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Autosalón podľa tradície otvára nemecký 
spolkový kancelár – v tomto roku teda kancelár-
ka Angela Merkelová. Tá vo svojom prejave pri 
otváracom ceremoniáli, na ktorom sa zúčastnilo 
viac ako 1200 hostí, výrobcov automobilov a ich 
dodávateľov, nabádala, aby intenzívne investova-
li do nových druhov pohonu. Účinné a úsporné 
spaľovacie motory však podľa nej budeme „ešte 
desaťročia potrebovať“. K téme klimatických 
zmien Merkelová povedala: „Musí sa nám po-
dariť prechod na bezemisnú mobilitu. Chceme, 
aby nemecký automobilový priemysel bol ešte 
aj o desať či pätnásť rokov inovatívny a silný.“  
Po svojom prejave si kancelárka prezrela stánky 
niektorých výrobcov (výlučne nemeckých) auto-
mobilov i stánky významných svetových hráčov v 
oblasti digitalizácie automobilov. Na otváracom 
ceremoniáli sa zúčastnil aj podpredseda Európ-
skej komisie Maroš Šefčovič. Podľa Matthiasa 
Wissmanna, prezidenta Združenia nemeckého 
automobilového priemyslu (VDA), ktorý je or-
ganizátorom autosalónu, boli práve digitalizácia 
a alternatívne pohony hlavnými témami tohto-
ročného autosalónu. Na tému vznetových mo-
torov, ktoré sú často považované za najväčšieho 
zloducha súčasného automobilizmu, Wissman 
povedal, že vznetové motory patria do budúceho 
„mixu“ pohonných systémov. Najnovšie techno-
lógie podľa neho ukazujú, že nové limity škod-
livín možno dodržať, a to v testovacom režime 
i v bežnej premávke. Navyše vznetové motory 
produkujú podstatne menej kysličníka uhliči-
tého (CO2) ako porovnateľné zážihové motory. 
V diaľkovej preprave nákladov nie je vznetový 
motor ani v dlhodobom horizonte nahraditeľný. 
Na margo elektromobility Wissman povedal, že 
nemecké automobilky investujú do výskumu a 
vývoja v tejto oblasti do roku 2020 až 40 mili-
árd eur. Do tej doby by sa sortiment modelov s 
elektrickým pohonom, vyrábaných nemeckými 
automobilkami, mal zväčšiť z terajších 30 na 
takmer sto. Za jednu z bŕzd rozvoja elektro-
mobility v Nemecku považuje Wissman riedku 
sieť dobíjacích miest: vo Frankfurte je takýchto 
miest menej než 0,1 na tisíc obyvateľov, v Ham-
burgu a Berlíne je tento pomer niečo nad 0,2. V 

Osle či Amsterdame však pripadajú na tisícku 
obyvateľov viac ako dve nabíjacie miesta, v San 
Franciscu sú to takmer štyri miesta. 

Na tohtoročnom frankfurtskom autosalóne, 
ktorý je považovaný za najdôležitejšiu výstavu 
v oblasti mobility na svete , sa zúčastnilo okolo 
1000 vystavovateľov, z toho viac ako 50 výrobcov 
automobilov. Čo sa ale v tlačových správach IAA 
či VDA neobjavilo, je to, že účasť na autosalóne 

odrieklo jedenásť známych automobiliek – na 
IAA chýbali stánky značiek Alfa Romeo, DS, 
Fiat, Infiniti, Jeep, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, 
Rolls-Royce, Tesla a Volvo. Počas dvoch novi-
nárskych dní si autosalón pozrelo asi desaťtisíc 
novinárov z viac ako sto krajín. Podľa tlačových 
správ autosalón ponúkol 363 inovácií (bez vy-
svetlenia, čo sa vlastne pod inováciou rozumie), 
z toho 228 svetových premiér (doteraz najväčší 

počet) a 64 európskych  premiér. V ďalšej časti 
našej reportáže predstavíme aspoň stručne tie 
najdôležitejšie či najzaujímavejšie novinky, ktoré 
sme na autosalóne vo Frankfurte videli – a keďže 
išlo o podujatie na nemeckej pôde, začneme no-
vinkami nemeckých automobiliek.

Celý rad noviniek predstavila vo Frankfur-
te mníchovská automobilka BMW. Jednou z  
najvýznamnejších je tretia generácia úspešné-
ho kompaktného športovo-úžitkového vozidla 
X3. Od uvedenia prvej generácie X3 na trh v 
roku 2003 sa na celom svete predalo viac ako 
1,5 milióna týchto SUV. Nová iks-trojka optic-
ky nadväzuje na doterajšiu generáciu, pričom 
drobné úpravy karosérie zlepšili aerodynamické 
vlastnosti vozidla. Predĺženie rázvoru náprav i 
celkovej dĺžky (na takmer už „nekompaktných“ 
4,72 m) viedlo k zväčšeniu priestoru pre cestu-
júcich. Pri uvádzaní na trh v novembri bude k 
dispozícii špičková verzia M40i so zážihovým 
motorom výkonu 265 kW a dve „vznetové“ 

verzie. Ďalšou bavorskou novinkou je nový vý-
konný športový sedan M5, po prvý raz vystro-
jený pohonom všetkých kolies M xDrive. Na 
pohon tohto modelu slúži 4,4-litrový vidlicový 
osemvalec výkonu 441 kW.  Štúdia Concept X7 
iPerformance je predobrazom nového veľkého 
SUV s až siedmimi miestami, určeného najmä 
pre čínsky a americký trh. Sériovo vyrábaný typ 
X7 má poskytovať taký luxus ako limuzína radu 
7 či Range Rover a na trh má prísť v roku 2019. 
Štúdia Concept Z4, predstavená v európskej 
premiére, je predobrazom sériového roadstera 
Z4 tretej generácie, ktorý je vyvíjaný v spoluprá-
ci s automobilkou Toyota a  od budúceho roka 
by mal poskytovať pôžitok z jazdy prvým zákaz-
níkom. Novinkou bolo aj štvordverové kupé GT 
radu 6, ktoré je náhradou za model GT radu 5. 
Nečakaným prekvapením bola elegantne tva-
rovaná štúdia Concept 8 Series, z ktorej bude 
odvodené luxusné sériovo vyrábané kupé radu 
8. Tvarovú príbuznosť s budúcim novým kupé 

nezaprie pretekárska verzia M8 GTE, poháňa-
ná štvorlitrovým vidlicovým osemvalcom s vý-
konom viac ako 368 kW. Pod BMW patriaca 
značka Mini predstavila na autosalóne štúdiu 
Mini Electric Concept, ktorá využíva technoló-
giu elektromobilu BMW i3. Sériovo vyrábaný 
elektromobil Mini by mal na trh prísť v roku 
2019.

Večný rival spoločnosti BMW, štuttgartská 
automobilka Mercedes-Benz, mala vo Frank-
furte svoju expozíciu už tradične v kupolovitej 
Festhalle – to je viacúčelová hala, otvorená v 
roku 1909. V jej vnútri bola postavená špirálo-
vitá rampa s Mercedesmi všetkých tried, a naj-
väčším lákadlom medzi nimi bol bezpochyby 
superšportový – vlastne už hyperšportový – au-
tomobil Mercedes-AMG Project One. Týmto 
vozidlom chce Mercedes-AMG takpovediac 
preniesť techniku a technológie monopostov F1 
na vozidlo pre „bežnú“ cestnú premávku. Na po-
hon tohto auta slúži 1,6-litrový vidlicový šesťva-

Vo FrankFurte
bola už 67. medzinárodná VýstaVa 
automobiloV

     V rozsiahlom výstavnom areáli vo Frankfurte nad Mohanom 
sa od 14. do 24. septembra konal 67. ročník medzinárodného au-
tosalónu, známeho v motoristickom svete pod skratkou IAA, teda 
Internationale Automobil-Austellung (medzinárodná výstava 
automobilov).   Naši čitatelia poväčšine vedia, že frankfurtský au-
tosalón sa koná v dvojročných intervaloch – alternuje s parížskym 
autosalónom. Tohtoročný, ktorého mottom bolo „zažiť budúcnosť“, 
sa niesol v znamení prerodu či prechodu z doterajšieho klasického 
automobilizmu, ktorého základom boli – a vlastne ešte sú – auto-
mobily so spaľovacími motormi – k novej koncepcii individuálnej 
mobility.Tá sa bude vyznačovať bezemisnými (aspoň lokálne...) 
druhmi pohonu, vysokým stupňom „elektronizácie“ a konektivity 
automobilov, ktorých konečným cieľom (aspoň zatiaľ – ktovie, čo 
bude o ďalšie desaťročia) je plne autonómna jazda.

BMW X3

BMW M5 BMW Z4

Kia Stonic Honda Jazz
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lec, konštrukčne prakticky zhodný s motorom v 
monopostoch F1 Lewisa Hamiltona a Valtteri-
ho Bottasa. Úpravami motora však boli maxi-
málne otáčky zmenšené na 11 000 za minútu. 
Výkon motora nebol oficiálne zverejnený, odha-
duje sa na viac ako 735 kW. Pokiaľ ide o maxi-
málnu rýchlosť, AMG vágne udáva, že je to viac 
ako 350 km/h. Hyperauto by malo byť vyrobené 
len v 275 exemplároch – toto číslo je zrejme od-
vodené od ceny auta, ktorá je 2,275 miliónov eur 
(bez dane). Mercedes ukázal aj svoj prvý plne 
elektrický koncepčný automobil v kompaktnom 
segmente. Štúdia s označením EQA je pred-
zvesťou budúcich kompaktných Mercedesov 
s elektrickým pohonom. Na pohon štúdie EQ 
slúžia dva elektromotory s celkovým výkonom 
200 kW, dojazd vozidla by mal byť až 400 km. 
Možno poznamenať, že EQ je subznačka kon-
cernu Daimler (materský koncern spoločnosti 
Mercedes-Benz) pre elektromobily. Novinkou 
v expozícii Mercedesu boli aj inovované verzie 

kupé a kabrioletu triedy S.  Mercedes predstavil 
aj svoj prvý pikap (trieda X), vyvinutý v spolu-
práci s alianciou Nissan-Renault. Autosalónovú 
premiéru mala aj nádherná štúdia luxusného 
kabrioletu s elektrickým pohonom, označená 
Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet – tú už 
v auguste predstavil Mercedes na známej súťaži 
elegancie Pebble Beach Concours d'Elegance v 
Kalifornii. Do koncernu Daimler patriaca znač-
ka Smart predstavila vo Frankfurte autonómne 
jazdiaci (robotický) taxík Vision EQ Fortwo s 
elektrickým pohonom.

Hlavnou novinkou na stánku nemeckej au-
tomobilky Audi bola štvrtá generácia luxusnej 
limuzíny A8. Dizajn novej špičkovej limuzíny 
vykazuje prvky, ktoré sa v budúcnosti uplatnia 
na ďalších typoch značky Audi. Nová generá-
cia A8 je v porovnaní s doterajšími dlhšia, ale 
trochu užšia a vyššia. Celková dĺžka vozidla je 
517 cm, verzia s predĺženým rázvorom je dlhá 
530 cm. Špičkové Audi je vystrojené vzducho-

vým pružiacim systémom, ktorý eliminuje na-
kláňanie vozidla v zatáčkach. Na trh sa nové A8 
dostane už v tomto roku, a to najprv s dvoma 
vidlicovými šesťvalcami – vznetový má výkon 
210 kW, zážihový 250 kW.  Na stánku Audi 
sme videli aj štúdiu Aicon, ktorá takpovediac 
„hľadí“ do 15 rokov vzdialenej budúcnosti. Lu-
xusne vybavená štúdia, dlhá 544 cm, je vystroje-
ná elektrickým pohonom, má riaditeľné všetky 
kolesá. Štúdia Aicon je schopná jazdiť len au-
tonómne, preto v nej nenájdeme volant ani pe-
dále. Podľa niektorých analytikov je táto štúdia 
víziou typu A8 stredne ďalekej budúcnosti. V 
roku 2019 plánuje Audi uviesť na trh svoj druhý 
elektromobil, crossover E-Tron Sportback. Jeho 
predobrazom je štúdia Elaine, ktorá mala na 
IAA európsku premiéru. Na pohon tejto 4,9 m 
dlhej štúdie, schopnej autonómnej jazdy, slúžia 
tri elektromotory s celkovým výkonom 320 kW, 
krátkodobo až 370 kW.

Volkswagen si tiež chce poriadne odhryznúť 

 Ford Mustang 2018

Hyundai Kona Hyundai i30N

zo stále sa zväčšujúceho koláča vozidiel SUV, 
preto prichádza s typom T-Roc, ktorý „pasuje“ 
medzi typy Golf a Tiguan, postavený ako oni na 
modulárnej podvozkovej plošine MQB, určenej 
pre vozidlá s naprieč uložený motorom. T-Roc 
sa bude dodávať aj s pohonom všetkých kolies 
i v opticky odlíšenej športovej verzii R-Line. 
Nové SUV značky VW bude mať konkurentov 
aj takpovediac z vlastného domu, a to v typoch 
Škoda Karoq i Audi Q2, Na plošine MQB je 
postavené aj nové Polo, ktoré tiež debutovalo 
na IAA. Polo, považované za malý Golf, má v 
porovnaní s doterajšou generáciou, predĺžený 
rázvor náprav aj celkovú dĺžku, čo sa prejavilo 
na zväčšení vnútorného priestoru. Objem bato-
žinového priestoru sa zväčšil z 280 na 351 litrov. 

Do koncernu Volkswagen patriaca česká 
automobilka Škoda Auto predstavila po prvý 
raz širokej verejnosti svoj nový kompaktný 
športovo-úžitkový automobil Karoq, ktorý je 
náhradou za typ Yeti. Na stánku Škody bola aj 

najnovšia vývojová verzia štúdie Vision E, ktorá 
je základom budúceho sériovo vyrábaného elek-
tromobilu, umožňujúceho autonómnu jazdu 
podľa špecifikácie Level 3. Induktívne nabíjateľ-
né batérie umožnia dojazd až 500 kilometrov. 

Španielska automobilka Seat, tiež patriaca 
pod VW, priviezla do Frankfurtu nový kom-
paktný športovo-úžitkový typ Arona, ktorý je 
technicky spriaznený s novou Ibizou a v sorti-
mente výrobcu je pod typom Ateca. Koncern 
Volkswagen sústredil do jedného pavilónu všet-
ky jemu patriace značky, a tak sme v tomto pavi-
lóne našli aj expozíciu spoločnosti, ktorej úplný 
názov je Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Hlavnou 
novinkou na stánku Porsche bol športovo-úžit-
kový automobil Cayenne tretej generácie. Aj na-
vonok to vyzerá tak, že ide len o „facelift“, sku-
točnosť je však iná: nový Cayenne je úplne nové 
auto, postavené na podvozkovej plošine MLB, 
ktorá je základom aj typov Audi Q7 a Bentley 
Bentayga. Nový Cayenne je sériovo vystrojený 

reflektormi na báze LED a je o 63 mm dlhší 
a o 9 mm nižší ako doterajšia generácia. Kto si 
Cayenne objedná s kolesami priemeru najmenej 
20 palcov (dodávajä sa aj 21-palcové), dostane 
auto so svetovou novinkou – brzdové kotúče ta-
kýchto verzií sú pokryté tenkou vrstvičkou kar-
bidu wolfrámu, ktorý má veľmi veľký koeficient 
trenia. Na začiatku predaja sa Cayenne bude do-
dávať s dvoma novými šesťvalcovými motormi 
výkonu 265 kW resp. 324 kW. Možno ste už 
počuli či čítali, že nový Porsche Cayenne bude 
schádzať z výrobnej linky bratislavského závodu 
Volkswagen. 

Koncern Volkswagen už „zhltol“ aj tradičnú 
francúzsku automobilku Bugatti, ktorá mala na 
svojom stánku jediné vozidlo, Chiron s číslom 
42 na prednej maske. Na zástene bol údaj 0 – 
400 – 0, čo po „dešifrovaní“ znamená, že práve 
toto vystavené vozidlo ustanovilo nový rekord 
v akceleračno-deceleračnej disciplíne, spočíva-
júcej v zrýchlení z 0 na 400 km/h a zabrzdení 

AeroMobil Aeromobil kokpit

Subaru Impreza Mercedes-AMG Project One

Suzuki Swift Sport
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do zastavenia. Bugatti Chiron absolvovalo túto 
unikátnu disciplínu za 42 sekúnd  (no, presne to 
bolo 41,96 s), čím vytvorilo nový rekord. Pri re-
kordnej jazde pilotoval vozidlo známy pretekár 
Juan Pablo Montoya. Od štartu po opätovné za-
stavenie prešlo vozidlo 3112 metrov, pričom au-
tomobilka Bugatti nezverejnila, kde sa rekordná 
jazda uskutočnila. 

Talianska automobilka Lamborghini, kto-
rá je dnes takpovediac vnučkou koncernu VW 
(pretože je „dcérou“ automobilky Audi AG), 
priviezla do Frankfurtu superšportový Aven-
tador S. Roadster, ktorý je otvorenou verziou 
rovnomenného kupé. Novinku poháňa neprepĺ-
ňaný vidlicový dvanásťvalec s výkonom 544 kW.  
Podľa automobilky Lamborghini je Aventador 
S Roadster, ktorého maximálna rýchlosť je 350 
km/h, jediným superšportovým roadsterom na 
svete s motorom V12, uloženým pred zadnou 
nápravou. 

Nemecká automobilka Opel, ktorá nedávno 

prešla z područia amerického koncernu General 
Motors do francúzskej skupiny PSA, predstavila 
na svojom stánku kompaktný športovo-úžitko-
vý automobil Grandland X. Druhou novinkou 
značky Opel, ktorá v čase prípravy tejto reportá-
že mala údajne každý pracovný deň stratu štyri 
milióny eur, bol model Insignia Country Tourer, 
ktorý je akýmsi kombi s prvkami SUV a je – 
najmä vďaka pohonu všetkých kolies a o 2 cm 
zväčšenej svetlej výške – vhodný aj do ľahšieho 
terénu.

Nemecký Ford predstavil modernizované 
mini-SUV Ecosport, ktoré sa vyznačuje novým 
interiérom i novým 1,5-litrovým vznetovým 
motorom výkonu 92 kW, ktorý môže byť kom-
binovaný s pohonom 4x4. Európsku premiéru 
mal vo Frankfurte z americkej produkcie po-
chádzajúci úspešný športový Ford Mustang 
modelového roku 2018, ktorý sa (ako kupé i 
kabriolet) bude dodávať aj do Európy. Špičko-
vým motorom pre Mustang je vidlicový osem-

valec s výkonom okolo 331 kW, ktorý môže byť 
kombinovaný s desaťstupňovou automatickou 
prevodovkou. 

Naši starší čitatelia si možno spomenú, 
že kedysi existovala v Nemecku automobilka 
Borgward. Značka Borgward sa na automo-
bilovú scénu vrátila v roku 2015 a sídli síce v 
nemeckom Štutgarte, ale je v čínskych rukách. 
Na IAA predstavil Borgward elegantnú štúdiu 
športového kupé Isabella Concept, ktorá je mo-
dernou interpretáciou kupé Isabella, vyrábaného 
spoločnosťou Borgward v 50. rokoch minulého 
storočia. Na pohon päť metrov dlhej štúdie slú-
žia dva elektromotory s celkovým výkonom 220 
kW.    

Venujme sa teraz novinkám takpovediac 
„nenemeckých“ automobiliek. Francúzska au-
tomobilka Renault predstavila na IAA športo-
vý model Mégane R.S., poháňaný 1,8-litrovým 
prepĺňaným motorom s maximálnym výkonom 
206 kW a maximálnym krútiacim momentom 

Mercedes-Benz Concept  Mercedes X-Klasse

Kamuflovaný sedan Thunder Power Toyota Land Cruiser

390 Nm. Športový Mégane je vystrojený ria-
dením všetkých kolies a dodáva sa buď s dvoj-
spojkovou automatickou  alebo ručne ovládanou 
prevodovkou. Prekvapením na stánku automo-
bilky Renault bola štúdia Symbioz, ktorú sme 
mohli fotografovať len spoza skla. Štúdia má 
podľa šéfdizajnéra Laurensa van der Ackera 
vytvárať symbiózu s domom, ktorý tiež na-
vrhla spoločnosť Renault. V tomto dome by sa 
z automobilu  Symbioz vyvezeného priamo do 
obývačky, stal po otvorení dverí a otočení pred-
ných sedadiel príjemný kútik na odpočinok pre 
štyroch. Symbioz má elektrický pohon a môže 
jazdiť autonómne, pričom stlačením tlačidla sa 
volant zasunie pod prístrojový panel. 

Pod Reanult patriaca rumunská automobilka 
Dacia predstavila vo Frankfurte druhú gene-
ráciu svojho športovo-úžitkového automobilu 
Duster. Vzhľadom sa pomerne výrazne odlišuje 
od svojho predchodcu, ponuku jeho  motorov 
naďalej tvoria dva zážihové a dva vnetové mo-

tory. V budúcom roku by mala na trh prísť aj 
predĺžená verzia Grand Duster so siedmimi se-
dadlami. O obľúbenosti typu Duster svedčí, že 
Dacia už predala vo viac ako sto krajinách viac 
ako milión týchto vozidiel. 

Hlavnou novinkou na stánku francúzskej 
automobilky Citroen bol do segmentu malých 
SUV patriaci typ C3 Aircross. Bonbónikom bol 
na 61 vyrobených kusov obmedzený „plážový“ 
elektromobil E-Mehari styled by Courrèges – 
dizajn tohto vozidla navrhol známy francúzsky 
módny návrhár André Courréges. 

Hneď niekoľko noviniek priviezla na konti-
nent britská automobilka Jaguar, ktorá je dnes 
súčasťou spoločnosti Jaguar Land Rover, patria-
cej indickému koncernu Tata. Hlavnou novin-
kou bolo kompaktné SUV s označením E-Pa-
ce, dlhé 4,4 metra. Budú ho vyrábať v rakúskej 
spoločnosti Magna. Na pohon tohto automobi-
lu, ktorý má byť konkurenciou pre BMW X1, 
Audi Q3, Mercedes GLA či VW Tiguan, slúži 

päť motorov, z ktorých najvýkonnejší vyvíja 221 
kW. Ďalšou novinkou na stánku značky Jaguar 
bola už pred rokom ohlásená kombi verzia typu 
XF, ktorá nesie tradičné doplnkové označenie 
Sportbrake. 

Do rovnakej spoločnosti ako Jaguar patria-
ca značka Land Rover ukázala na autosalóne 
štúdiu budúcej špičkovej verzie radu Discovery. 
Štúdia s označením Discovery SVX je poháňa-
ná kompresorom prepĺňaným päťlitrovým mo-
torom V8, ktorý poháňa aj Range Rover a vyvíja 
386 kW. Je isté, že mnohé nápadné štylistické 
detaily, ktorými sa štúdia vyznačuje, sa neobjavia 
na sériovo vyrábanom type – ten príde na trh v 
roku 2018. 

Talianska automobilka Maserati predstavila 
vo Frankfurte prepracovanú verziu svojej špor-
tovej limuzíny Ghibli, ktorá je na trhu od roku 
2013. Inovované Ghibli má nový predný i zad-
ný nárazník i ďalšie zmeny vonkajšieho dizaj-
nu, ktorých cieľom bolo zlepšiť aerodynamické 

Wey Concept XEV Dacia Duster

Škoda Karoq Škoda Vision E
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vlastnosti auta. Ghibli sa bude dodávať v dvoch 
verziách, označených GranLusso a GranSport. 
V hale, v ktorej boli sústredené spoločnosti po-
núkajúce inovatívne riešenia v oblasti mobility, 
sme tiež našli jeden zaujímavý automobil – aj 
keď nie pre bežného motoristu. Ide o elektrický 
taxík TX5, vyrábaný londýnskou spoločnosťou 
LEVC a poháňaný elektromotorom Siemens s 
výkonom 110 kW. Taxík, v ktorom môže ces-
tovať až šesť cestujúcich s batožinou, sa má už 
koncom roka objaviť v uliciach Londýna i iných 
britských miest.

Prehliadku – aj keď nie úplnú – európskych 
noviniek uzavrieme predstavením najnovšieho 
typu renomovanej talianskej automobilky Fer-
rari. Tá sa napodiv – aj keď je súčasťou „neprí-
tomného“ koncernu Fiat – autosalónu zúčastni-
la a do Frankfurtu prišla s novým kabrioletom 
Portofino so sklápacou hliníkovou strieškou. 
Portofino je náhradou za model California T 
a na jeho pohon slúži prepĺňaný osemvalec s 

maximálnym výkonom 441 kW. Nový kabriolet 
zrýchli na „stovku“ za 3,5 sekundy a jeho maxi-
málna rýchlosť prevyšuje 320 km/h. 

Presuňme sa teraz do Ázie a stručne pred-
stavme novinky, s ktorými na IAA prišli japon-
ské, juhokórejské a čínske automobilky. Na stán-
ku japonskej automobilky Toyota dominovala 
modernizovaná verzia typu Land Cruiser, ktorý 
sa vyrába od roku 1951 a vyslúžil si prezývku 
„terénny krížnik“. Nový Land Cruiser sa od sú-
časnej generácie pomerne výrazne odlišuje no-
vým dizajnom prednej časti. Prepracovaný bol 
aj interiér, ktorý teraz prináša väčšie pohodlie 
a pôsobí luxusnejšie. Do Európy sa bude Land 
Cruiser dodávať výhradne s 2,8-litrovým vzne-
tovým motorom s výkonom 130 kW. Druhou 
novinkou bola markantným  a emocionálnym 
dizajnom sa vyznačujúca štúdia C-HR Hy-
-Power, vystrojená hybridným hnacím systé-
mom, o ktorom však Toyota nezverejnila žiadne 
informácie. 

