinový priestor ponúka objem v základom
usporiadaní 590 litrov. V prípade potreby ho
možno zväčšiť sklopením zadných sedadiel na
1580 litrov, s rezervnou pneumatikou, ktorá
bola v skúšanom vozidle, o 22 litrov menej.
Štvorvalcový vznetový motor dosahuje výkon
135 kW. Najväčší krútiaci moment 380 Nm sa
drží v rozsahu 1750 až 3250 ot./min. Otáčky
motora rastú ľahko, výrazná akcelerácia vozidla prichádza po presiahnutí 2500 ot./min.,
zrýchľovanie začína ochabovať, keď sa ručička
otáčkomera dostáva k hodnote 4000 otáčok za
minútu. Auto dosahuje najväčšiu rýchlosť 228
km/h a z pokoja na 100 km/h zrýchli za 7,3
sekundy. V porovnaní s modelom Octavia RS
s rovnakým motorom, ale len s poháňanými
prednými kolesami, je zrýchlenie o 0,6 s lepšie. Najväčšia rýchlosť vozidla nie je na našich
cestách využiteľná, ale s dobrým zrýchlením
sme si párkrát spravili radosť pri predbiehacích manévroch. Octavia RS má systém pre

zmenu jazdných režimov Performance Mode
Selection (Normal, Eco, Sport). Motor spolupracoval s automatickou prevodovkou DSG,
ktorá preraďuje logicky a rýchlo, v režime Sport
necháva otáčky dostať sa takmer až k povolenému maximu. Voľba výkonnostného režimu
obsahuje aj funkciu zvukového generátora.
Stabilita vozidla je výborná i vďaka pohonu
všetkých štyroch kolies. Vodič môže zostať
pokojný aj keď sa dostane na zasneženú alebo
blatom pokrytú cestu. Pohon všetkých kolies
vozidlu zabezpečuje spoľahlivú priechodivosť
aj za takýchto podmienok. Spotreba paliva je
závislá na štýle jazdy. Po týždennom jazdení v
zmiešanej prevádzke – v meste, po diaľnici aj
po okresných cestách približne s tretinovými
podielmi – sme dosiahli priemernú spotrebu
6,4 l/100 km. Pri dynamickej jazde spotreba
rástla aj nad 10 l/100 km.
Škoda Octavia RS 2.0 TDI s výkonom 135
kW 4x4 so šesťstupňovou dvojspojkovou prevodovkou sa predáva za 31 900 eur.

Výrobcom UVÁDZANÉ parametre
Motor:
4-valcový, 16-ventilový vznetový prepĺňaný, ventilový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 15,8:1, zdvihový objem 1968 cm3, najväčší výkon 135 kW pri
3500 až 4000 ot./min., krútiaci moment 380 Nm
pri 1750 až 3250 ot./min.
Prevody: 6 -stupňová automatická DSG prevodovka, pohon kolies prednej aj zadnej nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách
McPherson a spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, kotúčové brzdy,
vpredu s ventilovanými kotúčmi, ESP, hrebeňové
riadenie s elektrickým posilňovačom, pneumatiky
rozmeru 225/45 R-17.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu liftback.
Rozmery,
hmotnosti,
objemy:
d/š/v
4685/1814/1449 mm, rázvor náprav 2680 mm,
rozchod kolies vpredu/vzadu 1535/1506 mm,
pohotovostná/celková hmotnosť 1550/2017 kg,
svetlá výška 128 mm, objem batožinového priestoru 590/1580 litrov, objem palivovej nádrže 50 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 228
km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 7,3 s, spotreba nafty v mest./mimomest. cykle/komb. prevádzke 5,7/4,5/4,9 l/100 km, CO2 129 g/km.
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II VYSKúšali sME II Toyota Corolla 1.6 Valvematic 97 kW Active
autor: Tatiana ŤAŽKÁ

Najpredávanejšie auto na svete
Corolla začala písať svoju históriu ako dvojdverový malý automobil s pohonom zadnej
nápravy. O tri roky neskôr sa typ Corolla stal
prvým veľ kosériovo vyrábaným automobilom
Toyoty. Od roku 1966 sa vyrobilo viac ako 44
miliónov kusov v 16 továrňach po celom svete, čo predstavuje na tento typ jednu pätinu zo
všetkých predaných vozidiel za celú 79-ročnú
históriu značky. Toyota na jeseň roku 2016
oslávila 50. výročie zrodu typu Corolla a pri
tejto príležitosti prišla so zlepšenou verziou
v rámci 11. generácie, ktorá sa v Európe predáva výhradne s trojpriestorovou karosériou
sedan. Na výber je niektorý z trojice motorov:
1,4-litrový prepĺňaný vznetový motor D-4D,
1,33-litrový zážihový motor so systémom
Dual VVT-i a 1,6-litrový zážihový motor so
systémom Valvematic. Pre náš trh má Corol-

la tri úrovne výbavy, Live, Active a Executive.
Vyskúšali sme model poháňaný zážihovým
motorom 1,6 Valvematic s výkonom 97 kW,
ktorý spolupracoval so 6-stupňovou ručne
ovládanou prevodovkou. S úrovňou výbavy
Active a v limitovanej edícii Family.
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gonomicky vhodne zaoblenou prednou hranou, tenšie operadlá poskytujú výbornú oporu
v driekovej oblasti aj bočnú oporu v zákrutách.
Cestujúci na zadných sedadlách majú tiež
dostatočný priestorový komfort. Pri inovácii
tvorcovia interiéru upravili prístrojovú dosku,
miesto prístrojového štítu s trojicou prístrojov
má Corolla teraz len dva prístroje s kruhovými
stupnicami. Medzi nimi je multiinformačný
farebný displej s uhlopriečkou 4,2 palca. Nová
je stredová konzola. Vďaka sériovo montovanému systému Toyota Touch 2 s dotykovou obrazovkou s uhlopriečkou 7 palcov na prístrojovej
doske a jej stredovej konzole nezostalo veľa
ovládačov. Táto zmena vyzerá dobre, ale virtuálne tlačidlá pri okrajoch dotykovej obrazovky
vždy nereagovali na dotyk dostatočne rýchlo.
Nové sú aj kruhové výduchy klimatizácie. Vo-
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alebo aj po okresných cestách motor udržiava
rýchlosť aj pri otáčkach pod 2000 za minútu,
pri potrebe razantnejšieho predchádzania alebo
obchádzania nejakej prekážky na ceste s obojstrannou premávkou je vhodné podradiť aj o
dva prevodové stupne. Nemá taký výkonnostný
potenciál ako moderné prepĺňané motory, ale
pre pokojnú jazdu v Corolle určite stačí. Medzi
jeho prednosti bude iste patriť dlhá životnosť
a malé náklady na opravy. Kvalite motora sa
vyrovná aj 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka. Je vhodne odstupňovaná, preraďovacia
páka sa bez problémov kĺže pri preraďovaní po
presných krátkych dráhach, neprenáša žiadne
vibrácie od motora. Príjemne nás prekvapila
spotreba benzínu. Pri dostatočne svižnej jazde
s približne tretinovým zastúpením trás v meste,
po okresných cestách aj diaľniciach sme dosiahli priemer 6,4 l/100 km.
Podvozok je ladený viac na komfort, je tichý
a bez problémov zvláda nerovnosti na cestách. Zadnú nápravu s vlečenými ramenami a
skrutne pružnou priečkou „rozhodia“ až veľké
priečne nerovnosti. Vozidlo sa v zákrutách výraznejšie nenakláňa, nestráca stabilitu.

lant je výškovo a pozdĺžne nastaviteľný. Batožinový priestor má objem 452 litrov, nevýhodou,
ako pri väčšine sedanov, je jeho menší vstupný otvor. Ocenili sme dostatok odkladacích
priestorov v kabíne.
Výbava je rozsiahla, obsahuje aj najnovšie
bezpečnostné systémy v rámci balíka výbavy
Toyota Safety Sense - je štandardom od stredného stupňa výbavy Active - spracováva informácie poskytované malou kamerou v hornej
časti čelného skla a napomáha predchádzať
nehodám, zmierňovať ich následky v najrôznejších dopravných situáciách. Súčasťou balíka
je bezpečnostný systém na predchádzanie kolíziám (PCS), systém na sledovanie jazdných
pruhov (LDA), systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA) a automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB). Nami skúšané

Modernizácia nepriniesla výrazné zmeny
exteriéru. Ako to už býva, najviac zmien je v
prednej časti. Nové sú LED stretávacie aj diaľkové reflektory s automatickým prepínaním.
Nový je predný nárazník a zmenená je aj masku chladiča. V zadnej časti sú svetlá s novou
grafikou.
Interiér má dostatočne kvalitné materiály a
dôkladné dielenské spracovanie, aby Corolla
mohla plniť aj úlohu „manažérskeho vozidla“.
Predné sedadlá majú dlhšie sedacie časti s er-
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Toyota Corolla 1.6 Valvematic 97 kW Active

vozidlo v rámci edície Family disponovalo aj
príplatkovým balíkom Trend za 1000 eur, ktorý teraz Toyota ponúka zadarmo. Obsahuje
16- palcové zliatinové diskové kolesá, stierače s
dažďovým snímačom, zatmavené bočné okná a
zadné okno, predné, zadné parkovacie snímače
a vyhrievanie predných sedadiel. Automobilka
zároveň ponúka balík LED (štandardná cena
1000 eur) za polovičnú cenu (500 eur). Zahŕňa
Bi-LED predné reflektory, automatické nastavenie výšky svetelných lúčov reflektorov a
ostrekovače krycích skiel reflektorov.
Zážihový motor Valvematic so zdvihovým
objemom 1,6 litra je zlepšenou verziou motora
s úspešným systémom inteligentného dvojitého variabilného časovania ventilov Toyota
Dual VVT-i. Jeden z posledných motorov bez
prepĺňania v súčasnej ponuke automobilov. Už
len preto je možnosť vyskúšať si tento model
výnimočná. A naozaj nás nesklamal. Pri malých otáčkach ho v kabíne takmer nepočuť,
ale už ho cítiť. Po prekročení asi 2500 otáčok
za minútu už dokáže vozidlo citeľne zrýchľovať. Motor Toyota 1.6 Valvematic je v Corolle
dostupný v kombinácii so 6-stupňovou ručne ovládanou prevodovkou. Nárast rýchlosti
je plynulý až po hranicu dovolených otáčok
vyznačených červeným pásmom na stupnici
otáčkomera. Keďže pri plynulej jazde po meste

Toyota Corolla 1.6 Valvematic s výkonom 97
kW so 6-stupňovou ručne ovládanou prevodovkou, s úrovňou výbavy Active a v limitovanej edície Family sa predáva za 15 990 eur.

Výrobcom UVÁDZANÉ parametre
Motor:
4-valcový radový, 16-ventilový zážihový, ventilový
rozvod 2xOHC, kompresný pomer 10,7:1, zdvihový
objem 1598 cm3, najväčší výkon 97 kW pri 6400
ot./min., krútiaci moment 160 Nm pri 4400 ot./
min.
Prevody: 6- stupňová ručne ovládaná prevodovka,
pohon kolies prednej nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách
McPherson a spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný stabilizátor, zadná vlečená
náprava, kotúčové brzdy s ventilovanými kotúčmi,
VSC, hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom, pneumatiky rozmeru 205/55 R-16.
Karoséria: 4-dverová, 5-miesta typu sedan.
Rozmery,
hmotnosti,
objemy:
d/š/v
4620/1775/1465 mm, rázvor náprav 2700 mm,
rozchod kolies vpredu i vzadu 1535 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 1270/1775 kg, objem
batožinového priestoru 452 l, objem palivovej
nádrže 55 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 200
km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 10 s, spotreba benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 8/4,9/6 l/100 km, CO2 139 g/km.
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II VYSKúšali sME II Renault Captur Energy Tce 120 Night & Day
autor: Tatiana ŤAŽKÁ

Pekný a bezpečný model

Nová trieda kompaktných crossoverov sa v
Európe teší rastúcej popularite. Renault nezaváhal a nasadil do tejto kategórie vozidiel typ s
názvom Captur, postavený na platforme súčasného Clia. V porovnaní s ním je o 6 cm dlhší
(4122 mm), o 5 cm širší (1778 mm) a až o 12 cm
vyšší (1566 mm). Oproti Cliu pôsobí robustnejším dojmom aj vďaka výrazným oblinám blatníkov nad kolesami a väčšej svetlej výške (200
mm). V minulosti sme vyskúšali Renault Captur
Energy 1.5 dCi s výkonom 66 kW, so 6-stupňovou dvojspojkovou automatickou prevodovkou
EDC. Teraz model poháňaný prepĺňaným zážihovým štvorvalcom 1.2 TCe s výkonom 87 kW
so 6-stupňovou ručne ovládanou prevodovkou.
Vozidlo bolo z novej exkluzívnej limitovanej série Night & Day.
Captur Night&Day zaujme na prvý pohľad
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dvojfarebnou karosériou v novej metalickej farbe
biela Nacre v kombinácii so strechou lakovanou
čiernou farbou Etoile. Štýlový vzhľad je dotvorený 17-palcovými diskovými kolesami z ľahkých
zliatin v čierno diamantovom vyhotovení. Pre

tých, ktorí chcú svoje vozidlo ešte viac odlíšiť, je
k dispozícii balík výbavy Look vo farbe modrá
Pacifique.
Interiér bol ladený v podobnom duchu ako
vonkajšok karosérie. Súčasťou sériovej výbavy
Night&Day je špecifické čalúnenie sedadiel v
kombinácii látka/koženka tmavosivej farby s
prvkami vo farbe modrá Frost. Predné sedadlá
sú v Capture osadené vyššie ako v Cliu, čo je príjemné pri nasadaní aj pri vystupovaní z vozidla.
Sedadlá sú pohodlné, s dobrým bočným vedením. Oproti iným Capturom tu nie je možnosť
oddeliť poťahy zipsom. Kožený volant je výškovo
aj pozdĺžne nastaviteľný, jeho veniec sa príjemne
drží. V interiéri je množstvo prvkov známych z
Clia, ako prístroje s centrálnym digitálnym rýchlomerom či dotykový displej v stredovej konzole.
V skúšanom vozidle sme mali multimediálny a
navigačný systém R-Link Evolution s online
pripojením (navigačný systém TomTom s mapovým pokrytím Európy, Bluetooth hands-free
s funkciou audiostreaming, podporuje prehrávanie CD,MP3 formátu, možnosť prehrávania

Renault Captur Energy Tce 120 Night & Day

II VYSKúšali sME II

www.mot.sk
hudby z externých zdrojov, vstup USB, Jack,
iPod, 3D Sound by Arkamys, ovládanie rádia
pod volantom, prístup k on-line aplikáciam).
Dobre vyzerá aj modré podsvietenie stredového
panelu. Súčasťou výbavy je systém Eco-mode.
Výbava Night&Day ďalej zahŕňa elektronický stabilizačný systém ESC s protipreklzovým
systémom ASR a kontrolou nedotáčavosti CSV,
systém ISOFIX, ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdnej sily, asistenčný systém pri rozjazde do kopca, elektrický posilňovač s variabilným
účinkom, dažďový, svetelný snímač, tempomat
s obmedzovač rýchlosti, parkovacie senzory,
dažďový a svetelný senzor, elektricky sklopné
zrkadlá, automatickú klimatizáciu a pár ďalších
prvkov. Bohatá výbava, všakže. Ak uvážime, že
konštrukčný základ Capturu je z Clia, ktoré si
na trhu získalo rešpekt už pred rokmi aj za jazdné vlastnosti, s prvkami zlepšujúcimi aktívnu
bezpečnosť ako je napríklad kontrola nedotáčavosti, je Captur spoľahlivým autom aj pre menej
skúsených vodičov. Aj pre vyššie sedenie a dobrý
výhľad z vozidla.
Interiér Capturu je praktický. Má dostatok
odkladacích priestorov, napríklad zásuvku Easy
Life pred sedadlom spolujazdca s osvetlením,
originálne šnúrky na zadnej strane predných
sedadiel. Vzhľadom na zvažujúcu sa strechu sa
na zadných sedadlách pohodlne odvezú dvaja cestujúci len s výškou príliš nepresahujúcou
175 cm. Zadný rad sedadiel, priečne delených v
pomere 60/40 možno aj posúvať v pozdĺžnom
smere. V závislosti od polohy sedadiel a spodného alebo horného uloženia vyberateľného dna
batožinového priestoru kolíše objem pre batožinu v rozsahu 377 až 455 litrov. Sklopením
operadiel zadných sedadiel vznikne rovná úložná
plocha s objemom 1235 litrov.

Motor 1.2 Tce nás ničím neprekvapil, očakávali sme jeho dobré vlastnosti. Výkon 87 kW a
krútiaci moment 205 Nm pri 2000 ot./min. je
pre Captur dostatočný, umožňuje celkom svižnú
jazdu. Najživší je v režime otáčok 2000 až 4000
za minútu. Z pokoja na 100 km/h tento model
zrýchľuje za 9,9 sekundy, dosiahne najväčšiu
rýchlosť 182 km/h. Motor spolupracoval so šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou.
V režime ECO, ktorý má napomôcť dosiahnutiu malej spotreby paliva, sú reakcie na stlačenie plynového pedála ospalé. Tento režim sa dá
vypnúť spínačom. Vtedy sa už dajú aj rezkejšie
prebiehať pomalšie jazdiace vozidlá. Pri pokojnej
jazde mimo mesta sme dosahovali spotrebu 4,7
l/100 km pri priemernej rýchlosti 70 km/h.
V meste sme jazdili so spotrebou 6,8 l ben-

zínu na 100 km. Na diaľnici pri rýchlosti 130
km/h palubný počítač ukazoval spotrebu 7,2
l/100 km.
Vďaka veľmi príjemnému nastaveniu podvozka je Captur pohodlný, účinne tlmí rázy od
prejazdu menších nerovností. Aj keď sa v zákrutách kabína, aj vďaka väčšej svetlej výške nakláňa,
zvolenú stopu však kolesá neopúšťajú. Riadenie
vozidla vyžaduje málo ovládacej sily, čo ocenia
zas dámy.
Renaul Captur Energy Tce 120 v limitovanej
sérii Night & Day sa predáva za 17 290 eur.

Výrobcom UVÁDZANÉ parametre
Motor:
4-valcový, 16-ventilový prepĺňaný zážihový, rozvod
2xOHC, kompresný pomer 9,5:1, zdvihový objem
1197 cm3, najväčší výkon 87 kW pri 5000 ot./min.,
krútiaci moment 205 Nm pri 2000 ot./min.
Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka,
pohon kolies prednej nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách
McPherson a spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný stabilizátor, zadná vlečená
náprava, vinuté pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy, vpredu s vnútorným chladením, ESP, hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom, pneumatiky rozmeru 205/55 R-17.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu van.
Rozmery,
hmotnosti,
objemy:
d/š/v
4122/1778/1566 mm, rázvor náprav 2606 mm,
rozchod kolies vpredu/vzadu 1531/1516 mm,
pohotovostná/celková hmotnosť 1353/1693 kg,
objem batožinového priestoru 377/455/1227 l,
objem palivovej nádrže 45 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 182
km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 9,9 s, spotreba benzínu mesto/mimomest. cykle/komb. prevádzke 7/4,9/5,6 l/100 km, CO2 127 g/km.
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II VYSKúšali sME II Nissan Qashqai DIG-T 160, dCi 130 Tekna
autor: Tatiana ŤAŽKÁ

Druhá generácia vydareného
kríženca

Nissan Qashqai DIG-T 160, dCi 130 Tekna II VYSKúšali sME II
www.mot.sk
novým najvýkonnejším motorom zo súčasnej
ponuky. Zážihový štvorvalec 1.6 DIG-T s výkonom 120 kW vyvinuli v Nissane. Krútiaci
moment 240 Nm je k dispozícii od 2000 až po
4000 ot./min. Ide o jediný agregát v súčasnej
ponuke motorov pre Qashqai, s ktorým dosiahne najväčšiu rýchlosť 200 km/h a zrýchli
z 0 na 100 km/h za 8,9 sekundy. Ak motor
pracoval pri malých otáčkach, zošliapnutie plynového pedála bez podradenia neznamenalo
okamžitý rast rýchlosti. Živšie reakcie začínajú,
až keď sa otáčky motora tesnejšie dostanú k
hranici 2000 za minútu, na čo treba myslieť
pri komplikovanejších predbiehacích manév-

Výrobcom UVÁDZANÉ parametre

V roku 2007 spoločnosť Nissan
nahradila svojho zástupcu v nižšej
strednej triede, Almeru, „krížencom“
hatchbacku a SUV, ktorému dali názov Qashqai. Po siedmich rokoch
výroby a obrovskom komerčnom
úspechu Nissan predstavil druhú generáciu tohto typu. V krátkom časovom slede sme po sebe vyskúšali dva
modely poháňané 1,6-litrovými motormi, zážihovým a vznetovým, obidva vo výbave Tekna.
Druhá generácia si zachovala identitu a vzhľad populárnej prvej generácie, je však postavená na novej platforme s označením CMF. Aktuálny
Qashqai je v porovnaní s predchádzajúcim dlhší o 47 mm (4380 mm),
širší o 20 mm (1806 mm) a o 15 mm
nižší (1590 mm). Tvarové zmeny sú
jednoznačne „prínosné“, zákaznícky
záujem by teda mal byť ešte väčší aj
kvôli ponuke kvalitnejších motorov.
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Interiér s úrovňou výbavy Tekna zaujme
kvalitne pôsobiacimi materiálmi jednotlivých
prvkov. A kvalita to nie je predstieraná. Dominantou prístrojovej dosky je 7-palcový dotykový displej systému Nissan Connect, ktorý
ponúka v slovenčine rozhranie s množstvom
funkcií, vrátane ovládania autorádia, navigácie, multimédií – USB, MP3, iPod pripojenie,
Bluetooth hands free. Na displeji sa premieta
aj obraz snímaný zadnou kamerou pri cúvaní. Prístrojový panel s novým TFT displejom
má peknú grafiku, zobrazuje možnosti nastavenia palubného počítača, jazdných asistenčných systémov a odozvy posilňovača riadenia.
Predné sedadlá sú pohodlné s dlhou sedacou
časťou a výborným bočným vedením. V skúšaných vozidlách boli aj vyhrievané. Za výškovo
a hĺbkovo presúvateľným, kožou potiahnutým
multifunkčným volantom si zrejme každý vodič rýchlo nájde ideálnu polohu.
Na zadných sedadlách sa pohodlne odvezú
dvaja cestujúci s výškou aj okolo 185 cm. Batožinový priestor má objem 401 litrov. Po sklopení zadných priečne delených sedadiel v pomere
60/40 možno vytvoriť dlhšiu rovnú úložnú
plochu, uľahčujúcu manipuláciu pri nakladaní
objemnejších predmetov. Vo výbave obidvoch
vozidiel nechýbali pokrokové bezpečnostné
systémy, napríklad asistenčný systém rozjazdu
do kopca, systém rozpoznávania dopravných
značiek, automatické núdzové brzdenie, systém varovania pred vozidlom v slepom uhle,
varovanie vpred nechceným vybočením z jazdného pruhu, predné i zadné parkovacie snímače, automatické prepínanie svetiel...
Ako prvý sme vyskúšali model poháňaný

Motor:
4-valcový, a/ 16-ventilový prepĺňaný zážihový, b/
prepĺňaný vznetový, ventilový rozvod 2xOHC, kompresný pomer a/10,5:1, b/ 15,4:1, zdvihový objem
a/1618 cm3, b/ 1598 cm3, najväčší výkon a/120
kW pri 5600 ot./min., b/ 96 kW pri 4000 ot./min.,
krútiaci moment a/ 240 Nm pri 2000 až 4000 ot./
min., b/ 320 Nm pri 1750 ot./min.
Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka,
pohon kolies prednej nápravy.

roch a včas podradiť. Krútiaci moment sa na
kolesá prednej nápravy prenáša prostredníctvom 6-stupňovej ručne ovládanej prevodovky
s pomerne dlhými prevodmi. Motor ponúka
aj dobrú spotrebu, pri pokojnejšom štýle jazdy
sme mali priemer 6 l/100 km – i so značným
podielom jazdy po diaľnici.
Pod kapotou druhého skúšaného modelu bol
vznetový motor 1,6-litrový motor s výkonom
96 kW a krútiacim momentom 320 Nm, ktorý je k dispozícii pri 1750 ot./min. Z pokoja
na 100 km/h dokázal vozidlo zrýchliť za 9,9
sekundy a umožňuje dosiahnuť najväčšiu rýchlosť 190 km/h. Spolupracoval so 6-stupňovou
ručne ovládanou prevodovkou. Tento motor
nemá rád príliš malé otáčky, ak sa od neho žiada razantné zrýchlenie. Nárast rýchlosti je významnejší až od 1800 až 2000 ot./min. Ideálne
spektrum otáčok sa pohybuje medzi 2000 až
3500 otáčkami za minútu.
Na diaľnici pri rýchlosti 130 km/h a šiestom
prevodovom stupni sú otáčky motora 2600 za
minútu a spotreba sa pohybuje okolo 6,8 l/100
km. Po meste sme jazdili so spotrebou 7 l/100
km, po okresných cestách bol priemer spotreby
nafty 5,2 l/100 km.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách
McPherson a spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný stabilizátor, zadná vlečená
náprava, vinuté pružiny, kotúčové brzdy, vpredu s
ventilovanými kotúčmi, ESP, hrebeňové riadenie s
elektrickým posilňovačom, svetlá výška 180 mm,
pneumatiky rozmeru 225/45 R-19.
Karoséria:
5-dverová, 5-miestna typu hatchback.
Rozmery,
hmotnosti,
objemy:
d/š/v
a/4380/1806/1590 mm, b/ 4380/1806/1595
mm, rázvor náprav 2646 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu 1560/1560 mm, pohotovostná/celková hmotnosť a/1571/1885 kg, b/ 1535/2030
kg, objem batožinového priestoru 401/1556 l,
objem palivovej nádrže 65 l.