Na stánku automobilky Honda mohli náv-
števníci autosalónu vidieť okrem modernizo-
vaného typu Jazz aj štúdiu Urban EV Concept, 
ktorá je – ako to naznačuje už jej označenie – 
predzvesťou malého štvormiestneho mestského 
elektromobilu, ktorý by sa na európskom trhu 
mal objaviť v roku 2019. Treťou novinkou Hon-
dy bol prototyp hybridnej verzie typu CR-V. 

Spoločnosť Suzuki predstavila malý športo-
vý automobil Swift Sport s hmotnosť len 970 kg, 
poháňaný 1,4-litrovým motorom výkonu 103 kW. 

Spoločnosť Subaru ukázala po prvý raz na 
európskom autosalóne typ Impreza piatej gene-
rácie i od neho odvodený crossover XV. 

Japonský koncern Aspark predstavil na au-
tosalóne exotický superšportový automobil Owl 
(sova) s elektrickým pohonom, ktorého dva elek-
tromotory sú krátkodobo schopné produkovať 
celkový výkon 320 kW. Výrobca tvrdí, že Owl 
dokáže zrýchliť z 0 na 100 km/h za dve sekundy, 
čo vraj nedokáže žiaden iný automobil na svete. 

Porsche Cayenne Turbo Rekordné Bugatti Chiron

Audi Elaine Lamborghini Aventador S Roadster

Čínska ľudová republika bola na autosaló-
ne zastúpená tromi automobilkami (jedna má 
svoju centrálu v Hongkongu). Automobilka 
Chery, ktorá sa pýši titulom najväčšieho čín-
skeho exportéra motorových vozidiel, priviezla 
do Frankfurtu svoj prvý športovo-úžitkový typ 
určený pre európsky trh. Toto SUV, označené 
Exeed TX, sa bude dodávať s tromi druhmi 
pohonu, elektrickým, hybridným a hybridným 
PHEV. 

U nás prakticky neznáma čínska spoločnosť 
WEY predstavila na autosalóne športovo-úžit-
kový automobill s trochu „exotickým“ označe-
ním VV5S i koncepčný elektromobil XEV s 
futuristickou karosériou s krídlovými dverami. 

Hongkonská automobilka s originálnym 
názvom Thunder Power (doslova sila hromu), 
ktorá má svoje vývojové centrum v Taliansku, 
sa špecializuje na vývoj výkonných elektromobi-
lov. Do Frankfurtu priviezla kamuflovaný sedan 

slúžiaci na testovanie, a po tlačovej konferencii 
odhalila nové SUV, navrhnuté v Miláne. Podľa 
výrobcu by mali mať tieto modely, ktoré prídu 
na trh v rokoch 2019-2020, dojazd až 600 km. 

Juhokórejská automobilka Hyundai rozširu-
je svoju ponuku vozidiel segmentu SUV nadol, 
a to typom Kona, ktorý mal na IAA premiéru. 
Toto 417 cm dlhé mestské SUV sa bude dodávať 
s predným pohonom i pohonom 4x4. Na jeho 
pohon budú slúžiť motory výkonu do 98 kW. 
Hyundai predstavil aj športovú verziu radu i30, 
ktorá nesie označenie i30N a poháňa ju dvojlit-
rový motor výkonu 184 kW alebo 210 kW. 

Automobilka Kia, patriaca do koncernu Hy-
undai, tiež prestavila vo Frankfurte malé SUV 
s názvom Stonic – tento typ navrhli dizajnéri 
európskeho dizajnérskeho centra Kia, ktoré je 
zhodou okolností tiež vo Frankfurte. Stonic, 
dlhý 414 cm, sa bude dodávať len s pohonom 
predných kolies a s tromi zážihovými a jedným 
vznetovým motorom. 

Na záver ešte jedna lahôdka: v jednom 
pavilóne sme – úplnou náhodou – objavili 
slovenské „auto“. Tento inovatívny doprav-
ný prostriedok s názvom AeroMobil má so 
zovretými krídlami jazdiť po bežných ces-
tách, po rozovretí krídiel sa zmení na malé 
lietadlo. Na pohon AeroMobilu v letovej 
konfigurácii slúži štvorvalec výkonu 224 kW, 
na ceste ho poháňajú dva elektromotory s 
celkovým výkonom 80 kW. Cestovná rých-
losť letu je 260 km/h, maximálna rýchlosť na 
ceste je 160 km/h..

Ako nám povedal riaditeľ pre komuniká-
ciu spoločnosti AeroMobil, Štefan Vadocz, 
vývoj auta-lietadla je ukončený a je pred-
poklad, že v roku 2018 by mal AeroMobil 
získať certifikáciu pre cestnú i letovú konfi-
guráciu. Výroba sériových strojov by sa mala 
začať v roku 2019, prvé dodávky odberate-
ľom by sa mali uskutočniť v roku 2020.

Borgward Isabella Concept Mini Electric Concept

Aspark Owl  Renault Symbioz
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svojim konaním alebo nekonaním môže 
spôsobiť škodu, ale bez primeraných dôvo-
dov predpokladal, že sa tak nestane – alebo 
o nevedomú nedbanlivosť, o ktorú ide vtedy, 
keď prevádzkovateľ nevedel, že svojim kona-
ním alebo nekonaním môže spôsobiť škodu, 
hoci to vedieť mal a mohol. Na posúdenie 
toho, či žalovaná umožnila zneužitie auta 
synovi svojou nedbanlivosťou, bolo potrebné 
zistiť, či vzhľadom na okolnosti, svoje po-
stavenie a osobné pomery žalovaná mala a 
mohla vedieť, že spôsob zabezpečenia kľúčov 
od vozidla, ktorý zvolila, nie je dostatočný a 
umožňuje synovi zneužitie auta v jej neprí-
tomnosti.

Zhodne s rozhodnutím krajského súdu do-
volací súd konštatoval, že žalovaná nezavini-
la zneužitie svojho motorového vozidla. Nič 
totiž nenasvedčovalo tomu, že by v rámci 
bežných rodinných vzťahov existovalo riziko 
zneužitia auta synom žalovanej. Jej syn nik-
dy predtým neprejavil vôľu jazdiť s vozidlom 
sám, auto riadil vždy len v prítomnosti žalo-
vanej. Žalovaná preto podľa názoru dovola-
cieho súdu nemala dôvod predpokladať, že 
jej syn si kľúče od auta zoberie bez jej vedo-
mia a nemala teda ani dôvod vziať si ich so 
sebou na dovolenku. 

Zo žiadneho právneho predpisu nevyplý-
va, že by prevádzkovateľ motorového vozidla 
mal zabezpečiť kľúče od vozidla nejakým 
konkrétnym spôsobom, preto je potrebné 
vychádzať z požiadavky rozumného prístu-
pu k zabezpečeniu kľúčov. Obvykle nie je v 
rodinách potrebné kľúče od vozidla osobitne 
zabezpečovať a v správaní sa syna nič nena-
svedčovalo tomu, že by mal záujem jazdiť 
s vozidlom počas neprítomnosti žalovanej. 
Najvyšší súd SR preto dovolanie žalobcu 
proti rozsudku krajského súdu zamietol ako 
nedôvodné.

§

RAdA AdVokáTA

Ž a l o v a n á  m a j i t e ľ k a 
vozidla, ako aj povinná 
zmluvná poisťovňa, v kto-
rej bolo „vinné vozidlo“ 
poistené, podali proti pr-
vostupňovému rozsudku 
odvolanie, v dôsledku kto-
rého krajský súd prvostup-
ňový rozsudok zmenil tak, 
že žalobu o náhradu škody 
zamietol. Odvolací súd sa 
totiž na rozdiel od súdu 
prvostupňového domnie-
val, že majiteľka auta nie je 
zodpovedná za vzniknutú 
škodu. Stotožnil sa s obra-
nou žalovanej, že neporu-
šila žiadnu povinnosť, lebo 
jej ako držiteľke vozidla 
žiadny právny predpis vy-
slovene neukladá povin-
nosť zakázať inej osobe, ani 
rodinnému príslušníkovi, 
aby nepoužil jej motorové 
vozidlo. Rovnako jej práv-
ne predpisy neukladajú 
povinnosť schovať kľúče od 
auta na neprístupné mesto. 
Záver okresného súdu o 
nedbanlivostnom konaní 
žalovanej teda krajský súd 
považoval za nesprávny. 

Žalobca podal proti roz-
sudku krajského súdu do-
volanie, o ktorom rozho-

§
doval Najvyšší súd SR. Poškodený namietal, 
že žalovaná ako držiteľka motorového vo-
zidla sa dopustila konania vo forme vedomej 
nedbanlivosti, lebo svojmu synovi ako vodi-
čovi – začiatočníkovi umožnila pravidelné 
užívanie svojho vozidla a pred odchodom 
na dovolenku auto dostatočne nezabezpečila 
pred jeho použitím zo strany syna. Žalova-
ná mohla predpokladať, že jej syn auto v jej 
neprítomnosti použije aj bez jej výslovného 
súhlasu. Mala teda uzamknúť vozidlo a ga-
ráž a kľúče si zobrať so sebou. 

Najvyšší súd SR ako dovolací súd preskú-
mal napadnutý rozsudok krajského súdu a 
konanie, ktoré mu predchádzalo. Vychádzal 
pritom z príslušných ustanovení Občianske-
ho zákonníka, ktorý zodpovednosť za škodu 
spôsobenú prevádzkou dopravných pros-
triedkov upravuje tak, že osobou objektívne 
zodpovednou za škodu je zásadne prevádz-
kovateľ dopravného prostriedku. Ten zodpo-
vedá za škodu spôsobenú na zdraví, za škodu 
na veciach, ako i za škodu spôsobenú odcu-
dzením alebo stratou vecí, ak k nej došlo v 
príčinnej súvislosti s prevádzkou dopravné-
ho prostriedku. Ak však niekto použije do-
pravný prostriedok bez vedomia alebo proti 
vôli prevádzkovateľa, zodpovedá za škodu 
namiesto prevádzkovateľa. 

Prevádzkovateľ by zodpovedal za vzniknu-
tú škodu spoločne s vodičom iba vtedy, ak 
by takéto použitie dopravného prostried-
ku umožnil svojou nedbanlivosťou. Nie je 
pritom podstatné, či by išlo o nedbanlivosť 
vedomú – teda že prevádzkovateľ vedel, že 

Pred niekoľ kými rokmi došlo na východe Slovenska k vážnej do-
pravnej nehode. Vinný vodič pri nej utrpel ťažké zranenia, kto-
rým, žiaľ, podľahol. Následne sa zistilo nielen to, že vinník bol v 
čase nehody pod vplyvom alkoholu, ale aj to, že auto patrilo jeho 
mame a on si ho zobral bez jej vedomia v čase, keď bola na dovo-
lenke. Poškodený druhý vodič sa obrátil na príslušný okresný súd, 
kde sa žalobou voči majiteľ ke auta domáhal náhrady škody. Po-
škodený v súdnom konaní upozornil na to, že nebohý vinník mal 
vodičský preukaz len necelé 4 mesiace a hoci išlo o začiatočníka, 
jeho mama mu pred odchodom na dovolenku nielen výslovne ne-
zakázala používať jej auto, ale ani neschovala kľúče od auta a gará-
že a nechala ich v domácnosti voľne prístupné. Poškodený vodič, 
ktorý pri nehode utrpel vážne zranenia, uplatnil voči majiteľ ke 
vozidla – mame vinníka – svoje nároky na náhradu škody na zdra-
ví, teda nárok na bolestné a náhradu za sťaženie spoločenského 
uplatnenia sa. okresný súd mu rozsudkom z väčšej časti vyhovel.

Allianz – SP spustila vernostný klub

Allianz – Slovenská poisťovňa od 
septembra 2017 oficiálne spustila 
vernostný Allianz Club. Jeho členom 
chce priniesť nadštandardné bene-
fity a odmeniť lojalitu svojich klien-
tov. „Ako trhový líder máme na Slo-
vensku viac ako 2 milióny klientov. 
Veľmi si vážime ich vernosť a chceli 
by sme ich touto formou aj odmeniť 
a oceniť,“ vysvetľuje riaditeľka od-
boru market manažmentu Allianz 
– SP Marta Kausichová. Členovia 
klubu získajú viaceré výhody ako 
atraktívne zľavy na poistení, garan-
ciu likvidácie poistnej udalosti do 

•	 Allianz	–	Slovenská	poisťovňa	odmení	verných	klientov		
	 benefitmi	v	rámci	nového	vernostného	klubu	
•	 Členstvo	v	Allianz	Clube	prináša	zľavy	na	poistení,		 	

	 zrýchlené	vybavenie	poistnej	udalosti	či	prednostné		 	
	 vybavenie	na	pobočke	a	na	Infolinke
•	 Registráciou	v	klube	do	konca	októbra	navyše	hráte
	 o	notebooky,	tablety	a	telefóny

5 dní, prednostné vybavenie na po-
bočke či na Infolinke, ale aj uvítací 
bonus v podobe 25-percentnej zľavy 
na cestovné poistenie. 

Členom Allianz Clubu sa môže 
stať ktokoľvek, neklient aj klient 
Allianz – SP, a to prostredníctvom 
registrácie na webstránke klubu 
club.allianzsp.sk.

Po registrácii prejde člen jedno-
duchou identifikáciou a systém mu, 
podľa počtu jeho poistných zmlúv, 
pridelí bronzovú, striebornú alebo 
zlatú úroveň členstva a príslušnú 
sadu benefitov, ktoré môže využívať.

Navyše, každý kto sa 
stane členom klubu do 
31. októbra 2017, hrá o 
skvelé ceny. Každý týždeň 
získa jeden vyžrebovaný 
výherca nový telefón a 
na záver budú všetci čle-
novia klubu zaradení do 
hry o notebooky a tablety. 
Herný plán a ďalšie infor-
mácie získate na stránke 
klubu alebo na bezplatnej

Infolinke 0800 122 222. 
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    II   beZPeČnosť PReMÁVky   IIII   beZPeČnosť PReMÁVky   II    

Prvá séria projektu zameraného na bezpeč-
nosť mladých ľudí na cestách sa konala počas 
štyroch augustových dní. Praktický celodenný 
tréning absolvovalo celkovo 257 mladých vodi-
čov. Tréning priamo v Centre bezpečnej jazdy 
v Orechovej Potôni zahŕňal zvládanie nástrah 
šmykľavej vozovky, vyhýbacie manévre, krízové 
brzdenie, simulátor nárazu či jazdu pod stre-
som. Účastníkom okrem jazdenia odborníci 
poskytli  aj teoretický výklad poskytnutia prvej 
pomoci, postupu po nehode v právnej rovine 
alebo vyšetrenie zraku.

Myšlienku projektu pomohli do pozornos-
ti širokej verejnosti dostať desiatky článkov v 
klasických médiách, viacero profesionálnych i 
amatérskych videí z podujatia, stovky zdieľaní 
na sociálnych sieťach, a samozrejme obrovský 
zásah vďaka zapojeným youtuberom LucyPug 
a Selassiemu. Aj vďaka ich príspevkom preko-
nal miliónové čísla v impresiách. Možno tak 
konštatovať, že organizátorom sa podarilo na-
plniť svoj primárny cieľ šíriť osvetu bezpečnosti 
na cestách medzi mladými ľuďmi. 

„Mladí vodiči sú najrizikovejšou skupinou 
z celkom pochopiteľných dôvodov. Ide najmä 
o nedostatok praktických skúsenosti. Vznik 
projektu „Jazdím Ford pre život“ sme inicio-
vali práve preto. Prvotný záujem o túto akciu 
prekonal naše očakávania. Mladým sme na 
prvé počutie nezaujímavú tému sprostredko-
vali záujímavou formou. Zároveň sme im po-
núkli rad sprievodných aktivít. Účastníci popri 
zážitkových jazdách na Mustangoch prešli aj 
viacerými tréningami bezpečnej jazdy, čo bolo 
hlavnou myšlienkou ich účasti“, povedal Ján 
Hnat, marketingový manažér Summit Motors 
Slovakia, importéra značky Ford na Slovensku.

Projektu sa zúčastnili a verejne ho podporili 
viacerí youtuberi, keďže sami patria do riziko-
vej skupiny vodičov vo veku 18-23 rokov. „Som 
veľmi rada, že môžem byť súčasťou kampane 
so super myšlienkou. Vodičák mám už pár ro-
kov a sama som sa hlavne cez zimné mesiace 
dostala na ceste do nepríjemnej situácie, počas 
ktorej mi nebolo všetko jedno“, povedala ďalšia 
z podporovateľov akcie, youtuberka Lucy Pug.

„Prvenstvo v nehodovosti si vodiči-začiatoč-
níci držia už niekoľko rokov po sebe. Veríme, 
že budúcoročné zverejnenie štatistík nehodo-
vosti na cestách bude vďaka projektu a šíreniu 
jeho myšlienky o čosi priaznivejšie“, dodal pri 
hodnotení dvoch augustových podujatí projek-
tu „Jazdím pre Ford“ Ján Hnat.

Spätná väzba od účastníkov tréningu bola 
veľmi pozitívna a podobný kurz by odporučili 
aj svojím priateľom:

Jakub: „Zažiť takúto jazdu môžete aj vy, vďa-
ka @ford_slovakia a ich super projektu #jaz-
dimfordprezivot   Ford ĎAKUJEM za dnešok, 
bolo skvelo, plný zážitkov na 100 % spokojný, 
maximálne k.o. Ďakujem!“. 

Danka: „Vďaka #jazdimfordprezivot som 
dnes omnoho skúsenejšia, čo sa týka bezpeč-
nej jazdy. Vždy som si uvedomovala nebezpe-
čenstvá a nástrahy na cestách. Som rada, že @
ford_slovakia organizuje takého akcie, kde učia 
hlavne mladých šoférov ako zvládať nebezpeč-
né situácie a predchádzať tak smutným udalos-
tiam...“.

Gabriel: „Jeden z najlepších zážitkov tohoto 
roka vďaka @ford_slovakia“.

Lucia: „ĎAKUJEM @ford_slovakia za mož-
nosť vyskúšať si jazdu pod stresom, naučiť sa 
zvládať auto v šmyku či zabrzdiť na mokrej 
vozovke z kopca. Auto štatisticky stále patrí 
medzi najnehodovejšie dopravné prostriedky a 
preto si vážim iniciatívu ako #jazdimFORD-
preZIVOT,  ktorá zadarmo ukázala desiatkam 
mladých vodičov, ako správne reagovať v krízo-
vých situáciach.”.

Pozitívna spätná väzba od absolventov tré-
ningu je motiváciou a záväzkom, aby myšlienka 
projektu pokračovala aj v budúcnosti. 

Ďakujeme partnerom, vďaka ktorým sa pro-
jekt mohol uskutočniť a pre účastníkov bol 
bezplatný: BECEP, Centrum bezpečnej jazdy, 
XBOX, Gemerka, Slovenský červený kríž, Lo-
kálka, rajmodelov.sk a Neovízia.

   -fd-

TRéning JaZDných ZRuČnosTí
„JaZDíM FoRD PRe žiVoT“  

Podľa prieskumov  BECEP sú najrizikovejšou skupinou na cestách mladí 
ľudia vo veku 18 až 23 rokov. Reakciou na tieto nepriaznivé štatistiky bol 
projekt Jazdím Ford pre život, kde mohli mladí vodiči nadobudnúť praktické 
skúsenosti so zvládaním krízových situácií na ceste. Program za účasti mla-
dých blogerov i novinárov dvíha povedomie o dodržiavaní bezpečnostných 
pravidiel za volantom.

MAP FPO

H Ĺ ADÁT E

OBJAVTE NOVÉ, SKVELE VYBAVENÉ LIFESTYLE PLUS A UŠETRITE AŽ 5000 EUR

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 modelu CR-V Lifestyle Plus: 4,5 – 7,7 l/100 km, 119 – 179 g/km. Zvýhodnenie 5000 eur platí pri kúpe modelu CR-V Lifestyle Plus 1.6 i-DTEC s mimoriadnym balíkom v hodnote 2500 eur zdarma  
a so zľavou 2500 eur. Viac informácií získate u autorizovaných predajcov Honda alebo na www.honda.sk.

V I AC ?
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Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet 4 WD Premium  II   VyskúŠali sMe   IIII   Z dOMOvA   II    

    Spotreba 3,5 – 6,3 l/100 km, emisie CO2 92 – 118 g/km.

Objavte Citroën C3 s unikátnou technológiou ConnectedCAM Citroën™. Zabudovaná full HD kamera vám umožní okamžite zdieľať zážitky 
z vašich ciest. Jedinečný ako vy, vďaka 36 farebným kombináciám karosérie a neuveriteľne pohodlný vďaka patentovanému prístupu Citroën 
Advanced Comfort®. Bestseller so slovenským rukopisom môže byt váš už od 8 990 €. Viac u vášho predajcu Citroën.

ConnectedCAM CitroënTM

až 36 farebných kombinácií
Citroën Advanced Comfort®

FOTÍ VÁS CITROËN C3
s unikátnou ConnectedCAM Citroën™

15600_C3_USMEV_210x297.indd   1 22/09/2017   13:49

Zavedenie nového procesu farbenia znamenalo intenzívnu spoluprácu trhu so značkou, 
vývojového centra vo Francúzsku a automobilky v Trnave. Ide o priemyselné využitie 
špeciálneho odtieňa na veľmi malé množstvo áut vo výrobe, čo má dopad na lakovňu a 
dodávateľa nárazníkov. Nový proces farbenia predstavoval výzvu pre prevádzku lakov-
ňa, ktorá na základe novej požiadavky klienta vyvinula špeciálny odtieň. 
Trnavská automobilka je jediným výrobcom nového Citroënu C3. Nový inovatívny proces 
farbenia predstavuje ďalšie obohatenie širokej modelovej ponuky tohto veľmi úspešné-
ho vozidla, ktorému sa darí nielen na domácej pôde, ale predovšetkým na zahraničných 
trhoch. Od uvedenia bolo predaných viac ako 170 000 vozidiel, pričom na domácom 
trhu sa pre nový Citroën C3 rozhodlo viac ako 1500 slovenských klientov. 
         -cn-

Inovatívny proces farbenia modelov 
Citroën C3
Trnavská automobilka PSA Groupe Slo-
vakia spustila nový inovatívny proces far-
benia karosérie a nárazníkov v porovnaní 
so štandardnou farebnou škálou doteraz 
sériovo vyrábaných vozidiel. Výrobca tým 
vychádza v ústrety požiadavkám klientov, 
ktorí si želajú mať svoje vozidlá v korpo-
rátnych farbách svojej spoločnosti. Aktu-
álne dostala trnavská automobilka už 60 
prvých objednávok na modrú farbu pre 
klienta ENGIE, dcérsku spoločnosť fran-
cúzskych elektrární EDF. 

V auguste 2017 bolo na Slovensku zaregis-
trovaných  7265 nových osobných automo-
bilov, čo predstavuje oproti minulému roku 
nárast na úrovni 5,2 %.
Registrácie malých úžitkových automobi-
lov (kategória N1) dosiahli v auguste 2017 
počet 582 vozidiel, čo oproti rovnakému 
mesiacu minulého roka s počtom vozidiel 
924 predstavuje pokles na úrovni 37,01 
percent. Mimoriadnemu záujmu sa tešia 
elektrické batériové vozidlá (BEV) a PLUG-
-in hybridy (PHEV) na ktoré,  môže vlastník 
vozidla požiadať o podporu. Ku koncu au-
gusta zaregistrovali 331 žiadateľov o pod-
poru.

Ing. Pavol PREPIAK
Predseda DDA, viceprezident ZAP SR

RegistRácie automobilov
Mesačný trend registrácií nových osobných

automobilov v SR 08.2016 - 08.2017

 AXA ako prvá poisťovňa na slovenskom a českom trhu ponúkne 
vodičom na testovanie mobilnú aplikáciu, ktorá dokáže aktívne 
sledovať a vyhodnotiť štýl jazdy vodiča. Nepretržite a automaticky 
zbiera dáta o nebezpečných manévroch. Po skončení jazdy po-
skytne vodičovi prehľadnú osobnú spätnú väzbu, vrátane konkrét-
nych odporúčaní, ako sa zlepšiť a jazdiť bezpečnejšie. Bezpečnou 
jazdou si vodiči budú môcť „vyjazdiť“ zľavu na povinnom zmluv-
nom poistení. Digitálna technológia AXA Drive vie identifikovať 
napríklad prudké zrýchlenie, brzdenie, zatáčanie, prekračovanie 
povolenej rýchlosti, alebo i agresívnu jazdu v miestach s väčším 
rizikom nehôd. Široký výber odporúčaní, ktoré AXA Drive ponúka, 
ocenia tiež menej skúsení vodiči. Môžu si zobraziť napríklad tipy, 
ktoré sú v komunite aplikácie oceňované inými užívateľmi najviac. 
Na mapách, ktoré sú dostupné pre každú ukončenú jazdu a vo-

diči sa k nim môžu kedykoľvek vracať, si môžu 
zároveň zobraziť a pripomenúť kritické miesta 
a pred ďalšou cestou sa tak vyvarovať opakova-
ným chybám.
Testovacia verzia aplikácie sa dá stiahnuť z Go-
ogle Play (pre užívateľov telefónov so systémom 
Android) či AppStore (pre užívateľov telefónov so 
systémom iOS). Je otvorená pripomienkam vodi-
čov, ktorí môžu svoje návrhy na zlepšenie zasie-
lať prostredníctvom aplikácie. Je voľne dostupná 
pre každého vodiča, nielen klientov skupiny AXA. 
Tak tomu bude i po spustení ostrej verzie, o kto-
rej bude skupina AXA informovať.
   -aa-

Mobilná aplikácia “AXA DRIVE” testuje vodičov 
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Ford Mondeo kombi 2.0 EcoBoost 176 kW A6- FWD Titanium  II   VyskúŠali sMe   II
autor: Samuel BIBZA 

II   VyskúŠali sMe   II    Ford Mondeo kombi 2.0 EcoBoost 176 kW A6- FWD Titanium

Výrobcom  UVÁDZANÉ  pArAmetre

motor:
4-valcový, 16-ventilový zážihový prepĺňaný, ventilo-
vý  rozvod 2xOHC, kompresný pomer 10:1, zdvihový 
objem 1999 cm3, najväčší výkon 177 kW pri 5400 
ot./min., krútiaci moment 345 Nm  pri 2300 až 
4900 ot./min.

Prevody: 6- stupňová automatická prevodovka, po-
hon kolies prednej nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na  vzperách 
McPherson a  spodných trojuholníkových rame-
nách, priečny skrutný stabilizátor, zadná viacprv-
ková náprava, vinuté pružiny, kotúčové brzdy, vpre-
du s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riadenie s 
elektrickým posilňovačom,  pneumatiky rozmeru 
235/40 r-19.

Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu kombi.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 
4867/1852/1501 mm, rázvor náprav 2850 mm,  
rozchod kolies vpredu/vzadu 1599/1595 mm, 
pohotovostná/celková hmotnosť 1636/2320 kg, 
objem batožinového priestoru 525/755/1630 l, 
objem palivovej nádrže 53 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 235 
km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 8 s, spotreba 
benzínu v mest./mimomest.cykle/kombinovanej 
prevádzke 10,3/5,8/7,5 l/100 km, CO2 174 g/km.

Automobilka Ford má niekedy divnú stra-
tégiu uvádzania noviniek na trh. Od výstavnej 
premiéry po dodávky vozidiel  uplynie niekedy 
dlhý čas. Aspoň v Európe je to tak. Rekordé-
rom v tomto smere je zrejme súčasná generácia 
Mondea. V Amerike sa jeho dvojník predáva 
pod názvom Fusion, terajší od roku 2012. Z 
neho je odvodené Mondeo pre Európu, kde ho 
začali predávať až o dva roky. Ako sedan, lift-
back i kombi. S možnosťou výberu pohonu zo 
škály zážihových, vznetových motorov, v súčas-
nosti už aj s hybridným pohonom. S poháňaný-
mi kolesami prednej nápravy alebo s pohonom 
4x4.  Ešte v auguste sme vyskúšali model s karo-
sériou kombi. Jeho predné kolesá poháňal záži-
hový dvojliter  spolupracujúci so šesťstupňovou 
automatickou prevodovkou. 

Mondeo kombi je dlhé 4867 mm, široké 1852 
mm a vysoké 1501 mm, veľkosťou teda jasne 
patrí do strednej triedy, z ktorej sa kupuje naj-
viac tzv. manažérskych áut.  Príslušnosť k triede 
potvrdzuje aj dĺžkou rázvoru náprav 2850 mm 

i veľkosťou kolies. Skúšaný model mal 19- pal-
cové diskové 5x2 lúčové kolesá z ľahkej zliatiny, 
na ktorých boli  pneumatiky rozmeru 235/40 
(komplet za 2295 eur). Za príplatok (650 eur) 
bol aj metalický čierny lak. Vozidlo malo nad 
štandard výbavy  adaptívne Full LED reflek-
tory so systémom FordDynamic LED+LED 
DRL predné svetlá s funkciou denného svie-
tenia, adaptívne prisvietenie do zákrut (Sada 
Titanium X1), ktorá zahŕňala aj bezkľúčové 
zamykanie vrátane štartovanie tlačidlom Ford-
Power a elektricky ovládané veko batožinového 
priestoru (1900 eur). A napokon, pre Ford nie 
práve typický rozsah príplatkov, za 2425 eur 
malo skúšané vozidlo športový predný nárazník, 
masku chladiča v čiernej farbe, športové bočné 
nadstavce prahov a zadný difúzor (Sada Sport).  

Interiér je príjemný, pôsobí hodnotným doj-
mom. Tak ako na karosérii zvonka, ani pri po-
hľade do kabíny vozidla nebadať, že od začiatku 
vývoja po uvedenie Mondea na trh uplynulo 
azda desaťročie. Aj to je dôkaz, že autá by sa 

mohli stavať „modulárnym spôsobom“, ktorým 
by sa šetrili suroviny aj energie. Väčšina me-
chanických komponentov podvozka, vrátane 
pohonu a karosérie by boli v prevádzke i dve 
desaťročia takmer bez zmeny, upravovali by sa 
len moduly elektronicky regulovaných systé-
mov, ak medzičasom došlo k ich výraznému 
zlepšeniu. Pravda, z podnikateľského hľadiska 
to nie je rozumné, lebo trh by požadoval oveľa 
menej nových áut, takže takéhoto prístupu ku 
konštruovaniu automobilov sa zrejme tak skoro 
nedočkáme. Politici a pod ich tlakom aj niek-
torí predstavitelia automobiliek radšej tárajú o 
potrebe rýchlej náhrady spaľovacích motorov 
elektrickými...

Zážihový prepĺňaný motor 2.0 EcoBoost v 
skúšanom Mondeu kombi má najväčší výkon 
177 kW a najväčší krútiaci moment 345 Nm 
pri 2300 až 4900 otáčkach za minútu. Je nielen 
tichý, ale aj „živý“ v širokom spektre otáčok. Jeho 
výkonnostný potenciál netlmila 6-stupňová au-
tomatická prevodovka s hydrodynamickým me-
ničom, stupne preraďovala logicky a dobre mala 
vyladené aj blokovanie hydrodynamického me-
niča.   Zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 8 sekúnd  
a  najväčšia rýchlosť 235 km/h sú určite konku-
renčné hodnoty. Prevodovka ponúka aj možnosť 
ručného preraďovania. Vozidlo pri väčšine jázd 

bolo zaťažené len  vodičom,  správalo sa výbor-
ne. K zmene v jazdných vlastnostiach nedošlo 
ani pri takmer plnom zaťažení vozidla. Aj na 
spotrebu benzínu vplýva oveľa viac štýl jazdy 
ako zmeny v hmotnostnom zaťažení. Po týždni 
jazdy s približne polovicou mestských prevádz-
kových podmienok sme dosiahli spotrebu tesne 
nad 8 l/100 km. Na úsekoch skúšobných trás, 
kde sme jazdili hodne dynamicky bola priemer-
ná spotreba 12 l/100 km. 

Tvorcovia Mondea si zaslúžia pochvalu za 
odhlučnenie kabíny. A určite aj za kvalitu pod-
vozka, ktorý sa nám zdal síce o niečo mäkší 
ako mala predchádzajúca generácia, ale prob-
lémy so  stabilitou vozidla sme nemali.  Istota 
v zákrutách je výborná, podvozok si zachoval 
prvotriedne vlastnosti, aké mávajú podvozky 
Fordov už viac ako dve desaťročia.  

Karoséria kombi poskytuje viac pohodlia ces-
tujúcim na zadných sedadlách v porovnaní s 
modelmi sedan a najmä liftbaack. Strecha kom-
bi sa tak rýchlo nezvažuje dozadu, takže nad 
zadnými sedadlami v kombi pribudli 2-3 cen-
timetre.  Batožinový priestor ponúka v základ-
nom usporiadaní 525 litrov, pri naložení až po 
strop 755 litrov. Po sklopení operadiel zadných 
sedadiel delených v pomere 60/40 sa objem 
zväčší na 1630 litrov. Výhodou pri nakladaní je 
veľký vstupný otvor a nízko položená nakladacia 
hrana (611 mm). 

Cez deň sa prirodzené denné svetlo do kabíny 
dostáva vďaka panoramatickej sklenej streche s 
elektrickým otváraním/zatváraním (1225 eur). 
Predné sedadlá potiahnuté perforovanou kožou 

sú veľmi dobre tvarované, s vhodnou bočnou 
oporou. Obidve boli elektricky nastaviteľné, vy-
hrievané, ventilované, s jedenástimi masážnymi 
vankúšmi v sedacej časti a operadle (Sada se-
dadiel 8 za 2595 eur). Na volante je množstvo 
tlačidiel, ale rýchlo sme zistili, na čo slúžia. V 
strede prístrojovej dosky je dotykový displej so 
systémom SYNC3. Kľúčové systémy vozidla 
možno ovládať aj hlasovými povelmi. Súčasťou 
úrovne výbavy Titanium je okrem iného kva-
litná automatická klimatizácia, navigačný sys-
tém, funkcia automatického núdzového volania 
„Emergency Assist“,  aktívny automatický par-
kovací asistenčný systém pre pozdĺžne a priečne 
parkovanie, snímače prekážok vpredu, vzadu, 
asistenčný systém  pre výjazd z pozdĺžneho par-
kovacieho miesta a ďalšie prvky. 

Ford Mondeo kombi 2.0 EcoBoost s výko-
nom 176 kW, so 6-stupňovou automatickou 
prevodovkou a s úrovňou výbavy Titanium sa 
predáva za 34 490 eur (+ príplatky).

STálE PATRí k ETAlóNoM TRiEdy
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chrómovanými okrasnými prvkami. Sandero má 
svetlú výšku 148 mm, vo verzii Stepway 193 mm. 
Touto hodnotou sa už vyrovná viacerým malým 
SUV, takže takáto „outdoorová“ úprava mu prista-
ne. Nová limitovaná séria prináša exkluzívne sivú 
farbu Island a 16-palcové kolesá Flexwheel vo far-
be Dark Metal. Sandero Stepway Outdoor môže 
mať okrem sivej aj novú výraznú farbu Oranžová 
Ocre, ale nami skúšané auto bolo sivé. Zakompo-
novanie prvkov so striebristým povrchom do čier-
neho oplastovania karosérie vzhľad vozidla oživi-
lo, i keď aj štandardné Sandero vyzerá, s ohľadom 
na svoju cenu, veľmi dobre.  

Aj keď sa toto vozidlo pôdorysom vyrovná men-
ším hatchbackom nižšej strednej triedy, dĺžkou 
4 m presahuje „o šírku dlane“, interiér je dosť 
priestranný pre štvorčlennú posádku. Ak by vzadu 
sedeli traja dospelí, pociťovali by najmä chýbajú-

ce centimetre vnútornej šírky na úrovni pliec. To 
však Sanderu nemožno vyčítať. Vzhľad prístrojo-
vej dosky oživuje oranžové („medené“) lemovanie 
stredovej konzoly a výduchov ventilačnej sústavy. 
Novinkou je ovládanie klaksónu s logom značky 
Dacia v strede volantu. Prístrojový panel je jedno-
duchý, ale dobre čitateľný. Na veľký farebný doty-
kový multifunkčný displej s dobrou grafikou sme 
si už v automobiloch Dacia s vyššími úrovňami 
výbavy zvykli. Zahŕňa systém Media Nav Evolu-
tion s navigáciou zo základným mapovým pokry-
tím Trafic Info, Bluetooth handsfree s funkciou 
audiostreaming, rádio s ovládaním pod volantom, 
vstup USB a Jack. Nechýba zadná parkovacia ka-
mera vrátane zadných parkovacích snímačov (do-
plnková výbava). Súčasťou výbavy sú elektricky 

Za málo peňazí hodne muziky

nastaviteľné  vyhrievané vonkajšie zrkadlá, ručne 
ovládaná klimatizácia, tempomat s obmedzova-
čom rýchlosti, LED denné svietenie integrované 
do predných reflektorov, hmlové reflektory a iné. 
Vodič aj spolujazdec majú dostatok miesta vo 
všetkých smeroch. Predné sedadlá sú pohodlné, 
vyššie ukotvené. Bočné vedenie sedadiel je však 

nevýrazné. Výhľad z miesta vodiča je veľmi dobrý. 
Nový štvorramenný volant má kožou obšitý ve-
niec, nastavovať ho možno len výškovo a daňou za 
výhodnú cenu Sandera je aj menší rozsah výško-
vého nastavenia sedadla vodiča. Nastavenie pôsobí 
na zadnú časť, takže zmena sklonu sedacej časti 
nemusí každému vyhovovať. Nám to neprekážalo.  

Sandero Stepway umožňuje na zadných sedad-
lách cestovať trom dospelým, pravdaže so spo-
mínaným  kontaktom v oblasti ramien. V oblasti 
hlavy majú priemerne vysoké osoby rezervu od 
stropu niekoľko centimetrov, v oblasti kolien je 
to už horšie. Nová  12-voltová zásuvka umožňu-
je cestujúcim na zadných sedadlách nabíjať svoje 
mobilné telefóny alebo iné prístroje. Zadné  se-
dadlo lavicového typu je delené v pomere 60/40. 
Objem batožinového priestoru za ním je 320 lit-
rov, má praktický tvar, menšou nevýhodou je vyš-
šia nakladacia hrana. Po sklopení zadných seda-
diel ich rub nadväzuje na  podlahu batožinového 
priestoru malým schodom, s kompletne sklopený-
mi zadnými sedadlami sa prepravná kapacita auta 
zväčší na 1200 litrov. V batožinovom priestore je 
aj rezervné koleso za príplatok 60 eur. V kabíne 
je dostatok odkladacích priestorov, napríklad od-
kladacia schránka pred spolujazdcom, odkladacie 
„vrecká“ v  dverách, držiak nápojov na stredovej 
konzole, či v lakťovej opierke za príplatok 100 eur. 
Do kabíny neprenikajú  zvonka nadmerne ruši-

vé zvuky (obtekanie karosérie vzduchom, motor, 
podvozok), ani plasty v interiéri nevydávali žiadne 
pazvuky, a to ani počas „terénnych“ jázd (poľné 
cesty s rôzne hlboko vyjazdenými koľajami).  

Prepĺňaný trojvalec má vrchol krútiaceho mo-
mentu posunutý na začiatok strednej tretiny roz-
sahu pracovných otáčok. Pri pokojnej jazde mohli 
byť otáčky motora pod 2000 za minútu, ale ak 
bolo treba výraznejšie zrýchľovať, bolo rozumné 
podradiť, čo vedie k rastu spotreby paliva v porov-
naní s plynulým zrýchľovaním. Pri predvídavom 
spôsobe jazdy k takýmto jazdným situáciám ne-
dochádza často, takže malému motoru  nadmernú 
spotrebu nemáme dôvod vyčítať. Ak bolo treba 
jazdiť svižne, dokázal to bez náznaku nadmerného 
vypätia jeho síl, vozidlo s pomerne veľkou čelnou 
plochou dokáže zrýchliť z pokoja na 100 km/h za 
11,1 s a umožní mu dosiahnuť najväčšiu rýchlosť 
168 km/h. Motor spolupracoval s 5-stupňovou 
ručne ovládanou prevodovkou.

V meste sme mali priemernú spotrebu benzínu 
6,8 l/100 km, mimo mesta na cestách 1. a 2. triedy  
pri priemernej rýchlosti  70 km/h bola výsledná 
spotreba tesne nad 5 l/100 km. Na diaľnici, pri 
rýchlosti 130 km/h sa spotreba pohybovala okolo 

dacia od svojho oživenia v roku 2004 predala 
viac ako štyri milióny vozidiel, najmä v Európe 
a stredomorskom regióne. od roku 2007 sa na 
tomto úspechu významne podieľa aj typ San-
dero. Jeho druhá generácia je na trhu od roku 
2012, od minulej jesene v zmodernizovanej po-
dobe. Vyskúšali sme inovované Sandero vo ver-
zii Stepway s „offroadovou“ úpravou, poháňané 
zážihovým motorom 0.9 TCe s výkonom 66 kW. 

Dacia nedávno uviedla na trh limitovanú  edíciu 
vozidiel s názvom Stepway Outdoor, dostupnú 
pre typy Duster, Dokker, Lodgy a Sandero. Li-
mitovaná edícia Stepway Outdoor vychádza z vý-
bavového stupňa Stepway, je vybavená vonkajšími 
ochrannými plastovými obkladmi na zvyčajných 
miestach, ktoré tak trochu „zdrsnili“ vzhľad s 

7 l/100 km. Napriek väčšej výške sa vozidlo v zá-
krutách veľmi nenakláňa, hydraulicky posilňovač 
riadenia je vyladený tak, aby vodič mal dostatočný 
prehľad, ako sa správajú predné kolesá v styku s 
vozovkou. 

Dacia Sandero 0.,9 TCe s výkonom 66 kW 
S&S Stepway Outdoor sa predáva za 10 340 eur. 

VoZIDLo PRE RoDINy A IcH 
šPoRtoVé AKtIVIty

Výrobcom  UVÁDZANÉ  pArAmetre

motor:
3-valcový, 12-ventilový prepĺňaný zážihový, venti-
lový rozvod OHC, kompresný pomer 9,5:1, zdvihový 
objem 898 cm3, najväčší výkon 66 kW pri 5000 ot./
min., krútiaci moment  140 Nm pri 2250 ot./min.

Prevody: 5-stupňová  ručne ovládaná prevodovka, 
pohon kolies prednej nápravy.

Podvozok:  predné kolesá zavesené na  vzperách 
McPherson a spodných priečnych ramenách, 
priečny skrutný stabilizátor, vzadu vlečená ná-
prava, vinuté pružiny, priečny skrutný stabilizátor,  
kotúčové brzdy vpredu , bubnové vzadu, hrebeňové 
riadenie s posilňovačom, stopový priemer otáča-
nia 10,5 m, svetlá výška 193 mm, pneumatiky roz-
meru 205/55 R-16. 

Karoséria:5-dverová, 5-miestna typu hatchback.   
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 
4081/1733/1618 mm, rázvor náprav 2590 mm, 
pohotovostná/celková hmotnosť 1159/1550 kg, 
objem batožinového priestoru  320/1200 l, objem 
palivovej nádrže 50 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 168 
km/h, , zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 11,1 s.,  
spotreba benzínu v mest./mimomest. cykle/komb. 
prevádzke 5,8/4,7/5,1 l/100 km, CO2 115 g/km.
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a 19-palcové diskové kolesá  z ľahkých zliatin s de-
saťlúčovým dizajnom. Za príplatok  (1950 eur) bol 
aj užitočný balík výbavy Multibeam LED  zahŕňa-
júci systém adaptívneho diaľkového svetla a inteli-
gentný systém osvetlenia s LED pre pravostrannú 
premávku.  

Z interiéru priam vyžaruje kvalita, luxus a pohod-
lie. Pri úrovni výbavy Avangarde sú poťahy seda-
diel  z imitácie kože Artico/látka Norwich čierna, 
ozdobné dekóry sú zo svetlohnedého  jaseňového  
dreva s otvorenými pórmi (240 eur). Prístrojovej 
doske dominujú dva široké displeje s veľkým roz-
líšením a svietivosťou, každý s uhlopriečkou 12,3 
palca. Pod spoločným krycím sklom sa opticky spá-
jajú. Multifunkčný kožený volant  má na vodorov-
ných ramenách aj štvorcové tlačidlá, fungujúce ako 
„touchpady“. Pravým možno ovládať infotainment,  
vrátane  zadávania  dát do navigačného systému, ľa-
vým možno upravovať prístrojový panel podľa pre-

ferencií vodiča. Okrem toho sú k dispozícii tlačidlá 
priamej voľby, napríklad na obsluhu automatickej 
klimatizácie Thermatic a pohodlné vypínanie a za-
pínanie určitých asistenčných jazdných systémov. 
Len táto verzia „éčky“ má aj špeciálny režim All-
-Terrain.  Pri jeho aktivácii sa na stredovom displeji 
objavia aktuálne informácie o jazde v teréne – na-
príklad veľkosť stúpania či klesania, bočný náklon, 
uhol natočenia predných kolies. 

Interiér pôsobí vzdušným dojmom aj vďaka elek-
tricky posuvnej panoramatickej streche (1770 eur), 
po zotmení vyniká príjemné náladové osvetlenie 
kabíny. Predné sedadlá sú pohodlné s dobrou boč-
nou oporou a driekovou opierkou nastaviteľnou v 
štyroch  smeroch (balík komfortu sedenia 230 eur). 
Ani po dlhotrvajúcej ceste sme z tohto auta ne-
vystupovali „usedení“. Pracovisko vodiča je naozaj 
dokonale ergonomické. 

Vzadu sa pohodlne odvezú dvaja cestujúci s výš-
kou okolo 180 cm. Ku komfortu ich cestovania pri-
spievajú  aj výduchy klimatizácie,  lakťová opierka 
s držiakmi na nápoje, k dispozícii majú aj  12V a 
230 V zásuvky. Úložný priestor kombi má objem 
670 litrov. Sklopením zadných sedadiel, delených 
v pomere  40:20:40 sa objem zväčší až na 1820 
litrov. Pod podlahou vďaka absencii rezervného 
kolesa sa nachádza veľká schránka na prepravu 
menších predmetov. Praktickým prvkom je elek-
tricky zasúvateľné a vysúvateľné ťažné zariadenie 
-  so stabilizáciou prívesu systémom ESP (910 
eur). Skúšané vozidlo malo okrem už spomínaných 
prvkov systém núdzového volania Mercedes-Benz, 
komunikačný modul (LTE) na používanie služieb 
Mercedes me connect  (150 eur), výborný systém 
ozvučenia Burmester s priestorovým zvukom (850 
eur), integráciu smartfónov Apple CarPlay, An-
droid Auto, balík zrkadiel (550 eur), balík ochrany 

proti krádeži (440 eur) balík Keyless-Go (800 eur), 
parkovací balík s 360-stupňovou kamerou (1490 
eur) a ďalšie prvky.

Tichý a úsporný motor prenáša krútiaci mo-
ment na všetky štyri kolesá prostredníctvom au-
tomatickej prevodovky 9G-Tronic. Pri bežných 
prevádzkových podmienkach posádka motor v 
kabíne takmer nepočuje. Autu s hmotnosťou 1,9 
tony poskytuje výbornú akceleráciu, zrýchlenie 
z 0 na 100 km/h zvláda za 8 sekúnd a umožňuje 
mu dosiahnuť maximálnu rýchlosť 231 km/h. Po 
týždni celkom svižných jázd sa priemerná spotreba 
pohybovala okolo 6 l/100 km. Maximum výkonu 
143 kW a najmä 400 Nm krútiaceho momentu do-
stupného od 1600 až do 2800 ot./min. umožňujú aj 
dynamické jazdenie či už na diaľnici alebo okres-
ných cestách. Automatická prevodovka 9G-Tronic 

preraďuje rýchlo a plynulo. Možnosť sekvenčného 
ručného preraďovania nás pri dobrom rozhodovaní 
sa riadiacej jednotky prevodovky nelákali. Ostatne, 
pri deviatich prevodových stupňoch by bol niekedy 
problém rozhodnúť sa, či ťuknúť do páčky na pod-
radenie alebo na zaradenie vyššieho prevodového 
stupňa. 

Ani zvýšená svetlá výška neubrala z výborných 
jazdných vlastností, aké sme poznali pri jazde 
neoplastovaných modelov triedy E. Vďaka pneu-

Šiesta generácia Mercerdesu triedy E je mimo-
riadne vydarená, označenie „len o niečo menšia 
trieda S“, naozaj nie je prehnané. Aj model s karo-
sériou kombi sa jazdnými vlastnosťami, rozsahom 
bezpečnostných prvkov a komfortom jazdy blíži 
tomu, čo poskytuje „vlajková loď značky Mercedes-
-Benz. Vyskúšali sme kombi vo verzii All-Terain  
poháňané dvojlitrovým vznetovým motorom s vý-
konom 143 kW.

Vďaka plastovým lemom blatníkov, prahov dverí, 
upraveným nárazníkom a špecifickým lamelám v 
maske chladiča vyzerá drsnejšie ako bežné kombi 
triedy E. Má aj väčšiu svetlú výšku 136 mm (+29 
mm). Štandardne má  vzduchové pružiace jednotky, 
vďaka ktorým možno pri prekonávaní výraznejších 
prekážok malou rýchlosťou  zväčšiť svetlú výšku o 
20 mm na hodnotu 156 mm. Vodič si však musí 
strážiť rýchlosť vozidla, lebo po prekročení rýchlos-
ti 35 km/h sa svetlá výška automaticky zmenší na 
136 mm. Pri rýchlej jazde nad 125 km/h sa naopak 
svetlá výška zmenší o 15 mm na 121 mm. 

Vozidlu pristal diamantový biely designo bright 
lak (za príplatok 1650 eur), pozdĺžniky strešného 
nosiča, ozdobné lišty z lesklo eloxovaného hliníka 

matickému pruženiu, ktoré stíha reagovať na ne-
rovnosti cesty aj pri väčších rýchlostiach, si vozidlo 
zachováva nielen stabilitu, ale aj prémiový komfort 
jazdy. Pravdaže, zmeny svetlej výšky a ďalšie popí-
sané úpravy oproti bežnému kombi z tohto modelu 
nerobia auto do terénu. Lúka s tvrdým povrchom 
alebo mierne rozbitá poľná cesta, to áno. Ale to 
takmer rovnako dobre zvládne aj bežné kombi s 
pohonom 4MATIC, pretože na pohone 4x4 pre 
model All-Terrain sa nič nemenilo. Užitočnejším 
prvkom výbavy je systém umožňujúci čiastočne 
autonómnu jazdu, čo ocenia vodiči jazdiaci po ko-
munikáciách s intenzívnou premávkou s častými 
dopravnými zápchami a jazdou v kolónach.

Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC All-Terrain 
sa predáva za 58 362 eur. Nami skúšané vozidlo s 
množstvom príplatkovej výbavy stojí 80 982 eur. 