I keď Qashqai má väčšiu svetlú výšku (180
mm) a aj celkovou výškou presahuje hatchbacky s podobne veľkým pôdorysom, má podobné jazdné vlastnosti ako oni. Bočné náklony v zákrutách sú síce o niečo väčšie, ale len pri
veľmi rýchlom prejazde zákruty má Qashqai
tendenciu k nedotáčavosti. Podvozok dobre
tlmí nerovnosti na cestách a do sedadiel prenáša minimum rázov. Vozidlá sa plavne presúvajú aj po nespevnených, napríklad poľných
cestách.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť a/200
km/h, b/ 190 km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h
za a/ 8,9 s, b/ 9,9 s., spotreba benzínu v mest./mimomest. cykle/komb. prevádzke a/ 7,4/4,8/5,8
l/100 km, b/ spotreba nafty v mest./mimomest.
cykle/komb. prevádzke 5,1/4,1/4,4 l/100 km,
CO2 a/ 134 g/km, b/ 116 g/km.

Nissan Qashqai DIG-T 160 s výkonom
120 kW a úrovňou výbavy Tekna sa predáva za 25 070 eur, Nissan Qashqai dCi 130 s
výkonom 96 kW a úrovňou výbavy Tekna sa
predáva za 26 860 eur.
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Peugeot 208 Allure 1.2 PureTech 81 kW EAT6 II VYSKúšali sME II
www.mot.sk

Tri

roky po
uvedení
na trh
je Peugeot 208 najpredávanejším typom značky.
V minulom roku prešiel
miernou modernizáciou,
v rámci ktorej pribudli aj
nové možnosti personalizácie vozidla, nové metalické laky a 6-stupňová
automatická prevodovka.

Výrobcom UVÁDZANÉ parametre
Motor:
3-valcový, 12-ventilový zážihový prepĺňaný, ventilový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 11:1, zdvihový objem 1199 cm3, najväčší výkon 81 kW pri
5500 ot./min, krútiaci moment 205 Nm pri 1500
ot./min.
Prevody: 6-stupňová automatická prevodovka, pohon kolies prednej nápravy.

Je dobrý

Priestor pre cestujúcich na zadných sedadlách zodpovedá veľkosti auta. Pohodlne sa na
nich odvezú dve osoby priemerného vzrastu.
Batožinový priestor za nesklopenými zadnými
sedadlami má objem 285 litrov. Po sklopení
operadiel zadných sedadiel vznikne síce schod,
ale objem pre náklad sa zväčší na 1076 litrov.

Vyskúšali sme model poháňaný prepĺňaným
zážihovým trojvalcovým motorom s výkonom
81 kW, ktorý spolupracoval so 6-stupňovou
automatickou prevodovkou. Skúšaný model
mal najvyššiu úroveň výbavy Allure.
Peugeot 208 teraz pôsobí športovejším, štýlovejším dojmom. Pri inovácii dostal upravenú masku chladiča, zmenený predný nárazník.
Nový dizajn je zvýraznený prednými dvojfarebnými reflektormi dotvarovanými čiernym
a chrómovým rámom, ktoré sú štandardom od
druhej úrovne výbavy. Dobre vyzerajú aj zadné
svetlá s 3D LED „pazúrmi“. Skúšanému modelu veľmi pristal nový metalický lak Orange
Power (príplatok 420 eur).
Peugeot 208 mal aj pred modernizáciou kvalitne spracovaný interiér, všetky dôležité ovládače a prístroje mal na správnom mieste. Nič
nepokazila ani modernizácia. Predné sedadlá
sú pohodlné, ponúkajú aj dostatočnú bočnú
oporu. V nami skúšaných vozidlách boli sedadlá vyhrievané (240 eur). Efektne pôsobí volant s malým priemerom, ktorý je prestaviteľný
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v dostatočnom rozsahu. Sedempalcový dotykový displej ponúka ľahký prístup k rozličným
informáciám. Prináša výbornú konektivitu, a to
vďaka Bluetooth, USB konektorom, umožňuje
prehrávanie hudby, funkciu navigačného systému. Súčasťou výbavy skúšaného modelu bol
aj balík výbavy „WiFi“ a systém Mirrorscreen
(doplnková výbava 540 eur).

Trojvalcový motor 1.2 PureTech s najväčším
výkonom 81 kW pri 5500 ot./min. pokojne
pracuje už pri veľmi malých otáčkach. Na pridanie plynu reaguje zreteľným zrýchľovaním
vozidla hneď ako otáčky prekročia hranicu
1200 za minútu. Pod touto hranicou tiež dokáže pracovať, ale dunivejší zvuk a začínajúce
vibrácie naznačujú, že snaha o úsporu paliva
tlačením otáčok k voľnobehu úspech neprinesie. Najväčší krútiaci moment 205 Nm motor
ponúka už od 1500 otáčok za minútu. Klasický

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách
McPherson a spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný stabilizátor, zadná vlečená
náprava, vinuté pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy, hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom, pneumatiky rozmeru 195/55
R-16.

šesťstupňový „automat“ s hydrodynamickým
meničom pochádza z japonskej spoločnosti Aisin. Neubíja temperament motora, takže
malý Peugeot dokáže z pokoja na 100 km/h
zrýchliť za 10,9 sekundy a dosiahnuť najväčšiu
rýchlosť 194 km/h. Pri predvídavej a pokojnej
jazde riadiaca jednotka prevodovky volí prevodové stupne tak, aby motor pracoval pri malých
otáčkach. Pri športovom režime naopak, hladinu otáčok necháva o poznanie vyššie, až potom
preraďuje „nahor“. Vodič si môže predvoliť aj
režim Snow, vhodný pri typických zimných
jazdných podmienkach. A samozrejme, automatická prevodovka umožňuje aj sekvenčné
ručné preraďovanie. Logika riadiacej jednotky
prevodovky nás však k tomu nenabádala, jej
„rozhodnutia“ nám vyhovovali.
Spotreba je veľmi závislá od štýlu jazdy. Pri
pokojnej jazde mimo mesta sme na cestách I.
a II. triedy dosahovali priemernú spotrebu 5,5
l/100 km, v meste, s hojnosťou dlhších pomalých kolón, sme jazdili s priemernou spotrebou
benzínu 7,5 l/100 km. Na diaľnici, pri rýchlos-

ti 130 km/h, bola priemerná spotreba okolo 7
l/100 km. Podvozok si s menšími nerovnosťami
vie veľmi dobre poradiť, pri rýchlejších prejazdoch väčších nerovnosti sme nemohli prepočuť
zvukové protesty zadnej nápravy.
Peugeot 208 je veľmi ľahko ovládateľný, vhodný do mestskej prevádzky. Vďaka kompaktnej
karosérii s dĺžkou menej ako 4 metre sme s
ním veľmi ľahko zaparkovali aj v stiesnených
priestoroch. Využiť sme pri tom mohli aj obraz
z cúvacej kamery a zadné snímače prekážok
(490 eur). Vo voliteľnej výbave Peugeota 208
je systém automatického brzdenia Active City
Brake (za príplatok 250 eur), ktorý samočinne
vozidlo zabrzdí pred prekážkou z rýchlosti do
30 km/h.
Peugeot 208 1.2 PureTech Štart/Stop s výkonom 81 kW spriahnutý so 6-stupňovou automatickou prevodovkou a s úrovňou výbavy
Allure sa predáva za 17 240 eur. Teraz automobilka ponúka bonus v hodnote 2250 eur.
Nami skúšané vozidlo s doplnkovou výbavou
stálo 16 440 eur.

Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu hatchback.
Rozmery,
hmotnosti,
objemy:
d/š/v
3973/1739/1460 mm, rázvor náprav 2538 mm,
pohotovostná/celková hmotnosť 1205/1650 kg,
objem batožinového priestoru 285/1076 l, objem
palivovej nádrže 50 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 194
km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h 10,9 s, spotreba benzínu v mest./mimomest. cykle/komb.
prevádzke 5,7/3,8/4,5 l/100 km, CO2 104 g/km.
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aj vyhrievané. Za multifunkčným vyhrievaným
volantom sme si s ohľadom na rozsiahle možnosti nastavenia sedadla vodiča (i volantu) ľahko našli ideálnu polohu. Vodič má pred sebou
digitálny displej s virtuálnymi „analógovými“
prístrojmi. Tlačidlá zostali len na vodorovných
ramenách volantu, ovládanie takmer všetkých
systémov je sústredené do 9- palcového dotykového displeja. Prístrojová doska tak pôsobí
mimoriadne čisto, ale upravovanie napríklad
teploty vzduchu v kabíne vyžaduje klikanie na
displej, čo vyžaduje podstatne viac pozornosti
vodiča ako siahnutie na mechanický ovládač.
Kvalitný Head-up displej je súčasťou balíka
výbavy Xenium (3650 eur). Ten okrem iného
obsahuje panoramatické strešné okno, slnečné

Veľmi pekné,
pohodlné kombi

Volvo V90 sa na našom trhu objavilo v roku 2016 a hneď si získalo veľa priaznivcov. Je náhradou za
Volvo V70, ktoré bolo na trhu od
roku 1996. A je to náhrada s neporovnateľne lepšími vlastnosťami.
Volvo V90 je postavené na modulárnej platforme SPA (Scalable Product
Architecture), na ktorej sú postavené
aj iné typy značky. Kombi V90 spolu
so sedanom S90 majú rovnaký rázvor
náprav 2941 mm.

Volvo V90 má rozmery blížiace sa už k vozidlám luxusnej triedy, ale oficiálne patrí do
vyššej strednej triedy. Kombi je 4936 mm
dlhé, 1879 mm široké a 1475 mm vysoké. V
ponuke pre tento typ sú vznetové dvojlitrové
štvorvalcové motory s tromi úrovňami výkonu:
D3 (110 kW), D4 (140 kW a D5 (173 kW).
Pre priaznivcov benzínu sú v ponuke 2-litrové
štvorvalce, slabší s výkonom 187 kW (T5) a silnejší s výkonom 236 kW (T6 AWD ), obidva
sa dodávajú len s 8-stupňovou automatickou
prevodovkou. Vyskúšali sme najvýkonnejšiu
„vznetovú“ verziu D5 AWD v top výbave Inscription.
V90 je elegantné auto, pri pohľade naň sme
si podvedome spomenuli na frázu o „škandinávskom dizajne“. Áno, takto by mohla vyzerať
súhra jednoduchých tvarov s funkčnosťou, pod
ktorou si možno pri dizajne karosérie predstaviť napríklad výborné aerodynamické vlastnos-
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ti. Vozidlu pristali aj veľké 20-palcové kolesá
Inscription, spomíname ich aj preto, že prispeli k navýšeniu základnej ceny sumou 1800 eur.

bočné clony v oknách zadných dverí, prístrojovú dosku potiahnutú kožou, čo platí aj a vrchných častiach výplní dverí.

Interiér V90 priam vyžaruje prvotriednu kvalitu. Fotografie zobrazujú len vizuálnu stránku
toho, čo o vnútrajšku kabíny uvádzame. Azda
ešte lepší dojem z interiéru sme však získali nie
očami, ale hmatom a čuchom. Mäkká, dokonale vypracovaná koža, drevené „dekóry“ prekryté len tenkou vrstvou laku, kvalitné plasty a
kovové doplnky – to iste nikoho neurazí. Predné sedadlá sú výborne tvarované, výbava Luxory Seats (1550 eur) v nami skúšanom vozidle
zahŕňala elektricky nastaviteľné bočné výstuhy
predných sedadiel, predĺženie predných „sedákov“, masážnu funkciu a ventiláciu. Vďaka ďalšiemu príplatku 350 eur boli predné sedadlá

Na zadných sedadlách je dostatok priestoru
aj pre osoby vyššieho vzrastu. Aj keď má kabína
dostatočnú šírku, osobe sediacej v strede zadných sedadiel bude pri dlhšie trvajúcej jazde
prekážať podlahový stredový tunel. V strednej
časti operadla je výklopná lakťová opierka.
Za príplatok 260 eur sa dá objednať vyhrievanie zadných sedadiel. Objem batožinového
priestoru má v základnom usporiadaní 560
litrov. Po sklopení zadných operadiel vznikne
rovná plocha a objem sa zväčší na 1526 litrov.
Batožinový priestor získa na využiteľnosti objednaním balíka Versatility Pro (1250 eur) ,
ktorý obsahuje bezkľúčový prístup do kabíny

potrebný tlak prakticky hneď po stlačení plynového pedála.
Automatická prevodovka preraďuje hladko,
pri potrebe veľkého zrýchlenia však jej riadiaca
jednotka niekedy akoby sa dlhšie rozhodovala,
o koľko stupňov má podradiť. Nie je to však
príliš rušivé. Pri ustálenej rýchlosti 90 km/h
boli otáčky motora asi 1500 ot./min., na diaľnici pri rýchlosti 130 km/h približne 2100
ot./min. Pri pohotovostnej hmotnosti takmer
2 tony motor dokáže toto veľké kombi rozbehnúť z 0 na 100 km/h za 7,2 s. Najväčšia
rýchlosť je 240 km/h. Spotrebu uvádzanú výrobcom v kombinovanej premávke (4,9 l/100
km) sa nám nepodarilo dosiahnuť, iste aj vinou
drsného zimného počasia sme mali priemernú
spotrebu 7,6 l/100 km.

a štart motora, elektricky sklopné zadné operadlá, držiak nákupných tašiek, 12 V zásuvku a
sieť oddeľujúcu batožinový priestor. Komfortným prvkom (550 eur) je elektrické ovládanie
veka a krytu batožinového priestoru.
Za príplatok 600 eur si môžno uľahčovať manévrovanie s vozidlom v stiesnených priestorových podmienkach vďaka 360–stupňovému
pohľadu zhora. Vytvára ho obraz snímaný štyrmi kamerami. K luxusu, ktorý si posádka môže
užívať patrí balík Business Connect Premium
(3950 eur) obsahujúci navigačný systém, automatické parkovanie ale hlavne audiosystém
Bowers &Wilkins, ktorý dokáže premeniť
kabínu na koncertnú sálu. Ku komfortu cestujúcich prispieva aj 4-zónová automatická klimatizácia (720 eur), samostatný CD prehrávač
(110 eur) a iné.
Vozidlo poháňal dvojlitrový štvorvalcový
vznetový motor s dvoma turbodúchadlami,
dosahuje výkon 173 kW pri 4000 ot./min.,
najväčší krútiaci moment 480 Nm poskytuje v
rozsahu 1750 až 2250 otáčok za minútu. V ponuke je len s pohonom všetkých štyroch kolies,

Volvo V90 D5 AWD Inscription sa predáva za cenu od 60 200 eur. Cena skúšaného
vozidla s doplnkovou výbavou sa dostala na
sumu 81 520 eur.
s medzinápravovou spojkou Haldex 5. generácie. Motor D5 je vybavený systémom Power
Pulse. Má tlakovú nádobu obsahujúcu stlačený
vzduch, ktorý slúži na eliminovanie oneskorenia turbodúchadla po stlačení pedála plynu.
Kým turbína nezačne tlačiť do valcov dostatok
vzduchu, dostáva sa do nich zo spomínanej
tlakovej nádoby a zrýchľovanie pri rozjazde z
pokoja je veľmi dobré už pri malých otáčkach
motora. Systém funguje výborne, už pri 1500
ot./min. cítiť, že prúd vzduchu plniaci valce má

Výrobcom UVÁDZANÉ parametre
Motor:
4-valcový, 16-ventilový prepĺňaný vznetový, ventilový rozvod 2xOHC, zdvihový objem 1969 cm3,
najväčší výkon 173 kW pri 4000 ot./min., krútiaci
moment 480 Nm pri 1750 až 2250 ot./min.
Prevody:
8-stupňová automatická prevodovka, pohon kolies
prednej aj zadnej nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na dvojiciach
trojuholníkových ramien, priečny skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava, vzduchové
pruženie, kotúčové brzdy s ventilovanými kotúčmi,
hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom,
pneumatiky rozmeru 255/35 R-20.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu kombi.
Rozmery,
hmotnosti,
objemy:
d/š/v
4936/1879/1475 mm, rázvor náprav 2941 mm,
pohotovostná/celková hmotnosť 1927/2400 kg,
rozchod kolies vpredu/vzadu 1628/1629 mm,
objem batožinového priestoru 560/1526 l, objem
palivovej nádrže 60 l.
Prevádzkové vlastnosti:
najväčšia rýchlosť 240 km/h, zrýchlenie z 0 na
100 km/h za 7,2 s, spotreba nafty v kombinovanej
prevádzke 4,9 l/100 km, CO2 129 g/km.
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tými bumerangovými dennými svietidlami so
svietiacich diód. Vzadu šírku umocňujú užšie
odrazky v nárazníku a nové grafika svetiel.
Veľkou premenou prešiel interiér. Obsahuje
funkčný a prehľadne usporiadaný prístrojový
panel. Pôsobí aj oveľa precíznejším vyhotovením. Novo vyvinutá stredová konzola je akoby koncipovaná okolo dotykového monitora
systému infotaimentu novej generácie s uhlopriečkou 8 palcov ( k dispozícii je aj 7 palcový),
ktorý už poznáme z Astry. Veľa funkcii sa dá
ovládať cez dotykový monitor, čím sa zmenšil
počet malých tlačidiel na minimum. Displej
systému Navi 900 IntelliLink podporuje Apple
Car Play a Android Auto. Ide o sadu Premium
(2100 eur), ktorá okrem Navi 900 IntelliLink
zahŕňa zadnú parkovaciu kameru, LED predné reflektory AFT a LED zadné svetlá. Nový

356 litrov, má praktické pravidelné tvary. Pri
potrebe odviezť väčšie predmety alebo viac
menších, možno objem pre náklad zväčšiť.
Zadné sedadlá delené v pomere 60/40 sa pootáčajú a sklápajú, čím vznikne takmer rovná
dec sedia v ergonomických sedadlách s certifikátom AGR (zdravie chrbta). V skúšanom
vozidle boli elektricky nastaviteľné, vyhrievané,
Vyhrievaný bol aj volant („Zimná sada“ za
350 eur). Sedadlá majú výsuvnú prednú sedaciu časť, dobre tvarované operadlo a bočnice.
Súčasťou sedadla je aj integrovaná drieková
opierka. Trochu nám prekážala lakťová opierka ukotvená na operadle sedadla vodiča, nie je
príliš pohodlná, nedá sa nastavovať.

Symbol „X“ Mokke pomohol
Segment malých športovo-úžitkových automobilov zaznamenáva už
niekoľ ko rokov nárast zákazníckeho záujmu, a tak výrobcovia ponuku týchto vozidiel rozširujú. V tejto
žiadanej kategórii vozidiel zastupuje
automobilku Opel od roku 2012 typ
Mokka. Za štyri roky si na trhu vybudoval pevnú pozíciu, za prvý polrok
2016 bola Mokka tretím najpredávanejším SUV v Európe. Na minuloročnom parížskom autosalóne Opel
predstavil modernizovanú verziu s
prívlastkom X. Písmeno „X“ v názve
neodkazuje na samotnú modernizáciu, ale na charakter auta. Týmto
písmenom bude automobilka Opel
označovať všetky svoje budúce SUV
či „crossovery“.
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Napriek relatívne malej dĺžke 4,28 m môže
Mokka celkom pohodlne odviezť až päť osôb.
Členovia posádky na zadných sedadlách však
musia byť štíhli a nemali by byť nadpriemerne
vysokí. Miesto pre ich nohy konštruktéri kabíny zabezpečili sedadlami s kolmejším spôsobom sedenia. V kabíne je dostatok odkladacích
priestorov. Objem batožinového priestoru je

Okrem novej generácie vznetových motorov
so zdvihovým objemom 1,6 litra sa portfólio pohonných jednotiek kompaktných SUV
značky Opel rozšírilo na strane zážihových
motorov. Vrchol predstavuje motor 1.4 Turbo
Ecotec s výkonom 112 kW, ktorý nedávno debutoval v novej generácii typu Astra. Mokka X
je v ponuke s tromi stupňami výbavy – Selection, Enjoy a Innovation.

slovenský trh. Bola na nemeckých značkách,
pretože dovozca ešte nemal dostatok vlastných
áut tohto typu vyhradených pre ich skúšanie
v slovenských a českých médiách. Oba modely sa líšili iba farbou (500 eur) a čalúnením.
Poháňal ich vznetový štvorvalec 1.6 CDTI s
väčším výkonom 110 kW (slabšia verzia má
81 kW). Spolupracoval so 6-stupňovou ručne
ovládanou prevodovkou a systémom pohonu
všetkých kolies.