Výrobcom  UVÁDZANÉ  pArAmetre

motor:
4-valcový, 16-ventilový prepĺňaný vznetový, venti-
lový rozvod 2xOHC, vstrekovací systém common 
rail, kompresný pomer 16,2:1, zdvihový objem 
1950 cm3, najväčší výkon 143 kW pri 3800 ot./
min., krútiaci moment 400 Nm pri 1600 až 2800 
ot./min.

prevody:
9-stupňová automatická prevodovka 9G-Tronic, 
pohon kolies prednej a zadnej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na pružiacich 
vzperách a spodných priečnych aj pozdĺžnych ra-
menách,   zadná viacprvková  náprava, vzduchové 
pruženie, kotúčové brzdy, s ventilovanými kotúčmi,  
hrebeňové  riadenie s elektrickým posilňovačom, 
pneumatiky rozmeru 245/45 R-19.

Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu kombi. 
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 
4947/1861/1497 mm, rázvor náprav 2939 mm, 
pohotovostná/celková hmotnosť 1900/2570 kg, 
priemer otáčania 11,84 m, objem batožinového 
priestoru 670/1820 l, objem palivovej nádrže 50 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 231 
km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 8 s., spot-
reba nafty v mest./mimomest. cykle/komb. pre-
vádzke 5,5/5/5,2 l/100 km, co2 137 g/km.

Naozaj „takmer trieda S“
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chom, ktoré pohlcujú slabšie nárazy. Plastové 
ochranné panely na dverách auta ponúkajú 
účinnú ochranu pred poškodením dverí, ku 
ktorému často dochádza na preplnených par-
koviskách. Automobil pôsobí robustným doj-
mom, k čomu prispievajú plastové lemy okolo 
blatníkov. Skúšanému vozidlu pristala farba 
laku - modrá Baltic za príplatok 300 eur a čier-
ne 17-palcové diskové kolesá z ľahkých zliatin 
Cross, za ktoré treba priplatiť 450 eur. 

Interiér vďaka viacfarebnej kombinácii pô-
sobí príjemne. Pri nastupovaní do vozidla 
nemožno prehliadnuť kožené popruhy dverí 
určené na zatváranie, ktoré nahrádzajú kla-
sickú rukoväť. Predné sedadlá s dostatočným 
rozsahom nastavenia majú rozmerné sedacie 
časti, v skúšanom vozidle vyhrievané (dopln-
ková výbava). Kožený volant v dvojtónovom 
farebnom vyhotovení je len výškovo nastaviteľ-
ný, chvíľu trvalo, kým sme si nastavili sedadlo 

tak, aby nám poloha za volantom vyhovovala. 
Na ramenách volantu sú prvky ovládania tem-
pomatu a audiosystému. Klasický prístrojový 
štít nahrádza menšia digitálna obrazovka pred 
vodičom, kde sa zobrazuje rýchlosť, tempomat 
a stav paliva. Vozidlo nemá otáčkomer. Všetky 
funkcie vozidla sa ovládajú cez 7- palcový do-
tykový displej (klimatizácia, média, navigácia, 
ovládanie telefónu, konektivita a asistenčné 
systémy). Práca s ním vyžaduje počas jazdy sú-
stredenie sa, čo nie je ideálne. Navigácia ako 
aj cúvacia kamera sú za príplatok. Bezpečnost-
ný vankúš spolujazdca je umiestnený v strope, 
čím sa zväčšil objem zatvárateľnej schránky v 
prístrojovej doske na 8,5 litra. Slabinou tohto 
riešenia je chýbajúci výduch ventilačnej sústavy 
pred spolujazdcom. 

Pohodlne sa sedí cestujúcim aj na zadných 
sedadlách, majú dostatok miesta pre nohy a 
hlavu. Okná zadných dverí sa dajú len vyklá-
pať. Citroen tak ušetril až 11 kg hmotnosti a 
vo dverách vytvoril veľké odkladacie schránky. 
V kabíne je celkovo dostatok úložných priesto-
rov. Batožinový priestor ponúka v základnom 
usporiadaní objem 358 litrov. Má pravidelný 
tvar, nevýhodou je vysoká nakladacia hrana. Po 
sklopení operadla zadného sedadla vznikne v 
predĺženej podlahe výrazný schod, objem sa 
zväčší na 1170 litrov. V skúšanom vozidle bolo 
aj rezervné koleso. 

Zážihový 1,2-litrový prepĺňaný trojvalec  
PureTech 110  spolupracoval s novou 6-stup-
ňovou automatickou prevodovkou. S automa-
tickou, nie robotizovanou. Je to drahšia, ale 
nesporne technicky dokonalejšia alternatíva. 
Motor zo zdvihového objemu 1,2–litra doká-
že poskytnúť výkon 81 kW a krútiaci moment 

205 Nm - už od 1750 ot./min. Po naštartovaní 
sa dá postrehnúť charakteristický zvuk trojval-
ca, ale po ohriatí už pracuje kultivovane. Je do-
statočne pružný, vďaka čomu po pridaní plynu 
sa riadiaca jednotka automatickej prevodovky 
hneď nesnaží podraďovať. Automatická pre-
vodovka s hydrodynamickým meničom, ktorý 
sa automaticky uzamyká, keď už netreba tlmiť 
silové rázy v pohonnej sústave po preradení, 
je od spoločnosti Aisin. Preraďuje logicky a 
hladko. Zrýchlenie z 0 na 100 km/h vozidlo 
zvláda za 9,7 s a dosiahne najväčšiu rýchlosť 
188 km/h. Pohonná sústava sa nám páčila aj 
s ohľadom na spotrebu benzínu. V meste sme 
mali priemer 6,8 l/100 km, mimo mesta 5,6 
l/100 km. Na diaľnici pri rýchlosti 130 km/h sa 
spotreba ustálila na 6,5 l/100 km. 

Podvozok je pomerne tvrdý, veľké nerovnosti 
sa mu nepáčia, nárazy kolies na ne už prená-
ša do sedadiel. Pri rýchlom prejazde zákrut sa 

vozidlo nakláňa, ale nie je nestabilné. Pomerne 
malý polomer otáčania uľahčuje vodičovi prá-
cu na parkovisku. Vďaka väčšej svetlej výške s 
Cactusom sme mohli bez obáv jazdiť aj po ces-
tách s nespevneným povrchom. 

Citroen C4 Cactus mal výstavnú premiéru 
na ženevskom autosalóne v roku 2014. Zau-
jal najmä netradičným použitím plastových 
panelov na bočných dverách. Pravdepodob-
ne priťahuje najmä mladých zákazníkov, pre 
ktorých je príťažlivá aj široká škála možností 
individualizácie vozidla prostredníctvom fa-
rebných kombinácií jednotlivých častí exte-
riéru aj interiéru. 

Castus je postavený na platforme PSA PF1, 
ktorú majú aj typy C3 a DS3. Vozidlo je 4157 
mm dlhé, 1729 mm široké, 1480 mm vysoké a 
rázvor náprav je dlhý 2595 mm. Neprehliad-
nuteľné originálne plastové dielce „Airbump“ 
sú vyrobené z pružného termoplastického po-
lyuretánu. Obsahujú kapsule naplnené vzdu-

Citroen C4 Cactus PureTech 110 S&S 
EAT6 vo výbave Shine sa predáva za 18 520 
eur. Nami skúšané vozidlo s doplnkovou vý-
bavou stálo 20 620 eur.

Neprehliadnuteľný

Výrobcom  UVÁDZANÉ  pArAmetre

motor:
3-valcový, 12- ventilový zážihový prepĺňaný, venti-
lový rozvod OHC, kompresný pomer 11:1, zdvihový 
objem 1199 cm3, najväčší výkon 81 kW  pri 5500 
ot./min., krútiaci moment 205 Nm pri 1750 ot./
min.

Prevody: 6- stupňová automatická prevodovka, po-
hon kolies prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách 
McPherson a trojuholníkových  ramenách, prieč-
ny skrutný stabilizátor, zadná vlečená náprava so 
skrutne pružnou priečkou,  vinuté pružiny, priečny 
skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy, vpredu  s ven-
tilovanými kotúčmi, hrebeňové  riadenie s elek-
tro-hydraulickým posilňovačom, stopový priemer 
zatáčania 11,2 m, pneumatiky rozmeru  205/50 
r-17.

Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu hatchback. 
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 
4157/1729/1480 mm, rázvor náprav 2595 mm,  
pohotovostná/celková hmotnosť 1205/1590 kg, 
objem batožinového priestoru 358/1170 l, objem 
palivovej nádrže 50 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 188 
km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 9,7 s, spot-
reba benzínu v mest./mimomest. cykle/komb. 
prevádzke 6,5/4,3/5,1 l/100 km, CO2 118  g/km.
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hrňujúcimi aj funkciu smerových svetiel, nová 
maska vytvára výraznú „tvár“ vozidla. 

Zákazníci majú na výber z troch zážihových 
motorov a 1,6-litrový vznetový motor v troch 
výkonových verziách. Vyskúšali sme model 
poháňaný 1,6-litrovým vznetovým motorom s 
výkonom 100 kW spolupracujúcim so 7-stup-
ňovou dvojspojkovou automatickou prevodov-
kou DCT, za ktorú si treba priplatiť 1850 eur. 

Po nastúpení do kabíny nás privítal úhľadný 
interiér, ktorý vyžaruje eleganciu aj pocit veľ-
kého vnútorného priestoru. Predné sedadlá 
sú pohodlné, s výrazným bočným vedením. 
V nami skúšanom vozidle boli aj vyhrievané. 
Nový multifunkčný kožou obšitý trojramenný 
volant s dobrým rozsahom nastavenia v dvoch 
osiach umožňuje pohodlné smerové ovládanie 
vozidla, aj viacerých funkcií ergonomickými 

ovládačmi na jeho ramenách (audiosystém, 
telefón, tempomat a palubný počítač). Prístro-
jová doska má horizontálne línie, 8-palcovú 
multimediálnu dotykovú obrazovku s integro-
vanou navigáciou. Ide o balík Premium Pack 
za 1300 eur, ktorý ďalej zahŕňa služby Apple 
CarPlay/Andorid Auto/ TomTom Live, elek-
tricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou, 
kovové pedále, systém monitorovania mŕtveho 
uhla BSD, informácie o maximálnej povolenej 
rýchlosti, asistenčný systém sledovania doprav-
ných značiek a sieť batožinového priestoru. 
Otočné ovládacie prvky kúrenia a klimatizácie 
sú umiestnené v pohodlnom dosahu na stredo-
vej konzole a dajú sa ovládať „naslepo“.  Toto 
riešenie považujeme za veľmi vhodné.

Miesta na zadných sedadlách je dosť vo všet-
kých smeroch aj pre osoby s výškou okolo 185 

cm. Ak nie je obsadené stredné miesto zadné-
ho sedadla lavicového typu, z jeho operadla 
možno vyklopiť multifunkčnú lakťovú opierku. 
Batožinový priestor medzigeneračne narástol 
o17 litrov na 395 litrov.  Po sklopení zadných 
sedadiel, delených v pomere 60/40, vznikne 
vodorovná plocha nadväzujúca na rovinu dna 
batožinového priestoru. Objem pre náklad sa 
zväčší na 1301 litrov. Pod dvojitým dnom sa 
nachádza dojazdové rezervné koleso.  

Skúšaný model poháňal osvedčený motor 1.6 
CRDi v  jeho najvýkonnejšej  verzii 100  kW 
(v ponuke pre i30 sú ešte jeho výkonové verzie 
70  a 81  kW). Krútiaci  moment  s  vrcholom 
300 Nm pri 1750 až 2500 otáčkach za minútu 
je predpokladom dobrého zrýchľovania vozidla 
už od malých otáčok motora. Pravdaže, zrých-
ľovanie sa stáva zreteľnejším po prekročení 
1700 ot./min. Výkonnostný potenciál motora 
nijako „neškrtí“ prevodovka 7DCT, dôkazom 
môže byť aj schopnosť vozidlo zrýchľovať z 
0 na 100 km/h za 10,6 sekundy a  najväčšia 
rýchlosť 200 km/h. Pri pokojnom štýle jazdy 
je motor tichý a úsporný. Automatická prevo-
dovka reaguje na zmeny zaťaženia pohonnej 
sústavy rýchlo, logicky. Jednotlivé stupne dob-
re na seba nadväzujú. Jazdné režimy Normal 
a Sport možno meniť prepínačom pri voliacej 
páke prevodovky. V športovom režime zostá-
vajú nižšie prevodové stupne dlhšie zaradené a 
motor sa dá vytočiť do väčších otáčok. Okrem 
toho sa zmení aj charakteristika pedála akce-
lerátora a posilňovača riadenia pre zlepšenie 
jazdnej dynamiky. 

Spotrebu, ktorú sľubuje výrobca, sa nám ne-
podarilo dosiahnuť. Na diaľnici pri rýchlosti 

130 km/h motor točí na siedmom prevodo-
vom stupni okolo 2250 ot./min. a dosahovali 
sme spotrebu  6,7 l/100 km. Pri pokojnej jazde 
mimo mesta spotreba príjemne klesla, jazdili 
sme s priemerom 5 l/100 km. V meste, pri cel-
kovo svižnej jazde, sme mali priemernú spotre-
bu 6 l/100 km. 

Prepracovaný podvozok novej generácie i30 
je síce tvrdší, dostatočne účinne však tlmí ne-
rovnosti aj na 17-palcových kolesách  s pne-
umatikami rozmeru 225/45. V zákrutách sa 
vozidlo nakláňa minimálne a dobre drží zvo-
lenú stopu. Riadenie je presnejšie, kladie väčší 
odpor smerovému natáčaniu kolies. Spokojní 
sme boli aj s asistenčnými systémami. Adaptív-
ny tempomat či systém udržiavania v pruhoch 
fungujú bezchybne. 

Hyundai  i30 1.6  CRDi  s výkonom  100 kW 
s úrovňou výbavy Style sa predáva za 22 290 
eur. Za metalický lak sa pripláca 500 eur.

Hyundai i30 vo svojich predchádzajúcich 
dvoch generáciách zaznamenal veľ ký obchod-
ný úspech. Tretiu generáciu opäť vyrába v zá-
vode Hyundai Motor Manufacturing Czech 
v Nošoviciach, do predaja u nás sa dostala za-
čiatkom tohto roka. Prelisy a oblúky, charak-
teristické pre tvarovanie karosérie predchá-
dzajúcej generácie, sa z karosérie súčasnej i30 
vytratili. Na prednej časti je nová kaskádovitá 
maska chladiča, ktorá bude základom identity 
automobilov značky v budúcnosti.

V kombinácii s reflektormi obsahujúcimi tri 
projekčné osvetľovacie systémy z LED (pre tl-
mené a diaľkové svetlá) a vertikálne situovaný-
mi dennými svetlami z LED v nárazníku, za-

Veľmi solídne auto

Výrobcom  UVÁDZANÉ  pArAmetre

motor:
4-valcový, 16-ventilový vznetový prepĺňaný, ventilový 
rozvod 2xOHC, kompresný pomer 16.:1, zdvihový ob-
jem 1582 cm3, najväčší výkon 100 kW pri 4000 ot./
min., krútiaci moment 300 Nm pri 1750 až 2500 
ot./min.

Prevody: 7-stupňová dvojspojková prevodovka DCT,  
pohon kolies prednej nápravy.

podvozok: 
predné kolesá zavesené na  vzperách McPherson 
a spodných trojuholníkových ramenách, priečny 
skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava, vi-
nuté pružiny, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými 
kotúčmi, hrebeňové riadenie s elektrickým posilňo-
vačom, pneumatiky rozmeru 225/45 R-17. 

Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu hatchback.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 
4340/1795/1455 mm, rázvor náprav 2650 mm, 
rozchod kolies vpredu/vzadu 1559/1567 mm, po-
hotovostná/celková hmotnosť 1429/1900 kg, po-
lomer otáčania 5,3 m, svetlá výška 140 mm, objem 
batožinového priestoru 395/1301 l, objem palivo-
vej nádrže 50 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 200 
km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 10,6 s, spotre-
ba nafty v mest./mimomest. cykle/komb. prevádz-
ke 4,4/3,9/4,1 l/100 km, co2 109 g/km. 
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Kompaktný zvonka, veľmi priestranný a flexibil-
ný vnútri, s efektným dvojfarebným  lakovaním a 
sebavedomým vzhľadom SUV – to je nový Opel 
Crossland X. Vyvinuli ho technici Opel spolu s 
konštruktérmi automobilky Peugeot. Tento mest-
ský crossover je druhým členom  rodiny automo-
bilov Opel X. Prináša prvky vybavenia orientované 
na rodinu do segmentu B (malé autá) a pripája sa 
k športovo ladenému bestselleru Mokka X. Opel 
Crossland X mal premiéru v Berlíne 1. februára 
tohto roku. 

Dĺžkou 4212 mm už zasahuje do nižšej strednej 
triedy,  tam má Opel Mokku, asi preto Crossland 
radí medzi malé autá. Opel Crossland X je „cros-
sover“,  je vyšší ako hatchbacky, má pre SUV typic-
ké plastové obklady a striebristé ozdobné prvky na 
prednej časti a v celej spodnej časti vozidla. Dodá-
vajú mu športovú eleganciu. Zadná časť karosérie 
sa hlási k štýlu  SUV dobre viditeľným nájazdovým 

štítom v zadnom nárazníku. Zákazníci si môžu ob-
jednať odlišnú farbu strechy – čiernu, bielu a sivú. V 
rámci motorov je v ponuke zážihový motor so zdvi-
hovým  objemom 1,2 litra prepĺňaný  turbodúchad-
lom, alebo aj bez prepĺňania, možnosťou je aj vzne-
tový štvorvalec 1.6 CDTI. Vyskúšali sme model, 
ktorý poháňal práve vznetový štvorvalec 1.6 CDTI 
s  výkonom 88 kW, spolupracoval so 6-stupňovou 
ručne ovládanou prevodovkou. Crossland X sa vyrá-
ba len s pohonom kolies prednej nápravy, o pohone 
4x4 sa zatiaľ pre tento typ ani neuvažuje. Skúšané 
vozidlo malo najvyššiu úroveň  výbavy Innovation.

Moderný dizajn je aj v interiéri, ktorý pripomína 
interiér Astry. Je až prekvapivo priestranný, čomu 
napomína  šírka vozidla 1765 mm a najmä výška 
1590 mm. Na predné aj zadné sedadlá  sa dobre 
nastupuje, vodič a spolujazdec vpredu majú ergo-
nomické sedadlá s certifikátom AGR („zdravý chr-
bát“), ktoré spríjemňujú dlhé jazdy (Opel je jedinou 

oPEl buduje skupinu vozidiel  „X“ 

automobilkou, ktorá ponúka tieto sedadlá aj v au-
tách segmentu B). V skúšanom vozidle boli sedadlá 
vyhrievané, podobne ako aj veniec volantu – vďaka 
balíku výbavy Zimná sada, za ktorú treba pripla-
tiť 380 eur. Posádka sedí vo zvýšenej polohe a má 
výborný výhľad, aký majú posádky v SUV. Zákaz-
níci, ktorí chcú mať lepší výhľad všetkými smermi, 
si môžu objednať panoramatické strešné sklo (900 
eur). Dobrý prehľad o dianí v okolí vozidla zabezpe-
čuje nielen zvýšená pozícia za volantom, ale aj cúva-
cia kamera so zorným poľom 180 stupňov a kamera 
OpelEye (Parkovacia sada Plus - doplnková výbava). 
Prístrojový panel a stredová konzola sú horizontálne 
štruktúrované, natočené k vodičovi. Dobre pôsobia 
chrómované obruby okolo združeného prístroja a 
mriežok ventilácie. Dotykový monitor s uhloprieč-
kou 7 palcov (k dispozícii je aj 8-palcový) je plynulo 
integrovaný do stredovej konzoly. Veľa funkcii sa dá 

ovládať cez dotykový monitor, čím sa zmenšil počet 
malých tlačidiel na minimum. Je vybavený najmo-
dernejšími systémami infotainmentu Radio R 4.0 
IntelliLink a Navi 5.0 IntelliLink podporujúcich 
AppleCarPlay a Android Auto (doplnková výbava). 
Kompatibilné smartfóny sa dajú nabíjať bezkon-
taktne v induktívnej priehradke (doplnková výba-
va). Medzi prístrojovou doskou a čelným sklom sa 
nachádza head-up displej, ktorý zobrazuje dôležité 
informácie, ako napríklad rýchlosť, dopravné značky, 
nastavenie tempomatu. V kabíne je dostatok odkla-
dacích priestorov.

Vzadu sa pohodlne odvezú dve osoby s výškou do 
185 cm, vyšší budú mať problémy s priestorom nad 
hlavou. Objem batožinového priestoru v základnom 
usporiadaní má objem 410 litrov, čím sa zaraďuje 
na špičku triedy. Zadné sedadlá môžu byť posuvné 
(doplnková výbava) v pozdĺžnom smere v rozsahu 
150 mm, možno tak zväčšiť priestor na nohy, ale-
bo zväčšiť objem batožinového priestoru až na 520 
litrov (túto možnosť sme v  skúšanom vozidle ne-
mali). Úplným sklopením zadného sedadla, priečne 
deleného v pomere 60/40 sa dá batožinový priestor 
zväčšiť na 1255 litrov. Vozidlo malo dojazdové re-
zervné koleso (60 eur).

Bezpečnosť a pohodlie pri každej jazde zlepšuje 
množstvo moderných technológií a asistenčných 
systémov (doplnková výbava) napríklad Full-LED 
reflektory, systém kontroly jazdy v jazdnom pruhu, 
upozornenie na auto v mŕtvom uhle, výstraha na 
prekážku vpredu so samočinným brzdením, tempo-
mat s obmedzovačom rýchlosti a iné. 

Vznetový motor 1.6 CDTI v skúšanom modeli s  
výkonom 88 kW pochádza z automobilky Peugeot, 
resp. skupiny PSA. Ide o dobre známy štvorvalec 
1.6 BleuHDI. Ponechal si všetky svoje prednosti 
ako kultivovaný a tichý chod, dobrú dynamiku a ro-
zumnú spotrebu. Dokáže vyvinúť krútiaci moment 
300 Nm už od 1750 ot./min. Crossland X s ním 
dosahuje najväčšiu rýchlosť 187 km/h a zrýchľuje z 
0 na 100 km/h za 9,9 sekundy. Vozidlu poskytuje 
dostatočnú dynamiku, teda schopnosť zrýchľovať aj  
pri otáčkach pod hranicou maximálneho krútiaceho 
momentu. Prispieva k tomu aj jeho spolupráca  so 
6-stupňovou ručne ovládanou prevodovkou s dobre 
rozloženými stupňami. Presnosť kulisy vodiacej pre-
raďovaciu páku pri zaraďovaní jednotlivých stupňov 
nie je ukážková. Spotrebu udávanú výrobcom sme 
nedosiahli, ale priemer 5,4 l/100 km pri svižnej jaz-
de pokladáme za dobrú hodnotu. Pri pokojnej jazde 
a ustálenej rýchlosti 90 km/h so zaradeným šiestym 
prevodovým stupňom motor „točí“ 1500 ot./min.,  
podľa palubného počítača mal spotrebu len 3,5 lit-

ra na 100 km. Na diaľnici pri rýchlosti 130 km/h 
boli otáčky motora 2250 za minútu a spotreba nafty 
5,5 l/100 km. Vďaka pomerne mäkkému nalade-
niu podvozka sa Crossland v zákrutách výraznejšie 
nakláňa, ESP nastupuje v krízových momentoch s 
predstihom, takže stabilita vozidla zostáva zachova-
ná. Podvozok efektívne zvláda aj väčšinu nerovností 
našich ciest. S vozidlom je možno bezpečne vyjsť aj 
na poľnú cestu, ak nie je príliš mokrá a nemá hlboko 
vyjazdené koľaje. 

Opel Crossland X 1.6 CDTI  s výkonom 88 kW, 
so šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou a  
úrovňou výbavy Innovation sa predáva za 20 290 eur.

Výrobcom  UVÁDZANÉ  pArAmetre

motor:
4-valcový, 16-ventilový prepĺňaný vznetový, vstre-
kovací systém common rail, ventilový rozvod 
2xOHC, kompresný pomer 16:1, zdvihový objem 
1560 cm3, najväčší výkon 88 kW pri 3500 ot.min, 
krútiaci moment 300 Nm pri 1750 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka,  
pohon kolies prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na  vzperách 
McPherson a spodných trojuholníkových  rame-
nách, priečny skrutný stabilizátor, zadná vlečená 
náprava,  vinuté pružiny, priečny skutný stabili-
zátor, kotúčové brzdy, vpredu s  ventilovanými ko-
túčmi, hrebeňové riadenie s elektromechanickým  
posilňovačom, svetlá výška 124 mm, pneumatiky 
rozmeru 215/50 R-17.

Karoséria: 5- dverová, 5-miestna typu   hatchback. 

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 
4212/1765/1590 mm, rázvor náprav 2604 mm, 
rozchod kolies vpredu/vzadu 1513/1491 mm, 
pohotovostná/celková hmotnosť 1308/1840 kg, 
objem batožinového priestoru 410/520/1255 l, 
objem palivovej nádrže 45 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 187 
km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 9,9 s, spotre-
ba nafty v mest./mimomest.cykle/kombinovanej 
prevádzke 4,6/3,6/4 1 l/100 km, CO2 103 g/km.
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Nissan Micra piatej generácie sa zameriava 
na Európu, svetovo najväčší trh pre malé hatch-
backy. Jej druhá generácia sa v roku 1993 stala 
Autom roka na našom kontinente a Nissan z 
nej predal 1,35 milióna vozidiel. Nasledujúce 
generácie už začali strácať na konkurenciu a zo 
štvrtej generácie, ktorej predaj skončil nie tak 
dávno, už predali len 404 tisíc vozidiel. Preto 
pri tvorbe piatej generácie konštruktéri a dizaj-
néri prestrihli evolučnú niť vývoja nasledujúcej 
generácie a novinka je celkom iným autom. 
Vyskúšali sme model poháňaný 0,9-litrovým 
prepĺňaným motorom s kvalitnou úrovňou vý-
bavy N-Connecta.

Z domáceho maznáčika, malého autíčka 
so zaoblenou karosériou, je teraz malá šelma. 
Piata generácia je nižšia o 55 mm (1455 mm), 
ale ostatné rozmery narástli. Je o 78 mm širšia  
(1743 mm), o 174 mm dlhšia (3999 mm) a má 
o 75 mm dlhší rázvor náprav (2525 mm).

V plnej miere stelesňuje najnovší dizajno-
vý jazyk Nissanu s  a emotívnym tvarovaním 
karosérie. Nie je to žiadna bublinka. V časoch 
druhej generácie Micry patrili podvozky auto-
mobilov Nissan medzi najlepšie. Konštruktéri 
novej Micry jej podvozok a pohonnú sústavu 
tvorili s ambíciou, aby opäť patrili medzi naj-
lepšie v triede malých áut. 

Motory v ponuke pre Micru pochádzajú 
od Renaultu. Zážihový trojvalec v skúšanom 
modeli má najväčší výkon 66 kW pri funkcii 
„overboost“ až 70 kW, vtedy aj krútiaci mo-
ment narastie zo štandardného maxima 140 Nm 
na  150 Nm. Pri malých otáčkach dokáže pravi-
delne pracovať, ale na reálne zrýchlenie z nich 
treba bez podradenia dlho čakať. Ožíva po 
prekročení otáčok 2000 za minútu a zrýchľo-
vanie z pásma otáčok 2500 až 3500 za minútu 
je najpôsobivejšie.  Päťstupňová ručne ovládaná 
prevodovka má vhodné sprevodovanie aj drá-

hy preraďovacej páky sú presne vymedzené. 
Táto pohonná sústava zabezpečuje Micre vy-
hovujúce dynamické vlastnosti, zrýchľovať z 0 
na 100 km/h dokáže za 12,1 s, subjektívne sa 
nám zdala byť ešte živšia.  V Micre sme jazdili 
nielen po uliciach hlavného mesta, užila si aj 
výdatnú porciu jazdy po diaľnici, takže výsled-
nú spotrebu  benzínu 6,7 l/100 km nemôžeme 
považovať za neprimerane veľkú.

Do podrobného popisu vzhľadu novej Micry 
sa nebudeme púšťať, z uverejnených fotografií 
si každý spraví svoj názor. Čo z nich nemožno 
zistiť, je napríklad kvalita odhlučnenia kabíny. 
V porovnaní s predchádzajúcou generáciou je 
terajšia kabína Micry príkladne tichá. Zásluhu 
na tom má iste aj vhodné obtekanie karosérie 

Výrobcom  UVÁDZANÉ  pArAmetre

motor:
3-valcový, 12-ventilový prepĺňaný zážihový, ventilo-
vý rozvod 2xOHC, kompresný pomer 9,5:1, zdvihový 
objem 898 cm3, najväčší výkon 66 kW pri 5500 
ot./min., krútiaci moment  140 Nm pri 2250 ot./
min.  

prevody:
5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon ko-
lies prednej nápravy.

podvozok:
predné kolesá zavesené na  vzperách McPherson 
a spodných trojuholníkových ramenách,  priečny 
skrutný stabilizátor,  zadná vlečená náprava, vinu-
té pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové 
brzdy vpredu, bubnové vzadu, hrebeňové  riadenie 
s elektrickým posilňovačom, pneumatiky rozmeru 
205/45 r-17.

Karoséria: 5- dverová, 5-miestna typu hatchback.  
Rozmery, hmotnosti, objemy: 3999/1743/1455 
mm, rázvor náprav 2525 mm, rozchod kolies vpre-
du/vzadu 1510/1520 mm, pohotovostná/celková 
hmotnosť: 1082/1200 kg, svetlá výška 145 mm, 
stopový priemer otáčania 10 m, objem batožinové-
ho priestoru 300/1004 l, objem palivovej nádrže 
41 l.

Prevádzkové vlastnosti:
najväčšia rýchlosť 175 km/h, zrýchlenie z 0 na 
100 km/h za 12,1 s,  spotreba benzínu v mest./
mimomest. cykle/komb. prevádzke 5,8/3,9/4,6 
l/100 km, co2 104 g/km.

vzduchom. Dokumentuje to aj súčiniteľ odpo-
ru vzduchu 0,29, čo je špičková hodnota pre 
malý hatchback. Ak sa auto pri jazde vnára do 
masy vzduchu s menším odporom, negeneru-
je na povrchu karosérie ani veľa vírov, ktoré sú 
zdrojom aerodynamického hluku. 

Podvozok je tiež vydarený, väčšinu nerovností 
povrchu ciest dokáže vyžehliť s gráciou. Pomá-
ha jej v tom aj elektronika, zásahmi bŕzd zad-
ných kolies zmierňuje húpavé pohyby karosérie 
po prejazde priečnych nerovností. Elektronika 
dáva pokyn na pribrzďovanie vnútorného 
predného kolesa pri rýchlej jazde v oblúku, 
čím do istej miery plní funkciu samozáverného 
diferenciálu. „Hardver“ podvozku je klasikou v 
triede malých áut: vpredu McPherson, vzadu 
vlečená náprava so skrutne pružnou priečkou.  
Micra je prvým vozidlom v ponuke Nissanu 
pre segment B, ktoré ponúka rozsiahly súbor 
bezpečnostných prvkov, napríklad panorama-
tický kamerový parkovací systém, systém upo-
zornenia na opustenie jazdného pruhu, systém 
inteligentného núdzového brzdenia s rozpo-
znávaním chodcov, systém rozpoznávania do-
pravných značiek a systém sledovania mŕtveho 
uhla.

Efektná oranžová farba laku karosérie žiarila 
aj na viacerých miestach v interiéri.  Prístrojo-
vá doska v tvare krídla klzáka vnáša do kabíny 
dojem ľahkosti a priestoru.  K silným stránkam 
Micry patrí veľký rozsah prestavovania volantu 
aj sedadla vodiča, takže vodič každej postavy 
môže za volantom zaujať optimálnu polohu 
pre bezpečné vedenie auta. Predné sedadlá sú 
pohodlné, dobre tvarované, v skúšanom vozidle 
aj vyhrievané (210 eur). Na zadných sedadlách 
sa pohodlne odvezú dvaja cestujúci priemer-
nej výšky. Vozidlo nemá elektrické ovládanie 
okien vzadu. Objem batožinového priestoru je 
pri nesklopených operadlách zadných sedadiel  

300 litrov, po ich sklopení 1004 litre.
 V strede prístrojovej dosky je 7-palcový fa-

rebný displej umožňujúci  prístup k audiosys-
tému, satelitnej navigácii, mobilnému telefónu, 
stiahnutým aplikáciám a hlasovému ovládaniu 
Siri prostredníctvom systému Apple CarPlay 
(doplnková výbava). Oceňujeme, že tvorcovia 
interiéru ponechali klasické tlačidlové ovláda-
nie ventilácie. Novinkou je audiosystém Bose 
Personal upravený špeciálne pre Micru, ktorý 

Veľká ZMENA k lepšiemu 

má dva zo šiestich reproduktorov nainštalova-
né v opierke hlavy sedadla vodiča. 

Nissan Micra IG-T 90 s výkonom 66 kW s 
úrovňou  výbavy N-Connecta  sa predáva za 
12 990 eur.



II   október 2017   II                3332

www.mot.sk

Toyota Prius 1,8 Hybrid Plug-in e-CVT   II   VyskúŠali sMe   II
autor: Tatiana ťažkÁ

II   VyskúŠali sMe   II    Toyota Prius 1,8 Hybrid Plug-in e-CVT

Prius PHV je  4645 mm dlhý, 1760 mm široký a  
1470 mm vysoký. Je teda o 165 mm dlhší, 15 mm širší 
a o 20 mm nižší ako jeho predchodca. Predná časť má 
výrazné nové spracovanie dizajnových motívov Un-
der Priority a Keen Look spoločnosti Toyota a už na 
prvý pohľad sa odlišuje od bežného Priusu. Prispieva 
k tomu najmä trojrozmerná úprava akrylovej mriežky 
chladiča a tenké ultrakompaktné 4-LED reflektory s 
novou adaptívnou technológiou. Nové sú výrazne ae-
rodynamicky tvarované bočné časti nárazníka. Pri po-
hľade zboku rozpoznať Prius Plug-in Hybrid nielen 
podľa dlhšieho zadného previsu a zadného spojlera, 
ale aj dvojfarebných 15-palcových zliatinových dis-
kových kolies, ktoré prispievajú k malej spotrebe, ku 
komfortu jazdy a zlepšujú chladenie bŕzd. V zadnej 
časti sa aerodynamický tvar zadného skla prenáša aj 
na krivku zadného spojlera. Do vonkajších okrajov 
spojlera sú zakomponované zadné združené LED 

svetlá. Zadné veko batožinového priestoru je teraz z 
plastu vystuženého uhlíkovými vláknami, čo výrazne 
zmenšuje jeho hmotnosť. Novinkou je systém ohrie-
vania článkov akumulátora a systém pohonu s dvoma 
elektromotormi. Celosvetovou novinkou je solárna 
strecha, za ktorú treba priplatiť 2800 eur. Solárna 
strecha podľa výrobcu vraj dokáže počas parkovania 
na slnku vyrobiť elektrinu až na 5 km dojazdu, čo 
ročne predstavuje asi 1000 km čisto elektrickej jazdy.  

Hlavnou hybnou silou hybridného pohonu je 1.8 
–litrový štvorvalcový zážihový motor VVGT-i, ktorý 
pracuje v Atkinsonovom cykle. Schopný je vyvinúť 
výkon 98  kW a krútiaci moment 142 Nm pri 3600 
ot./min. Pri spolupráci oboch motorov hybridný 
Prius zrýchľuje z 0 na 100 km/h za 11,1 sekundy a 
dosiahne maximálnu rýchlosť 162 km/h. Lítiovo-
-iónový akumulátor má hlavnú zásluhu na viac ako 
dvojnásobnom jazdnom dosahu vozidla. Teraz doká-

že v elektrickom režime prejsť viac ako 50 km a jeho 
maximálna rýchlosť “ na elektriku“ narástla z 85 na 
135 km/h. Rovnako sa zdvojnásobila aj kapacita aku-
mulátora na 8,8 kWh. Objem akumulátora sa pritom 
zväčšil len o 66 percent -  z 87 na 145 litrov, pričom 
s hmotnosťou 120 kg je len o 50 percent ťažší ako 
predchodca.

Vodič má k dispozícii štyri režimy pohonu. Na vý-
ber je hybridný pohon (HV), elektrický režim (EV), 
elektrický režim pre jazdu v meste (CV City) a nový 
režim nabíjania akumulátora. Vyskúšali sme dojazd 
na elektrinu v kombinovanom režime v meste a jeho 
blízkom okolí, dokázali sme prejsť 54 kilometrov. V 
meste sme využívali elektrický mód, ktorý ponúka na 
jazdu v meste špeciálny režim EV City. Pri ňom sa 
obmedzí maximálny výkon vozidla a spaľovací motor 
sa spustí len pri úplnom zošliapnutí plynového pedála 
na zväčšenie výkonu pri potrebe prudšieho zrýchlenia 

alebo prekonanie stúpania. Na diaľnici, ktorú sme vy-
užívali minimálne, sme jazdili do 120 km/h a využí-
vali sme hybridný režim. Počas skúšania vozidla sme 
najazdili 280 km, z toho 180 km sme „urobili na čistú 
elektriku“, a podľa palubného počítača sme zvyšných 
100 km prešli s priemernou spotrebou benzínu  1,3 
l/100 km (v meste a jeho okolí). Posledné dni sme 
jazdili už bez dobíjania batérií zo siete, so spotrebou 
tesne pod 3 l/100 km. 

Vďaka zväčšeniu maximálneho nabíjacieho výkonu 
z 2 na 3,3 kW sa trakčný akumulátor dokáže nabiť až 
o 65 percent rýchlejšie. A to už za 2 hodiny pri pou-
žití konektora Mennekes typu 2,  alebo za 3 hodiny a 
10 minút z  bežnej domácej zásuvky. Vozidlo má inte-
ligentný systém automatickej klimatizácie S-FLOW, 
ktorý spotrebuje menej energie. Dokáže zaznamenať, 
či sú obsadené  predné a zadné sedadlá, čim sa mi-
nimalizuje prúdenie vzduchu okolo neobsadených 
miest. Tento systém ako prvý na svete využíva tepelné 
čerpadlo so vstrekovaním plynu. 

Platforma TNGA pomohla definovať interiér 
v duchu idey „pokoj v duši“. Interiér je funkčný a 
vďaka dvojfarebnému bielo-čiernemu vyhotoveniu 

prístrojovej dosky príjemne zvláštny. Na predné se-
dadlá sa pohodlne usadia aj vyššie osoby, sedadlá sa 
dajú nastavovať v dostatočnom rozsahu, poskytujú 
aj účinnú bočnú oporu, sú vyhrievané. Nový Prius 
Plug-in Hybrid používa rovnaký dizajn prístrojovej 
dosky ako najnovší Prius. Má 8-palcovú obrazovku 
informačno-zábavného systému s vynovenou grafi-
kou. Informačné  prístroje pred vodičom s duálnym 
4,2-palcovým TFT displejom majú grafiku vytvore-
nú špeciálne pre vozidlá PHV. Čelné sklo slúži ako 
head-up displej, kde sa premietajú potrebné údaje o 
jazde alebo navigácii. 

 Prius Hybrid Plug-in odvezie v pohode 4 osoby 
s výškou okolo 180 cm. Vzadu sú dve samostatné 
sedadlá oddelené stredovou konzolou. Podlaha ba-
tožinového priestoru sa posunula o 160 mm vyššie. 
Nachádza sa pod ňou väčší akumulátor plug-in hyb-
ridného pohonu. Maximálny objem batožinového 
priestoru je teraz 360 litrov. Zadné sedadlá sú de-
lené v pomere 60/40, po ich sklopení sa batožinový 
priestor zväčší (po strechu) na 1204 litrov. Nový Prius 
Plug-in Hybrid priniesol pokrok aj v oblasti aktívnej 
a preventívnej bezpečnosti v podobe balíka integ-
rovaných bezpečnostných systémov Toyota Safety 
Sense, ktorý je teraz obohatený o dve nové funkcie 

Automobilka Toyota je najväčším výrobcom auto-
mobilov s hybridným pohonom na svete. Priekopníc-
ky typ Prius vyrába aj v podobe „plug-in-hybridu“. 
Do batérií netlačí elektrickú energiu len elektromo-
tor/generátor zabudovaný v aute počas spomaľovania 
ako pri bežnom hybridnom pohone, ale sa dopĺňa aj 
z vonkajšej rozvodnej siete prostredníctvom kábla. 
Toyota nedávno uviedla na trh už druhú generáciu 
modelu Prius Plug-in Hybrid (PHV). 

Dizajn nového Priusu Plug-in Hybrid vychádza z 
profilu Priusa, pričom používa aj rovnakú modulár-
nu platformu TNGA ako najnovší Prius. Vozidlo má 
vďaka nej nižšie ťažisko a tým aj lepšiu stabilitu. Tvar 
karosérie je podriadený aj funkčnosti, má súčiniteľ 
odporu vzduchu s príkladne malou hodnotou 0,25. 

– protikolízny bezpečnostný systém s funkciou roz-
poznávania chodcov a adaptívny tempomat pre plný 
rozsah rýchlostí, ktorý dokáže v prípade potreby spo-
maliť vozidlo do zastavenia. 

Podvozok aj na pneumatikách rozmeru 215/55 
R-17 výborne tlmí nerovnosti na ceste, z formy ho 
rozhodia len veľké nerovnosti. Vozidlo má pocitovo 
dostatočnú dynamiku a objektívne veľmi dobré jazd-
né vlastnosti. Spokojní sme boli aj s potlačením aero-
dynamického hluku pri veľkých rýchlostiach. 

Toyota Prius 1,8 Plug-in Hybrid e-CVT vo výba-
ve Executive sa predáva za 35 390 eur. Pripláca sa 
600 eur za metalický lak karosérie. 

Výrobcom  UVÁDZANÉ  pArAmetre

motor:
a/ 4-valcový radový, 16-ventilový zážihový s VVT-i, 
ventilový  rozvod 2xOHC, kompresný pomer 13,04:1, 
zdvihový objem 1798 cm3, najväčší výkon 72 kW  pri 
5200 ot./min., krútiaci moment 142 Nm  pri 3600 
ot./min., 
b/ elektrický motor : maximálny výkon  53 kW, 
celkový výkon hybridného systému 90 kW pri 5200 
ot./min.,  kapacita akumulátora 8,8 kWh, max. 
nabíjací výkon 3,3 kW, maximálny dojazd na elek-
trinu 50 km, maximálna rýchlosť s pohonom elek-
trickým motorom 135 km/h,
parametre celej pohonnej sústavy: maximálny vý-
kon 122 kW pri 5200 ot./min., maximálny krútiaci 
moment 228 Nm. 

Prevody: e-CVT elektronicky riadená prevodovka s 
plynule meniteľným prevodom,  pohon kolies pred-
nej  nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na  vzperách 
McPherson a spodných trojuholníkových rame-
nách, zadné kolesá zavesené na dvojiciach troju-
holníkových ramien a pružiacej vzpere, priečny 
skrutný stabilizátor,  kotúčové brzdy s ventilovými 
kotúčmi, hrebeňové riadenie s elektrickým posil-
ňovačom, polomer otáčania 5,1 m, pneumatiky 
rozmeru 195/65 R-15.

Karoséria: 4 -dverová, 4-miestna typu sedan.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 
4645/1760/1470 mm, rázvor náprav 2700 mm,  
rozchod kolies vpredu/vzadu 1530/1540 mm, 
pohotovostná/celková hmotnosť 1615/1855 kg, 
svetlá výška 123 mm, objem batožinového priesto-
ru 360/1204 l, objem palivovej nádrže 43 l.

Prevádzkové vlastnosti:
najväčšia rýchlosť 162 km/h, zrýchlenie z 0 na 
100 km/h za 11,1 s, spotreba benzínu 1,0 l/100 
km, co2 22 g/km.

Plug-in Hybrid v Priuse
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Po sedane siedmej generácie BMW radu 5 automo-
bilka ponúka z tohto radu už aj model s karosériou  
kombi. BMW 5 Touring sa najmä na európskom trhu 
preslávil dynamickými jazdnými vlastnosťami, este-
tickou príťažlivosťou a inteligentnou funkčnosťou. 
Nová generácia modelu posúva tieto atribúty na ešte 
vyššiu úroveň. Exteriér vyjadruje spojenie športových 
a všestranných schopností,  interiér je priestrannejší,  
ponúka viac miesta pre cestujúcich aj pre batožinu. 

Nový Touring je oproti predchádzajúcej generácie 
o 36 mm dlhší (4942 mm) širší o 8 mm (1868 mm) 
a do výšky narástol o 10 mm (1498 mm). Rázvor ná-
prav , ktorý je zhodný so sedanom, je o 8 mm väčší 
(2975 mm). Dizajn ostáva verný súčasnému mní-
chovskému rukopisu. Adaptívne reflektory Selective 
Beam s dosahom až 500 metrov si možno zadovážiť 
za príplatok. K štandardu patria Full-LED svetlá. Zá-
sadnú zmenu vidieť v zadnej časti. Predĺžená strecha 

ma klesajúci profil a je zakončená veľkým výklop-
ným vekom. V nárazníku sa nachádzajú vždy dve 
koncovky výfukov, podľa motorizácie kruhové alebo 
lichobežníkové. Zákazníci majú na výber dizajnové 
línie  Sport Line alebo Luxory Line. V ponuke je aj 
balíček M Sport. Od začiatku predaja nového BMW 
radu 5 Touring , od v júna tohto roka, sú na výber 
štyri motory TwinPowerTurbo novej generácie a to 
dva zážihové a dva vznetové. Základom sú dvojlitro-
vé štvorvalce 530i (185 kW) a 520d (140 kW). Nad 
nimi sa nachádzajú trojlitrové 6-valce 540i (250 kW) 
a 530d (195 kW). Okrem najslabšieho vznetového 
motora sú všetky kombinované s 8-stupňovou auto-
matickou prevodovkou Steptronic a možným inteli-
gentným systémom pohonu všetkých kolies BMW 
xDrive. Za príplatok auto môže mať  elektricky vý-
suvné ťažné zariadenie, s ktorým zvláda nový Touring 
brzdený príves s hmotnosťou do 2000 kg.

Pohodlný a bezpečný cestný koRáB

Vyskúšali sme BMW 530 d xDrive Touring Sport 
Line.

Interiér je luxusný, vynikala biela prešívaná koža na 
sedadlách, drevené obklady. Vodič, spolujazdec vedľa 
neho  aj cestujúci na zadných sedadlách majú dosta-
tok miesta vo všetkých smeroch. Predné sedadlá sa 
dajú bez problémov nastaviť do ideálnej polohy pre 
vodiča aj spolujazdca, poskytujú dostatok podpory aj 
stehnám, vďaka čomu sa v tomto vozidle dá hodiny 
cestovať bez známok únavy. V nami skúšanom vo-
zidle boli predné sedadlá vyhrievané a ventilované, s 
masážnou funkciou. Vyhrievaný bol aj kožený volant, 
nastaviteľný v značnom rozsahu v oboch osiach. V 
dosahu rúk vodiča aj spolujazdca je na podlahovom 
tuneli umiestnený ovládač systému iDrive s „touch-
padom“(2200 eur). Reaguje na tri spôsoby ovláda-
nia. Hlasitosť môže vodič meniť otáčaním zápästia, 
možné je aj písanie jednotlivých písmen prstom. 

Tento systém je známy aj  z iných typov vozidiel 
BMW. Monitor systému iDrive s tenkým displejom 
s veľkým rozlíšením je umiestnený nad hornou líniou 
prístrojovej dosky. Všetky dôležité funkcie sú ergono-
micky usporiadané a intuitívne ovládateľné, oriento-
vané hlavne na vodiča, čo je typické pre každé súčasné 
vozidlo BMW.  

Široké zadné sedadlá poskytujú dostatok priestoru, 
v  skúšanom vozidle boli vyhrievané (doplnková vý-
bava). Ku komfortu cestujúcich na zadných sedadlách 

prispieva lakťová opierka s držiakmi na nápoje ako aj 
vlastná dvojzónová klimatizácia (doplnková výbava). 
Pri nesklopených zadných sedadlách je k dispozícii 
batožinový priestor s objemom 570 litrov, čo je o 10 
litrov viac ako pri predchádzajúcej generácii. Bato-
žinový priestor môže v prípade potreby po sklopení 
operadiel zadných sedadiel narásť až na 1700 litrov.  
Povolené zaťaženie vozidla stúplo až o 120 kg. Ope-
radlá zadných sedadiel delené v pomere 40/20/40 
majú nastaviteľný sklon a dajú sa sklápať stlačením 
tlačidla v batožinovom priestore. Kryt batožinového 
priestoru aj deliaca sieť sú oddelené a v prípade potre-
by sa môžu uložiť do výrezov pod podlahou batoži-
nového priestoru. Na dne „kufra“ sú koľajničky s bež-
cami so sieťovým  programom, háčikmi na zavesenie 
tašiek, 12 V konektor ako aj elektrické otváranie veka 
batožinového priestoru (doplnková výbava).  

Súčasné motory BMW patria k najlepším na svete. 
Platí to aj o vznetovom motore modelu 530d. Do-
sahuje výkon 195 kW a krútiaci moment 620 Nm. 
Najväčšiu hodnotu krútiaceho momentu udržiava v 
rozsahu otáčok 2000 až 2500 ot./min. Kultivovanosť 
pohonu aj dynamika jazdy spojením motora s 8-stup-
ňovou automatickou prevodovkou sú v tomto vozidle 
vynikajúce. Prevodovka je prioritne naprogramovaná 
na dosahovanie malej spotreby paliva, preto veľmi 
rýchlo volí „ťažšie prevody“. Pri voľbe športového re-
žimu vodič naruší jej šetriacu filozofiu  a prevodovka 

preraďuje až pri otáčkach, keď ručička otáčkomera je 
pri červenom poli stupnice. Reakcie na plynový pedál 
samozrejme závisia od nastavenia jazdného režimu 
(Eco Pro, Normal, Comfort a Sport). Skúšaný model 
zvláda nárast rýchlosti z 0 na 100 km/h za 5,6 sekun-
dy a ručička rýchlomeru sa zastaví, na našich cestách 
bez rizika pokuty len virtuálne, na hodnote 250 km/h. 
V bežnej premávke vodič tento potenciál motora na-
plno nevyužije, čo sa priaznivo odráža na spotrebe 
paliva. Ide o vynikajúco jazdiace vozidlo, konštruk-
téri dokázali spojiť dynamiku s komfortom. Motor je 
tichý, do kabíny  sa prakticky neprenášajú ani žiadne 
vibrácie. Počas skúšania vozidla sa priemerná spotre-
ba ustálila na 7 l/100 km. Kvalita podvozka v ničom 
nezaostáva za pohonným reťazcom, takže sme sa za 
volantom cítili vždy isto. 

BMW 530d xDrive Touring Sport Line sa predá-
va za 69 400 eur. Ako je pre značku BMW typické, 
„novinárske“ vozidlá majú bohatú doplnkovú výbavu. 
V tomto aute za 31 121 eur,  a tak cena vzrástla na 
100 521 eur. 