Model Mokka X 1.6 CDTI sme mali možnosť vyskúšať vlastne dvakrát. Prvý raz sme ju
na niekoľkodňové jazdenie dostali po oficiálnej prezentácii pri uvádzaní tohto typu na

Kompaktné SUV Opel Mokka X je širšie a
má energickejší vzhľad, ako pôvodná Mokka.
Nová je maska chladiča s oblejším profilom a
motívom krídla, nárazník aj reflektory s dvoji-
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systém adaptívnych reflektorov z LED svetiel
AFL (Adaptive Forward Lighting) automaticky prispôsobuje dĺžku a rozloženie zväzku
svetelných lúčov momentálnej situácii na ceste. Reflektory pracujú až v deviatich režimoch
rozloženia svetla (napríklad ako mestské svetlá,
mimomestské svetlá, turistický režim, svietenie do zákrut a pri odbočovaní, cúvanie, režim
automatického vypínania pri zastavení-eco..).
Reflektory nemajú mechanicky pohyblivé
komponenty, reagujú rýchlejšie a presnejšie.
Do výbavy pribudol aj systém bezkľúčového
otvárania a štartovania (390 eur). Väčšina z
plejády bezpečnostných systémov využíva kameru Opel Eye (700 eur). Umožňuje indikáciu

vzdialenosti, varovanie pred čelnou kolíziou,
varovanie pred vybočením z pruhu, rozpoznávanie dopravných značiek, automatické prepínanie diaľkových svetiel. Vyššia poloha sedadla
poskytuje vodičovi dobrý prehľad o dianí na
ceste a cestujúcim umožňuje pohodlne nastupovať a vystupovať z vozidla. Vodič a spolujaz-

►
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celkového hnacieho momentu, ktorý treba kolesami preniesť, riadiaca jednotka reguluje pomer delenia momentu medzi nápravami v rozsahu 100:0 až 50:50. Systém pohonu všetkých
kolies s medzinápravovou elektromagnetickou
spojkou má hmotnosť len 65 kilogramov. K
štandardnej výbave patrí aj asistenčný systém
zjazdu z kopca, takže toto vozidlo sa isto pohybuje aj v ľahšom teréne.
Opel Mokka X 1.6 CDTI 4x4 s výkonom
100 kW, so šesťstupňovou ručne ovládanou
prevodovkou a úrovňou výbavy Innovation
sa predáva za 26 290 eur. Nami skúšané vozidlo s doplnkovou výbavou stálo 29 780 eur.

plocha a celkový objem pre náklad sa zväčší na
1305 litrov. Pod podlahou je ďalší priestor na
odloženie menších predmetov.
Motor 1.6 CDTI s výkonom 100 kW a
najväčším krútiacim momentom 320 Nm poskytuje malému autu dostatočnú výkonnostnú
rezervu v každej jazdnej situácii. Celkom malé
otáčky (pod 1500 za minútu) mu príliš nevoňajú, ale takmer v plnej sile je pri otáčkach už
okolo 1500 za minútu. Pri zaradenom šiestom
prevodovom stupni má pri týchto otáčkach
motora Mokka rýchlosť asi 90 km/h. Vyháňať
otáčky pri predchádzaní iných vozidiel nad
hranicu 4000 ot./min. nemá zmysel, motoru
už citeľne dochádza dych. Motor pracuje ticho,
páčila sa nám aj šesťstupňová ručne ovládaná
prevodovka.
Pri ustálenej rýchlosti 90 km/h a zaradenom
šiestom prevodovom stupni sme na palubnom

počítači
zaznamenali
spotrebu 4,4 l/100 km, na
diaľnici pri rýchlosti 130
km/h bola spotreba 6,4
l/100 km. V meste sme
dosahovali spotrebu nafty
okolo 6 l/100 km. Výsledný priemer zo všetkých
jázd bol 5,7 l/100 km.
Štandardne má Mokka poháňané len predné
kolesá. Kým je priľnavosť predných kolies k
povrchu vozovky dostatočná, zadné kolesá nie
sú poháňané. Ak snímače v predných kolesách
vyšlú do riadiacej jednotky signál, že začínajú
preklzovať, riadiaca jednotka systému pohonu
4x4 dá elektromagnetickej medzinápravovej
spojke povel na prenesenie časti hnacieho momentu aj na kolesá zadnej nápravy. Podľa momentálnych adhéznych podmienok a veľkosti

Výrobcom UVÁDZANÉ parametre
Motor:
4-valcový, 16-ventilový prepĺňaný vznetový, vstrekovací systém common rail, ventilový rozvod
2xOHC, kompresný pomer 16:1, zdvihový objem
1598 cm3, najväčší výkon 100 kW pri 3500 až
4000 ot.min, krútiaci moment 320 Nm pri 2000 až
2250 ot./min.
Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka,
pohon kolies prednej aj zadnej nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách
McPherson a spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, priečny skutný stabilizátor, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými
kotúčmi, ESP, hrebeňové riadenie s elektromechanickým posilňovačom, svetlá výška 143 mm,
pneumatiky rozmeru 215/55 R-18.
Karoséria: 5- dverová, 5-miestna typu kombi.
Rozmery,
hmotnosti,
objemy:
d/š/v
4275/1781/1658 mm, rázvor náprav 2555 mm,
pohotovostná/celková hmotnosť 1504/1938 kg,
objem batožinového priestoru 356/1305 l, objem
palivovej nádrže 53 l.
Prevádzkové vlastnosti:
najväčšia rýchlosť 187 km/h, zrýchlenie z 0 na
100 km/h za 10,3 s, spotreba nafty v mest./mimomest.cykle/kombinovanej prevádzke 5/4,2/4,5 1
l/100 km, CO2 119 g/km.
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Kia Motors v závere minulého
roka poskytla médiám tri kresby novej, tretej generácie svojho najmenšieho typu Picanto.
Začiatkom januára uverejnila
prvé fotografie tretej generácie
Picanta a stručné informácie novinky, ktorá bude mať výstavnú
premiéru v marci na autosalóne
v Ženeve. Najneskôr vtedy Kia
poskytne kompletné informácie o
tejto svojej novinke.

Novinka
s energickým dizajnom

N

ové Picanti navrhli dizajnérske centrá
Kia v Namyangu (Kórea) a vo Frankfurte nad Mohanom (Nemecko). V porovnaní s
predchádzajúcou generáciou má drsne vyzerajúcu prednú časť karosérie, o 15 mm predĺžený
rázvor náprav (z 2385 na 2400 mm), čo posunulo kolesá viac do rohov vozidla a vizuálne ich
zvýrazilo. Nová generácia bude obsahovať, tak
ako väčšie typy značky, aj športové vyhotovenie ‚GT-Line’. Škála farieb novej Kia Picanto
je bohatšia, zákazníci si budú môcť vybrať z 11
jedinečných farieb navrhnutých so snahou odlíšiť sa a vystúpiť z radu.

Interiér vozidla ponúka technický komfort s
rafinovaným dizajnom, bezpečnostné prvky sú
podčiarknuté moderným a omnoho účinnejším
riešením ako kedykoľvek predtým. V interiéri
zaujme predovšetkým nový systém palubného infotainmentu s „plávajúcim” dotykovým
displejom, ktorý cestujúcím sprostredkuje tie
najmodernejšie automobilové technológie.
Nová Kia Picanto ponúka väčšie možnosti pre
potreby zákazníka s možnosťou výberu farby
poťahových látok.

M

ajitelia nového Picanta iste ocenia
omnoho účinnejšie vybavenie s väčším
priestorom interiéru a aj batožinového priestoru v porovnaní s konkurenciou v danom segmente. Napriek zväčšeniu rázvoru náprav, Picanto si zachovalo svoje kompaktné rozmery.
S kratším predným previsom si nova generácia

zachováva rovnakú dĺžku (3595 mm) ako má
terajšie Picanto.
Nová Kia Picanto sa do predaja dostane koncom tretieho štvrťroku 2017.
				
-ka-
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Scénic má podporiť
rastový trend

Skupina Renault sa vlani stala najpredávanejšou francúzskou automobilkou na svete s 3 182 625 registrovanými vozidlami. Jej predaje na
trhu s osobnými vozidlami a ľahkými
úžitkovými vozidlami vrástli o 13,3
% na trhu, ktorý rástol o 4,6 %.
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Trhový podiel Skupiny na celosvetovom trhu
bol na úrovni 3,5 % (o 0,3 % viac oproti 2015).
Renault aj Dacia zaznamenali rekord v predajoch. Renault sa stal druhou najväčšou automobilkou v Európe. S 1 390 280 zaregistrovanými vozidlami (nárast o 12,1% oproti 2015),
trhový podiel Renaultu dosiahol 8,1 %. Značke

sa darilo vďaka novinkám, typom Espace, Talisman a rodiny Mégane. Aj nový Scénic mal
dobrý štart. Na trhu s ľahkými úžitkovými
vozidlami Renault predal 296 187 vozidiel a
dosiahol trhový podiel 14,8 %. Po jedenástich
rokoch na európskom trhu značka Dacia opäť
rástla, konkrétne o 10,8 % a predala 415 010
vozidiel.
Podobná situácia bola vlani aj u nás: „Renault Slovensko vďačí za nárast registrácií predovšetkým novým a modernizovaným typom,
ktoré sme na Slovensku v roku 2016 predstavili,“ zhodnotil situáciu pán Richard Evanson,
generálny riaditeľ Renault Slovensko. „Teší nás
rastúci záujem o naše nové vozidlá Renault,
ktoré zaujali originálnym dizajnom, najvyššou
mierou bezpečnosti a dostupnými prvotriednymi technológiami. Dacia má na Slovensku
stále viac spokojných majiteľov. Slováci si plne
uvedomujú, že ide o dobrý nákup – kvalita za
dostupné ceny. Verím, že tieto pozitívne trendy
pre obe značky budú pokračovať v roku 2017 aj
vďaka ďalším novinkám, ktoré pripravujeme.“
Tieto vety odzneli na tlačovej besede zameranej nielen na hodnotenie obchodných
úspechov Skupiny Renault na slovenskom aj
celosvetovom trhu, ale aj na predstavenie novej generácie radu Scénic a plánov na uvedenie
ďalších noviniek na náš trh.
„Naši zákazníci sa na začiatku roka môžu
tešiť na modernizované typy Dacia Sandero,
Logan a Logan MCV. Samozrejme, aj Renault
pokračuje v obchodnej ofenzíve oficiálnym
predstavením modelov Nový Scénic a Nový
Grand Scénic. Počas roka prinesieme na slovenský trh viacero noviniek, medzi ktoré patrí:

najpredávanejšie európske elektrické vozidlo
Renault ZOE, očakávané nové SUV Renault
Koleos a nový pick up Renault Alaskan. Slováci sa môžu tešiť na modernizáciu mimoriadne
úspešného cross-overu Renault Captur.“ Novinky Dacie a Renaultu pre tento rok vymenoval pán Peter Slánský, vedúci marketingu
spoločnosti Renault Slovensko. A potom sa
venoval predstaveniu radu Scénic.
Renault Scénic sa stal v roku 1996 prvým
kompaktným (segment C) viacúčelovým automobilom (MPV) na svete. Za dvadsať rokov
sa z tohto typu predalo takmer 5 miliónov
vozidiel. Súčasná, štvrtá generácia, ktorá sa od
januára začala predávať aj na slovenskom trhu,
opäť obsahuje dva modely, Scénic a Grand
Scénic, ktorý môže byť aj sedemmiestny.
Dizajnové zmeny vytiahli vzhľad typu Scénic
na úroveň mladších súrodencov, nárast vonkajších rozmerov a štandardne dodávané veľké,
20-palcové kolesá obidvom modelom veľmi
pristanú.
Obidva modely majú šírku 1866 mm, čo je o
20 mm viac ako pri predchádzajúcej generácii.
Pre pohodlie na zadných sedadlách je zvyčajne dôležitá aj dĺžka rázvoru náprav. U oboch

modelov narástla o 32 mm. Scénic má rázvor
s dĺžkou 2734 mm a Grand Scénic 2804 mm.
Scénic je vysoký 1653 mm, Grand Scénic 1660
mm. Dosť výrazne, o 40 mm, je väčšia svetlá
výška. S hodnotou 170 mm sa už vyrovnáva
kompaktným “crossoverom”. Na jej náraste sa
podieľajú najmä veľké kolesá s pneumatikami
195/55 R 20. Šírka a výška pneumatík odpovedajú štandardu 16-palcových pneumatík.
Renault pri vývoji štvrtej generácie typu Scénic
požiadal o vývoj a dodávky takýchto atypických pneumatík spoločnosti Continental, Michelin a GoodYear. Všetky tri “splnili zadanie”
a Renault zabezpečil, že autorizovaní predajcovia budú mať vždy dostatok pneumatík pre
tento nový typ vozidiel.

Aj cena je na úrovni pneumatík predchádzajúcej generácie Scénica. Veľký priemer kolies si presadili dizajnéri, šírka a výška bočníc
pneumatík zostali na úrovni “šestnástok”. Podvozkári vyladili závesy kolies a pruženie tak,
aby jazda v novom Scénicu bola aj s veľkými
kolesami pohodlná a vozidlo bolo obratné a
stabilné.
Príjemne vyzerá aj interiér. Dominantným
prvkom prístrojovej dosky je vertikálne orientovaný displej infotainmentu. Predné sedadlá
sú rozmerné a pohodlné. Výhľad z nich je
výborný aj preto, že san a nich sedí vyšie, ale
najmä kvôli rozmernému preskleniu kabíny.
Aj zadný rad sedadiel vyzerá dobre. Možno
ho aj pozdĺžne posúvať, čo zlepšuje variabilitu
využiteľnosti vozidla. Operadlá zadných sedadiel možno sklopiť tradičným spôsobom ručne,
prostredníctvom infotainmentu R-Link 2, alebo tlačidlami v batožinovom priestore. Ak sú
hlavové opierky vysunuté, stihnú sa samočinne
zasunúť počas sklápania operadiel. “Normovaný základný” objem batožinového priestoru
modelu Scénic je 506 litrov, pre päťmiestny
Grand Scénic je to 718 litrov a pre sedemmiestny Grand Scénic 533 litrov. V interiéri je
dostatok odkladacích priestorov na drobnosti
– s celkovým objemom 63 litrov.
Nová generácia modelov Scénic a Grand
Scénic vyhovela bez problémov limitom nárazových skúšok vykonávaných organizáciou
EuroNCAP. Súčasťou výbavy oboch modelov
sú konštrukčné riešenia a systémy obvyklé pri
automobiloch vyšších tried.
				 -rt-
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osvetlenie prostredia interiéru, alebo lakťové
opierky, ktoré akoby sa vznášali vedľa panela
dverí.

LEXUS PRETVORIL SVOJ
VLAJKOVÝ SEDAN

Keď prvý Lexus LS pred 28 rokmi odštartoval túto luxusnú
značku, pohodlím, výkonom tichej hnacej sústavy, konštrukčnou kvalitou, spoľahlivosťou a pozornosťou venovanou detailom
si získal priaznivé hodnotenie odborných médií i zákazníkov.
Značka navyše podporila svoje priekopnícke vozidlo stanovením
a udržiavaním nových kritérií štandardu služieb a spokojnosti zákazníkov. Teraz chce Lexus zopakovať históriu novým sedanom
LS piatej generácie pre rok 2018, ktorý mal výstavnú premiéru na
autosalóne v Detroite.
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Nový Lexus LS je dlhší (5235 mm) a asi o 15
mm nižší (1450 mm) ako doterajšia generácia.
Rázvor náprav 3125 mm je tiež o 330 mm dlhší, ako má model LS s dlhým rázvorom. Široký
je 1900 mm. Je prvým sedanom značky, ktorý
má šesť bočných okien. Okná sú takmer v jednej rovine a je do nich hladko integrovaný bočný stĺpik, čo je pre sedan značky Lexus takisto
novinka. Automobilka použila na jeho konštrukciu svoju úplne novú globálnu architektúru pre luxusné vozidlá (GA-L). Vodiči luxusných sedanov dnes azda viac ako kedy predtým
požadujú väčšiu výkonnosť a obratnosť vozidla
pri ovládaní bez toho, aby sa museli vzdať jeho
pohodlia. Je to jeden z najnáročnejších druhov
rovnováhy, akú možno v automobile dosiahnuť, avšak nová globálna architektúra spoločnosti Lexus GA–L to umožnila. Platforma
mala premiéru v kupé LC 500 a teraz, s dlhším
rázvorom náprav, je základom novej generácie
LS. V záujme zlepšenia polohy ťažiska a rozloženia hmotnosti je nová generácia LS v ponuke len s dlhým rázvorom náprav. Platforma
GA-L je najpevnejšia v histórii značky Lexus,
čo pripravilo pôdu pre lepšie ovládanie vozidla,
plynulosť jazdy a tichosť kabíny.
Na zabezpečenie kompromisu medzi jazdnými vlastnosťami a ovládateľnosťou slúži
najnovšia generácia technológie riadenia pod-

K tichému interiéru prispievajú aj nové metódy odhlučnenia. Systém aktívneho potlačenia hluku (ANC) vytvára v kabíne ticho, pretože zachytáva hluk motora prenikajúci dovnútra
vozidla a ruší určité frekvencie pomocou protifázového zvuku z reproduktorov audiosystému. Tiché prostredie kabíny poskytuje ideálnu
platformu pre štandardný luxusný audiosystém

vozku, známa ako integrované riadenie dynamiky vozidla (VDIM). Tento systém vykonáva
kooperatívnu kontrolu všetkých podsystémov
vozidla – brzdového systému, riadenia, hnacej
sústavy a zavesenia kolies – v záujme ovládania
základného pozdĺžneho, bočného a zvislého
pohybu, ako aj stáčania a nakláňania vozidla
priečnym aj vertikálnym smerom. Optimálne
riadenie týchto pohybov umožňuje dosiahnuť
výnimočný komfort jazdy, lepšiu trakciu, ako
aj väčšiu mieru bezpečnosti a pohyblivosti
vozidla. Ovládanie zlepšujú aj aktívne stabilizátory a podvozková technológia Lexus Dynamic Handling (LDH) s nezávislým predným
a zadným riadením. Systém VDIM môže napomôcť stabilite vozidla v prípade, ak vozidlo
prechádza cez povrchy s rozdielnym súčiniteľom trenia, ako je napríklad suchý chodník a
ľad. Konštruktéri pri tvorbe LS použili odľahčené materiály ako plechy z vysokopevnostnej
ocele či hliník, čím na hmotnosti ušetrili viac
ako 90 kg v porovnaní s doterajším typom LS.
Spolu s novým motorom V6 a väčšou tuhosťou
karosérie umožňujú tieto úspory dynamickejší
zážitok z jazdy.
Nová platforma znižuje ťažisko vozidla, čo
je rozhodujúce pre jeho jazdný výkon. Väčšina hmotnosti, vrátane motora a cestujúcich,
je presunutá viac do stredu a nižšie v rámci
podvozka. Špeciálne zvierky v priestore motora, tuhé hliníkové veže upevnenia tlmičov
predných a zadných kolies ako aj ďalšie prvky
prispievajú k posilneniu hlavných konštrukcií
podvozka. Viacprvkové zavesenie kolies využíva dvojité guľové kĺby na hornom aj spodnom
priečnom ramene, čo prispieva k presnejšiemu
ovládaniu aj tých najmenších pohybov na základe vstupov vodiča a stavu vozovky.
Spoločnosť Lexus chcela ponúknuť veľký vý-

kon a zároveň vynikajúcu úroveň spotreby paliva, a preto vybavila LS novým 3,5-litrovým
V6 motorom s dvoma úplne novými turbodúchadlami vyvinutými prostredníctvom technológie F1 z vlastnej dielne. Nový motor ponúka
výkon 310 kW a 600 Nm krútiaceho momentu, čo je značný nárast v porovnaní s motorom
V8 v aktuálnej generácii LS. Spolupracuje s
automatickou desaťstupňovou prevodovkou
s hydrodynamickým meničom. Nový Lexus
LS zrýchľuje z 0 – 100 km/h za 4,5 sekundy
(AWD).
Vodič si bude môcť prispôsobiť odozvu a citlivosť hnacej sústavy výberom jazdného režimu,
a to z možností Normal, Sport alebo Sport+,
pričom športový zážitok umocňuje ešte zvuk
výfuku. Pretože nová generácia LS je nižšia
ako predchádzajúce, spoločnosť Lexus po prvý
raz vybavila voliteľné vzduchové odpruženie
funkciou prístupu. Režim prístupu sa aktivuje
odomknutím vozidla pomocou bezkľúčového
systému otvárania a štartovania vozidla automaticky zdvihne vozidlo a otvorí vankúše
sedadla, aby privítal vodiča za volantom. Automobilka v LS aplikovala aj novú koncepciu
v tvorbe ozdobných prvkov, v ktorej sa znova obrátila k japonskej kultúre. To sa odráža
v jemných detailoch, ako je napríklad krásne

alebo zvukový balík vhodný pre milovníkov
hudby, ktorý ponúka luxusný audiosystém
Mark Levinson s trojrozmerným priestorovým
zvukom a zostavou reproduktorov zabudovaných do stropu.
Nový Lexus LS bude vybavený systémom
Lexus Safety System+ a bude ponúkať pokročilý bezpečnostný systém, ktorého súčasťou je
svetová novinka – intuitívna funkcia detekcie chodcov s aktívnym riadením. V prípade,
že systém zaregistruje v jazdnom pruhu pred
vozidlom chodca a bude hroziť bezprostredná
zrážka, vozidlo LS automaticky zabrzdí a stočí
riadenie tak, že chodca obíde, no pritom zostane vo svojom jazdnom pruhu. Premiéru bude
mať aj systém podpory vodiča pod názvom Lexus CoDrive. Umožňuje ovládanie riadenia v
súlade so zámerom vodiča a poskytuje mu nepretržitú asistenčnú pomoc na diaľniciach.
			
-ls-
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Po sedane, kombi a verzii All Terrain úspešnú rodinu triedy E
teraz rozšírilo kupé. Technicky vychádza zo sedanu, dokonalými
proporciami predvádza puristický dizajn s dôrazom na plochy,
redukovanými krivkami a zmyselným tvarom. Výrazná čelná partia, štyri bezrámové bočné sklá a vypustenie stĺpika B zdôrazňujú
dynamiku. Pre kupé značky Mercedes sú typické aj dvojdielne,
veľmi plocho riešené zadné svietidlá s LED.

Pri odomknutí vozidla sa svetelné diódy
zadného svetla rozsvietia postupne zo stredu
vozidla smerom von. Pri zamknutí vozidla sa
svetelná postupnosť vykoná v opačnom smere.
Obe funkcie sú kombinované s funkciou plynulého rozsvietenia a zhasnutia. Táto inscenácia zadného svetla pozdraví používateľa pri
príchode a rozlúči sa s ním pri odchode analogicky k známej privítacej funkcii modrého
svetla v svetlovode predného reflektora.Vďaka
inovatívnemu kryštalickému vzhľadu vytvárajú zadné svietidlá žiarivý svetelný obraz, ktorý
pripomína žiaru prúdového motora.
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informácie a spôsob zobrazenia kladie dôraz:
Klasický, Športový a Progresívny.
Základný model kombinuje dva kruhové
prístroje a jeden kombinovaný farebný displej
s uhlopriečkou 17,8 centimetra s centrálnym
displejom s uhlopriečkou 21,3 centimetra.
Športový dojem vytvárajú ventilačné dýzy,
ktoré svojím vzhľadom pripomínajú lietadlo-
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Luxusné kupé

Interiér stelesňuje syntézu športovej emócie
a luxusnej inteligencie. Dva na želanie dostupné displeje s uhlopriečkou 12,3 palca s veľkým
rozlíšením a jasom sa pod spoločným krycím
sklom spájajú do jedného širokouhlého kokpitu, ktorý akoby sa vznášal v priestore. Združený
prístroj v zornom poli vodiča zobrazuje virtuálne prístroje, ktoré si vodič môže dať zobraziť
v troch rôznych štýloch podľa toho, na ktoré

Mercedes-Benz E kupé

vý prúdový motor. Sú vypracované až do posledného detailu a kompletne vyhotovené v
striebornej farbe. Tlačidlami na volante možno ovládať združený prístroj a multimediálny
systém dotykmi a pohybmi prstov bez toho,
aby vodič musel zložiť ruky z volantu. Ďalšie možnosti obsluhy ponúka dotykové pole s
ovládačom v stredovej konzole, ktoré rozpozná
aj písané znaky, a systém ovládania hlasom
LINGUATRONIC. Okrem toho sú k dispozícii aj tlačidlá priameho prístupu, napríklad na
obsluhu klimatizácie a na komfortné vypnutie
a zapnutie určitých asistenčných jazdných systémov.
Sedadlá kupé svojím vzhľadom vychádzajú
z avantgardných a luxusných sedadiel sedanu.
Športová charakteristika tvarovania samostatných sedadiel na všetkých štyroch miestach
umocnila ich výrazný charakter. Ušľachtilé materiály a moderné kombinácie farieb sa zlievajú
do športového, moderného luxusu. Príťažlivá
výbava modrej (jachtová modrá) v kombinácii

s béžovou (béžová macchiato) farbou vdychuje
vozidlu exkluzívny vzhľad luxusnej jachty. Špeciálne pre kupé triedy E sú v ponuke dva nové,
inovatívne ozdobné prvky zo svetlého dreva v
lesklom vyhotovení s otvorenými pórmi. Presne navrhnuté švy zdôrazňujú dizajn sedadiel
príslušnej línie výbavy. Športový charakter
umocňujú výrazné farebné kontrasty koženej
výbavy v odtieňoch čierna-klasická červená a
čierna-biela. Pôsobivá ponuka vonkajších lakov
je harmonicky zladená s moderným farebným
stvárnením interiéru.
Na osvetlenie interiéru sa používa výlučne
energeticky úsporná technika so svetelnými
diódami s dlhou životnosťou. To platí aj pre
rozšírené náladové osvetlenie so 64 farbami,
dostupné na želanie.
Už sériová výbava AVANTGARDE je bohatá. Alternatívne je k dispozícii AMG Line.
Od AVANTGARDE sa odlišuje okrem iného predným a zadným nárazníkom, ako aj
bočným obložením prahov a väčšími kolesami v štýle AMG. Body v diamantovej maske chladiča sú pochrómované, brzdové kotúče na prednej
náprave sú dierované. Interiér
obsahuje aj sedadlá v kombinácii ARTICO/DINAMICA v čiernej farbe so sivými kontrastnými ozdobnými
švami, balík komfortu sedenia, ako
aj kožený športový volant AMG. Ďalšie
možnosti individualizácie pre oba varianty výbavy ponúka balík Night s mnohými dizajnovými detailmi v lesklej čiernej farbe a tmavo
tónovanými bočnými sklami.
Svojou dĺžkou 4826 mm, šírkou 1860 mm
a výškou 1430 mm výrazne prekonáva predchodcu. Väčší rozchod kolies vpredu 1605
mm (+ 67 mm) a vzadu 1609 mm (+68 mm)
zlepšuje najmä dynamiku jazdy. Na každom
zo štyroch plnohodnotných miest na sedenie
s charakterom samostatného sedadla špecifickom pre kupé si vodič a spolujazdci vychutnajú
pravý komfort na dlhé trasy a klasické cnosti
vozidla kategórie Gran Turismo.
Temperamentné jazdné výkony a potešenie z
jazdy zabezpečujú výkonné a úsporné zážihové
a vznetové motory. Pri uvedení na trh budú k
dispozícii na výber predbežne jeden vznetový
a tri zážihové motory s výkonmi od 135 kW
do 245 kW. Ďalšie motory a verzie 4MATIC
budú nasledovať. Všetky modely dostupné k
okamihu uvedenia na trh sú sériovo vybavené
deväťstupňovou automatickou prevodovkou
9G-TRONIC.

Nový štvorvalcový vznetový motor bol navrhnutý na dosiahnutie budúcich hraničných
emisných hodnôt podľa požiadaviek RDE a
súčasne otvára nové dimenzie účinnosti. So
zdvihovým objemom dva litre vyvinie výkon
143 kW a v modeli E 220 d pracuje s kombinovanou spotrebou nafty podľa NEFZ 4 litre
na 100 kilometrov. Štvorvalec s jednostupňovým prepĺňaním a variabilnou geometriou lopatiek usmerňujúcich prúd spalín do turbíny
sa vyznačuje aj tichým chodom. Hlava valcov
a kľuková skriňa sú vyrobené z hliníka. Povrchová úprava klzkých plôch NANOSLIDE®
efektívne zmenšuje trenie medzi valcom
a oceľovým piestom.
Sériovo sa
kupé

ponúka s
podvozkom DIRECT CONTROL.
S cieľom dosiahnuť ešte športovejší vzhľad v
porovnaní so sedanom bol znížený o 15 milimetrov a je vybavený systémom tlmenia v závislosti od amplitúdy. Na želanie je k dispozícii
podvozok so systémom DYNAMICKÉHO
OVLÁDANIA POHYBU KAROSÉRIE s
nastaviteľným tlmením. Prostredníctvom ovládača na stredovej konzole pre sériový systém
DYNAMIC SELECT môže vodič v prípade

tohto podvozku zmeniť charakteristiku tlmenia. Možnosti nastavenia ponúkajú široké rozpätie medzi tromi stupňami Komfort, Šport a
Šport+. Alternatívne môže byť kupé vybavené
viackomorovým vzduchovým pružením vrátane systému stabilizácie pohybov karosérie na
oboch nápravách. Tri rôzne veľké komory v
teleskopických vzperách pruženia zadnej nápravy a dve v teleskopických vzperách pruženia
prednej nápravy umožňujú regulovať tuhosť
podvozku v troch stupňoch. Cestujúci
si tak vychutnávajú mäkké základné pruženie a pri raste
rýchlosti majú pocit bezpečia vďaka príkladnej jazdnej
stabilite.
Viackomorové vzduchové pruženie je doplnené kontinuálnym,
elektronicky regulovaným nastaviteľným tlmením. Tlmenie na každom kolese sa automaticky individuálne prispôsobí
aktuálnej jazdnej situácii a stavu vozovky –
napríklad pri vyhýbaní sa alebo na nekvalitnom
podklade. Prostredníctvom prepínača DYNAMIC SELECT si vodič v kombinácii so
systémom VZDUCHOVÉHO OVLÁDANIA POHYBU KAROSÉRIE môže zvoliť
aj niektorú z jazdných charakteristík: Komfort,
ECO, Šport, Šport + a Individuálny.
Ako člen rodiny triedy E ponúka nové kupé
výrazne viac inteligencie ako jeho predchodca.
Má na palube všetky cnosti triedy E, najinteligentnejšieho sedanu pre podnikateľov. Exkluzívne športové kupé má takmer päťdesiatročnú
históriu. Prvého z jeho predchodcov predstavila značka Mercedes-Benz v roku 1968 (vtedy
ešte ako kupé Strich-Acht).
Nasledovali ďalšie konštrukčné
rady – istý čas aj pod označením
CLK. Každá generácia kombinovala ušľachtilý dizajn so športovými
vlastnosťami a moderným luxusom
na vysokej úrovni zodpovedajúcim
aktuálnej dobe.
-mz-
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Súrodenec
Mokky X
Kompaktný zvonka, veľmi priestranný a flexibilný vnútri, s efektným dvojfarebným lakovaním a sebavedomým vzhľadom SUV – to je nový Opel Crossland X.
Tento mestský crossover (Crossover Utility Vehicle – nenápadne pribudla teda
nová skratka „CUV“ v označovaní charakteru auta ) je druhým členom rodiny
automobilov Opel X. Prináša prvky vybavenia orientované na rodinu do segmentu B (malé autá) a pripája sa k športovému bestselleru Mokka X. Väčší typ
Opel Grandland X bude uvedený do kompaktnej triedy (segment C – nižšia
stredná trieda) neskôr v tomto roku. Opel tým odštartoval produktovú ofenzívu
“7 v 17”, v rámci ktorej bude uvedených 7 nových typov v roku 2017. Dve novinky radu X spájajú to najlepšie z dvoch rozličných svetov: Výrazný dizajn, charakter SUV a vlastnosti optimalizované pre mestský životný štýl. Sú to automobily
Opel s určitým x-tra. Opel Crossland X mal premiéru v Berlíne 1. februára.
Na rozdiel od tzpu Opel Mokka X, ktorý
môže byť na želanie vybavený pohonom všetkých kolies pre príležitostnú jazdu v teréne,
je nový Opel Crossland X svojimi vonkajšími
rozmermi predurčený pre mestskú premávku
a vďaka priestrannému interiéru je vhodný
aj na dlhé jazdy. S dĺžkou 4,21 metra je nový
Crossland X o 16 centimetrov kratší ako Astra, pričom je o 10 centimetrov vyšší. Posádka
sedí vo zvýšenej polohe a má vynikajúci výhľad
ako v SUV. Zákazníci, ktorí chcú mať ešte lepší
výhľad všetkými smermi, si môžu objednať panoramatické strešné okno.
Novinka okrem toho prináša rozličné inovácie zlešujúce bezpečnosť a komfort, uľahčujúce ovládanie. Príkladmi môžu byť AFL LED
reflektory, head-up displej, panoramatická cúvacia kamera so zorným uhlom 180 stupňov,
parkovací automat Advanced Park Assist, ako
aj asistenčné systémy Forward Collision Alert
s funkciou Autonomous Emergency Braking,
Lane Keep Assist, Speed Sign Recognition a
Side Blind Spot Alert.
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Nový Crossland X príde s typickou vynikajúcou konektivitou automobilov Opel vďaka
telematickému systému Opel OnStar a systémom infotainmentu IntelliLink s farebným
dotykovým monitorom s uhlopriečkou do 20,3
cm (8 palcov), kompatibilnými s Apple CarPlay a Android Auto.
Vodič a spolujazdec vpredu majú k dispozícii ergonomické sedadlá s certifikátom AGR
(Aktion Gesunder Rücken). Opel je jediným
automobilovým výrobcom ponúkajúcim takéto
sedadlá v segmente B (Mokka X a Crossland
X). Aj základný objem batožinového priestoru
410 litrov je na špičke triedy. Zadné sedadlá sú
posuvné v pozdĺžnom smere o 150 milimetrov, možno teda buď zväčšiť priestor na nohy,
alebo zväčšiť objem batožinového priestoru až
na 520 litrov, čo je hodnota na špičke triedy.
Úplným sklopením zadného sedadla (priečne
deleného v pomere 60/40) sa dá batožinový
priestor zväčšiť na objem 1255 litrov.

Segment B CUV/SUV prudko expanduje,
predaj od roku 2010 vzrástol päťnásobne. Jedným z najúspešnejších typov je Opel Mokka
X. Crossland X teraz vytvorí ďalšiu stimuláciu
v tomto novom, rýchlo rastúcom segmente, situovanom pod etablovanou kompaktnou triedou a zabezpečí ďalší kvantitatívny rast značke
Opel.
S dĺžkou 4212 milimetrov je veľmi kompaktný, pričom šírka 1765 milimetrov a výška 1590
milimetrov mu dodávajú výrazné proporcie.
Crossland X prináša vlastnú interpretáciu filozofie dizajnu značky Opel ‘sochárske umenie
v spojení s nemeckou presnosťou’. Pre SUV
typické plastové obklady a strieborné prvky
na prednej časti a v celej spodnej časti vozidla
podporujú suverénny vzhľad a dodávajú novému crossoveru Opel funkčnú a športovú eleganciu.
Svieže bočné línie spolu so zdanlivo ‘plávajúcou strechou’, ktorá opticky oddeľuje spodnú časť karosérie od hornej, vizuálne predlžuje
Crossland X, pričom súčasne signalizuje vzťah
k typu Opel Adam oblúkovou chrómovanou
lištou na streche. Zákazníci si tiež môžu objed-

nať odlišnú farbu strechy. Zadná časť karosérie
Crossland X sa jasne hlási k rodine SUV dobre
viditeľným nájazdovým štítom v zadnom nárazníku.
Modelovaný dizajn s jasným trendom k
precíznosti je dobre viditeľný aj v interiéri.
Prístrojový panel a stredová konzola sú jasne
horizontálne štruktúrované a natočené k vodičovi. Decentné chrómované obruby okolo
združeného prístroja a mriežok ventilácie vyjadrujú posolstvo príkladnej kvality. Dotykový
monitor s uhlopriečkou do 20,3 cm (8 palcov)
najmodernejších systémov infotainmentu Radio R 4.0 IntelliLink a Navi 5.0 IntelliLink,
podporujúcich Apple CarPlay a Android Auto,
je plynulo integrovaný do stredovej konzoly. Kompatibilné smartfóny sa dajú pohodlne
nabíjať bezkontaktne v induktívnej priehradke.
Na želanie dodávaný telematický systém Opel
OnStar poskytuje užitočné bezpečnostné a in-

formačné funkcie, hotspot Wi-Fi umožňuje
súčasné pripojenie viacerých mobilných koncových zariadení.
No výnimočná konektivita spolu so širokým
portfóliom motorov na benzín, naftu a stlačený
ropný plyn LPG, ktoré sú k dispozícii s ručne
ovládanými a automatickými prevodovkami,
nie sú jediné prvky zaručujúce pohodlné cestovanie. Dlhé jazdy spríjemňuje pocit veľkorysého priestoru a prvotriedne ergonomická
sedadlá. Bezpečnosť a pohodlie pri každej jazde zlepšuje množstvo moderných technológií a
asistenčných systémov, ktoré sú k dispozícii pre
nový Opel Crossland X.
Napríklad v zimných mesiacoch vodič ocení možnosť objednať si vyhrievaný volant a
vyhrievané predné okno ako prvky zlepšujúce
nielen pohodlie, ale aj bezpečnosť jazdy.
-ol-
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BMW radu 4

Inovácia
po troch rokoch

Základy zatiaľ nedlhej histórie BMW radu 4 siahajú do roku
2013, uvedením BMW radu 4 Coupé. O rok neskôr nasledovalo BMW radu 4 Cabrio a modelovú rodinu doplnilo BMW radu
4 Gran Coupé. Celkový predaj takmer 400 000 exemplárov (do
konca roka 2016) je najlepším dôkazom úspechu štýlovosti tohto radu. Inovované BMW radu 4 svojimi modelmi otvára novú
kapitolu úspešného príbehu s ešte ostrejším štýlom a prepracovaným podvozkom.

Nový štýl LED reflektorov prichádza ako
náhrada za xenónové jednotky. A všetky modely dostávajú už ako štandardnú výbavu predné LED hmlovky. Po prvýkrát na BMW radu
4 sa montujú zadné LED svetlá. Atraktivitu
stupňujú aj modifikované vzduchové vstupy
vpredu, aplikácie špecifické pre jednotlivé modelové línie a ďalšie nápadné detaily.
V interiéri umocňujú dojem príkladnej
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kvality nové galvanizované prvky, chrómované
aplikácie a stredová konzola v lesklom čiernom spracovaní. Ďalším nápadným detailom
je dvojité prešívanie na prístrojovej doske, tri
nové farby čalúnenia a tri nové typy obkladových líšt, spoločne vytvárajúce ďalšie možnosti
individualizácie.
Výlučne pre modely nového BMW radu
4 budú k dispozícii dve nové vonkajšie farby:

II PREDSTAVUJEME II
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straty komfortu pruženia. Zlepšila sa pozdĺžna
aj priečna dynamika, bez ohľadu na hmotnostné zaťaženie. A to platí nielen pre štandardný podvozok, ale aj pre M Šport podvozok a
Adaptívny podvozok. Všetky modely nového
BMW radu 4 teraz disponujú ešte suverénnejšou stabilitou v priamom smere a komunikatívnejším riadením.
V rámci továrensky dodávanej výbavy sú k
dispozícii výkonné pneumatiky pre všetky modely od 430i, resp. 430d vyššie.
Všetky zážihové motory a všetky štvorvalcové vznetové motory v BMW radu 4 po inovácii pochádzajú z najnovšej rodiny motorov
BMW EfficientDynamics a sú vybavené technológiou BMW TwinPower Turbo. Pre všetky
modely nového BMW radu 4 sú k dispozícii
tri zážihové (420i, 430i a 440i) a tri vznetové
verzie (420d, 430d a 435d xDrive).
Výkon zážihových motorov siaha od 135
kW (420i) do 240 kW (440i), s kombinovanou spotrebou paliva od 5,5 do 7,9 l/100 km.
Vznetové motory pokrývajú rozpätie od 140
kW (420d) do 230 kW (435d xDrive), s kombinovanou spotrebou paliva od 4,0 do 5,9 l/100
km. Pre nové BMW radu 6 Gran Coupé je k
dispozícii ešte jeden vznetový variant navyše: 418d s výkonom 110 kW, kombinovanou
spotrebou 4,1-4,5 l/100 km. Celkovo dvanásť
modelových variantov je k dispozícii s doplnkovým pohonom BMW xDrive, 435d xDrive
má tento inteligentný pohon všetkých kolies
už v štandardnej výbave – v modeloch Coupé,
Cabrio aj Gran Coupé.

Doplnkový navigačný systém Professional pre nové BMW radu 4 je teraz vybavený
rozhraním so živými oknami, užívateľsky ešte
jednoduchším. Jednotlivé okná menu sa dajú
usporiadať aj obsahovo zmeniť a ukazujú vždy
aktuálnu verziu danej položky menu, čím sa
ovládanie stáva ešte intuitívnejším. BMW radu
4 je možné doplnkovo vybaviť multifunkčným
prístrojovým displejom, ktorý dáva vodičo-

vi možnosť vybrať si z rozličných vizualizácií
zobrazenia prístrojov, závisiacich od aktuálne
zvoleného jazdného režimu.
BMW M4 Coupé a BMW M4 Cabrio sú
teraz štandardne vybavené adaptívnymi full-LED prednými reflektormi. Ich vzhľad osviežuje aj nový dizajn full-LED zadných svetiel,
ktorý im dodáva technickejší štýl. Okrem toho
pribudlo viacero štylistických zmien v kabíne
týchto dvoch najšportovejších modelov BMW
radu 4: Atmosféru sofistikovanosti tu zväčšujú
okrem iného aj nová verzia navigačného systému Professional a ďalšie prvky z arzenálu
ConnectedDrive.
-bw-

Snapper Rocks Blue a Sunset Orange. Každá
z modelových línií Advantage, Sport Line, Luxury Line a M Šport dostáva jeden nový špecifický dizajn diskových kolies. Prispôsobenie
individuálnemu vkusu umožní aj množstvo
ďalších prvkov výbavy.
BMW radu 4 Coupé a BMW radu 4 Gran
Coupé dostali pri inovácii tuhší podvozok so
športovejšími jazdnými vlastnosťami, avšak bez
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Volkswagen
chce formovať novú epochu elektromobility,
dôkazom môže byť
štúdia I.D. BUZZ
predstavená v januári
na autosalóne v Detroite.
Štúdia elektrického vanu
opäť prináša pohľad
do budúcnosti – s ambíciou priniesť vo svete
zajtrajška elektromobilitu pre každého.
Sumarizuje to nový slogan značky: „Budúcnosť
pretvárame na realitu.“

4942 mm, široká 1976 mm a vysoká 1963 mm
aj v kabíne mimoriadne vnútorné rozmery v
rámci svojej triedy.
No I.D. BUZZ nie je iba priestorovým
zázrakom: vďaka svojej koncepcii bude jedným z najpohodlnejších automobilov na svete.
Má extrémne dlhý rázvor náprav (3300 mm).
Medzi nápravami je v podlahe uložená plochá
trakčná batéria. Takéto usporiadanie znižuje ťažisko a zabezpečuje perfektné rozdelenie
hmotnosti na nápravy. Podvozok štúdie I.D.
BUZZ s tlmičmi pruženiami vybavenými elektronickou reguláciou charakteristiky poskytuje
komfort na úrovni luxusnej triedy. Pohon všet-

Elektrický van s pohonom
všetkých kolies
Dr. Herbert Diess, predseda predstavenstva značky Volkswagen, vysvetľuje: „I.D.
BUZZ reprezentuje nový Volkswagen: moderný, pozitívny, emocionálny a orientovaný na budúcnosť. Chceme spraviť z elektromobility novú charakteristiku značky
Volkswagen a od roku 2025 predávať milión
automobilov s elektrickým pohonom ročne.
Nový e-Golf má už teraz o 50 percent väčší dojazd (vozidlo sa ešte nepredáva, zatiaľ
nemá schválenie typovej spôsobilosti a preto
nepodlieha smernici 1999/94/ES). Od roku
2020 prinesieme s radom I.D. úplne novú
generáciu elektromobilov s dokonalou konektivitou. Bude dostupná pre milióny zákazníkov, nie iba pre milionárov.“
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Aká rôznorodá bude elektromobilita zajtrajšia, demonštroval Volkswagen v Detroite
štúdiou I.D. BUZZ – priestorovým zázrakom
s pohonom všetkých kolies elektromotormi na
prednej i zadnej náprave, režimom plne automatickej jazdy („I.D. Pilot“) a novou generáciou zobrazovacích a ovládacích prvkov. „I.D.
BUZZ je van budúcej generácie. Je skonštruovaný na novej modulárnej platforme pre elektrický pohon MEB, poskytuje komfort a veľký
priestor na cestovanie. Jeho dojazd je do 600
kilometrov podľa aktuálnej európskej metodiky NEDC. Novú energiu dostáva I.D. BUZZ
induktívne alebo z nabíjacieho stojana. Pri

príkone nabíjacieho systému 150 kW nabitie
trakčnej akumulátorovej batérie vozidla na 80
percent trvá približne 30 minút.
Uplynuli iba štyri mesiace odvtedy ako
Volkswagen predstavil menšiu štúdiu I.D.
BUZZ na parížskom autosalóne, elektromobil
I.D.. Aj ten predstavuje revolúciu. Tento kompaktný elektromobil s dojazdom do 600 kilometrov sa začne vyrábať v roku 2020 ako prvý
automobil, skonštruovaný na báze modulárnej
stavebnice MEB. A zároveň je prvou štúdiou
značky Volkswagen, ktorá dokáže jazdiť úplne
automaticky.

Nový I.D. BUZZ je teraz prvý van, ktorý
to umožňuje: stačí zľahka zatlačiť volant, ktorý
sa zasunie, splynie s kokpitom a prepne I.D.
BUZZ z manuálneho do plne automatického
režimu „I.D. Pilot“ (dostupný od roku 2025).
Potom si môže vodič otočiť sedadlo dozadu
a venovať sa spolujazdcom. Laserový skener,
ultrazvukové a radarové snímače, priestorový
kamerový systém a predná kamera zachytávajú
okolie vozidla; ďalšie dopravné informácie vozidlo prijíma z „cloudu“.
I.D. BUZZ nemá klasický kokpit. Najdôležitejšie informácie sa premietajú pomocou
head-up displeja s rozšírenou realitou (Augmented Reality) do zorného poľa vodiča –
trojrozmerne virtuálne na cestu. Funkcie ako
infotainment a klimatizácia sa ovládajú prostredníctvom odnímateľného tabletu. Dôležité
ovládacie prvky pre jazdu sú na volante. Jeho
vnútorná časť nie je – ako je to dnes bežné –
vybavená tlačidlami na ramenách, ale ju tvorí
dotyková plocha „touchpad“ s kapacitnými poľami – klasický volant sa zmenil na multifunkčnú riadiacu dotykovú plochu.
Štúdia, ktorá môže mať až osem sedadiel,
využíva priestor tak dobre ako nijaký iný elektromobil. Multivariabilná sústava sedadiel a interaktívne prepojenie I.D. BUZZ s digitálnym
svetom poskytujú mnoho možností. Vďaka
rozšírenej platforme MEB-XL má štúdia dlhá

kých kolies so systémovým výkonom 275 kW
tvorený dvoma elektromotormi s výkonom po
150 kW vpredu a vzadu, sa perfektne hodí k
dynamickému charakteru štúdie I.D.BUZZ.
V Detroite predstavená verzia zrýchľuje z 0 na
100 km/h za približne 5 sekúnd; maximálna
rýchlosť je kvôli efektívnemu využitiu energie
obmedzená na 160 km/h.