Výrobcom  UVÁDZANÉ  pArAmetre

motor :
6-valcový, 24-ventilový prepĺňaný vznetový, venti-
lový rozvod 2xOHC, vstrekovací systém common 
rail, kompresný pomer 16,5:1, zdvihový objem 
2993 cm3, najväčší výkon  195 kW  pri 4000 ot./
min., krútiaci moment 620 Nm pri 2000 až 2500 
ot./min.

Prevody: 8-stupňová automatická prevodovka, po-
hon kolies prednej  a zadnej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na dvojiciach 
trojuholníkových ramien, vinuté pružiny, priečny 
skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava, 
vinuté pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotú-
čové brzdy s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové  
riadenie s elektrickým posilňovačom, pneumatiky 
rozmeru 275/35 R-19. 

Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu kombi. 
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 
4942/1868/1498 mm, rázvor náprav 2975 mm, 
rozchod kolies vpredu/vzadu 1605/1630 mm, 
pohotovostná/celková 1875/2530 kg, objem ba-
tožinového priestoru 570/1700 l, objem palivovej 
nádrže 66 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 250 
km/h,  zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 5,6 s, spot-
reba nafty v mest./mimomest. cykle/komb. pre-
vádzke 6,2/5,1/5,5 l/100 km, co2 144 g/km.
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Slúži ako výrazný nočný identifikátor, keď je 
vozidlo v pohybe,“ vysvetľuje Guillaume.

K ďalším vizuálne i hmatovo zaujímavým 
prvkom patria jemne červeno podsvietené re-
flektory, šesťlúčové 20-palcové diskové kolesá 
z ľahkých zliatin s centrálnou bezpečnostnou 
maticou. Zvlnený povrch zadného svetelného 
prúžku je inšpirovaný roztaveným feromag-
netickým kovom. Karoséria koncepčného vo-
zidla Proceed, vrátane nižšie namontovaných 
„Wing kamier“, má unikátny lak v červenom 

Svetlá na denné svietenie sa stali hlavným 
prvkom identity vozidla, podľa ktorého vodi-
či ľahko rozpoznajú modely značky Kia, a to 
vo dne či v noci. Keďže pri slabom osvetlení 
automobilom pri pohľade zboku často chýba-
jú výrazné dizajnové prvky, koncept Proceed 
využíva svetlo na zvýraznenie svojho tvaru 
typu fastbacku. „To nás podnietilo k tomu, 
aby sme urobili ďalší krok vpred a vyvinuli to, 
čomu hovoríme ‚Luminline‘ – osvetlený ob-
rys presklenej časti kabíny konceptu Proceed, 
ktorá privíta vodiča, keď sa priblíži k vozidlu. 

S poločnosť  kia  Motors 
predstavila na autosalóne vo 
Frankfurte koncepčné vo-
zidlo Proceed. Bolo navrh-
nuté v Európskom dizajno-
vom centre spoločnosti kia, 
len 500 metrov od stánku 
automobilky na autosalóne. 
Gregory Guillaume, hlavný 
konštruktér spoločnosti kia 
Motors pre Európu, sa vyjad-
ril: „koncept Proceed je naša 
vízia potenciálneho člena ro-
diny vozidiel cee’d budúcej 
generácie. koncept Proceed, 
stelesňujúci ducha a športo-
vý charakter súčasného mo-
delu pro_cee’d, je predĺžený 
výkonný hatchback, ktorý v 
sebe nesie výkonného ducha 
značky kia. Je to znovuzro-
dený pro_cee’d, krajší ako ke-
dykoľvek predtým.“

Predobraz modelu Pro_ cee´d

odtieni Lava Red. Je výsledkom veľmi zloži-
tého, týždeň trvajúceho procesu lakovania a 
spája sa v ňom 19 ručne nanášaných vrstiev 
čierneho laku, strieborného laku s chrómovým 
efektom a červeného tónovaného laku, čím 
vznikol lesklý a ligotavý náter. Je mimoriad-
ne citlivý na meniace sa svetelné podmienky 
a jeho hĺbka a kovový lesk ešte viac umocňujú 
kontúry a krivky konceptu Proceed.

Sedadlá sú ovinuté viac ako 100 metrami 

čiernej elastanovej tkaniny, ktorá je strihaná, 
upravená a šitá ručne, vďaka čomu vzniklo 
zvlnené a volánové čalúnenie, ktoré vytvára 
ostrý kontrast s hladkým a lesklým prístrojo-
vým panelom. Prístrojová doska i stĺpik riade-
nia, ktoré majú rovnakú lávovo červenú far-
bu Lava Red ako karoséria, vytvárajú dojem, 
akoby kapota prechádzala plynulo do kabíny. 
Obloženie dverí je pokryté lesklou ručne ma-
ľovanou tkaninou, ktorá postupne prechádza 
z jednofarebnej čiernej farby v blízkosti oken-
nej línie až po reflexnú červenú v priestore pre 
nohy. Prístrojový panel a horizontálny infor-
mačno-zábavný panel zobrazujú tri intuitívne, 
farebne odlíšené režimy jazdy – červená farba 

Lava Red pre režim „GT“, zelená farba Fo-
rest Green pre ekologický režim „Eco“ a biela 
Ghost White pre režim autonómnej jazdy 
„Autonomous“. Štyri samostatné, vzájomne 
prepojené sedadlá sa vyznačujú kontúrovanou 
prívetivou vlnou – ako poklona koncepčné-
mu vozidlu Kia Provo, ktoré sa predstavilo 
na autosalóne v Ženeve v roku 2013. Dele-
né operadlá sedadiel držia na mieste kovové 
exoskelety. Idea spojenia ľahkosti a pevnosti sa prenáša aj na minimalistickú a inteligentne 

usporiadanú plávajúcu stredovú konzolu. Ten-
to prehľadný a ergonomický prvok v koncepte 
Proceed obsahuje hliníkové ovládacie prvky, 
ktoré sú inšpirované hmatovými, automatizo-
vanými úkonmi ovládacích prvkov špičkových 
audiosystémov. Oporou samotnej konzoly je 
viditeľná chrbtica z uhlíkových vlákien, kto-
rá prechádza po celej dĺžke interiéru vozidla. 
Guillaume a jeho tím vytvorili pre koncept 
Proceed aj akúsi „pamäťovú banku“ – poličku 
flakónov v prístrojovej doske, ktorá obsahuje 
trojicu vôní evokujúcich spomienky. 

Je tam teplá pyžmová vôňa starej kože, ole-
jová aróma garáže, ktorá je domovom klasické-
ho automobilu, a tiež pach vysokooktánového 
motorového paliva.                                   -ka-
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štúdia s elektrickým pohonom a automatic-
kým riadením v histórii automobilky ukazuje 
novú úroveň konektivity. Vedľa obrazovky v 
kokpite a centrálneho dotykového displeja, 
na ktorom môže vodič a spolujazdec odčí-
tať a ovládať všetky dôležité funkcie a služby 
ŠKODA Connect, má každý člen posádky 
k dispozícii aj vlastný monitor. Dotykom je 
možné ovládať rad komfortných detailov a 
zábavných funkcií, ako aj zobrazovať jazdné 
dáta automobilu. V každej vnútornej výplni 
dverí je integrovaná jedna schránka s Phone-
boxom, ktorá inteligentné telefóny indukčne 
nabíja. Súčasne slúži aj ako rozhranie, po-
mocou ktorého cestujúci môžu pohodlne na 
príslušnom dotykovom displeji ovládať osob-

né nastavenia, dáta a informácie mobilného 
zariadenia.

Budúcnosť sa skrýva aj v rade ďalších detai-
lov. Systémy infotainmentu je možné ovládať 
gestami alebo hlasom. Palubné kamery ne-
ustále sledujú vodiča a prostredníctvom sýte-
mu Eye Tracking monitorujú jeho aktuálnu 
kondíciu a pozornosť. Systém Driver Alert 
upozorňuje osobu za volantom v prípade 
únavy, aby si odpočinul. Heart Rate Monitor 
sleduje srdcovú frekvenciu a pri zdravotných 
problémoch automobil sám zastaví. Taktiež, 
ako vo viacerých sériovo vyrábaných typoch 
značky Škoda, sú aj cestujúci vo vozidle VI-

SION E neustále online vďaka Wi-Fi hot-
spotu a LTE modulu.

S dĺžkou 4668 milimetrov, šírkou 1924 
milimetrov a výškou 1591 milimetrov je štú-
dia ŠKODA VISION E neprehliadnuteľná. 
Vďaka rázvoru dlhému 2851 milimetrov a 
krátkym previsom vpredu a vzadu sa kon-
štruktérom podarilo vytvoriť veľkorysý a 
komfortný interiér. Vďaka absencii stredové-
ho tunelu, vyplývajúceho z koncepcie vozidla, 
je štúdia vpredu aj vzadu veľmi priestranná.

Elektromotory so systémovým výkonom 
225 kW poháňajú všetky štyri kolesá. Dojazd 
až 500 kilometrov na jedno nabitie akumulá-

toru a maximálna rýchlosť 180 km/h sú pô-
sobivé hodnoty. ŠKODA VISION E umož-
ňuje automatické riadenie úrovne 3. Vďaka 

systému Autopilot štúdia pri jazde po diaľnici 
automaticky zrýchľuje, smerovo riadi, brzdí 
a dokonca sa aj vyhýba. Car Park Autopilot 
nájde voľné miesto na zaparkovanie a samo-
činne s automobilom zaparkuje. Akumulá-
tory štúdie ŠKODA VISION E sa nabíjajú 
indukčne.

ŠKODA VISION E je predobrazom sé-
riovo vyrábaného elektromobilu, ktorý au-
tomobilka plánuje uviesť na trh v roku 2020. 

Štúdia elektromobilu
Škoda 

Dizajn štúdie VISION E ukazuje svojské 
znaky nového dizajnového jazyka značky 
pre elektromobily. Nápadné sú proti sebe sa 
otvárajúce dvere a štyri samostatne otočné se-
dadlá. Vonkajšie spätné zrkadlá už automobil 
nepotrebuje – obraz diania okolo automobilu 
je na monitory prenesený vďaka integrova-
ným kamerám. ŠKODA VISION E nemá 
stĺpiky B, čo sa pozitívne prejavilo na ešte 
veľkorysejšej priestrannosti a jednoduchom 
nastupovaní. V porovnaní s vozidlom zo sve-
tovej premiéry v Šanghaji dizajnéri upravili 
prednú časť vozidla, ktorá má v súčasnosti 
výraznejší charakter.

So štúdiou VISION E spravila ŠKODA 
krok smerom k digitálnej budúcnosti. Prvá 

V Škode Auto sú si vedomí množstva prob-
lémov, ktoré treba celosvetovo vyriešiť pred 
uvedením na trh významnejšieho počtu elek-

Na autosalóne vo Frankfurte nad Mohanom automobilka Škoda Auto predstavila svoju prvú 
štúdiu s čisto elektrickým pohonom a automatickým riadením úrovne 3 - automobil ŠkodA 
ViSioN E. dizajn prešiel po svetovej premiére v Šanghaji ďalším vývojom. Štúdia predstavuje 
ďalší krok do digitálnej budúcnosti a preberá úlohu priekopníka v oblasti konektivity. Najnápad-
nejšími dizajnovými detailmi sú chýbajúci stĺpik B a proti sebe sa otvárajúce dvere. Typická pre 
vozidlá značky Škoda je veľ korysá ponuka priestoru, moderné asistenčné systémy a množstvo 
„Simply Clever“ riešení.

tromobilov, takže dnes masívne propagovanú 
elektromobilitu chcú v najbližších rokoch 
triezvo podporovať vývojom modelov s plug 
in hybridným pohonom vo viacerých typoch 
zo svojho výrobného programu. V roku 2019 
by mali uviesť na trh ako prvý s takýmto po-
honom model z radu Superb.  

     
     

-ša-
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do strechy a dynamické náladové osvetlenie či 
osvetlenie obrysov.

Prístrojová doska vyzerá, akoby bola zredu-
kovaná iba na to najpodstatnejšie. Vedľa seba sa 
nachádzajú 12,3-palcový digitálny prístrojový 
panel a stredový dotykový informačný displej. 
Vo výsledku to vyzerá tak, akoby sa v interiéri 
nachádzal iba jeden neprerušovaný a do detai-
lov premyslený displej. Nový ovládací koncept 
umožňuje interaktívne využívanie oboch dis-
plejov. Pod nimi, v strede prístrojovej dosky a 
na stredovej konzole, sa nachádzajú zoskupené 
ovládače viacerých funkcií. Čiastočne podsvie-
tené krištáľové sklo vo farbe Silver Night do-
dáva ovládacím prvkom ako volič prevodovky, 

ovládač iDrive či multifunkčné tlačidlá na vo-
lante originálny nádych.

Dvojica samostatných sedadiel v druhom 
rade ponúka rovnaké výhody ako predný pár. 
Prvý znak prepojenia medzi panoramatickou 
strechou a karosériou predstavuje štruktúra v 
tvare písmena Y. To znamená, že cestujúci na 

Štúdia ponúka pohľad na blížiaci sa sériovo 
vyrábaný typ, ktorý bude mať premiéru v roku 
2018. Chystaný model BMW X7 tvorí súčasť 
najväčšej modelovej ofenzívy v histórii spo-
ločnosti. V rámci stratégie NUMBER ONE 
> NEXT sa spoločnosť BMW Group snaží o 
značný nárast predaja a tržieb najmä v luxus-
nom segmente. Kľúčovú rolu má zohrať predo-
všetkým BMW X7. 

Postavenie BMW Concept X7 iPerfor-
mance ako luxusného SAV (Sports Activity 
Vehicle) značky BMW je očividné na prvý 
pohľad. Luxusný charakter vozidla sa, samo-
zrejme, dostal aj do interiéru. Výsledkom sú-

hry medzi precíznymi jednoduchými formami 
a otvoreným pocitom z priestoru je fakt, že 
vodič a spolucestujúci sa nachádzajú vo veľmi 
moderne zariadenom interiéri, ktorý vyžaru-
je pocit exkluzivity. Široká ponuka možností 
individuálnych úprav či digitálnej konektivity 
umožňuje, aby sa interiér premenil na priestor 
oddychu alebo nevyhnutnej pracovnej produk-
tivity. Prepracovanú atmosféru priestrannej 
kabíny štúdie vytvárajú čisté tvary, teplé farby 
a vyberané materiály. K tomu sa pridáva roz-
merné panoramatické strešné okno. Šesť boha-
to dimenzovaných sedadiel je zoradených do 
troch radov, pričom štyri z nich dostali exklu-

zívny individuálny dizajn. S podlahou vozidla 
sú spojené iba štíhlou podperou, čo vytvára ešte 
viac priestoru na nohy. Tmavé olivovo-bronzo-
vé čalúnenie zadnej strany sedadiel s jemným 
zlatým pigmentom dodáva pocit exkluzivity 
aj v najmenších detailoch a vytvára kontrast k 
bielemu koženému čalúneniu Smoke White. 
Dekoratívne materiály sa v interiéri vyskytujú 
iba sporadicky. Prírodný zážitok z interiéru 
podporuje použitie ozdobných líšt z jaseňo-
vého dreva s otvorenými pórmi. Dotyk výni-
močnosti zaobstarávajú aj prvky z tmavého 
a lešteného hliníka. Pocit luxusu umocňujú 
štandardne dodávané LED svetlá zabudované 

Predstavením štúdie BMW Concept X7 iPerformance na autosalóne 
vo Frankfurte sa spoločnosť BMW Group rozhodla stiahnuť plachtu 
zo štúdie nového typu pre luxusný segment. Štúdia stelesňuje nové po-
ňatie luxusu v podobe príťažlivého exteriéru s výraznými líniami, ktorý 
dopĺňa veľ koryso dimenzovaný 6-miestny interiér zameraný iba na to 
najpodstatnejšie: na základné tvary, vyberané materiály a na špičkový 
infotainment doplnený o konektivitu. označenie štúdie znakom iPer-
formance naznačuje prítomnosť priekopníckej technológie BMW 
edrive spojenej so zážihovým motorom BMW TwinPower Turbo. Vý-
sledkom je dynamický plug-in nabíjateľný hybridný pohon.

druhom rade sedadiel majú rovnaký zážitok 
ľahkosti a slobody ako tí, čo cestujú vpredu. 
Užívajú si aj komfort zábavného systému, kto-
rý využíva dotykové obrazovky zabudované v 
zadnej strane predných operadiel. BMW Con-
cept X7 iPerformance ukazuje víziu spoločnos-
ti BMW Group o bezproblémovej integrácii 
majiteľovho digitálneho sveta do vozidla. Stačí 
na to iba technológia BMW Connected. Ces-
tovatelia tak majú prístup k na mieru priprave-
nému programu a obsahu. 

Exteriér štúdie BMW Concept X7 iPerfor-
mance prenáša exkluzívny zážitok z interiéru 
vozidla aj do okolitého sveta. Čisté vertikálne 
smerované proporcie s výraznou svetlou výškou 
jednoznačne pomáhajú identifikovať štúdiu 
ako typ z rodiny X. Mohutnosť prednej časti 
umocňujú úzke a predĺžené dvojité reflektory, 
ktoré využívajú technológiu BMW laser light. 
Ich vnútorná grafika v tvare modrého písme-
na X jednoznačne radí vozidlo do rodiny SAV 
značky BMW.  Olivovo-bronzový exteriérový 
metalický lak Manhattan zvýrazňuje plochy 
a tvary vozidla „posadeného“ na výrazných 
23-palcových viaclúčových diskových kolesách.   

O výnimočné obohatenie luxusného seg-
mentu sa postarajú BMW radu 8, BMW X7 
ako aj BMW i8 a prichádzajúci model BMW 
i8 Roadster. Identita elitných modelov znač-
ky BMW sa odráža aj v upravenom logu. To 
prichádza v čierno-bielej verzii a po prvý raz 
v 100-ročnej histórii spoločnosti sa po obvode 
nachádza jej názov v plnom vypísanom znení 
„Bayerische Motoren Werke”.                  -bw-

NoVé poňatie luxusu 
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Inovovaný Mustang pre Európu

Spoločnosť Ford na autosa-
lóne vo Frankfurte predsta-
vila inovovaný typ Mustang 
pre Európu. Má elegantnejší 
a športovejší vzhľad, zdoko-
nalený technológiou osvetle-
nia lEd, ponúka na výber 11 
výrazných farieb karosérie a 
nových diskových kolies z ľah-
kých zliatin. 

Je vyladený pre európskych vodičov s ohľadom 
na ich očakávania a optimalizovaný v podobe dô-
myselného nového nastaviteľného zavesenia kolies 
MagneRide a funkcie voliteľných jazdných režimov 
Drive Modes, ktorá obsahuje aj nastaviteľný vlastný 
režim „My Mode“. Nová technológia výfuku s ak-
tívnym ventilom dokonca prináša inovatívny režim 
„Good Neighbour“ („Dobrý sused“), ktorý je vhod-
ný pre jazdu v skorých ranných alebo neskorých 
nočných hodinách.

Exteriér si zachoval okamžite rozpoznateľný cha-
rakter, ktorý nadobudol postupným zlepšovaním v 
priebehu svojej viac ako 50-ročnej existencie. Profil 
kapoty je teraz nižší a má integrované vetracie otvo-
ry, ktoré v spojení so spodnou mriežkou chladiča v 
prepracovanej úprave dodávajú Mustangu ostrejší a 
dravší výraz a zároveň zlepšujú aerodynamiku. Dra-
matický dizajn zadnej časti Mustangu umocňuje aj 

prerobený nárazník a difúzor, kde sú štyri koncov-
ky výfuku pre model s 5,0-litrovým motorom V8. 
Okrem toho je Mustang v rámci voliteľnej výbavy v 
ponuke aj s novým spojlerom na dverách batožino-
vého priestoru.

Vďaka širšej ponuke možností osobného prispô-
sobenia si vozidla sa majitelia vozidiel Mustang 
v Európe budú môcť výrazne odlíšiť od ostatných. 
V ponuke sú tri nové, výrazné farby – modrá Kona 
Blue, oranžová Orange Fury a tmavočervená Royal 
Crimson. Nové 19-palcové kované diskové kolesá z 
ľahkých zliatin sú v ponuke s rôznymi druhmi po-
vrchovej úpravy, napríklad niklová úprava, ebenová 
čierna či leštený hliník, pričom každá z nich má je-
dinečný charakter. 

Interiér má ešte luxusnejší vzhľad. Na obloženie 
dverí sa použili mäkké materiály, príjemné na do-
tyk, kľučky dverí majú hliníkovú povrchovú úpravu. 
Stredová konzola má nový, ručne prešívaný mäkký 
poťah, ukončený ozdobným prešívaním v kontrast-
nej farbe. Lemovanie prístrojového panela je v po-
nuke v štyroch nových hliníkových povrchových 
úpravách. V celom rade modelov Mustang je v po-
nuke balík pre interiér v uhlíkovej športovej úprave 
Carbon Sport, ktorého súčasťou sú výplne dverí a 
sedadiel z  Alcantary a k tomu obruba prístrojové-
ho panela a hlavica preraďovacej páky prevodovky 
z uhlíkových vlákien. V celom modelovom rade sú 
prvý raz v ponuke aj kožou potiahnuté sedadlá s 
funkciou vyhrievania a chladenia a tiež vyhrievaný 

volant. Zákazníci, ktorí si zvolia možnosť kožených 
pretekárskych sedadiel Recaro, majú na výber červe-
nú, modrú alebo čiernu farbu poťahu.

Vzrušujúci výkon a potešenie z jazdy sú zákla-
dom Mustangu od samého začiatku, teda od roku 
1964, keď bol uvedený na trh. Vo Forde zdokonalili 
motora V8 so zdvihovým objemom 5,0 l. Má väčší 
výkon aj vyššie posunutú hranicu maximálnych otá-
čok. Očakávaný maximálny výkon 331 kW pomáha 
dosiahnuť nový systému vstrekovania od spoločnos-
ti Ford s kombináciou vysokotlakového priameho 
vstrekovania a nízkotlakového vstrekovanie paliva 
do sacieho kanála, ktorý zároveň zväčšuje krútiaci 
moment pri malých otáčkach.

Ďalší motor,  EcoBoost s objemom 2,3 l v novom 
Mustangu vyvinie výkon 213 kW a prináša vodičom 
zážitok citlivejšej a podmanivejšej jazdy, a to nielen 
vďaka novej 10-stupňovej prevodovke od spoločnos-
ti Ford, ale aj vďaka funkcii krátkodobého zväčšenia 
plniaceho tlaku turbodúchadla, ktorá sa spúšťa pri 
prudkom stlačení akcelerátora, a poskytuje tak do-
datočný nárast výkonu po každom preradení nahor.

Vyspelá nová 10-stupňová automatická prevodov-
ka ponúka výraznejšiu úsporu paliva a lepšiu akcele-
ráciu. Elektronický systém riadenia prevodovky ak-
tivuje nastavenia, ktoré optimalizujú výkon funkcie 
režimov jazdy, a systém adaptívneho preradenia pre-
vodových stupňov v reálnom čase umožňuje prevo-
dovke prispôsobovať sa meniacim sa podmienkam, a 
zvoliť tak správny prevodový stupeň v každej situácii 
– od pokojnej ustálenej jazdy po ceste až po akcele-
račné preteky. Preraďovacie páčky na volante zabez-
pečujú vodičom maximálnu kontrolu nad vozidlom.

Šesťstupňová ručne ovládaná prevodovka je zlep-
šená tak, aby zvládla výkon 5,0-litrového motora V8 
s dvojkotúčovou spojkou a dvojhmotovým zotrvač-
níkom, v záujme väčšej odolnosti a rýchlejšieho pre-
raďovania. Motor je štandardne vybavený funkciou 

kontroly rozjazdu, ktorá zabezpečuje maximálnu 
trakciu a plynulý rozjazd zo státia. Funkcia Line 
Lock, ktorá uzamkne predné brzdy, umožňuje vodi-
čovi nechať počas státia bežať zadné kolesá, a zahrie-
vať tak pneumatiky. Okrem 5,0 litrového motora V8 
je odteraz súčasťou štandardnej výbavy aj v mode-
loch s 2,3 litrovým motorom EcoBoost a pomáha 
dosiahnuť optimalizovaný výkon pri štarte.

Nanovo kalibrované tlmiče pruženia zlepšujú sta-
bilitu vozidla pri prejazde zákrutami. Nový voliteľný 
systém tlmenia MagneRide dokáže bleskovo reago-
vať na meniaci sa stav vozovky. Unikátnu kvapalinu 
vo vnútri tlmiča možno elektronicky stimulovať, aby 
v závislosti od scenára jazdy dodala väčší alebo men-
ší odpor tlmenia. Snímače monitorujú stav vozovky 

tisíckrát za sekundu, čím je zabezpečená optimálna 
ovládateľnosť a správanie sa vozidla počas jazdy.

Aktuálne sú v ponuke dva nové režimy jazdy, 
vďaka ktorým môže vodič zosúladiť so scenárom 
jazdy elektronický systém riadenia stability, odozvu 
škrtiacej klapky, schémy automatického preradenia 
prevodových stupňov, nastavenie riadenia a nastave-
nia výfuku s aktívnym ventilom. Okrem existujúcich 
režimov „Normal“ (bežná jazda), „Sport“ (športová 
jazda), „Track“ (jazda na trati) a „Snow/Wet“ (jazda 
na snehu alebo mokrej vozovke) sú v ponuke aj dva 
nové: Pretekársky režim „Drag Strip“ – optimalizu-
je výkon tak, aby sa zabezpečil rozjazd zo státia s 
maximálnym zrýchlením vlastný režim „My Mode“ 
– umožňuje vodičom zvoliť si vlastné nastavenia vý-
konu a dynamiky vozidla, ba aj zvuk výfuku.

Ford Mustang bude pre európskych zákazníkov 
v ponuke s komplexným sortimentom asistenč-
ných technológií, ku ktorým patrí aj prednárazový 
bezpečnostný systém s funkciou detekcie chodcov. 
Mustang je vybavený komunikačno-zábavným 
systémom Ford SYNC3, prostredníctvom ktorého 
môžu vodiči ovládať svoje pripojené mobilné telefó-
ny, ako aj funkcie audiosystému, navigácie a klima-
tizácie vozidla pomocou konverzačných hlasových 
príkazov alebo pomocou pohybu palca a ukazováka 
na centrálnej osempalcovej dotykovej obrazovke. 

     
    -fd-
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Expresívny dizajn,
       na želanie aj 4MOTION

kompaktné rozmery vonku (dĺžka 
4234 mm, výška 1573 mm), funkčnosť 

vnútri – tak sa prezentuje nový T-Roc.
Univerzálny automobil s pohonom predných 
alebo všetkých kolies kombinuje suverenitu 
SUV s agilitou kompaktného hatchbacku.
T-Roc je prvým SUV značky Volkswagen, 
ktoré sa dá objednať v dvojfarebnom lakovaní s 
farebne odlíšenou strechou (vrátane predných 
stĺpikov a krytov vonkajších spätných zrkadiel). 
Štýl nového SUV vytvára hneď niekoľko dizaj-
nových prvkov. Vpredu je to široká maska chla-
diča s integrovanými dvojitými reflektormi (na 
želanie z LED) a oddelenými dennými/sme-
rovými svetlami v nárazníku, ktoré svojou gra-
fikou vytvárajú nezameniteľný vzhľad v noci. 
Bočnú siluetu zvýrazňuje markantný chrómo-
vaný prvok, ktorý prechádza od predných stĺpi-
kov po celej línii strechy až do zadných stĺpikov 
a vytvára obrys pripomínajúci kupé. Vzhľad 

offroadu zvýrazňujú tmavé plastové obklady 
okolo výrezov blatníkov, na bočných prahoch 
a na obidvoch nárazníkoch.

Interiér je prispôsobený dizajnu exteriéru a 
vyznačuje sa robustným vzhľadom a mo-

derným využitím plošných dekoračných obkla-
dov. V kombinácii s príplatkovým digitálnym 
združeným prístrojom Active Info Display a 
špičkovými systémami infotainmentu novej 
generácie vzniká nové, digitálne a interaktívne 
ovládacie rozhranie vozidla. Dokonalá integ-
rácia smartfónu umožňuje optimálne využívať 
jeho funkcie, mediatéku a rozličné aplikácie. 
Prostredníctvom služieb Volkswagen Car-Net 
posádka dostáva prístup k širokému spektru 
online služieb. Okrem iného sú to bezpečnost-
né služby „Security & Service“. V prípade ne-
hody je k dispozícií „Tiesňové volanie“. Ak je 
nehoda závažná, vozidlo využije „Automatické 

hlásenie pri nehode“ a spojí posádku so zá-
chrannými zložkami. V prípade poruchy mož-
no zavolať priamo z vozidla asistenčnú službu.

Nový T-Roc je, rovnako ako Tiguan a 
Tiguan Allspace, skonštruovaný na 

báze modulárnej stavebnice komponentov s 
priečne uloženým motorom (MQB). Má päť-
miestnu kabínu a batožinový priestor so zák-
ladným objemom 445 litrov. Sklopné zadné 
operadlo je delené v pomere 60/40, pri sklo-
pení obidvoch častí sa objem batožinového 
priestoru zväčší na 1290 litrov. Už aj základná 
verzia „T-Roc“ má prvky vybavenia high-tech 
ako systém monitorovania premávky pred vo-
zidlom „Front Assist“ s funkciou núdzového 
brzdenia City Emergency Brake a rozpoznáva-
ním chodcov, multikolíznu brzdu a asistenčný 
systém pre udržiavanie jazdného pruhu „Lane 
Assist“. Sériové vybavenie obsahuje aj klima-
tizáciu, systém infotainmentu „Composition 

Automobily z kategórie SUV prudko expandujú, predovšet-
kým v kompaktnom segmente. Podľa odhadu expertov sa ten-
to segment v najbližších desiatich rokoch takmer zdvojnásobí. 
Preto Volkswagen zavádza do segmentu kompaktných SUV aj 
atraktívny typ T-Roc, menší ako Tiguan. Veľ kosťou a účinným 
využitím priestoru je atraktívny pre zákazníkov každého veku 
- od samostatne žijúcich ľudí až po páry, ktorých deti už opus-
tili spoločnú domácnosť. Športovým dizajnom prináša nové, 
emocionálne výrazové prvky dizajnu Volkswagen a tým dodáva 
akcenty produktovej ponuke značky. Je to automobil, ktorý má 
byť rovnako doma v mestskom prostredí ako aj v teréne.

Colour“, zadné skupinové svetlá z LED a den-
né svetlá z LED.

Volkswagen bude túto novinku ponúkať 
v troch verziách vybavenia. Na základ-

nú „T-Roc“ nadväzujú dve rovnako hodnotné, 
paralelné verzie vybavenia, označené „Style“ a 
„Sport“. Kým T-Roc „Style“ sa vyznačuje ex-
kluzívnymi akcentmi ako dekoračné obklady v 
interiéri v štyroch voliteľných farbách, T-Roc 
„Sport“ má zasa športové prvky ako sériové 
športovo-komfortné sedadlá.

T-Roc sa dá prispôsobiť individuálnym 
požiadavkám zákazníka nezvyčajne ši-

rokým spektrom komfortných prvkov. Okrem 
adaptívnych tlmičov pruženia  DCC a progre-
sívneho riadenia k nim patria napríklad elek-
tricky ovládané dvere batožinového priestoru a 
systém na odomykanie a štartovanie bez kľúča 
„Keyless Access“. Rovnako ako väčší Tiguan, aj 
nový T-Roc poháňajú turbodúchadlom prepĺ-
ňané motory s priamym vstrekovaním paliva: 
tri zážihové TSI (1.0, 1.5 a 2.0) a tri vznetové 
TDI (1.6 a 2.0 v dvoch výkonových verziách). 

Motory pokrývajú tri výkonové úrovne: 
85, 110 a 140 kW. V najnižšej vý-

konovej úrovni sa montujú s ručne ovládanou 

prevodovkou v kombinácii s pohonom pred-
ných kolies. Pri motoroch s výkonom 110 kW 
si zákazník môže zvoliť pohon predných kolies, 
pohon všetkých kolies 4MOTION (s ovlá-
dacím systémom 4Motion Active Control) a 
7-stupňovú dvojspojkovú prevodovku DSG. 
Najvýkonnejšie motory sa sériovo montujú s 
prevodovkou DSG a pohonom 4MOTION.  
Predpokladaný predpredaj a zverejnenie cien 
Volkswagenu T-Roc v SR je plánovaný začiat-
kom novembra tohto roka.

-vw-
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Koncept EQA je zároveň ďalší príklad dô-
sledného zlepšovania dizajnovej filozofie 
zmyselnej čistoty: prelisy aj línie sú výrazne 
jednoduchšie. Príkladom nového elektrické-
ho vzhľadu je technológia svetiel s laserovými 
vláknami. Aktívne laserové médium je pritom 
zabudované v strede optického svetelného 

vodiča. Nápadný špirálový svetelný znak vi-
zuálne pripomína medené vinutie elektromo-
tora a animáciou zároveň vizuálne znázorňuje 
elektrické impulzy, čím signalizuje myšlienku 
elektrifikácie. 

Štúdiu EQA poháňajú dva elektromotory, 
jeden kolesá prednej, druhý kolesá zadnej ná-

pravy. Ich systémový výkon možno zväčšiť až 
na 200 kW a krútiaci moment 500 Nm vďaka 
rozšíriteľným komponentom akumulátorov. 
Zdrojom energie sú lítium-iónové akumu-
látory s kapacitou viac ako 60 kWh, ktoré 
vyrába spoločnosť Deutsche Accumotive, 
dcérska spoločnosť koncernu Daimler. Batérie 
sú umiestnené v podlahe medzi nápravami. 

koncept EQ vystavený vlani na autosalóne v Paríži  bol predzvesťou novej 
značky produktov a technológií EQ – je to štúdia so vzhľadom športového kupé 
kategórie SUV. Teraz značka Mercedes-Benz ukazuje, ako by mohol produkt 
EQ vyzerať v segmente kompaktných vozidiel. „Prostredníctvom konceptu 
Mercedes-Benz EQA sa naša elektroofenzíva posúva o krok ďalej: do roku 2022 
bude mať divízia Mercedes-Benz Cars na trhu viac ako desať plne elektrických 
vozidiel,“ povedal dr. dieter Zetsche, predseda predstavenstva spoločnosti 
daimler AG a vedúci divízie Mercedes-Benz Cars.

Mercedes-Benz buduje „dcérsku“ 
značku EQ  

Štúdia by mala na jedno nabitie batérií pre-
konať vzdialenosť 400 km. Nabíjanie batérií 
môže byť indukčné, alebo pomocou káblov z 
domácej zásuvky či verejnej nabíjacej stanice. 
Rýchlonabíjanie trojfázovým prúdom dokáže 
dobiť články batérie na kapacitu zabezpeču-
júcu dojazd aspoň 100 km za menej ako 10 

minút.  Víziou pri nabíjaní na verejných na-
bíjacích stojanoch je „plynulé nabíjanie“: táto 
služba je založená na službách „Mercedes me“ 
a umožňuje bezproblémové nabíjanie elek-
trickým prúdom a platenie na rôznych nabí-
jacích staniciach. 

Vodič má na výber dva jazdné režimy: Sport 

a Sport Plus. Zabezpečujú rôzne rozdeľovanie 
momentu medzi prednú a zadnú nápravu, čím 
umožňujú individuálny výber charakteristiky 
jazdy. Z pokoja na rýchlosť 100 km/h  vozidlo 
zrýchľuje v priebehu asi 5 s. 

Štúdia EQA má rázvor náprav dlhý až 2729 
mm, čo je výnimočná hodnota v aute s von-
kajšími rozmermi 4285x1810x1428 mm, ty-
pickými pre autá nižšej strednej triedy. 

 Plocha čierneho panelu v prednej časti 
vozidla pritom funguje ako virtuálna maska 
chladiča a mení svoj vzhľad v závislosti od 
jazdného programu. V jazdnom programe 
Šport virtuálna maska chladiča zobrazuje vo-
dorovne uložené tlejúce krídlo, v režime Šport 
plus zase zvislé lamely v štýle masky chladiča 
Panamericana. Svieti aj logo značky v maske. 
Koncové svietidlá pod zadným sklom sú  pre-
pojené svietiacou  lištou, v strede efektne roz-
delenou charakteristickým logom s trojcípou 
hviezdou. Štúdia má veľkú sklenú strechu a 
20-palcové kolesá.

EQ: NoVá ZNAčkA ElEkTRiCkEJ 
MoBiliTy 

EQ ponúka rozsiahly ekosystém elektro-
mobility, ktorý tvoria produkty, služby, tech-
nológie a inovácie. Spektrum značky siaha 
od elektrických vozidiel cez nabíjacie skrinky 
a služby nabíjania až po domáci akumulátor 

energie. Názov EQ sa vzťahuje na „elektrickú 
inteligenciu“ a je odvodený od hodnôt značky 
Mercedes-Benz „emócia a inteligencia“. Nová 
značka obsahuje všetky podstatné aspekty 
elektromobility orientovanej na zákazníka 
a pokračuje až nad rámec vozidla. Budúce 
typy budú stelesnením podstaty modernej 
elektromobility – spojením emocionálneho a 
inteligentného dizajnu, výnimočného pôžitku 
z jazdy, veľkej praktickosti pri každodennom 
používaní a maximálnej bezpečnosti, ktorou 
sa vyznačujú všetky vozidlá od vynálezcu au-
tomobilu.

Prvý sériovo vyrábaný typ novej značky EQ 
bude mať označenie EQC. Od roku 2019 ho 
budú vyrábať v závode Mercedes-Benz Bré-
my. Typ EQC vychádza z koncepcie EQ, 
ktorú predstavili minulý rok v Paríži. Štvor-
miestne vozidlo bude zrejme, tak ako v štú-
dii, ponúkať inovatívne riešenia aj v interiéri. 

V kokpite orientovanom na vodiča sa všetko 
zameria na nenáročné, dotykové ovládanie a 
moderný elektrický vzhľad, ktorý dizajn exte-
riéru dôsledne prenáša do interiéru.

     
    -mz-
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Charakteristická vretenovitá mriežka chla-
diča má výrazný nový vzhľad, ktorý ju viac zla-
ďuje s typmi RX a LX – športovo úžitkovými 
vozidlami (SUV) značky Lexus. Zmena tvaru 
hornej časti predného nárazníka vytvára ply-
nulejší prechod dizajnu do kapoty a predných 
dverí, čím vzniká elegantnejší celkový tvar s 
vynikajúcou aerodynamikou.

Reflektory LED majú nové vnútorné uspo-
riadanie, vďaka ktorému obsahujú systém 
adaptívnych diaľkových svetiel (AHS) ako 
súčasť bezpečnostného balíka Lexus Safety 
System +, ktorý je v  ponuke NX  po prvý raz. 
Vzhľad je športový a prináša riešenie osvet-
lenia, ktoré možno nájsť v novom luxusnom 
kupé LC. Nové sú aj sekvenčné smerové svetlá, 
vpredu aj vzadu.

Nové zadné združené svetlá majú predĺže-
ný tvar a čierne obloženie, ktoré pridáva dôraz 
šošovkám v tvare písmena L. Na modeloch 
so zážihovým motorom – ktoré sú teraz pre-
menované na NX 300 – sú väčšie koncovky 
výfukov s kovovou obrubou, zatiaľ čo na plno-
hybridnú verziu NX 300h bolo pridané väčšie 
matné chrómované obloženie na zvýraznenie 
vretenovitého motívu.

Na modeloch Luxury a F SPORT sú 
18-palcové diskové kolesá z ľahkých zliatin v 
dvoch nových úpravách, v oboch prípadoch s 
nápadnou kombináciou leštenej strojom opra-
covanej povrchovej úpravy a tmavej metalízy.

Najvýznamnejšou zmenou v interiéri je 
zväčšenie uhlopriečky centrálneho multime-
diálneho displeja. V prípade exkluzívnej navi-
gácie Lexus Premium Navigation sa zväčšila 
zo 7 na 10,3 palca, zatiaľ čo pre audiosystém 
Lexus Display Audio má uhlopriečka displeja 
z pôvodných sedem, teraz osem palcov. Panel 
ovládania klimatizácie v stredovej konzole je 
riešený ergonomickejšie. Množstvo tlačidiel 
tu nahradili štyri páčkové prepínače s jedno-
duchou obsluhou. Analógové hodiny uprostred 
sú väčšie, disponujú ovládaním GPS, ktoré au-
tomaticky upravuje čas pri jazde v rôznych ča-
sových pásmach. Na stredovej konzole má NX 
dotykovú plochu najnovšej generácie, ktorá sa 
teraz vďaka väčšiemu rozmeru lepšie ovláda. 

Pribudli aj nové farebné variácie. Okrem 
zavedených, ako je bielo-okrová White Ochre, 
čierna Black a tmavoružová Dark Rose, je ča-
lúnenie a obloženie v ponuke aj v novej kré-
movej farbe Rich Cream a okrovej Ochre. 

Zlepšený úspešný typ značky Lexus

 

„Crossover“ NX od svojho uvedenia na trh v roku 2014 rýchlo do-
siahol kľúčové postavenie v sortimente značky lexus. od uvedenia 
na trh predstavuje viac ako 30 % všetkých predaných vozidiel značky 
v Európe. Predaj prekračuje predajné prognózy na všetkých svetových 
trhoch, vrátane Európy. Aby automobilka využila tento impulz, roz-
hodla sa vykonať sériu revízií a zlepšení, ktoré sa týkajú dizajnu exte-
riéru a interiéru, bezpečnosti a prvkov vybavenia. 

Červená Flare Red a horčicovo-žltá Mustard 
Yellow sú novinkou v športových modeloch 
NX F SPORT.

Veko batožinového priestoru má funkciu 
„bezdotykového“ otvárania a zatvárania: keď 
máte pri sebe kľúč, veko otvoríte jednoducho 
pokývaním nohy pod zadným nárazníkom. Za-
tvoriť zadné dvere možno podobným úkonom. 
Bezpečnostný systém Lexus Safety System + 
obsahuje celý rad aktívnych bezpečnostných 
prvkov a funkcií asistenčných systémov vodi-
ča, ako je prednárazový bezpečnostný systém, 
adaptívny tempomat, systém adaptívnych diaľ-
kových svetiel, varovný systém nežiadúceho 
vybočenia z jazdného pruhu či rozpoznávania 
dopravných značiek. V ponuke sú aj inteligent-
né parkovacie snímače.

-ls-

Na oslavu svojho dominantného postavenia 
na svetovom trhu s pick-upmi, ktoré trvá naj-
menej 50 rokov, spoločnosť Toyota vystavovala 
na tohtoročnom autosalóne vo Frankfurte nad 
Mohanom špeciálne výstavné vozidlo Hilux 
„Invincible 50“.

Toyota Hilux bola prvý raz uvedená na nie-
ktoré trhy v roku 1968 a o rok nato aj v celej 
Európe. Stala sa najobľúbenejším  pick-upom 
na svete. V súčasnosti sa predáva v 180 kraji-
nách a regiónoch sveta a doteraz zaznamenala 
kumulatívny celosvetový predaj viac ako 18 
miliónov kusov.

Hilux je známy svojou kvalitou, odolnos-
ťou a spoľahlivosťou – tzv. vlastnosťami QDR 
(z angl. Quality, Durability and Reliability). 
Opakovane dokázal svoju kvalitu, keď si pod-
manil severný pól, islandské sopky aj Antark-
tídu, a dosiahol tiež umiestnenia na stupni 
víťazov v Rely Dakar.

Výstavný model Hilux „Invincible 50“ je 
odrazom rastúceho trhu s vozidlami na du-
álne použitie v kategórii pick-upov. Svetovú 
reputáciu, ktorú si získal vďaka svojej pevnosti 
a vlastnostiam QDR, upevňuje ponukou špeciál- 
nych doplnkov na objednávku, vďaka ktorým 

je nielen okamžite rozpoznateľný ako vozidlo 
špeciálnej edície, ale aj ako vozidlo, ktoré sa 
ideálne hodí na širokú škálu pracovných čin-
ností ako aj aktivít na voľný čas.

Exteriéru vozidla dominuje matná čierna 
horná a bočná lišta, čierna predná ochranná 
žrď proti podbehnutiu vozidla a čierne ob-
loženie oblúkov kolies, v ktorých sú uložené 
unikátne 18-palcové matné čierne diskové ko-
lesá z ľahkých zliatin s mohutnými terénnymi 
pneumatikami od spoločnosti BF Goodrich 
– ktorá dodáva pretekárske pneumatiky pre 
vozidlá Toyota Hilux a Land Cruiser určené 
pre Dakar.

Na palube výstavného pickupu značky Toy-
ota sa nachádza plastová vložka do korby a 
veľká skrinka na náradie, prahové lišty špeci-
fické pre tento typ, podlahové rohože a „kože-
ná“ ručná brzda.

     
   -ta-
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Hyundai i30 N bol vyvinutý na základe 
troch hlavných pilierov témy ‘pôžitok z jazdy’: 
milovník zákrut, športový automobil na kaž-
dý deň a spôsobilosť pre pretekársku trať. 
Konštruktéri Hyundai Motor sa sústredili 
na zvýraznenie pôžitku z jazdy a dosiahnu-
tie maximálneho emocionálneho pôsobenia. 
Keď vodič preraďuje smerom nadol, funkcia 
prispôsobenia otáčok zaručuje, že pri tom 
nestratí výkon. Pri zošliapnutí pedála akce-

lerátora až na podlahu funkcia krátkodobé-
ho zväčšenia prepĺňacieho tlaku „overboost“ 
zväčší krútiaci moment (+ 8 %), čím prispeje 
z zlepšeniu akcelerácie (+6-7 %). Pocit dyna-
miky umocňuje aj zvuk výfukovej sústavy so 
zdvojenou koncovkou s ventilmi. V kokpite 
i30 N sa hlavné dynamické parametre zobra-
zujú na novom združenom prístroji a na odsa-
denom dotykovom displeji navigačného sys-
tému s uhlopriečkou 20,3 cm (8 palcov) ako 
napríklad meranie odstredivej sily v pozdĺžnej 
a priečnej osi (G-Force Meter). 

Dizajn je podriadený funkčnosti. Charak-
teristickej tvári automobilu s kaskádovitou 
maskou chladiča dodáva agresívny výraz nový 
predný nárazník so spojlerom a výraznými 
otvormi na vstup chladiaceho vzduchu. Aero-
dynamiku ďalej zlepšuje tvar zadného náraz-
níka a nový zadný spojler. Interiér je konci-
povaný s dôrazom na maximálnu interakciu 
medzi vodičom a automobilom. Všetky tieto 
prvky prispievajú k vyváženej výkonnosti a 
vysokej úrovni pôžitku z jazdy.

Výkonný, turbodúchdlom prepĺňaný zážiho-
vý štvorvalec s priamym vstrekovaním paliva 
2.0 T-GDI v dvoch výkonových modifiká-
ciách. Štandardne dosahuje výkon 184 kW, 
pri komplete Performance Package dosahuje 

výkon 202 kW. Obidve verzie majú rovnaký 
maximálny krútiaci moment 350 Nm a dosa-
hujú maximálnu rýchlosť 250 km/h. Základ-
ná verzia akceleruje z 0 na 100 km/h za 6,4 
sekundy, výkonnejšia verzia za 6,1 sekundy. 
Motor poháňa predné kolesá prostredníctvom 
6-stupňovej ručne ovládanej prevodovky. 
Dobrú trakciu vozidlu zabezpečujú špeciál-
ne pneumatiky: 18-palcové Michelin alebo 
19-palcové Pirelli. Riadenie s elektrickým 
posilňovačom je presné a bezprostredné. Pod-
vozok so zmenšenou svetlou výškou v kombi-
nácii s elektronickou reguláciou tlmičov ESC 
zmenšuje nakláňanie karosérie a zväčšuje 
rýchlosť v zákrutách. Aerodynamické prvky 
na karosérii zmenšujú nadľahčovanie vozidla 
a prispievajú k zlepšeniu trakcie. Elektronický 
samozáverný diferenciál E-LSD optimalizu-
je prenos krútiaceho momentu v zákrutách. 
Talentovaní vodiči si pre maximálnu slobodu 
môžu vypnúť elektronický stabilizačný systém 
ESC a tak využiť celý dynamický potenci-
ál vozidla. Špeciálne športové sedadlá N pre 
vodiča a spolujazdca zabezpečujú dokonalé 
bočné vedenie tela pri rýchlej jazde.

Hyundai i30 N je športový automobil na 
každý deň, ktorý umožňuje nielen každoden-
né jazdenie do práce, ale aj jazdu na pretekár-

skej trati cez víkend. Vodič môže tlačidlami 
na volante nastavovať päť jazdných režimov: 
Eco, Normal, Sport, N a N Custom. Jednot-
livé režimy menia charakter vozidla nastave-
ním parametrov motora, tlmičov pruženia, 
elektronického stabilizačného systému ESC, 
elektronického samozáverného diferenciálu 
E-LSD, zvuku motora, posilňovača riadenia 
a prispôsobenia otáčok. Okrem toho vodič 
môže nezávisle tlačidlom aktivovať prispô-
sobenie otáčok pri radení smerom nadol a 
rozjazdovú automatiku Launch Control pre 
rozjazd z miesta s maximálnou možnou ak-
celeráciou. Brzdy sú vybavené osobitnými 
chladiacimi kanálmi v prednom nárazníku. 
Elektronicky regulovaný podvozok ECS 
umožňuje optimálne nastaviť i30 pre jazdu 
po okruhu. Pevnosť karosérie zväčšuje priečna 
výstuha za zadnými sedadlami. Vozidlo má 
výkonnú spojku a precíznu 6-stupňovú ručne 
ovládanú prevodovku, ktorá vďaka krátkym 
dráham páky umožňuje presné, športové ra-
denie. Oproti päťdverovej verzii je i30 N o 4 mm 
nižší s 18-palcovými kolesami a o 8 mm nižší s 
19-palcovými kolesami. 

Interiér je koncentrovaný na optimálny kon-

takt vodiča s automobilom vo všetkých styč-
ných bodoch. Koncepcia je šitá na mieru pre 
pravých milovníkov športových automobilov. 
Exkluzívny športový volant “N” umožňu-
je kontrolu všetkých prvkov ovplyvňujúcich 
výkonnosť vozidla. Na ľavej strane volantu 
vodič môže prepínať tri štandardné režimy 
jazdy: Normal, Sport a Eco. Na pravej strane 
tlačidlo N so šachovnicovou zástavkou umož-
ňuje priamy prístup k režimu N alebo indi-
viduálnemu nastaveniu N Custom, ktoré sa 

dá urobiť na dotykovom displeji navigačného 
systému. Pre lepšie preraďovanie vodič môže 
tlačidlom, umiestneným hneď nad tlačidlom 
N, aktivovať automatické prispôsobenie otá-
čok pri radení smerom nadol. Kožený poťah 
volantu má exkluzívne modré prešívanie a v 
spodnej časti ho dekoruje logo N. Modré pre-
šívanie je aj na manžete preraďovacej páky, 
ktorej guľová hlavica nesie logo N. Indikátor 
radenia na  elektronickom združenom prístro-
ji  je umiestnený v strede hornej časti prístroja 
a zobrazuje optimálny prevodový stupeň pre 
jazdu po pretekárskom okruhu. Červená zóna 
variabilného otáčkomera sa mení podľa jazd-
ných výkonov a aktuálnej teploty motorového 
oleja. Otáčkomer aj rýchlomer majú charak-
teristický dizajn v duchu línie N a lemuje 
ich modrý svietiaci okraj. Hyundai i30 N má 
vpredu špeciálne športové sedadlá s výraznou 
driekovou opierkou. Zákazníci si môžu vybrať 
poťahy športových sedadiel z kombinácie se-
mišu a kože alebo látkové poťahy. Obidve ver-
zie majú vylisované logo N na operadle.