Štúdia I.D.BUZZ predstavená v Detroite
dôsledne sleduje stratégiu značky Volkswagen
vyjadrenú sloganom „Budúcnosť pretvárame
na realitu“. Základom tejto stratégie sú štyri
oblasti inovácií:
 Connected Community – Volkswagen v budúcnosti digitálne prepojí človeka, automobil a
okolie cez Volkswagen User ID.
 Intuitive Usability – Volkswagen nasadí intuitívne ovládateľné automobily s novými koncepciami zobrazovania a ovládania.
 Automated Driving – Volkswagen urobí
automatizovanou jazdou automobily ešte bezpečnejšie a komfortnejšie.
 Smart Sustainability – Volkswagen podporuje vývoj inovatívnych veľkosériových typov
elektromobilov.
-vw-
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Mustang
pre modelový
rok 2018

Súčasná, šiesta generácia typu Ford Mustang mala ako
globálny typ oficiálnu premiéru 5. augusta 2013. Na
severoamerickom trhu sa začal predávať ako modelový
rok 2014, do Európy sa dostal zhruba o rok neskôr. Od
premiéry, výstavnej či predajnej, už uplynula doba obvyklá pre inováciu, dostal ju aj Mustang.

Obidva motory môžu spolupracovať s prepracovanou šesťstupňovou ručne ovládanou
prevodovkou, ktorú s motormi spája dvojkotúčová spojka, alebo s novou desaťstupňovou
automatickou prevodovkou, ktorá má krátke
časy preraďovania. Aj vďaka novej prevodovke má byť dynamika inovovaného Mustanga
lepšia ako doteraz.
K lepším jazdným vlastnostiam majú prispieť upravené tlmiče pruženia a nové riešenie priečneho vedenia zadnej nápravy. Model
GT môže mať v rámci príplatkového balíka
výbavy „Performance“ adaptívne magneto-reologické tlmiče pruženia MagneRide, aké
mal doteraz len „superšport“ Shelby GT350.
Ford Mustang modelového roku 2018 sa
na americkom trhu začne predávať od jesene
tohto roka, v Európe asi až budúci rok.
		
-fd-

Najvýraznejšími zmenami na karosérii
je nový tvar prednej i zadnej časti. Nový je
predný nárazník, upravená je maska chladiča,
ale aj predná kapota, v zmenených predných
reflektoroch sú zdrojom svetla svietiace diódy (LED). Upravený tvar má aj zadný nárazník, zmenené sú aj zadné združené svetlá z
LED. V zadnej časti môže byť na Mustangu
za príplatok aj zadný spoiler. Modely poháňané motorom EcoBoost majú dve koncovky výfuku, Model GT poháňaný 5-litrovým
8-valcovým motorom má štyri koncovky vý-
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fuku. Inovácia rozšírila farebný sortiment lakov o odtieň Orange Fury, ponuka diskových
kolies z hliníkovej zliatiny teraz obsahuje 12
rôznych vyhotovení.
V interiéri je azda najviditeľnejšou zmenou príplatkový 12-palcový digitálny prístrojový panel miesto štandardných analógových
prístrojov. Ponúka tri režimy zobrazenia
označené ako normal, sport a track. V rámci nich si vodič môže individuálne upraviť
napríklad tuhosť pruženia či účinok posil-

ňovača riadenia. Nové sú detaily na stredovej konzole s koženým poťahom s ručným
prešívaním, ovládače na prístrojovej doske z
hliníka, zmenené sú aj vnútorné kľučky dverí.
Za príplatok môže mať Mustang ešte športovejšie pôsobiaci volant i aplikáciu FordPass
pre moderné telefóny, umožňujúce s infotainmentom Ford SYNC na diaľku ovládať
zámky dverí, štartovanie motora alebo určiť
aktuálnu polohu vozidla.
Škálu bezpečnostných asistenčných systémov obohatil prednárazový systém s detek-

ciou chodcov, regulácia odstupu od vpredu
jazdiacich vozidiel, varovanie pred mimovoľným opustením jazdného pruhu a sledovanie
únavy vodiča.
Z ponuky motorov vypadol 3,7-litrový
vidlicový šesťvalec s atmosférickým nasávaním. Zlepšený prepĺňaný štvorvalcový motor
2.3 EcoBoost zabezpečuje Mustangu lepšiu
dynamiku jazdy a jej aj úspornejší. Okrem
iných prvkov motorári Forda na ňom upravili
systém „overboost“ krátkodobo zväčšujúci vrcholnú hodnotu krútiaceho momentu, takže

reakcia vozidla na plné prudké zošliapnutie
pedála akcelerácie je teraz výraznejšia.
Model Mustang GT poháňa päťlitrový
vidlicový osemvalec s novým vstrekovaním
benzínu, väčším kompresným pomerom. Má
vyššie posunuté najväčšie dovolené otáčky,
ponúka vozidlu lepšiu dynamiku, a to pri
menšej spotrebe. Konkrétne parametre motorov Ford zatiaľ neuverejnil. Známe je, že
tento motor má výfukový systém s aktívnou
úpravou zvuku motora v celom režime pracovných otáčok.
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MERCEDES BENZ E – POKROK
VO VÝVOJI ASISTENČNÝCH SYSTÉMOV
V druhej časti k tejto téme sa zoznámime s ďalšími asistenčnými systémami vodiča, ktorými je vybavený nový Mercedes Benz triedy E.
V predchádzajúcej sme popísali funkciu „pilota riadenia“. Jeho súčasťou
je novo vyvinutý aktívny asistenčný systém zmeny jazdného pruhu.

Tento systém signalizuje vodičovi možnosť
zmeny jazdného pruhu na základe monitorovania okolia vozidla a podporuje samotnú realizáciu manévru v rozsahu rýchlosti 80 až 180 km/h
vytvorením mierneho momentového účinku na
volante pri jeho začiatku. Základom je vodorovné
značenie na povrchu vozovky rozpoznané stereokamerou. Obsadenie susedného jazdného pruhu
po strane vozidla a smerom dozadu je detekované
radarovými snímačmi, smerom dopredu pomocou radaru s veľkým dosahom a stereokamery.
Manéver zmeny jazdného pruhu cez prerušovanú
čiaru začína, keď vodič uvedie do činnosti ukazateľ smeru („blinker“) a ponechá ho v činnosti
dlhšie ako 2 s. Predpokladom ale je, že susedný
jazdný pruh v naznačenom smere je voľný a že
navigačný systém eviduje viac ako jeden jazdný
pruh na danom type cesty. Podobne ako v prípade
systému pilot riadenia, aj tu môže vodič v každom
okamihu svoju požadavku korigovať alebo zrušiť.
Vďaka podpore týmto systémom sa vodič môže
podstatne lepšie koncentrovať na svoju kontrolnú funkciu pri jazde vozidla. Obr. 3 schematicky
znázorňuje asistovaný začiatok manévru zmeny
jazdného pruhu po aktivácii ukazateľa smeru
jazdy vodičom.
Ďalším systémom je aktívny asistenčný systém
núdzového zastavenia vozidla, který je súčasťou
varovných funkcií pilota riadenia. Systém podporí dlhodobo nepozorného vodiča, alebo vodiča, který napríklad následkom bezvedomia nie
je schopný ďalej ovládať vozidlo. Keď vodič pri
zapnutom systéme pilota riadenia s aktívnym
priečnym vedením vozidla dlhší čas neprejavuje
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žiadnu aktivitu pri riadení alebo ovládaní vozidla
a opakovane nereaguje na optické a akustické
upozornenia, je vozidlo autonómne postupne
brzdené s rôznym spomalením až do úplného
zastavenia. V priebehu tohoto spomaľovania
vozidla zostávajú asistenčné systémy Distronic
a pilot riadenia aktívne, čím zostávajú v rámci
technických možností tohoto systému zachované vzdialenosť od predchádzajúceho vozidla ako
aj jazda vo vlastnom jednom pruhu. Asistenčný
systém núdzového zastavenia zlepšuje bezpečnosť cestnej premávky kontrolovaným brzdením
vozidla bez vybočenia z daného jazdného pruhu
aj v prípade momentálnej neschopnosti vodiča
ovládať vozidlo.
Aktívny asistenčný systém brzdenia s funkciou
križovatka pozostáva z funkcie varovania na odstup od predchádzajúceho vozidla, asistenčního
systému vyhýbania sa a funkcie autonómneho
brzdenia s podporou brzdného účinku odpovedajúcou danej situácii, teda pre prípad križujúcich sa
vozidel, križujúcich alebo v jazdnej dráhe vozidla
sa nachádzajúcich chodcov a v jazdnej dráhe vozidla stojacich alebo pohybujúcich sa vozidiel. Ak
tento systém rozpozná nebezpečenstvo kolízie,

vydá optické a akustické varovanie. Pri ďalej pretrvávajúcej situácii nastane autonómne brzdenie.
Toto je možné pri rozpoznaní stojaceho vozidla
v rozsahu jazdnej rýchlosti od približne 7 do 100
km/h, pri rozpoznaní pohybujúceho sa vozidla v
rozsahu 7 až 250 km/h. V prípade chodcov a križujúcich sa vozidiel je systém aktívny v rozsahu
rýchlosti 7 až 70 km/h. V prípade stojacich vozidel alebo chodcov je systém schopný zamedziť
kolízii až do rýchlosti približne 65 km/h.
Asistenčný systém vyhýbania sa dopĺňa ochranu
chodcov vyššie uvedeným systémom asistenčního
brzdenia v prípadoch, keď vodič pri riziku kolízie
iniciuje vyhýbací manéver. Tieto situácie sa vyskytujú najmä v centrálnych častiach mestských
aglomerácií, kde chodci často a bezohľadne prechádzajú vozovku aj mimo vyznačené priechody.
Ak systém rozpozná na základe razantnejšieho
natočenia volantu úmysel vodiča vyhnúť sa prekážke, podporí ho realizáciou prídavného momentového účinku na volante a uľahčí návrat vozidla do priameho smeru po dokončení manévru.
Situácia je schematicky znázornená na obr. 4.
Funkcia „križovatka“ dopĺňa aktívny asistenčný systém brzdenia o autonómne núdzové brzdenie v prípade hroziacej kolízie s križujúcim sa
vozidlom. Ak nový Mercedes Benz E prichádza
v definovanom rozsahu jazdnej rýchlosti do križovatky, do ktorej sa v priečnom smere približuje
iné vozidlo, je táto situácia rozpoznaná pomocou
stereokamery a radarového snímača veľkého dosahu a príslušné dáta sa odovzdajú do inteligentnej riadiacej jednotky. Tam sa informácie sfúzujú
a analyzuje sa možné riziko kolízie s priečne sa
približujúcim vozidlom. Ak hrozí nebezpečenstvo, nasleduje optický a akustický varovný signál.
Ak vodič začne brzdiť, aktívny asistenčný systém
brzdenia ho podporuje a v nutnom prípade zväčší intenzitu brzdenia až na maximum. Ak vodič
nereaguje na varovný signál, tento systém autonómne zabrzdí vozidlo až do úplného zastavenia.

Obr. 6 Funkcia autonómneho brzdenia vozidla v
kolóne idúcich alebo stojacich vozidiel
Obr. 3 Asistovaný začiatok a ukončenie manévru
„zmena jazdného pruhu“

Obr. 5 Funkcia autonómneho brzdenia vozidla
pred križujúcim sa vozidlom v križovatke

V extrémne kritických situáciach môže prebiehať
núdzové brzdenie súčasne s varovným signálom.
Tento asistenčný systém môže pomôcť vyhnúť sa
kolíznej situácii, alebo, ak je kolízia nevyhnuteľná,
potlačiť jej následky výrazným zmenšením kolíznej rýchlosti. Situácia je znázornená na obr. 5.
Asistenčný systém brzdenia bol ďalej doplnený funkciou núdzového brzdenia v kolóne idúcich alebo stojacich vozidiel, ktorá vyhodnocuje
možný priestor pre uskutočnenie vyhýbacieho
manévru. Pri veľkej jazdnej rýchlosti nasleduje za
kritériom „brzdenie“ kritérium „vyhýbanie“. Pre
vyhodnotenie situácie sa využívajú signály radaru
a stereokamery, ktoré sú sfúzované v inteligentnej
riadiacej jednotke tak, aby sa rozpoznali vozidlá v
blízkom okolí a pozdĺžne štruktúry na vozovke,
ako napr. vodiace prvky medzi jazdnými pruhmi.
Na základe týchto dát sa vypočítajú rôzne možnosti vyhýbania sa. Ak nie je k dispozícii žiaden
priestor na vyhnutie, môže sa bod začiatku autonómneho brzdenia posunúť smerom dozadu k
približujúcemu sa vozidlu. Pri optimálnych podmienkach je možné zabrániť kolízii až do rozdielu rýchlostí 100 km/h. Situáciu znázorňuje obr. 6.
Ďalším významným prvkom pre zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky je komunikačný systém
„vozidlo – x“ (Car – to – X). Zobrazujúce snímačové systémy ako radary, kamery a ultrazvukové

snímače sice postihujú stále lepšie priame okolie
vozidla, nemôžu však „vidieť“ za roh, za zákrutu alebo cez prekážku. Tieto „biele miesta“ môže
zaplniť komunikácia vozidlo – x, aspoň v tom
prípade, keď sa v takom mieste nachádza iné vozidlo, ktoré je touto technológiou vybavené. Ide o
mobilné rádiové spojenie medzi vozidlom, ktoré
zapríčinilo alebo sa ocitlo v nebezpečnej situácii,
a ďalšími vozidlami nachádzajúcimi sa v blízkom
okolí. Ak sú vozidlá schopné si vzájomne vymeniť údaje o mimoriadnej dopravnej situácii, môže
byť vodič nasledujúceho vozidla informovaný o
existujúcom nebezpečenstve a má teda možnosť
včasnej a neunáhlenej reakcie. Mercedes-Benz
zaviedol ako prvý výrobca automobilov už v roku
2013 takýto systém, jeho ďalším vývojom nasleduje v novej triede E riešenie plne integrované s
ďalšími systémami vozidla.

Obr. 4 Funkcia asistenčného systému vyhýbania
sa

Komunikácia vozidlo – x pozostáva z dvoch
modulov, ktoré sú prepojené pomocou zabezpečeného mobilného radiového prenosu: softvér vo
vozidlách a softvér v centrálnom pozadí (Cloud –
mrak) vozidiel Daimler. Softvér vozidla rozpozná
na základe signálov príslušných snímačov situácie, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo
pre cestnú dopravu. V prípade, že týmto nebezpečenstvom je klzký povrch vozovky, ktorý sa prejaví pretáčaním kolies, uvedú sa bezpečnostné vankúše do stavu pripravenosti na možnú nehodu.
Tieto signály sú spoločne s ďalšími informáciami,
ako je rýchlosť jazdy, typ vozovky, atď., preverené
z hľadiska pravdepodobnosti ich výskytu. Okrem
tohto automatizovaného spôsobu hodnotenia
jazdných situácií z hľadiska ich vplyvu na možné nebezpečenstvo má vodič v každom okamihu
možnosť manuálneho ohlásenia nebezpečnej situácie.
Po rozpoznaní alebo ohlásení rizikovej udalosti je správa odovzdaná pomocou mobilného
rádiového spojenia do pozadia vozidiel Dimler
(Daimler Vehicle Backend), alebo tzv. dátového
„mraku“ (Cloud). Táto správa obsahuje okrem

typu nebezpečenstva aj ďalšie informácie, ktoré
situáciu popisujú. Cieľom je presná lokalizácia nebezpečného miesta pomoccou GPS. Pozadie prijíma, zhromažďuje a triedi správy od
jednotlivých vozidiel. Po spracovaní sú správy
o nebezpečnej situácii odoslané do vozidiel nachádzajúcich sa v okolí rizikového miesta, takže
každé vozidlo obdrží aktuálnu správu zo svojho
okolia. Situáciu schematicky dokumentuje obr. 7
pre dva rizikové prípady, a to kolízia dvojice vozidiel za zákrutou a odstavené vozidlo za zákrutou. Softvér vo vozidle, ktoré obdržalo rizikovú
správu, vykoná teraz posledný krok, ktorým je
optická a akustická informácia pre vodiča. Táto
je viacstupňová a prispôsobená typu nebezpečnej situácie. Najprv sa zobrazia výstražné ikony
na navigačnej mape, ak sa vozidlo približuje k
rizikovému miestu, nasleduje hlasové upozornenie závislé od rýchlosti jazdy. Kompletný cyklus
od rozpoznania nebezpečenstva vozidlom až po
optické upozornenie vo vozidlách v okolí môže
prebehnúť v priebehu niekoľkých sekúnd. Ak má
byť zabezpečená ochrana osobných údajov a anonymita danej udalosti, musí sa vozidlo vysielajúce
rizikovú správu identifikovať pomocou kódu voči
dátovému pozadiu. Na základe navigačných dát
sa tiež zistí, či sa vozidlo nachádza na verejnej komunikácii, v opačnom prípade neprebehne žiadna
výmena dát s pozadím.

Obr. 7 Komunikácia vozidlo – x: vľavo – vozidlo po
kolízii automaticky vysiela varovanie do „mraku“;
vpravo – vodič odstaveného vozidla manuálne vysiela varovanie do „mraku“
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Automobilka Kia pri predstavovaní
noviniek nezaháľa a tento rok začala
doslova zostra. Na autosalóne v Detroite predstavila zreteľne športovo
ladený typ s názvom Stinger s pohonom zadných alebo všetkých kolies.
Líniami a štýlom „gran turismo“
nadväzuje na štúdiu GT, ktorú predstavili v roku 2011 na autosalóne vo
Frankfurte nad Mohanom, názvom
na štúdiu športového kupé GT Stinger z roku 2014

Konkurencia

prémiovým sedanom
dlhý, 1869 mm široký a 1400 mm vysoký. Dlhý
rázvor náprav 2906 mm naznačuje priestranný
interiér. Dominantným konštrukčným materiálom podvozku, ale aj skeletu karosérie je
vysokopevnostná oceľ, z hmotnosti týchto
skupín na ňu pripadá až 55 %. Predné kolesá
sú zavesené na vzperách McPherson, zadná
náprava je viacprvková. Kia tento typ prvýkrát
vo svojej histórii vybavila adaptívnymi tlmičmi.
Systém Dynamic Stability Damping Control
v závislosti od podmienok na ceste a jazdného
štýlu vodiča upravuje charakteristiku tlmenia

Dizajn Kie Stinger je dielom tímu dizajnérov Kie vo Frankfurte pod priamym šéfdizajnéra spoločnosti Kia Motors Petra Schreyera.
Jazdné vlastnosti vozidla, ktorého podvozok
navrhli konštruktéri Kie v Kórei, ladil Albert
Biermann, vedúci vývoja a testovania výkonných vozidiel značky, ktorý do Kie prišiel v
roku 2014 z divízie BMW M. Aj na náročnom
pretekárskom okruhu v Nürburgringu.
Kia Stinger má rozmery charakteristické pre
autá strednej triedy, dlhú prednú kapotu a dozadu posunutú kabínu. Stinger je 4801 mm
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pohybu kolies voči karosérii vyvolaného prejazdom nerovností cesty alebo silami pôsobiacimi na karosériu pri prejazde zákrut, prudkom
brzdení či pri akcelerácii. Pri dynamickej jazde
v zákrutách systém zmäkčí predné a pritvrdí zadné tlmiče, pri rýchlej jazde na rovných
úsekoch cesty pre zlepšenie stability vozidla
pritvrdí predné a zmenší tvrdosť zadných tlmičov. Vodič má na výber z piatich jazdných
režimov, čo tiež doteraz nemal žiadny z automobilov Kia. Ovplyvňujú vlastnosti podvozka,
vrátane riadenia: Personal (individuálne nastavenie podľa preferencií vodiča), Eco, Sport,

Comfort a Smart (inteligentné alebo optimálne pre dané jazdné podmienky). Riadenie je
vybavené elektrickým posilňovačom R-MDPS
s meniteľným prevodovým pomerom a elektromotorom umiestneným priamo v prevodovke
riadenia kvôli zlepšeniu reakcií a zmenšeniu
prenosu vibrácií do stĺpika riadenia a teda aj
do volantu.
Prístrojová doska má dominantne vodorovné
línie, prístrojový panel za volantom s hrubým
vencom obsahuje analógové aj digitálne prístroje. Farebný TFT displej medzi kruhovými
prístrojmi zobrazuje údaje dôležité pri športovej jazde, ako sú časy na okruh, sily priečneho
zrýchlenia v zákrutách, či teplota motorového
oleja, ale aj zvyčajné informácie z palubného
počítača, pokyny navigácie, diagnostiku vozidla. Dôležité informácie pre jazdu môže vodič sledovať aj prostredníctvom výškovo nastaviteľného farebného displeja HUD.
Na čelnom skle sa zobrazuje napr. rýchlosť,
pokyny navigácie, nastavenie tempomatu či
signály systému pre sledovanie mŕtvych uhlov.
Kia pre Stinger bude ponúkať tri typy audiosystémov, najvýkonnejší z nich, Harman/Kardon s externým zosilňovačem bude mať výkon
720 W, 15 reproduktorov a subwoofery pod
prednými sedadlami.
Sedadlá, predné s výrazným bočným vedením, majú za príplatok poťahy z jemnej kože
Nappa. Sedadlo vodiča môže mať v operadle a
bočných oporách sedacej časti vzduchové komory pre individuálne upravenie sedadla podľa
želania vodiča. Kia Stinger bude mať kvalitnú
zostavu systémov zabezpečujúcich bezpečnosť
a pohodlie jazdy.
Stinger je prvým sedanom Kie s možnosťou
voľby pohonu - buď iba zadných kolies ale-

bo stálym pohonom 4x4. Systém pohonu 4x4
(AWD) pri rovnakej adhézii predných aj zadných kolies k vozovke privádza viac krútiaceho
momentu na zadnú nápravu a používa nový
systém dynamického vektorovania hnacieho
momentu na kolesá (DTVC), ktorý zohľadňuje zásahy od vodiča aj stav vozovky. Automaticky upravuje výkon motora a brzdné sily na

jednotlivých kolesách pre udržanie vodičom požadovaného smeru jazdy aj pri nepriaznivých adhéznych
podmienok. Model s pohonom len zadných kolies má
zadnú nápravu s mechanickým samozáverným diferenciálom.
Kia uvedie Stinger v priebehu tohto roka najprv na

Nm pri 1400 až 4000 ot./min. Stinger
GT poháňa vidlicový šesťvalec Lambda
II so zdvihovým objemom 3342 cm3 a
dvojitým prepĺňaním. Jeho najväčší výkon je 269 kW pri 6000 ot./min. a krútiaci moment 510 Nm pri 1300 až 4500
ot./min. Stinger GT zrýchľuje z 0 na
100 km/h za 5,1 s a dosiahne najväčšiu
rýchlosť 269 km/h. Pri uvedení novinky
na európsky trh je pravdepodobné, že k

dvojici zážihových motorov pribudne aj zatiaľ
nešpecifikovaný vznetový motor.
		
-ka-

severoamerickom trhu vo verziách Stinger a
Stinger GT. Obe verzie majú vpredu pozdĺžne
uložené prepĺňané zážihové motory, spolupracujúce s druhou generáciou osemstupňovej automatickej prevodovky. Verziu Stinger poháňa
štvorvalcový motor z radu Theta II so zdvihovým objemom 1998 cm3. Dosahuje výkon 188
kW pri 6200 ot./min. a krútiaci moment 353
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Predseda správnej rady a výkonný riaditeľ spoločnosti Carlos Ghosn vystúpil 5. januára
2017 na veľtrhu CES a oznámil
niekoľko krokov, ktoré spoločnosť Nissan urobí v rámci plánu
projektu Inteligentnej mobility Nissan, ktorým chce zmeniť
spôsob, akým sa vozidlá riadia,
poháňajú a integrujú do širšej
spoločnosti. Niektoré z hlavných bodov:

Intelligent Power spoločnosť Nissan tiež pokračuje vo vývoji a zdokonaľovaní celého radu
technológií pohonu vozidiel. Technológie sú
vyvíjané tak, aby čo najviac zodpovedali parametrom rôznych segmentov trhu a spôsobu
využitia na najrôznejších miestach sveta. V
portfóliu máme k dispozícii rozmanitú škálu
technológií inšpirovaných elektromobilmi nad
rámec 100 % elektrických vozidiel, patrí sem
technológia e-Power (sériové hybridy) a elektrické vozidlá s palivovými článkami. Žiadna z
nových technológií nie je iba náhradou existujúcich technológií, ale doplnením ich spektra.
Technológia Nissan Intelligent Integration
vhodným spôsobom prepája naše vozidlá so
širšou spoločnosťou, s ktorou sú vďaka tomu
viac prepojení i samotní zákazníci. Spoločnosť
Nissan pomáha utvárať udržateľný ekosystém
– umožňujúc vozidlám komunikovať s ľuďmi,
ostatnými vozidlami či s dopravnou infraštruk-

Nissan na veľtrhu CES 2017
rejnosť. Naše vozidlá sa stávajú pre zákazníkov
vzrušujúcimi spoločníkmi.

Inteligentná

mobilita

Nissan

zahŕňa tri kľúčové oblasti:

Vďaka vyššej úrovni bezpečnosti, ovládateľnosti i pohodlia pomáha technológia Nissan Intelligent Driving dodať celej posádke vozidla
viac istoty. Naše vozidlá sú už vybavené zák-

 Spoločnosť Nissan predstavila, ako funguje prelomová technológia nazvaná „Seamless
Autonomous Mobility“ (Dokonalá autonómna mobilita), skrátene „SAM“. Technológia SAM
vychádza z technológie agentúry NASA a spojením umelej inteligencie vozidla s tou na „cloudovom“ serveri pomáha autonómnym vozidlám s jazdou v ľubovoľnej dopravnej situácii.
 Spoločnosť Nissan začne v spolupráci s poprednou japonskou softvérovou spoločnosťou
DeNA testy zamerané na zdokonalenie technológie vozidla „bez vodiča“. Prvá fáza testov začne
tento rok vo vybraných zónach v Japonsku so zameraním na rozvoj technológie. Do roku 2020
Nissan a DeNa plánujú rozšíriť rozsah testov o komerčné využitie technológie pre mobilné služby
v metropolitnej oblasti Tokia.
 Nový Nissan LEAF príde v blízkej budúcnosti. Bude vybavený technológiou ProPILOT, ktorý umožňuje autonómnu jazdu v jednom pruhu na rýchlostných komunikáciách.
 Spoločnosť Nissan zverejnila najnovší pokrok v spolupráci aliancie Renault-Nissan so
spoločnosťou Microsoft na urýchlení vývoja a nasadení budúcej generácie technológií pre konektivitu.
 A nakoniec – v snahe pomôcť mestám celého sveta s prípravou a úspešným využívaním
vzrušujúcich inovácií mobility – spoločnosť Nissan oznámila, že sa stane prvým „automobilovým“
partnerom organizácie 100 Resilient Cities, propagovanej nadáciou The Rockefeller Foundation.
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vozidlách už dnes. Dôkazom je typ Nissan Serena, ktorý je ako prvý sériovo vyrábaný model vybavený pokročilou asistenčnou funkciou
ProPILOT. Nissan má už pripravený prehľadný itinerár cesty, na ktorej chceme túto technológiu integrovať do ďalších modelov predávaných v Európe, Japonsku, Číne a v Spojených
štátoch – do roku 2020 uvedie aliancia Renault-Nissan na trh 10 takýchto modelov.
Spoločnosť Nissan sa zaviazala ku komplexné-

Inteligentná mobilita Nissan
Súčasný svet musí čeliť niekoľkým vážnym
problémom, medzi ktoré patrí zmena klímy,
čoraz horšie dopravné zápchy, nehody a znečisťovanie ovzdušia. Spoločnosť Nissan sa snaží
o bezpečnejšiu, inteligentnejšiu a zábavnejšiu
prepravu, navyše s cieľom dosiahnuť nulové
emisie a nulový počet smrteľných nehôd na
cestách. To všetko dosiahneme vďaka „Inteligentnej mobilite Nissan“. Je to mapa cesty do
budúcnosti. Cesty, ktorej začiatok máme už za
sebou.
Vedení vlastnou víziou mobility pre všetkých
prinášame tieto inovácie dostupné predtým len
v luxusných vozidlách do kompaktných veľkosériovo vyrábaných automobilov pre širokú ve-

ladnými stavebnými prvkami pre autonómnu
jazdu. Dopĺňa ich aj široká paleta pokročilých
bezpečnostných funkcií, medzi ktoré patrí inteligentný panoramatický kamerový parkovací
systém, inteligentné upozornenie na vybočenie
z jazdného pruhu a ďalšie. Technológie pre autonómnu jazdu je teda možné nájsť v našich

mu prístupu tak k téme spoločnosti s nulovými
emisiami, ako aj k témam, ako je napríklad čo
najväčšie zlepšenie účinnosti spaľovacích motorov, implementácia pokročilých technológií
do elektromobilov Nissan a vývoj riešení, ktoré
významne zmenšia množstvo CO2 vo výfukových plynoch. Pod hlavičkou projektu Nissan

túrou, a končiac výstavbou hustej siete nabíjacích staníc a projektmi „vozidlo – sieť“. Takýto
prístup môže v budúcnosti viesť k diaľkovému
ovládaniu vozidiel, obmedzeniu dopravných
zápch, k efektívnejšiemu spoločnému využívaniu vozidiel a k lepšiemu hospodáreniu s
energiou.
Inteligentná mobilita Nissan nie je o tom, ako
odstrániť z riadenia vozidiel ľudský faktor. Prostredníctvom nej chceme zákazníkom zabezpečiť lepšiu budúcnosť, v ktorej budú vozidlá
hrať rolu spoločníkov a vodiči budú vďaka nim
istejší a tiež prepojenejší s okolím.
				
-nn-
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BUDÚCNOSŤ MOBILITY
„S ĽUDSKOU TVÁROU“
a jeho spolujazdcov blížiacich sa k vozidlu.
V zadnej časti vozidla sa zobrazujú správy pre
vodičov za týmto autom, ktoré informujú o
blížiacej sa zákrute alebo varujú pred možným
nebezpečenstvom. Na prednej časti vozidla sa
zase zobrazujú informácie o tom, či je Concept-i v režime autonómneho alebo ručného
riadenia.
			
-ta-

akú vodič venuje dopravnej situácii, s cieľom
podľa potreby posilniť podporu autonómneho
riadenia, či už v snahe varovať vodiča, alebo mu
pomôcť vyhnúť sa nebezpečnej situácii.

N

a veľtrhu spotrebnej elektroniky CES 2017 v Las Vegas automobilka Toyota predstavila štúdiu Concept-i, ktorá zhmotňuje predstavy jej vývojárov o budúcich vozidlách vychádzajúcich z potrieb ľudí, ktorí v nich cestujú.

Srdcom koncepčného vozidla Concept-i je
výkonný systém umelej inteligencie, ktorý sa
spolu s vodičom učí budovať zmysluplný vzťah.
Nejde iba o zvyklosti pri vedení vozidla alebo
jazdné časy. Koncept bol navrhnutý tak, aby

Snahou návrhárov z Caltech bolo zabezpečiť,
aby aj tie najmodernejšie palubné technológie
zostali prívetivé a dostupné. Preto postavili Concept-i smerom zvnútra von, počínajúc
užívateľským rozhraním ďalšej generácie, ktoré

efektívne využíval najrôznejšie technológie na
rozpoznávanie emócií na základe toho, kde a za
akej situácie vodič cestuje. Vďaka týmto schopnostiam je Concept-i vybavený na to, aby využíval mobilitu na zlepšenie kvality života.
Za návrhom štúdie Concept-i stálo podnikové dizajnové štúdio Calty (Newport Beach, štát
Kalifornia), ktoré využilo technológie používateľského rozhrania vyvinuté inovačným centrom Toyota Innovation Hub v kalifornskom
San Franciscu na základe filozofie „pohybovej
prívetivosti“ a presvedčenia, že technológia
mobility by mala byť vrelá, prívetivá a predovšetkým zábavná. Vývoj novo predstavovaného
koncepčného vozidla sa preto zameral na vytvorenie mimoriadne atraktívneho používateľského prostredia. Štúdia Concept-i okrem
toho efektívne využíva možnosti vyspelého
systému umelej inteligencie (AI), ktorý dokáže
predvídať potreby ľudí, podnecovať ich predstavivosť a zlepšovať kvalitu života.
„V Toyote si uvedomujeme, že kľúčovou
otázkou nie je, či budú vozidlá budúcnosti
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ponúkať autonómne technológie alebo online
služby,“ komentuje Bob Carter, viceprezident
Automotive Operations zo spoločnosti Toyota Motor Sales, a dodáva: „Ide v prvom rade
o reálnu skúsenosť tých, ktorí budú tieto vozidlá používať. Štúdia Concept-i a schopnosti
umelej inteligencie nás presviedčajú o tom, že
budúcnosť je vo vozidlách, ktoré sú prepojené s
ich používateľmi.“

Systém umelej inteligencie navyše efektívne
využíva vyspelé technológie autonómneho riadenia na zlepšovanie bezpečnosti jazdy, v tomto
prípade v kombinácii s optickými a hmatovými
signálmi na podporu komunikácie v súvislosti s reakciami vodiča. Za určitých podmienok
si užívatelia môžu podľa nálady vybrať medzi
autonómnym alebo manuálnym riadením.
Concept-i však na pozadí sleduje pozornosť,

slúži ako platforma palubného agenta AI, prezývaného „Yui“.

vom paneli. Napríklad rôznofarebné svetlo v
priestore pre nohy informuje o tom, či je vozidlo v režime autonómneho alebo ručného
riadenia. Nenápadné projektory umiestnené
na zadnom paneli premietajú na stĺpik pri sedadlách obraz, ktorý pomáha varovať pred nebezpečenstvom v mŕtvom uhle. Displej HUD
novej generácie potom sprostredkuje vodičovi
ďalšie informácie bez nutnosti odkláňať zrak
od vozovky.
Dokonca aj exteriér vozidla je navrhnutý s
ohľadom na ľahšie prepojenie štúdie Concept-i
s okolitým svetom. Agent Yui sa objavuje na
vonkajších paneloch dverí, aby privítal vodiča

Rozhranie začína vizuálnym znázornením
agenta Yui, ktorý oslovuje používateľov z celého sveta bez ohľadu na kultúru. Východiskovým miestom agenta Yui je prístrojová doska,
pričom interiér štúdie Concept-i sa odvíja od
pozície vodiča a predného spolujazdca a ďalej
pokračuje okolo celého vozidla v podobe splývajúcich kriviek. Interiér je pritom stvárnený
tak, aby podporoval komunikáciu agenta Yui
pomocou svetla, zvuku a dokonca aj hmatu.
Concept-i na sprostredkovanie potrebných
informácií nepoužíva obrazovky na stredo-
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Snaha dostať sa na vrchol

Medzinárodná automobilová federácia FIA
pre sezónu 2017 vydala nové technické predpisy pre WRC, ktoré majú za cieľ zväčšiť dramatickosť a divácku atraktivitu súťaží novými automobilmi s agresívnejším vzhľadom a
zdokonalenými technológiami. Okrem zmien
zameraných na zlepšenie aerodynamiky nové
predpisy umožňujú zväčšenie výkonu motora
z 221 kW na 279 kW a zmenšenie povolenej
minimálnej pohotovostnej hmotnosti automobilov na 1190 kg (bez posádky).
Agresívnejší vzhľad a lepšiu aerodynamiku
umožňujú nové pravidlá, podľa ktorých môžu
byť vozidlá o 55 mm širšie ako vlani, môžu mať
dlhšie previsy karosérie – vpredu o 60 mm a
vzadu o 30 mm. Zadné prítlačné krídlo môže
presahovať za rovinu zadného nárazníka o 50
mm.
K zväčšeniu výkonu prepĺňaného 1,6-litrového motora prispelo hlavne zväčšenie priemeru reštriktora turbodúchadla z 34 na 36
mm. Krútiaci moment s najväčšou hodnotou
450 Nm sa prostredníctvom šesťstupňovej
sekvenčnej prevodovky a hydraulického medzinápravového diferenciálu prenáša na kolesá
oboch náprav. Tento aktívny diferenciál sa do
WRC vracia po šiestich rokoch, má vozidlám
zabezpečiť lepšie jazdné vlastnosti.
S novým automobilom sa tím Hyundai Motorsport bude usilovať nadviazať na svoju historicky doteraz najúspešnejšiu sezónu 2016, v
ktorej vybojoval okrem dvoch víťazstiev a desiatich ďalších umiestnení na stupňoch víťazov
aj druhé miesto na majstrovstvách sveta v hodnotení výrobcov.
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Hyundai Motorsport nastúpil do novej sezóny majstrovstiev sveta v automobilových súťažiach 2017 FIA World Rally Championship (WRC)
s úplne novým automobilom Hyundai i20 Coupe WRC. Tento súťažný
špeciál je skonštruovaný podľa nových technických predpisov pre WRC.
Pre Hyundai Motorsport trojdverový model i20 Coupe WRC predstavuje už tretí nový automobil od jeho debutu na majstrovstvách sveta
v roku 2014 – nasledujúci po Hyundai i20 WRC (2014-15) a i20 WRC
novej generácie (2016).
Vo svojej štvrtej sezóne tím očakáva, že nadviaže na pozitívnu periódu
rastu v uplynulých rokoch a vstúpi do novej éry v automobilovom športe.

Šéf tímu Michel Nandan povedal: „Vstupujeme do novej éry súťažného športu s najväčšou zmenou predpisov v ostatnom období.
Je to veľká nová technická výzva, ku ktorej sa
staviame s entuziazmom. Je pre nás príležitosťou uplatniť v praxi všetko, čo sme sa naučili za
uplynulé tri sezóny. Všetky tímy budú začínať
s čistým listom, takže všetci máme rovnakú východiskovú pozíciu. Sezónu 2016 sme skončili
ako druhí a v novej sezóne chceme bojovať o
celkové víťazstvo. Sme presvedčení, že i20 Coupe WRC nám pomôže dosiahnuť tento cieľ.“

Zostava pilotov tímu Hyundai Motorsport
pre sezónu 2017 zostáva nezmenená, čo prináša stabilitu pri nasadení nového automobilu. Thierry Neuville, Hayden Paddon a Dani
Sordo budú štartovať na všetkých podujatiach
šampionátu.
V sezóne 2017 môžu výrobcovia na všetkých
podujatiach nasadiť až tri automobily, preto
budú všetky tri posádky Hyundai Motorsport
v sezóne 2017 štartovať v rovnakých farbách za
Hyundai Shell Mobis World Rally Team.
-hi-

II Technika II
www.mot.sk

Autonómna mobilita SAM
Počas veľtrhu CES Nissan ukázal demonštráciu systému v spolupráci s NASA Ames
výskumným centrom. Demonštrácia ukázala, ako systém SAM funguje v skutočnosti.
Umožní poskytnúť dokonalý systém mobility,
v ktorom môžu byť milióny autonómnych vozidiel spoločne na verejných komunikáciách
bez problémov. SAM poskytuje bezpečné
prostriedky na navigáciu v nepredvídateľných
situáciách, ktoré sa môžu vyskytnúť v uliciach
mesta, akými sú nehody, prekážky na ceste,
či iné prostredie, ktoré autonómne vozidlo
nemusí okamžite rozpoznať. Tu je návod,
ako to funguje: predstavte si, že autonómne
vozidlo pri jazde ulicami mesta sa dostane k
dopravnej nehode, kde polícia riadi premávku pomocou signálov rúk, pri ktorých môže
prísť k porušeniu dopravných pravidiel, ako je
prejazd cez dvojitú čiaru alebo prejazd na červenú. Vozidlo nemôže zodpovedne posúdiť,
čo má spraviť. Snímače vozidla (laserové snímače, kamery, radary) vedia rozpoznať, kde sa
nachádzajú prekážky, stav semaforu a môžu
dokonca rozpoznať aj niektoré gestá rúk, ľudský úsudok je ale potrebný na pochopenie ostatných vodičov v premávke a rozhodnutí o
správnom postupe.
So systémom SAM autonómne vozidlá
sú dostatočne šikovné na to, aby vedeli, kedy
sa môžu pokúšať rozhodnúť o probléme ako
napríklad v tomto prípade. Vozidlo autonómne zastaví a požiada o pomoc z centrálneho
riadenia. Požiadavka je prepojená prvému
voľnému manažérovi mobility, ktorý využije
fotky a dáta snímačov (zaslané bezdrôtovou
sieťou z vozidla), aby rozhodol o ďalšom
postupe v danej situácií – v tomto prípade
prejsť okolo prekážky po signalizovaní policajtom (a ignorovať dopravný semafor). Manažér mobility tento príkaz postúpi vozidlu,
tým, že nakreslí virtuálnu cestu pre vozidlo
ako má prejsť. Keď ona/on vidí policajta, že
púšťa vozidlo, ona/on povolí vozidlu prejsť
cez stanovenú cestu. Po prejdení vozidla cez
miesto kolízie, vozidlo sa opätovne prepne
do plne autonómneho riadenia a manažér
mobility môže pomáhať ďalším vozidlám v
poskytovaní asistencie. Vozidlo, ktoré narazí
na problém, pošle údaje o mieste nehody a
riešenie, ktoré je uložené v systéme aj ostatným vozidlám, aby mohli predísť problému a
vyžadovať menej asistencie.

S

tým, ako sa zlepšuje úroveň umelej inteligencie, sú vozidlá bystrejšie, ovládateľnejšie a dokážu sa lepšie rozhodovať v celom rade
dopravných situácií. Konštruktéri však stále nedosiahli stav, keď vozidlá
správne rozhodnú v každej situácii, prípadne, že správne a presne zareagujú na nepredvídateľný podnet. V tom tiež tkvie jedna z prekážok na
ceste k budúcej, úplne autonómnej jazde. Riešením chce byť technológia
spoločnosti Nissan “Seamless Autonomous Mobility,” (Dokonalá autonómna mobilita), skrátene „SAM“.

Východiskovým bodom pre platformu
SAM sa stala technológia NASA virtuálneho
prostredia pre odľahlé virtuálne objavovanie
(VERVE), ktorá slúži na vizualizáciu a kontrolu pohybu prieskumných vozidiel agentúry
NASA. Tieto prieskumné vozidlá totiž využívajú autonómne technológie na obchádzanie prekážok a výpočty bezpečnej trasy jazdy
v nepredvídateľnom a dosiaľ nezmapovanom
teréne. Ak je niekde terén taký náročný, že sa
systém pre autonómnu jazdu nemôže správne
rozhodovať, naplánujú zaň požadovanú trasu
dispečeri v NASA a hotovú trasu potom odošlú do vozidla.
Späť na Zem, systém SAM nie je len pre
vozidlá značky Nissan, ale môžu ho využívať
všetky vozidlá. Základom systému SAM je
spolupráca človeka a stroja. Nissan sa nesnaží zo systému odstrániť ľudský faktor. Chce
skôr strategickejšie využiť ľudskú inteligenciu
tak, aby bola oporou komplexnejšieho systému autonómnej mobility a zdokonaľovala
činnosť umelej inteligencie vozidiel v reálnej

prevádzke. Systém SAM umožňuje spoločnosti ťažiť z masového zavádzania autonómnych technológií. Autonómne vozidlá narazia
na tisíce situácií, ktoré nemôžu byť vybavené
autonómne. Bez systému SAM autonómne
vozidlá nebudú vedieť, čo robiť v daných situáciách, tým budú vytvárať dopravné zápchy,
verejný neporiadok a nedostanú sa do svojich
destinácií. Systém SAM umožňuje autonómnym vozidlám sa integrovať do už existujúcej
dopravnej infraštruktúry a spoločnosti.
Systém SAM bude k dispozícii každej spoločnosti, ktorá bude chcieť začať prevádzkovať vozidlový park na komerčné využitie.
Spoločnosť Nissan predpokladá, že najprv
pôjde o doručovacie spoločnosti, taxislužbu a
prepravné systémy.
-nn-
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Mercedes-Benz GLA vstupuje
do nadchádzajúceho modelového roku s rozšírenou ponukou
motorov, cieleným zvýraznením
dizajnu interiéru a exteriéru,
ako aj aktualizovanými variantmi výbavy. Kompaktné SUV sa
tak výrazne odráža v jeho vzhľade. Typ GLA mal premiéru v
roku 2013, ako prvé kompaktné
SUV Mercedes-Benz priniesol
čerstvý vietor do svojho trhového segmentu a osvedčil sa v
ňom ako stabilný prvok. Najväčšie úspechy dosiahol GLA na
trhoch Číny, USA, Nemecka a
Veľ kej Británie.

Viac motorov, modernizovaná výbava i vzhľad
So siedmimi typmi (GLA, GLC, GLC
kupé, GLE, GLE kupé, GLS a G) disponuje značka Mercedes-Benz najširšou ponukou
SUV zo všetkých prémiových európskych automobiliek a napĺňa tak všetky individuálne
požiadavky svojich zákazníkov na mobilitu.
Platí to aj pre portfólio GLA: žiaden konkurent neponúka väčší výber motorov vo svojom
segmente – od základného modelu Mercedes
Benz GLA 180 d s výkonom 80 kW až po
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC s výkonom 280 kW. Mimoriadne tuhá štruktúra
karosérie pritom vytvára spoľahlivý základ pre
široké spektrum výkonov. Novým v programe
modelov je GLA 220 4MATIC. S motorom
výkonu 135 kW a krútiacim momentom 300
Nm uzatvára medzeru medzi oboma zážihovými motormi 115 kW a 155 kW. Vznetový
variant GLA 180 d je šampiónom úspornosti
vo svojom segmente.
Zákazníci si môžu vybrať medzi tromi va-
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riantmi podvozku: sériovo je GLA vybavený
komfortným podvozkom; na želanie je dostupný podvozok so znížením (v kombinácii
s AMG Line alebo balíkom dynamiky jazdy).
Pri terénnom komfortnom podvozku (na želanie) je karoséria zvýšená o 30 milimetrov.
Zmenené nárazníky, ďalšie diskové kolesá
z ľahkej zliatiny a nová, príťažlivá farba kaňonová béžová charakterizujú ročník 2017 už
na prvý pohľad. GLA tak vizuálne zdôrazňuje
svoje gény SUV. Doposiaľ na želanie dodávané bixenónové reflektory nahradili reflektory
s LED, ktoré sa vyznačujú farebnou teplotou
podobnou dennému svetlu. Vďaka množstvu
optimalizácií karosérie sa hodnotu súčiniteľa
cw podarilo zlepšiť z 0,29 na 0,28.
Príťažlivo riešený interiér modelu GLA s

ušľachtilými materiálmi a vynikajúcim spracovaním zväčšujú hodnotu nielen novými poťahmi sedadiel a ozdobnými časťami ovládacích
prvkov. Samostatne stojaci multimediálny displej s uhlopriečkou 20,3 cm (8“) má zvyčajný
štíhly vzhľad a umožňuje rovnako ako nové
„ciferníky“ jednoznačné odčítanie údajov. Výraznejší vzhľad majú aj prstence vzduchových
dýz. Nové sú farby čalúnenia v prípade línie
výbavy Style ako imitácia kože ARTICO/
látka Macápá vo farbách čierna/okrová žltá,
saharská béžová alebo čierna a v prípade línie
výbavy Urban ako imitácia kože ARTICO/
látka Maringá vo farbách krištáľová sivá alebo
čierna. Balík Komfort Exklusiv rozširuje doterajší balík Exklusiv o komfortné sedadlá s čiernou kožou vo vzhľade byvolej kože, špecifickou

pre SUV. Ako ozdobné prvky sú použité podľa
výberu hliník s lichobežníkovým výbrusom,
hodvábne matné svetlohnedé topoľové drevo
a hnedé lesklé koreňové drevo. Mimoriadne
exkluzívne: čierne matné jaseňové drevo alebo
ozdobné prvky AMG z uhlíkových vlákien.
V tomto trhovom segmente exkluzívne
ponúkaná 360 stupňová kamera sníma bezprostredné okolie vozidla, ktoré sa na mediálnom displeji zobrazuje buď na celú obrazovku
alebo vedľa seba v siedmich perspektívach.
Medzi nimi je aj virtuálny pohľad na vozidlo
zhora – vytvorený z údajov štyroch kamier:
prednej a cúvacej kamery, ako aj kamier vo
vonkajších zrkadlách. Inžinieri sa venovali aj
zadnej časti GLA a pridali mu nové funkcie:
prostredníctvom bezdotykovej obsluhy možno
zadné výklopné dvere otvoriť a zatvoriť pohybom nohy.
Na želanie dodávané výkonné reflektory
s LED majú spotrebu energie menšiu približne o 60 percent ako xenónové a asi o 70
percent ako halogénové reflektory. Stretávacie
svetlo dimenzované na 34 wattov pracuje s
projekčnou technikou s LED, diaľkové svetlo
s technikou reflektora s LED. Smerovky, denné osvetlenie a obrysové svetlo sú vyhotovené
ako multifunkčné svetelné vodiče, ktoré vďaka
vyššiemu stupňu voľnosti návrhu umožňujú
vytvoriť nezameniteľný dizajn. Výmena žiaro-

viek tak odpadá počas celej životnosti
vozidla. V zadnej časti nového modelu GLA
sú použité svietidlá využívajúce výlučne technológiu svetelných diód s viacúrovňovou funkciou, ktorá reguluje svetlo brzdových svietidiel
a smeroviek v troch úrovniach intenzity. Veľký

jas cez deň, stredná úroveň počas jazdy v noci
a nízka úroveň počas státia v noci, aby svetlo
neoslňovalo účastníkov premávky vzadu.

Mercedes-AMG dôrazne pokračuje vo svojej modelovej ofenzíve a zlepšuje model GLA
45 4MATIC vizuálne aj technicky. Inteligentnými aerodynamickými opatreniami ako novonavrhnutý spojler predného nárazníka a nová
odtrhová hrana na strešnom spojleri sa podarilo zlepšiť dynamiku jazdy a jazdnú stabilitu.
Zušľachtený bol aj interiér. Prístrojová doska je
sériovo potiahnutá imitáciou kože ARTICO a
červené kontrastné ozdobné švy jej dodávajú
exkluzívny vzhľad.
				 -mz-
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Automobilka Audi minulý mesiac na autosalóne v
Detroite predstavila štúdiu veľ kého športovo ladeného SUV s označením Q8. Keď automobilka
z Ingolstadtu vlani uviedla na trh novú generáciu Q7, pripustila, že na platforme tohto vozidla
vznikne aj športovejšie ladené SUV, aké už zákazníkom ponúkajú hlavní domáci konkurenti
(BMW X6 a Mercedes-Benz GLE Coupé). Štúdia
najluxusnejšieho Audi všetkých čias je pre nás na
Slovensku zaujímavá aj pre to, lebo je pravdepodobné, že z nej odvodený typ pre sériovú výrobu sa
bude vyrábať v Bratislave.

A
Coundi Q8
cep

Audi Q8 Concept
www.mot.sk

t

dverí sú potiahnuté kombináciou kože Nappa
a Nabuk. Športový charakter umocňuje sploštený 3-ramenný volant a dizajn voliacej páky
(„joysticku“) prevodovky je inšpirovaný dizajnom pák v luxusných motorových jachtách. V
kabíne štúdie sú len štyri samostatné, elektricky nastaviteľné sedadlá, stredom podlahy
prechádza podlahový tunel až k batožinovému
priestoru. Aj zadné sedadlá možno prestavovať
elektricky. Pri nesklopených zadných sedadlách
má batožinový priestor objem 630 litrov. V sériovo vyrábanom Audi Q8 iste pribudne v dru-

Štúdia je vybavená plug-in hybridnou sústavou pohonu s výkonom 330 kW, pritom má
spotrebovať len 2,3 litra benzínu na 100 km
podľa skúšobného cyklu NEDC.
SUV Q8 Concept konštrukčne vychádza z
novej generácie Audi Q7, je postavená na platforme MLB Evo, tak ako Audi Q7. Má dĺžku 5020 mm, štúdia je teda o 32 mm kratšia,
šírku až 2040 mm, je teda o 72 mm širšia. A
je 1700 mm vysoká, o 41 mm nižšia ako typ
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Q7. Rázvor náprav majú rovnaký, 2994 mm.
Bočná silueta štúdie pripomína kupé, okná
dverí sú bezrámovej konštrukcie, dvere nemajú
vonkajšie kľučky, otvárajú sa pomocou snímačov. Športové ladenie naznačuje aj agresívna
maska chladiča so šiestimi lamelami pripomínajúca predvojnové monoposty Auto Union.
Reflektory s konštrukciou Digital Matrix
Laser vpredu a nové riešenie zadných svetiel,
ktoré tvoria pásy prechádzajúce celou šírkou
výklopného veka, sú tiež ozvláštňujúcimi prv-
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kami tejto veľkej štúdie. Veľké sú (23“) aj jej
kolesá, pneumatiky majú rozmer 305/35. Takto
postavená štúdia s funkčným interiérom iste
nebude vzhľadovo ani konštrukčne vzdialená
od sériovo vyrábaného SUV. Azda len snímače
v dverách štúdie a s nimi spolupracujúce elektromotory otvárajúce dvere pravdepodobne nahradia klasické vonkajšie kľučky.
Interiér je farebne ladený v chladných odtieňoch sivej a striebornej. „Dekóry“ majú vzhľad
hliníka a „klavírovej čiernej“. Sedadlá a výplne

hom rade sedadiel miesto pre tretieho (celkovo
teda piateho) člena posádky. Prístrojová doska
má „techno“ dizajn, tradičné tlačidlá nahradila
nová generácia displejov na ovládanie všetkého možného. Displej v prístrojovom paneli s
uhlopriečkou 12,3-palca s novou 3D grafikou
dopĺňa pri informovaní vodiča veľký head-up
displej. Zobrazuje najdôležitejšie informácie aj
v podobe piktogramov pre bezpečné vedenie
vozidla tak, akoby sa nachádzali priamo na vozovke. Ďalší širokouhlý displej má funkciu dotykového rozhrania MMI. Samostatný displej
sa používa aj na ovládanie osvetlenia vozidla a
klimatizácie Niektoré funkcie zabezpečujúce
komfort cestovania, môžu ovládať aj osoby na
zadných sedadlách prostredníctvom dotykového displeja medzi zadnými sedadlami.

Koncept poháňa plug-in hybridná sústava,
spájajúca vidlicový 6-valcový zážihový motor
3.0 TFSI s výkonom 245 kW, krútiacim momentom 500 Nm a elektromotor integrovaný do 8-stupňovej automatickej prevodovky
Tiptronic. Elektromotor má najväčší výkon
100 kW a krútiaci moment 330 Nm, energiu
čerpá z bloku 104 li-ión akumulátorových
článkov umiestnených pod podlahou batožinového priestoru. Majú kapacitu 16,9 kWh,
čo by malo vystačiť na 60 km dlhú jazdu len v
čisto elektrickom móde. Celkový jazdný dosah
vozidla s plne nabitou trakčnou batériou a plnou nádržou benzínu pred jazdou je asi 1000
km. Výkon hybridnej sústavy je 330 kW a najväčší disponibilný krútiaci moment 700 Nm.
To štúdii Q8 umožňuje zrýchľovať z pokoja
na 100 km/h za 5,4 sekundy, najväčšiu rýchlosť 250 km/h tradične bráni prekročiť obmedzovač. Podľa informácií výrobcu normovaná
spotreba v kombinovanej prevádzke je len 2,3
l/100 km a produkcia CO2 je len 54 g/km.
Štúdia má adaptívny podvozok so vzduchovým pružením, poháňané sú všetky štyri kolesá.

Vďaka vzduchovému pruženiu možno meniť
svetlú výšku vozidla až v rozsahu 90 mm. Budúci rok sa SUV odvodené z tejto štúdie má
dostať do sériovej výroby.
			
-ai-
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Auto ako súčasť bytu

www.mot.sk
Koncepcia materskej lode (Mothership Concept) divízie Mercedes-Benz Vans a spoločnosti Starship Technologies:
Sprinter slúži ôsmim robotom ako mobilná nakladacia a prepravná centrála

Doručovacie roboty
v transportéroch Mercedes-Benz
Divízia Mercedes-Benz Vans v rámci svojej strategickej iniciatívy

budúcnosti adVANce podporuje Starship Technologies, novozaložený
inovatívny podnik s vedúcim postavením na svetovom trhu v oblasti vývoja pozemných, autonómne jazdiacich doručovacích robotov.
Automobilka Hyundai na výstavu spotrebnej elektroniky CES v Las Vegas priviezla projekt prepojenia človeka, domácnosti a
auta v takom rozsahu, na aký si asi doteraz
v žiadnej automobilke netrúfli. Dizajnéri
štúdiou Hyundai Mobile Vision prepojili
auto priamo s interiérom.
A to doslova. Auto po príjazde k domu
po otvorení celej bočnice a podstatnej časti
strechy, a po uvoľnení špeciálne tvarovaného
otvoru v stene domu, sa stáva integrálnou súčasťou interiéru. Posádka by tak podľa tohto
projektu po príjazde a po vykonaní spomínaných elektromotoricky ovládaných úkonov
prepojenia auta s „inteligentným“ domom vystúpila z auta priamo do obytnej časti domu,
napríklad do obývačky. Obytný priestor príslušnej izby by sa zväčšil o vnútro kabíny auta.
Je zrejmé, že u nás by to, minimálne počas
zimy, takto jednoducho nefungovalo, otvárať by sa nemohla vonkajšia stena domu, ale
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vnútorná stena vykurovanej garáže, ktorá je
súčasťou domu. Ide však o nápad, a ten je realizovateľný.
Sedadlo vodiča možno ľahko odpojiť od
podlahy a presunúť ho do bytu, kde slúži ako
bežný interiérový nábytok tohto druhu. Samozrejme, že auto z tohto projektu má možnosť aj autonómneho riadenia. Na jednej z
kresieb vidno malý volant pred sedadlom vodiča, ktorý sa po navolení autonómnej jazdy
zasunie do prístrojovej dosky. A ak je vodič

unavený, čo zistí aj zostava rôznych snímačov
v aute, riadiaca jednotka zodpovedná za vyhodnotenie kondície vodiča vyberie vhodné
ambientne osvetlenie interiéru auta, relaxačnú hudbu, aktivuje masážnu funkciu sedadla
a sedadlo uvedie do najvhodnejšej pozície pre
ovládanie vozidla vodičom, alebo do relaxačnej, ak vozidlo ovláda „autopilot“.
					
				 -hi-

Mercedes-Benz Vans sa ako vedúci investor podieľa na investičnom

balíku s rozpočtom 16,5 milióna eur.
Obidve spoločnosti už v septembri 2016
predstavili takzvanú koncepciu materskej lode
(Mothership Concept). Koncepcia spája výhody transportéra s výhodami autonómne jazdiaceho doručovacieho robota. Sprinter, ktorý bol
predstavený ako prototyp, slúži robotom ako
mobilná nakladacia a prepravná centrála. Inteligentným prepojením doručovacích procesov dokáže v budúcnosti prispieť k výraznému
zlepšeniu efektivity na „poslednej míli“.
Koncepcia materskej lode je prvým výsledkom spolupráce medzi divíziou Mercedes-Benz Vans a Starship Technologies v oblasti
výskumu a vývoja. Divízia Mercedes-Benz
Vans v septembri minulého roku predstavila svoju strategickú iniciatívu budúcnosti
adVANce. Oblasť svojej obchodnej činnosti
tým dôsledne orientuje na nové, rýchlo sa meniace potreby zákazníkov a vkladá svoju nádej

do inovácií. Spoločnosť do roku 2020 investuje približne 500 miliónov eur, a tým podporí
rozvoj digitalizácie, automatizácie a robotiky v
transportéri, ako aj inovatívne ponuky mobility. Mercedes-Benz Vans sa pritom z výrobcu
celosvetovo úspešných transportérov vypracovala na poskytovateľa komplexných systémových riešení.
„Robot dokáže vlastnými silami prekonať len
krátke trasy a po každom doručení sa zatiaľ
musí nanovo nabiť. Transportér slúži ako mobilný sklad, čím výrazne zväčšuje akčný rádius
robotov a súčasne nahrádza nákladnú stavbu a
prevádzku decentralizovaného skladu tovaru.
V kombinácii týchto dvoch technológií vidíme
príležitosť na to, aby sme našim zákazníkom,
ktorí majú záujem o transportéry, umožnili celkom nové služby a obchodné modely. Zároveň
zlepšujeme komfort doručovania zásielok kon-

covým spotrebiteľom,“ povedal Volker Mornhinweg, vedúci divízie Mercedes-Benz Vans.
V nasledujúcich mesiacoch by koncepcia
mala prejsť dôsledným zlepšením. Obidve
spoločnosti nedávno pri prezentácii projektu v
rámci podujatia CES 2017 v Las Vegas oznámili plánovanú realizáciu prvých skúšobných
prevádzok transportérov a robotov v Európe.
Po skúšobných prevádzkach doručovacích
robotov, ktoré spoločnosť Starship Technologies realizovala v spolupráci s inými partnermi
a naďalej pokračuje v ich realizácii, by sa teraz aj celá spoločná koncepcia mala prvýkrát
podrobiť dôkladným skúškam v spolupráci s
jedným alebo viacerými logistickými partnermi. Skúšobný projekt v reálnom prostredí by sa
mal začať už v tomto roku.
				 -mz-
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mína Andrea Castronovo. „Pridanou hodnotou
technológie je vysoká úroveň detailného zobrazenia,” dopĺňa.
Aplikáciu BMW i Visualiser navrhla a vyvinula spoločnosť Accenture, ktorá zozbierala
obrazové dáta z vozidiel BMW i a spracovala
ich pomocou technológie Tango. Pre to, aby bol
užívateľský zážitok maximálne intuitívny a čo
najjednoduchší, je aplikácia skôr vizualizáciou
než plnohodnotný konfigurátor. Prvky ako farby interiéru a exteriéru či kolesá sa dajú meniť
dotykom obrazovky. Po ukončení vizualizácie
si môže zákazník výsledok uložiť, prípadne sa
o neho podeliť s ostatnými, vrátane predajcov
BMW i. A to cez sociálne médiá, prípadne cez
QR kód. Po ukončení pilotnej fázy sa plánuje
sprístupnenie aplikácie v obchode Google Play,
aby si ju mohli záujemcovia stiahnuť a kedykoľvek používať na zariadeniach, ktoré spĺňajú
nároky aplikácie Tango

BMW i spúšťa zobrazovanie
produktov v rozšírenej realite

BMW je prvým automobilovým výrobcom, ktorý poskytuje svojim zákazníkom interaktívny zážitok s produktmi pomocou 3D rozšírenej reality.
Ide o čerstvo spustený pilotný program. S použitím technológie pre mobilné telefóny Tango, ktorú vyvinula spoločnosť Google, si môžu zákazníci
interaktívne vytvoriť svoje ideálne modely BMW i3 alebo i8.

„Naše výskumy ukazujú, že užívatelia vyžadujú počas nákupného procesu širšie využívanie technológií ako rozšírená realita. Zážitok
z digitálneho aj reálneho prostredia je potom
oveľa komplexnejší,” vraví Christina Raab,
výkonná riaditeľka automobilových aktivít v

„Naše automobily sú emotívne produkty a
aby sme dosiahli tieto emócie, treba ich najprv
dobre spoznať,” povedal Andrea Castronovo,
viceprezident BMW Group pre stratégiu predaja a ďalší nákup. „V momente, keď nemáme
požadovaný produkt práve k dispozícii, je vizualizácia veľkou pomôckou,” dodáva.
Táto možnosť bude k dispozícii najprv v
dvojcifernom počte predajných miest a záujemcovia ju môžu používať na mobilných telefónoch, ktoré podporujú technológiu Tango.
Vďaka nej sa záujemcovia prostredníctvom
vizualizácie a rozšírenej reality zoznámia s
produktmi BMW i. Vytvoria si 3D obraz, v
ktorom sa môžu interaktívne pohybovať: otvoriť dvere alebo kapotu či sadnúť si do vozidla a
spoznať interiér. Eric Johnsen, riaditeľ vývoja
rozšírenej reality v Google, vraví: „Výhodou
technológie Tango je reálne vnímanie okolité-
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ho priestoru. Kolesá sú naozaj na podlahe, čo
vytvára oveľa realistickejší zážitok.”
Kvalita vytvoreného obrazu je naozaj mimoriadne realistická. „Počas prvých testov sme
videli, ako sa ľudia pri vstupe do vozidla zohýnali, aby si neudreli hlavu do strechy,” spo-

spoločnosti Accenture. „BMW i používa technológiu Tango a jej zapracovanie do predajného procesu vytvára komplexný zážitok, ktorý
zákazníci vyhľadávajú.”
						
					 -bw-
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Typ karosérie:
Pohon náprav:
Prevodovka/počet prevodových stupňov:
Usporiadanie valcov motora:
Palivo:

S - sedan, H - hatchback, L - liftback, K - kombi, C - kupé, CA - kabriolet, CC - kupé-kabriolet, V - van, R - roadster, U - pick-up
P - prednej, Z - zadnej, 4x4 - prednej aj zadnej
M - ručne ovládaná, A - automatická, e-CVT - elektronicky riadená s plynulou zmenou prevodu, CVT - s plynulou zmenou prevodu
R - radový, V - vidlicový, B - „boxer“, O - rotačný
B - benzín, D - diesel, BE - hybrid so zážihovým motorom, ME - hybrid so vznetovým motorom, PB - propán-bután, NG - zemný plyn

Údaje v cenníku majú informatívny charakter. Predajcovia si vyhradzujú právo zmeny cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.

Doplňovačka

Stredoškolské duálne vzdelávanie sa uviedlo do praxe pred dvoma rokmi. Strojársky podnik v Skalici (tajnička) spolu so Strednou odbornou školou strojníckou v Skalici tvoria
tandem, ktorý úspešne zvládol nástupný rok s 24 žiakmi v študijnom odbore „mechanik – nastavovač“. V druhom školskom roku (2016/2017) tento študijný odbor navštevuje
44 žiakov. Vyučovací proces je rozdelený na dve časti, ktoré sa striedajú, a to časť v školských laviciach a následne v školiacom stredisku podniku. V školiacom stredisku žiaci
dostávajú individuálne zadania, zoznamujú sa s obrábacími strojmi, technológiami výroby a praktickými činnosťami. Škola poskytuje štvorročné maturitné štúdium v troch
učebných odboroch alebo trojročné štúdium kde absolvent získa výučný list. V školskom
1
2
3
4
5
6
7
8
9 programe školy je aj dvojročné nadstavbové štúdium zakončené maturitnou skúškou, a
to dennou alebo externou formou štúdia. (MOT´or č.1/2017) 1- jednostopové motorové
karosované vozidlo, 2- zariadenie na znižovanie teploty chladiacej kvapaliny spaľovacieho
motora, 3- bitúmen polotuhej čiernej farby používaný pri stavbe vozoviek, 4- syntetické živice používané na výrobu laminátov, 5- veda o vlastnostiach hmoty a zákonoch jej pohybu,
6- zariadenie na zachytávanie nečistôt v motorovom oleji, 7- ručný nástroj na naberanie
sypkých hmôt, 8- vývoz tovaru, 9- vzdialenosť osi zadného kolesa od osi predného kolesa
motocykla.

Riešenie
Tajnička: Schaeffler
1- skúter, 2- chladič, 3- asfalt, 4- epoxid, 5- fyzika,
6- filter, 7- lopata, 8- export, 9- rázvor.
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Rubriku vedie: Ing. Konštantín NIKITIN
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Galéria veteránov na Slovensku

Simca

Automobilku Simca (Société Industrielle
de Mécanique et Carrosserie Automobile)
založil Henry Teodore Pigozii v roku 1934.
Výrobu započali licenčnými autami Fiat. V
rámci automobilky Simca vyrábal Amédé
Gordini pretekárske verzie. V roku 1939 vyhral so Simcou Hwit na pretekoch Le Mans
svoju kategóriu.
V roku 1951 prišiel do výroby prvý vlastný typ Simca Aronde, ktorý mal byť konkurentom autu Pegueot 203. Bol mimoriadne
úspešný, už v prvom roku výroby bolo vyrobených 21 000 vozidiel. Vo výrobe bola Simca Aronde do roku 1959. Bolo vyrobených
viac ako 200 000 vozidiel. Aronde si získal
obľubu pre svoje jazdné vlastnosti, ľahkú
ovládateľnosť a spoľahlivosť. Striedavo úspešne konkuroval autám Pegueot a Citroën.
V rokoch 1957-1959 sa dovážali autá Simca Aronde aj do bývalého Československa.
Automobilka Simca zanikla v roku 1978.
Technický popis:
Motor je radový štvorvalec s ventilovým
rozvodom OHV. Priemer valca x zdvih piesta je 72 x 75 mm, zdvihový objem 1221 cm3,
najväčší výkon je 38,3 kW (48 k).
Prevodovka je mechanická,
štvorstupňová + spiatočka.
Karoséria je celokovová, samonosná.
Predné kolesá sú nezávisle zavesené na
lichobežníkových závesoch s vinutými
pružinami. Zadná náprava je tuhá, s pol
eliptickými pružinami.
Brzdy sú bubnové,
s hydraulickým ovládaním.
Rozmery vozidla:
Rázvor náprav je 2440 mm, dĺžka vozidla je
4070 mm, šírka 1560 mm, výška 1520 mm.
Hmotnosť vozidla je 910 kg.
Najväčšia rýchlosť je 127 km/h, spotreba paliva je 8 l na 100 km (benzín BA 95).
Majiteľom tejto peknej simky je pán Peter
Jasenský z obce Turová, okres Levice.
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Aronde De luxe,

Stalo sa pred
Pred 110 rokmi (1907)

Toyotu 2000GT ponúkli

na predaj za milión dolárov

Vzniklo prvé 4x4 vozidlo
V roku 1907 postavila automobilka Daimler Motorea Gesellschaft prvé štvorkolesové auto s pohonom na všetky kolesá (4x4). Ako by to nebolo dosť, smerovo
boli riadené kolesá na oboch nápravách. Tento unikát dostal meno Dernburg po
nemeckom štátnom sekretárovi, ktorý ho potom používal v Afrike.
Vozidlo malo štvorvalcový motor so zdvihovým objemom 6800 cm3, výkon bol
26 kW (35 k) pri 800 ot./min. Najväčšia rýchlosť bola 40 km/h. Prevodovka bola
štvorstupňová. Pohon oboch náprav bol stály.

V Dubaji ponúkli na predaj zachovalý exemplár Toyoty
2000GT z roku 1968. Aj napriek väčšiemu veku má biele
športové kupé z Japonska na tachometri iba 11 651 km,
čo nie je medzi zberateľskými autami zriedkavosťou. Cena
je takisto „zberateľská“ – milión dolárov. Auto si možno
pozrieť a kúpiť v nákupnej galérii Tomini Classics.

rok výroby 1958

Pred 50 rokmi (1967)

Započali jazdné skúšky prototypu auta Tatra 603X. Tento funkčný prototyp bol
vyrobený v Bratislave. Motor mal zväčšený výkon (90 kW), brzdy boli kotúčové
Girling. Karoséria bola menšia ako mala sériová Tatra 603, hmotnosť bola 1300
kg. Bol vyrobený jediný prototyp, ktorý poslúžil pri vývoji a výskume nového auta
Tatra 613. Dnes je bratislavský prototyp v zbierkach muzea automobilky Tatra v
Kopřivnici.

Pred 30 rokmi (1987)

Takto je to pohodlnejšie
Na fotografií je krásna aerovka na stretnutí historických vozidiel. Štartovné číslo majitel upevnil
priamo na evidenčné číslo vozidla. Akosi pozabudol, že je to v každej krajine proti predpisom. Je to
síce pohodlné, ale nezákonné a može za to dostať
pokutu. Tiež sa čudujem, že si to nevšimol technický komisár pri preberaní vozidla. Predsa technické preberanie učasníka akcií by nemalo byť iba
formálne, lebo má svoje opodstatnenie.
- IK –

Na slávnej a ťažkej súťaži terénnych vozidiel Paríž-Dakar štartovali aj vozidlá z
Československa. Automobilka LIAZ nasadila 2 vozidlá. Štartovala aj Tatra „Dakar“. Po skončení pretekárskej kariéry skončila „dakarka“ v súromnej zbierke. Nachádza sa v múzeu Veteran Tatra 141 klubu v Bratislave.

Začiatkom 60. rokov nikto nespájal značku Toyota so
športovými autami. Ale po úspechu Japanese Grand Prix
v rokoch 1963 a 1964 sa Japonci zaľúbili do motošportu a
začali sa domáhať športového auta od domácich výrobcov.
Signálom, že Toyota má záujem o túto časť trhu, na
ktorom dominovali európske a americké značky, bol neveľký automobil Sports 800, dostupný s karosériou kupé
a roadster, ktorý sa dostal na trh v roku 1965. V tom istom roku Toyota predstavila na veľtrhu v Tokiu väčší typ
– 2000GT. Dvojdverové kupé s hliníkovou karosériou a
moderným, aerodynamickým vzhľadom vyvolalo senzáciu. 2000GT bolo vyhlásené za prvé japonské superauto
a zámožní Japonci okamžite vyťahovali peňaženky. K debutu na trhu však prišlo o dva roky neskôr, ktoré Toyota
využila na predstavenie možnosti prototypu na mnohých
športových pretekoch. Vrcholným bodom bolo vystúpenie
na Yatabe High Speed Testing Course v roku 1966. Prototyp 2000GT pripravila spoločnosť Tosco (v súčasnosti
TRD). Automobil dosiahol najväčšiu priemernú rýchlosť
na okruhu, až 207,17 km/h, prekonal tri svetové rekordy
a vytvoril 13 nových medzinárodných rekordov.
Po takejto reklame musel byť debut športovej Toyoty na
trhu úspešný. Predaj sa začal v máji roku 1967. Ultraľahkú
karosériu navrhol Satoru Nozaki, 2-litrový motor R6 mal
výkon 110 kW. Typ 2000GT bol výnimočný v svetovom
meradle – na zrýchlenie z 0 na 100 km/h potreboval 8,6
sekúnd a dosahoval rýchlosť 218 km/h. Pomohol Toyote
vymaniť sa z povesti konzervatívneho producenta automobilov a budovať si vo svete povesť výrobcu športových
vozidiel.
-ta-
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Ing. Štefan ŠTRAUCH
Foto: Archív The World en miniature
(a Branislav Koubek, Adrián Gašparik)

AUTOMOBILOVÝ MODEL ROKA 2016,
ÚSMEV LIETADLA, I VYPLAZENÝ JAZYK
Nový štart do nového roka môže byť rôzny – i taký, aký ohlasuje
dnešný titulok! I keď pochopiť a aj prijať sa to dá až vtedy, ak pridáme aj vysvetlenie... Prosím, tu je!

Kovový model roka 2016 (HERPA, z PC - plastovej
vitrínky - v M 1:43) – variant Porsche 911 Carrera S
Coupé 991 II

Viete, odkedy je zbieranie automobilových modelov
populárnejšie ako hračka generácií minulých, elektrické
vláčiky? Od 60. rokov 20. storočia, kedy svet zaplavili
známe „anglické autíčka“ – najprv britskej značky Lesney, potom už americkej Matchbox... A dôvod? Národy
začali namiesto železnice uprednostňovať automobil – aj
osobný. A jeho história tomu napomohla takisto – aj
kvôli tej farebnosti automobilov! A propos, farebnosť
modelov: ešte pred štvrťstoročím modely lietadiel autíč-

kam nekonkurovali – strieborné farby ich predlôh skôr
nudili. Potom však prišla cunami privatizácií (a tzv. nízkonákladové letecké spoločnosti) a zbraňou sa stala - aj
farebnosť lietadiel! Dôkaz? Pozrite si i časť jarnej ponuky
dnes najväčšieho výrobcu autíčok i lietadielok na svete,
nemeckej spoločnosti HERPA! Telegraficky... Mimochodom: Ak vyplazený jazyk za čias našich starých rodičov symbolizoval skôr padlé mravy jeho majiteľa (-ky),
dnes, ako zisťujeme, je už prejavom tzv. sofistikovaného
marketingu! Čo narobíš, aj ťahače s návesmi slúžili ešte
donedávna skôr iba na prevoz tovarov... Začnime ale

„Modellfahrzeug“/Modelové vozidlo – a vo väčšom počte zvíťazili... miniatúry podľa predlohy športového automobilu Porsche 911, vystavovaného na IAA 2015 – v
mini mierke M 1/87, a súčasne aj v M 1/43! Lebo HERPA stihla v roku 2016 vyrobiť nielen všetky jeho varianty,
ale aj – vo všetkých schválených farbách lakov! Až z nich
oči prechádzajú... hľa, prvé dva obrázky! Vyhľadávané sú
ale i ťahače: svojimi žiarivými farbami sa do pozornosti
vtiera dánsky model Volvo FH GI. XL 6x2 „Guldager“
– hoci nevidíte všetko! Lebo majiteľ jeho predlohy, pán

Jeden zo série piatich modelov HERPA v M 1:87 „125 rokov Scania“ – najnovšia
Scania CS20 s chladiarenským návesom
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Guldager, nechal na zadnú stenu jeho kabíny namaľovať
čosi, čo sám nazval „Sweet Eye Candy“. Ja som si to preložil ako „Sladký pohľad cukríka“, veď tá milučká blondínka kľačiaca v dvojdielnych plavkách (nie širších ako
pánska kravata, zato s hlbočizným výstrihom, rozhodne
skôr plným... k tomu evokuje. Takže aj tento ťahač sa

airberlin Airbus A320 „Lindt Hello – Flying Home for
Christmas (V)“ – plastový model v M 1:200

Po lanskom (v žiarivej farbe „pink“) už druhý atraktívny ťahač v PC (HERPA, M 1:87) – Volvo FH GI. XL
„Maik Terpe“ z nemeckého Satowa pri Rostocku

tým, kto a za čo dostal za
◄ Čaro nákladiakov rok 2016 najprestížnejšiu
– nový MAN TGS M so
samovýsypnou korbou zberateľskú cenu „Model
na tri strany. (Medzi no- roka 2016“; rozhodovali
vinkami v prospektoch opäť hlasy čitateľov najväčnie je – vysvetlenie je v šieho (nemeckého) magatexte článku)
zínu pre zberateľov autíčok,

www.mot.sk

OMDLEL BY AJ O.TOSCANI...

Nielen najnápadnejší ťahač z PC (mini vitrínky;
HERPA, v M 1:87) – Volvo FH GI. XL 6x2 „Guldager“
(DK)... a to ešte nevidíte všetko!
Plastový model roka 2016 (HERPA, v M 1:87) – variant
Porsche 911 Carrera 2 S Coupé

II Svet v miniatúre II

40 rokov cirkusu Roncalli – skriňový M-B Sprinter ´13
s vysokou strechou (HERPA 1/87)

▼ Obor z Fínska: Volvo FH GL XL Eurocombi „Tanjälä Oy“ v M 1:87

vypredá skôr, ako sa ocitne na pultoch obchodov. Riešenie: Včasná objednávka u spoľahlivého obchodníka – aj
cez internet! Iný ťahač s rovnakým osudom? Takisto v M
1:87 a v PC (plastovej vitrínke) ťahač Volvo FH GI.XL
„Mark Terpe“ – tentoraz v rôznych odtieňoch hnedej. Aj
s tou obnaženou Kikimorou (kto chce, nech v nej vidí
hoci i Vesnu, bohyňu jari) – a viete prečo? Lebo je už
druhý – lanský bol v žiarivej farbe „pink“. No, a keď ich
dáte vedľa seba, budú vám ich závidieť nielen zberatelia...
A, neuniklo vám, že vlani bol rok jubileí? Prvý automobil so spaľovacím motorom (1886), prvý Boeing (1916),
125 rokov značky Scania (1891- 2016)... čo ale dobieha
HERPA až tento rok – 5 dobovými ťahačmi s rôznymi
návesmi, no spoločným obrazovým motívom. My sme
pre vás vybrali ten najnovší, Scania CS20 s chladiarenským návesom... Plus inú novinku (v prospektoch Herpa
01/02, resp. 03/04 ju nenájdete) – nový MAN TGS M
so samovýsypnou korbou na tri strany. Bol objednaný
priemyslom, no malá časť sa dostane aj medzi zberateľov – cez internetový Herpa shop. Hm, už viete, prečo
sa niektorí zberatelia špecializujú len na nákladiaky, kým
iní zasa na stavebné, lesné, zdravotnícke, policajné či cirkusové motorové vozidlá? No, pre ich špecifickú krásu
... i to množstvo detailov na nich! Nie náhodou hodlá
HERPA od roku 2017 ponúkať aj stavebnice takýchto
modelov – so všetkými detailami, ibaže v bielom. Aby
sa o definitívny finiš snažili už šikovní modelári – aj so
striekacou pištoľou. Ba, ako počúvame, hodlá začať vyrábať aj modely Herpa v M 1:50 – na spôsob obdobných
modelov kedysi dánskej, dnes holandskej spoločnosti
TEKNO, ktoré dnes aj sama distribuuje... Spomenuli
sme aj dnes už všadeprítomný cirkus? Herpa ho prináša jednak na dodávke M-B Sprinter s vysokou strechou
(aby sa tých šašov aj tam zmestilo čo najviac), jednak na
dobovom ťahači MAN TGX XLX s kufrovým návesom.
Ešteže ich (zatiaľ) nevytlačili marketingoví stratégovia
zameraní na akési voľby..! Lebo darmo, aj nemecký cirkus Roncalli už oslavuje svoje 40.! Posledný krásavec-obor prichádza, ako inak, zo severu. Tentoraz z Fínska
– Volvo FH GL XL Eurocombi „Tanjälä Oy“. Kde v
riedko osídlenom Laponsku rozváža tovary tam, kde ich
potrebujú. Vodič pritom musí dbať len na dve veci: aby
sa mu nepostavil do cesty statný los (či losica), a, aby ne-

Chápem bratku, že chceš len konzumentom
aj vo východných provinciách dokázať, že
my máme do činenia s čokoládovými bôbmi
viac, ako naša konkurencia, ale... naozaj
pritom musíš hneď spúšťať aj vlastné gate..?!

už len pochyboval, že po babkinej kapustnici a dedovej
klobáse najlepšie chutí pravá švajčiarska čokoláda Lindt? No, a teraz si ešte pozrite aj ďalšie novinky HERPA
Wings/Krídla (jar 2017), a počkajme si, kedy sa objavia
na trhu. Aby sme upozornili na ich najnovšie inovácie –
a odhalili aj tajomstvá ich predlôh! Pre vaše potešenie,
i lepšiu informovanosť! Lebo isté je, že miniatúry naše
životné prostredie neznečistia. Čo mi napadlo just pri

zrazil Santu. No, už kvôli dobrým medzinárodným vzťahom – myslíte, že takí Američania by uverili, že Santa
je rodený Fín či Laponec? Ja o tom dosť pochybujem,
dobre vediac, že tzv. americké záujmy sú pre Američanov
nielen nedotknuteľné, ale vždy aj na prvom mieste! Však
si len počkajte na prísahu aj ich najnovšieho prezidenta...
Teda, ak už aj vy rozumiete po americky... No, a po-

kiaľ ide o jarné novinky HERPA z oblasti „krídel“, tu už
len (do)vysvetlím to s tým usmievajúcim sa lietadlom, i
(sofistikovaným) vyplazeným jazykom – z jeho druhej
strany. Lebo to bolo zas tak, že nízko nákladovej leteckej
spoločnosti airberlin už pred piatimi rokmi napadlo, že
viac cestujúcich sa na jej stroje začne hrnúť vtedy, ak nasledujúce štyri roky namaľuje na svoje Boeingy B -737
srdce drásajúci nápis Flying Home for Christmas/Letiac
domov na Vianoce. A pridá i obraz kubického Santu –
vo formáte aspoň 3,5 x 4 m. Nech len všetci letia na
Vianoce domov, veď, jednak nemusia sami variť, jednak
tú babkinu kapustnicu s dedkovou klobásou aj tak neprekoná v Anglicku či Nemecku nikto! Oplatilo sa – a
minulý rok airberlin prišiel aj na to, že ak vymení staré
Boeingy 737 za nové airbusy A 320, bude pohromade
toho domova vlastne ešte viac! Čo ocenil aj tradičný najväčší švajčiarsky výrobca čokolády, spoločnosť Lindt, a
aby cestujúcim domov chutilo ešte viac, nechal na lietadlo domov namaľovať aj ten vyplazený jazyk. Lebo, kto by

sledovaní známeho filmového klenotu Tri oriešky pre
Popolušku počas štedrovečerného TV- mámenia... Kedy
sa známy nemecký obchodný reťazec rozhodol potešiť
všetkých divákov viackrát opakovaným prehlásením,
vraj, „Vianoce bez reklamy!“ – nezabudnúc pritom ani
na svoje logo. Hoci prekonať sa ho snažil i „náš“ domáci
(konkurenčný) reťazec, tvrdiac, že just on ponúka „čerstvé domáce potraviny“! A aby to dokázal, pridal aj obrázky – citrusových plodov a banánov. Ozaj, viete o tom,
že skvelú knižku fotografa Benettonu, Oliviera Toscaniho „Reklama je navoňaná zdochlina“ vydalo slovenské
vydavateľstvo Slovart takisto už pred 20 rokmi (1996)?
A vidíte, nepomohlo to dodnes ani trochu...
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Kúpeľníctvo na Štrbskom Plese
Nič nie je naveky, vraví jedno z múdrych porekadiel, ktoré nám zanechali naši predkovia. O
jeho pravdivosti sa môžeme presvedčiť aj pri poznávaní ďalších osudov Štrbského Plesa.
O kúpu Štrbského Plesa a priľahlých lesných
komplexov sa koncom 19. storočia zaujímal knieža
Hohenlohe, ktorý v tom čase už v Tatrách vlastnil
rozsiahle javorinské a batizovské majetky. Knieža,
vášnivý poľovník, mal diametrálne iné záujmy ako
gróf Jozef Szentiványi, čo sa týka nakladania s majetkom. Štát týmto snahám predišiel a v roku 1901
od J. Szentiványiho odkúpil osadu a jeho ďalšie tatranské majetky. Po čase štát osadu prenajal belgickej
spoločnosti Wagons Lits Cook. Táto v súčinnosti
so Spišskou úverovou bankou v Levoči vytvorila
už skôr Uhorský hotelový a kúpeľný podnik, ktorý
úspešne investoval v roku 1904 v Starom Smokovci,
v roku 1905 v Tatranskej Lomnici a následne pristúpil k výstavbe hotela európskych parametrov aj v
osade Štrbské Pleso. Už v roku 1906 na Štrbskom
Plese sprístupnili prvú časť Veľkého hotela, Nagy
szálló, či Grand Hotela. Hotel bol vybavený na svoju dobu veľkým komfortom. Projektovali ho budapeštianski architekti Quido Hoepfner a Gejza Györgyi. V hoteli bolo 54 izieb vybavených ústredným
kúrením, v suteréne bol vodoliečebný ústav s modernými kúpeľňami a procedúrami pod lekárskym
dozorom. Od štátu si v roku 1908 prenajal hotelové
a kúpeľné objekty niekdajší nájomca Jozef Klimo,
ktoré po jeho smrti 1912 až do roku 1916 úspešne
viedla jeho manželka Helena. V roku 1919 hotel
nazvali Kriváň. V rokoch 1914 - 1917 bola pribudovaná k jeho západnej strane rozsiahla prízemná
kaviareň, ktorá na svojej streche mala priestrannú
oddychovú plošinu. Medzi reštauráciou a Jozefovou
vilou, východne od hotela Grand, začali v roku 1916
stavať budovu ďalšieho hotela, opäť podľa projektov Q. Hoepfnera. Projekty po roku 1918 čiastočne
upravil architekt Alois M. Pinkas. Počas prvej svetovej vojny sanatóriá slúžili ako vojenské lazarety.
Objekt stavebne spojili s Jozefovou vilou, reštauráciou a hotelom Kriváň a v roku 1924 ho dali do
prevádzky ako liečebný dom Hviezdoslav. V roku
1932 bola vybudovaná hospodárska budova a štát
prevzal do vlastníctva aj súkromné letohrádky.
Kúpeľníctvo na Štrbskom Plese už malo svoju tradíciu. Ešte v roku 1883, tesne na okraji východného
brehu plesa, bol postavený prízemný kúpeľný dom s
kuchyňou, čakárňou, dvoma šatňami, sprchárňou a
8 kúpacími kabínami, v ktorých boli po dve cínové
vane. Pôsobil tu stály kúpeľný lekár A. Túry a od
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Grand hotel Kempinski
roku 1885, počas letných sezón, poskytoval procedúry s jednoduchým teplým kúpeľom, studenými
sprchami, alebo kosodrevinové kúpele. Voda bola
čerpaná z jazera do vedľa stojacej veže rezervoára
a odtiaľ samospádom stekala do kúpeľného domu.
Neodporúčal sa tu pobyt pre ľudí zoslabnutých a
trpiacich na tuberkulózu, vzhľadom na pomerne extrémne prírodné podmienky. Kúpele boli vhodnejšie pre rekonvalescentov, liečbu nervových a srdcovo-cievnych ochorení, migrény a nespavosti. Stará
budova kúpeľného domu doslúžila v roku 1921.
Správy klimatických kúpeľov na Štrbskom Plese, ako štátnych klimatických kúpeľov s hotelovo-liečebnou prevádzkou, sa po skončení vojny ujalo
pražské ministerstvo verejného zdravotníctva a telesnej výchovy prostredníctvom celoštátneho podniku Štátne kúpele. Kúpeľným lekárom v rokoch
1930 – 1956 tu bol MUDr. Ján Pullman, odborník
na liečbu pľúcnych chorôb, bronchiálnej astmy a
alergie. Spolu so svojou manželkou, Mašou Haľamovou, bývali vo vile Marína, stojacej na juhozápadnom brehu plesa. Pred vilou odhalili v roku
2002 poetke pamätnú tabuľu.
Po vypuknutí SNP velitelia posádok žandárskej
stanice a pohraničného oddelenia finančnej stráže,
Štefan Morávka a Ján Rašo, ako aj riaditeľ kúpeľov
Ján Zalčík a predseda KSTL Gustáv Nedobrý, nadviazali kontakty, neskôr aj spoluprácu s partizánskym oddielom Vysoké Tatry. Osada sa stala oporným bodom Wehrmachtu až po ústupe partizánov
do hôr koncom septembra 1944. Štrbské Pleso bolo
bez vážnejších vojnových škôd oslobodené sovietskou armádou 29. januára 1945. Po druhej svetovej
vojne a po znárodnení v roku 1948 výhradnú správu
nad kúpeľmi prevzal štát a Štrbské Pleso bolo vyhlásené za liečebnú osadu zameranú na nešpecifické
ochorenia horných dýchacích ciest dospelých a detí.
Dovtedajšie hotely Solisko, Kriváň a Hviezdoslav
boli 1. júla 1953 vyčlenené pre liečbu respiračných
chorôb. Nástupom tzv. trhového hospodárstva po
novembri 1989, bola historická časť Štrbského Plesa sprivatizovaná a vznikli Kúpele Štrbské Pleso.

Majoritným vlastníkom sa stala Vzájomná životná
poisťovňa a 5 percent patrilo mestu Vysoké Tatry, v tom čase sa sporiace s obcou Štrba o osadu
Štrbské Pleso. Nakoniec kvôli zlému stavu boli kúpele zatvorené. Aj napriek ťahaniciam, ešte v roku
2003, pripravil architekt Peter Černo novú štúdiu
rekonštrukcie a stavby bývalého liečebného domu
Hviezdoslav. Celý objekt bol po rozsiahlej prestavbe prebudovaný na dnešný luxusný päťhviezdičkový
hotel spoločnosti Kempinski.
V súčasnosti, v dobe trhového hospodárstva, prebieha úplne opačný trend. Od kúpeľníctva, slúžiaceho pre zdravie národa, sa prechádza k hotelovej
prevádzke, ktorá z princípu nutne musí byť zisková.
Tak prešiel „transformáciou“ napríklad aj hotel Solisko. Priam učebnicovým príkladom takto nastúpeného trendu je smutný prípad liečebného komplexu
kúpeľov Helios. Otvorený bol v roku 1976 na liečbu astmy a iných respiračných chorôb. K dispozícii tu bolo 128 izieb s 250 lôžkami, v roku 1987
dokonca s 359 lôžkami. Vybavený bol ako dvojhviezdičkový hotel. V oblasti „wellnessu“ tu bola
akupunktúra, elektroliečba, horské slnko, inhalácie,
klasická a podvodná masáž, laseroterapia, oxygenoterapia atď. Bol tu aj malý a veľký krytý bazén, kino,
posilňovňa, telocvičňa, biliard, stolný tenis... A tak
nečudo, že v tomto najvyššie položenom klimatickom liečebnom dome na Slovensku sa uskutočňovali aj významné kongresy, školenia atď. Po privatizácii v roku 1990 ešte nejaký čas poskytoval svoje
služby ako Národné klimatické centrum pre liečbu
respiračných ochorení, kam dochádzali pacienti za
vychýrenými procedúrami aj zo zahraničia, ale po
zmenách majiteľov v roku 2005 zostal opustený, začal chátrať, a z pýchy osady sa stal jej hanbou. Žiaľ,
známa ponovembrová schéma: Sprivatizovať, nasľubovať, zobrať finančné „stimuly“, úvery, vydrancovať, skrachovať, potom nový podnik, nové stimuly
atď. Naposledy sa o rekonštrukciu ruiny Heliosu na
moderný kúpeľný stánok vraj pokúšali finančníci z
J&T, no pre krízu sa plány zmenili... Nuž, naozaj
nič nie je naveky.

Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 5,6–5,5/5,1–5,0/5,3–5,2 l/100 km.
Emisie CO2 kombinované: 139–137 g/km.
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