Nový i30 N sa bude vyrábať v závode Hy-
undai Motor Manufacturing Czech v Nošo-
viciach (HMMC). Na náš trh sa dostane v 
závere tohto roka.

-hi-

Na cestu, aj na pretekársky okruh
Hyundai i30 N je prvým vý-

konným modelom línie N 
juhokórejskej automobilky. 
konštrukčne vychádzajú z i30 
novej generácie, ale rozsiahle 
upravený s cieľom poskyto-
vať maximálny pôžitok z jazdy 
pri každodennom jazdení po 
ceste ako aj pri „výletoch“ na 
pretekársku trať. Vyvinuli ho 
v Namyangu, v globálnom vý-
skumnom a vývojovom cen-
tre Hyundai Motor a vyladili 
na Nürburgringu, na jednej z 
najnáročnejších pretekárskych 
tratí na svete, kde sídli testova-
cie centrum Hyundai.

logo N symbolizuje šikanu 
na pretekárskej trati, kompli-
kovanú  zákrutu, ktorá preverí 
jazdné vlastnosti každého vo-
zidla. inšpiráciu pre i30 N po-
skytli  kúsenosti tímu  Hyundai 
Motorsport vo WRC od roku 
2014.
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Duster bol navrhnutý pre všetky typy te-
rénu a obidve verzie pohonu – 2x4 aj 4x4. 
Pôvodne ho predávali len pod značkou Da-
cia, no od roku 2011 sa v Latinskej Amerike 
(Brazília, Argentína, Mexiko, Chile a Ko-
lumbia) predáva pod značkou Renault. Ako 
Renault sa predáva aj v Rusku a Indii. Cel-
kovo sa vo svete predalo viac ako dva milióny 
exemplárov.   Duster  je pod obidvoma znač-
kami v súčasnosti dostupný v 100 krajinách.

Nový dizajn Dustera zvýrazňuje cha-
rakteristiku SUV. Mohutná predná a zadná 
časť auta pôsobí širšie, na čom má zásluhu 
posunutie svietidiel viac k okrajom vozidla. 
Pozdĺžniky strešného nosiča a spodný kryt 
nárazníka vpredu i vzadu prispievajú k uni-
verzálnosti využitia vozidla. Duster dostal 
aj nové predné LED reflektory. Vonkajšie 
rozmery má podobné svojmu predchodco-
vi,  dĺžku 4,3 metra a šírku 1,8 metra. Svetlá 
výška 210 mm a nájazdové uhly vpredu 30° 
a vzadu 33° naznačujú, že Duster je schopný 
prejsť aj cez výraznejšie terénne nerovnosti. 
Prejazdnosť Dustera by mohla byť ešte lepšia, 
ak by mal uzávierky diferenciálov či redukčný 
prevod – to by ale  nemohol mať takú cenu, 
akú má. Dizajnéri navrhli od základov nový inte-

riér. Má kabínu, ktorá je moderná, funkčná 
a pohodlná. Čelné sklo je posunuté viac do-
predu, čo pridalo na priestrannosti interiéru. 
Prístrojová doska bola úplne pozmenená, je 
vertikálnejšia, stredovej konzole dominuje 
vyššie položený displej systému MediaNav 
Evolution, čo uľahčuje vodičovi orientáciu a 
ovládanie. Nové ovládače v štýle klavírnych 
kláves dodávajú kabíne elegantný vzhľad.

Dizajn troch otočných ovládačov auto-
matickej klimatizácie sa prispôsobil trom 
výduchom na vrchnej časti prístrojovej dosky. 

Volant možno výškovo posúvať v rozsahu 
40 mm a pozdĺžne v rozsahu 50 mm, vďaka 
čomu si vodič ľahšie nastaví optimálnu polo-
hu. Štvorlúčový veniec volantu, štandardný vo 
všetkých typoch Dacie, má klaksón v strede, s 
logom značky Dacia. Tvarované dverové ob-
loženie obsahuje robustné kľučky a na dotyk 
príjemné lakťové opierky. Praktické úložné 
priestory ponúkajú celkový objem až 28,6 lit-
ra, medzigeneračne viac o 5,8 l. Batožinový 
priestor má rovnaký objem ako predchodca: 
445 l vo verzii s pohonom predných kolies a 
376 litrov vo verzii 4x4. Mimoriadnu pozor-

nosť venovali dizajnéri zvukovej izolácii, kto-
rá výrazne zmenšila hlučnosť v kabíne.

 Nový tvar sedadiel s novou kostrou a pev-
nejšou penou zlepšil bočné vedenie a ich ži-
votnosť. Sedacia časť predných sedadiel   je o 
20 mm dlhšia. Nové sú aj nastaviteľné hlavové 
opierky. Sedadlo vodiča je vybavené lakťovou 
opierkou, nastaviteľnou driekovou opierkou 
a je výškovo nastaviteľné v rozsahu 60 mm. 
Nové čalúnenie charakterizuje moderný 3D 
vzor a okrasné stehovanie.

 Nový Duster je prvým typom značky Da-
cia, ktorý prichádza s automatickou klima-
tizáciou. S piatimi výduchmi (tri v strede a 
po jednom na každej strane) teplý či chladný 
vzduch optimálne cirkuluje po kabíne. Dus-
ter je k dispozícii aj s bezkľúčovým systémom, 
ktorý používa skupina Renault už niekoľko 
rokov. Tento systém automaticky otvorí všet-
ky dvere v momente, keď sa vodič priblíži k 
autu a zamkne vozidlo, keď sa od neho vzdiali 
(spojené so zvukovým signálom). Vodič vôbec 
nemusí vziať kľúč do ruky a motor naštartuje 
tlačidlom. 

Systémom kontroly mŕtveho uhla má štyri 
ultrazvukové snímače na oboch stranách vo-
zidla, vpredu a vzadu - odhalia akékoľvek iné 
vozidlo, vrátane motocyklov, ktoré prichádza-
jú zboku alebo zozadu a v spätnom zrkadle 
sa rozsvieti varovná kontrolka. Duster je bez-
pečnejší aj vďaka tuhšiemu skeletu karosérie, 
novým rámom sedadiel, bočným bezpečnost-

ným vankúšom a automatickému prepínaniu 
diaľkových svetiel. Nič z toho sa doteraz v 
automobiloch značky Dacia nevyskytovalo. 
Elektrický posilňovač riadenia uľahčuje ma-
névrovanie v mestách i počas jazdy v teréne. 

Multi-view kamera pozostáva zo štyroch 
kamier (jedna vpredu, jedna vzadu a po jednej 

na každom boku) - systém umožňuje vodičo-
vi sledovať priestor okolo vozidla a pokojne 
manévrovať v teréne. Pomáha aj pri parkovaní 
a automaticky sa spúšťa po zaradení spätného 
chodu. Systémy pomoci pri rozjazde do vrchu 
a schádzaní z kopca uľahčujú jazdu v nároč-
nom teréne. Pre nadšencov offroadu môže 
byť súčasťou výbavy monitor, ktorý zobrazuje 
kompas a v reálnom čase informuje vodiča o 
uhle náklonu vozidla.

Pre nový Duster sú v ponuke dva zážiho-
vé a dva vznetové motory: zážihové SCe 115 

dacia na autosalóne vo Frankfurte nad Mohanom predstavila 
novú generáciu typu duster.  Prvá generácia mala premiéru pred 
siedmimi rokmi a duster sa za ten čas zaradil  medzi najpredáva-
nejšie typy skupiny Renault po celom svete. Získal renomé  vše-
stranného, spoľahlivého a cenovo dostupného SUV.

Prináša viac za priaznivú CENU

(verzia 2x4) a TCe 125 (verzie 2x4 a 4x4), 
obidva v kombinácii s ručne ovládanou pre-
vodovkou, vznetové dCi 90 (verzia 2x4) a dCi 
110 (verzie 2x4 a 4x4), opäť v kombinácii s 
ručne ovládanou prevodovkou - dCi 110 je 
možné skombinovať aj s automatickou pre-
vodovkou EDC. V ponuke je aj verzia SCe 
115 na LPG.

Nový Duster sa u nás začne predávať v zá-
vere roka.

-da-
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              ZáväZok Hondy 

Prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Honda Motor Co., Takahiro 
Hachigo počas svojho príhovoru na tlačovej konferencii Hondy vo Frankfur-
te vyhlásil, že elektrifikované technológie sa objavia v každom novom type 
ich automobilov, uvedenom na európsky trh. 

Tento záväzok oznámil počas predstavo-
vania nového elektrického vozidla Hon-

da, Urban EV Concept. „Toto nie je nejaká 
predstava vzdialenej budúcnosti. Sériová ver-
zia tohto automobilu bude v Európe už v roku 
2019“, čím potvrdil, že štúdia sa stane realitou 
do dvoch rokov. Vozidlo Urban EV Concept 
je postavené na úplne novej platforme a v jed-
noduchom a sofistikovanom dizajne sa skrýva 
pokročilá technológia. Logo Hondy je na vý-
vojovej štúdii podsvietené modrou farbou, čo 
naznačuje nový štýlový prvok budúcich elek-
trických vozidiel spoločnosti.

Cieľom Hondy na globálnej úrovni, je do 
roku 2030 dosiahnuť elektrifikáciu v 

dvoch tretinách jej nových predávaných auto-
mobilov.V Európe je o ňu mimoriadne veľký 
záujem a tak sme si tu stanovili cieľový rok 
2025. „Tu v Európe vidíme, že posun k elek-
trifikácií naberá ešte rýchlejšie tempo ako 
kdekoľvek inde“, vyjadril sa pán Hachigo a 
dodal, že Európa je teda mimoriadne vhodná 
na globálnu premiéru „ďalšieho kroku“ v stra-
tégii „elektrickej vízie“ Hondy.

Špecifikáciu pohonu tejto  štúdie nezverej-
nili. Vie sa, že je postavená na podlahovej 

plošine vyvinutej  pre elektromobily, čo doka-
zuje, že Honda to s výrobou elektromobilov 
myslí vážne. Známe nie sú ani rozmery štúdie 
– okrem informácie,  že je o 100 mm kratšia 
ako Honda Jazz.  Je zrejmé, že z nej hodlajú 
v Honde odvodiť malé mestské auto, čomu 
je podriadené aj tvarovanie karosérie. Naprí-
klad tenké predné stĺpiky karosérie a vysoké 
i široké čelné sklo umožňujú výborný výhľad 
vodiča v križovatkách, vrátane výhľadu na 
semafory. Štúdia má moderne koncipovanú 
prístrojovú dosku s „plávajúcou“ stredovou 
konzolou a dekórmi s imitáciou dreva.

Philip Ross, hlavný viceprezident spoloč-
nosti Honda Motor Europe predstavoval 

nový prototyp CR-V Hybrid. „Toto vozidlo 
bude prvým hybridným SUV od Hondy, kto-
ré sa od roku 2018 bude predávať v Európe“, 
povedal.

Prototyp Hybrid CR-V je širší, vyšší a dlh-
ší ako jeho predchodca, so zvýraznenými 

širšími a robustnými podbehmi kolies. Má 
tenšie predné stĺpiky karosérie, čo zväčšuje 
priestor kabíny vo výške pliec. 

Dvojmotorový systém i-MMD (Inteli-
gentný multimodálny systém jazdenia 

– inteligentný pohon s viacerými režimami) v 
prototype CR-V Hybrid sa skladá z hnacieho 
elektromotora, dvojlitrového štvorvalcového 
zážihového motora i-VTEC s Atkinsonovým 
cyklom na výrobu elektrickej energie a po-
honu, a taktiež zo samostatného generátora/
elektromotora. Tento hybridný systém nepo-
trebuje klasickú prevodovku. Namiesto nej je 
vybavený samostatným prevodovým mecha-
nizmom, ktorý zabezpečuje priame prepoje-
nie pohyblivých komponentov a umožňuje 
plynulý prenos krútiaceho momentu v rámci 
systému.

Systém i-MMD rozhoduje o využití paliva 
a elektrickej energie najefektívnejším spô-

sobom, čo znamená, že vodič nemusí prepínať 
medzi tromi jazdnými režimami: EV Drive, 
Hybrid Drive a Engine Drive. 

V režime EV Drive čerpá pohonná jednot-
ka energiu výlučne z batérií a pri jazde 

neprodukuje žiadne emisie. V režime Hyb-
rid Drive dodáva zážihový motor energiu do 
generátora, ktorý následne poskytuje energiu 
hnaciemu elektromotoru.

V tomto režime sa prebytočná energia zo 
zážihového motora vracia cez generátor 

späť a dobíja sadu batérií. V režime Engine 
Drive sú kolesá poháňané priamo zážihovým 
motorom, pričom z hnacieho elektromotora je 
„na požiadanie“ k dispozícii  zväčšený špičko-
vý výkon.

Vo väčšine situácií pri jazde v meste sa 
vozidlo z dôvodu optimálnej efektivi-

ty bude pohybovať medzi režimami Hybrid 
Drive a EV Drive. Režim Engine Drive sa 
zapája podľa potreby pri energickej akcelerácii 
a efektívnej jazde na diaľnici.

Sériovo vyrábaný typ CR-V bude okrem 
hybridného pohonu v ponuke  aj s 1,5 lit-

rovým zážihovým motorom VTEC TURBO. 
Môže spolupracovať so 6-stupňovou ručne 
ovládanou prevodovkou alebo s prevodovkou 
„CVT“ s plynule meniteľným prevodovým 
pomerom. Honda CR-V už nebude na eu-
rópskych trhoch ponúkať verzie so vznetovým 
motorom.

Pravdaže, v expozícii Hondy boli aj zaují-
mavé „klasické“ exponáty, ktoré predsta-

víme  v budúcich vydaniach.

   -ha-
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To však možno takmer s istotou vylúčiť, 
pretože v Suzuki asi poznajú naše príslovie, 
že treba najprv dvakrát merať, kým začnú re-
zať.  Platí to minimálne o posledných dvoch 
desaťročiach aktivít automobilovej divízie 
Suzuki na európskom trhu. S veľmi úzkym 
sortimentom ponúkaných typov v porovnaní 
s konkurenciou sa im  darí dosahovať dobré 
obchodné výsledky. Poznáme to aj zo sloven-
ského trhu. Nebolo by to možné, keby ich 
autá mali významnejšie slabiny v jazdných 
vlastnostiach alebo spoľahlivosti. 

Nová generácia Suzuki Swift Sport  má 
rozmernejšiu masku s výraznejším roštom,  
„splitter“ na prednom nárazníku, nadstavce 
prahov. Zadný difúzor a dve koncovky výfu-

ku mala aj predchádzasjúca generácia, aj keď 
iného tvaru, novinkou sú 17-palcové kolesá s 
pneumatikami rozmeru 195/45 R17. 

O tom, že model Swift Sport napriek svo-
jim športovým génom je autom  na každo-
denné používanie, svedčí pohľad do interiéru. 
Od základného Swifta sa zásadne nelíši. Má 
síce športovejší, dolu sploštený volant obšitý 
perforovanou kožou, predné sedadlá s  integ-

rovanými hlavovými opierkami a výrazným 
bočným vedením, dekóry s výraznými červe-
nými linkami  a  prešívanie  červenou niťou, 
priestorovo sa však nič nemení. Predchádza-
júca generácia mala aj podvozok, ktorý auto 
vynikajúco držal na ceste, ale nerobil z neho 
„kostitras“. Predpokladáme, že tak to bude aj 
pri novej generácii.

Najvýznamnejšou medzigeneračnou zme-
nou je zmena pohonnej sústavy. Swift Sport 
už nebude poháňať „klasika“ – zážihový mo-
tor s atmosférickým nasávaním. I keď nepre-
pĺňané motory v športových hatchbackoch už 

Spoločnosť Suzuki na frankfurtskom autosalóne predstavila model 
Swift Sport.

Už základný Swift novej generácie je malým autom s mimoriadne vyspe-
lým podvozkom, od športového modelu možno očakávať, že  bude mať 
veľ ký jazdný potenciál.  ostatne, veľmi dobre jazdil už jeho predchodca. 
V novej generácii má karosériu s výrazne menšou hmotnosťou a  prepĺňa-
ný 1,4-litrový motor, ktorý nahradil 1,6-litrový zážihový motor s atmo-
sférickým nasávaním z modelu Sport predchádzajúcej generácie. Takže 
menej zábavná jazda v novom Swifte Sport by bola veľ kým sklamaním

pár rokov nie sú vlastne klasikou. Aj v novom 
Swifte Sport neprepĺňaný 1,6-litrový motor s 
najväčším výkonom 100 kW spárovaný s päť-
stupňovou ručne ovládanou prevodovkou na-
hradil 1,4-litrový turbodúchadlom prepĺňaný 
motor s výkonom 103 kW (známy z Vitary 
S), ktorý teraz spolupracuje so šesťstupňo-
vou ručne ovládanou prevodovkou. Prínos 
tejto zmeny je najmä v krútiacom momente, 
okrem priaznivého priebehu v závislosti od 
otáčok, je dôležitý aj nárast  jeho najväčšej 
hodnoty o 70 Nm na 230 Nm.

Ak Swift Sport predchádzajúcej generácie 
zrýchľoval z 0 na 100 km za 8,7 s a dosahoval 
najväčšiu rýchlosť 195 km/h, nová generácia 
by mala mať ešte o poznanie lepšie dynamic-
ké vlastnosti. Nielen kvôli nárastu krútiace-
ho momentu, ale aj preto, že  pohotovostná 
hmotnosť novinky je len 970 kg, o 90 kg 
menšia ako mala predchádzajúca generácia. 

Suzuki Swift Sport novej generácie sa má  v 
Európe začať predávať v januári 2018. 

Malý ostrý hatchback

Lada uvádza praktickejšiu verziu dôležitého 
produktu pod označením Vesta SW. Päťdve-
rové kombi prichádza spolu s modelom Vesta 
Cross pripraveným aj na jazdu v teréne.

Na moskovskom autosalóne  v roku 2015 
Lada vystavovala štúdiu s názvom Cross. Pri-
chádzajúca Vesta Cross sa takmer nelíši od 
spomínanej štúdie. Rozdielna je v podstate 
len grafika svetiel. Inak má vozidlo prakticky 
rovnaké oranžové lakovanie, dizajn kolies i tvar 
zadnej časti s opticky zaujímavo rozdeleným 
C-stĺpikom.

Pozorné oko odhalí aj rozdiel v svetlej výške. 
Kým kolesá prototypu tesne lícovali s plasto-
vými nadstavcami blatníkov, v prípade sériovo 
vyrábaného modelu je odstup výrazne väčší. 
Svetlá výška vozidla  je až 203 milimetrov. Kla-
sické kombi (SW) je posadené o 25 mm nižšie, 
pričom pre absenciu tmavosivého brnenia je 
so šírkou 1764 mm aj o dva centimetre užšie. 
Dĺžka oboch modelov je 4410 mm.

Vďaka špecifickému vyhotoveniu vyzerá mo-
del Cross pomerne štýlovo, k čomu prispieva 
imitácia ochranných plechov, sada 17-palco-

V Rusku boli vždy populárne autá s karosériou kombi. 
Novinka, ktorá prišla tohto roku aj na slovenský trh, 
lada Vesta, je síce pekná, má však karosériu typu se-
dan. V Rusku sa predáva už dva roky. Mnoho zákazní-
kov, nielen v Rusku, ktorí potrebovali univerzálnejšie 
využiteľné auto, sa rozhodlo prejsť k inej značke.To sa 
však teraz mení a na trh prichádzajú dve horúce no-
vinky z radu Vesta. Nevyrábajú ich v materskom závo-
de v Togliatti, ale v iževsku, kde lada investovala do 
modernej výrobnej technológie nemalé prostriedky.

 Zaujímavé novinky z ižEVSkA 
vých diskových kolies či dvojica výfukových 
koncoviek. Špecifické prvky sú  aj v interiéri. 
Objem batožinového priestoru zrejme  pre-
siahne 500 litrov.

So spomínanou svetlou výškou sa Vesta SW 
Cross nemusí báť členitejšieho terénu, jej hod-
notou prekonáva mnohé kompaktné SUV. Po-
hon všetkých kolies tu však určite nehľadajte. 
Lada síce zatiaľ neohlásila detaily o ponuke 
motorov, no nepochybne medzi nimi bude at-
mosférický zážihový štvorvalec so zdvihovým 
objemom 1,8 litra ponúkajúci výkon 90 kW. 
Označenie objemu si totiž možno všimnúť na 
veku batožinového priestoru.

Pri pohľade zboku zaujme mierne sa znižujú-
ca silueta strechy a prelisy na predných a zad-
ných dverách, ktoré spoločne evokujú písmeno 
„X“. Práve toto písmeno inšpirovalo aj dizajn 
prednej masky doplnenej chrómovanými lišta-

mi. Verzia SW Cross má vzadu výraznú ochra-
nu podvozku.

Spoločnosť Slovlada ako importér vozidiel 
Lada na Slovensko sa aj v tomto roku tra-
dične zúčastní akcie AUTOSALÓN AU-
TOSHOW NITRA v termíne 5. až 8. 10. 
2017.Vozidlá bude vystavovať v pavilóne M2.

     -la-
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Nový model Leon Cupra R je najvýkonnej-
ším cestným automobilom v histórii Seatu.  
Exkluzivitu mu zabezpečuje informácia, že v 
rámci limitovanej série z neho vyrobia len  799 
kusov. Leon CUPRA R bude na výber s ručne 
ovládanou prevodovkou a výkonom 228 kW z 
2-litrového prepĺňaného zážihového štvorval-
ca, alebo s prevodovkou DSG, pri ktorej  naj-
väčší výkon motora mierne oslabili na 221 kW. 
Obe prevodovky sú šesťstupňové, poháňajú 
predné kolesá. Karoséria limitovanej edície 
bude doplnená exkluzívnymi karbónovými 
prvkami na prednom a zadnom spojleri, nad-
stavcoch prahov a zadnom difúzore. Okrem 
toho bude mať vonkajšie spätné zrkadlá s kryt-
mi medenej farby, špeciálne diskové kolesá, 
ako  aj modifikované lemy blatníkov a predný 
nárazník s energickejším dizajnom otvorov na 
vstup vzduchu. V interiéri budú prvky z karbó-
nu, dekoračné lišty medenej farby, ako aj volant 
a hlavica páky prevodovky potiahnuté alcan-
tarou. Seat Leon Cupra R sa začne predávať 
koncom tohto roka, záujemcovia si budú môcť 
vybrať z troch farieb:
Midnight Black, Pyrenees Grey (bez príplat-
ku) a exkluzívny matný lak Matte Grey. 

Nový Leon CUPRA R dostal aj niektoré 
technické modifikácie. Zmenený je odklon 
kolies prednej nápravy, štandardným prvkom 
vybavenia sú adaptívne tlmiče pruženia DCC 
(Dynamic Chassis Control), na prednej nápra-
ve sú brzdy Brembo. Motor má novú výfukovú 
sústavu. 

Nový Seat Arona mal vo Frankfurte svetovú 
výstavnú premiéru, Seat ním vstupuje do seg-
mentu kompaktných „crossoverov“. V deň jeho 
premiéry na frankfurtskom autosalóne SEAT 
súčasne spustí aj predaj. Arona je v produktovej 

ponuke značky zaradená pod populárnym SUV 
Ateca. Bude sa vyrábať výlučne v materskom 
závode Martorell a vyznačuje sa kompaktnými 
rozmermi, zväčšenou výškou, atraktívnym di-
zajnom, širokými možnosťami individualizácie, 
ako aj najvyspelejšími bezpečnostnými techno-
lógiami a najmodernejšou konektivitou. 

Aronou pokračuje najväčšia produktová 
ofenzíva v histórii značky Seat, ktorú odštar-
toval typ Ateca, nasledovaný modernizovaným 
radom Leon a  Ibizou novej generácie. Skončí 
sa na budúci rok veľkým SUV.  

Zo všetkých európskych automobilových 
výrobcov Seat ako prvý uvedie na trh  vozidlo 
integrujúce interaktívnu hlasovú službu Alexa. 
Od konca tohto roka bude Alexa k dispozícii v 
typoch Leon a Ateca, v budúcom roku aj v ty-
poch Ibiza a Arona. Interaktívnu hlasovú služ-
bu Alexa vyvinula spoločnosť Amazon. Spo-
lupráca medzi spoločnosťami Seat a Amazon 

má za cieľ poskytovať integrované inteligentné 
riešenia a optimalizovať využívanie času, ktorý 
vodič strávi vo vozidle. Služba Alexa umož-
ní prostredníctvom jednoduchej konverzácie 
vodičovi napríklad nájsť cieľ jeho cesty, naj-
bližšieho predajcu automobilov alebo vhodnú 
reštauráciu. 

    -st-

Novinky Seatu

Seat v súčasnosti zažíva svoje 
najlepšie obdobie v histórii. 

V uplynulých štyroch rokoch predaj 
značky vzrástol o 30 %. V minulom 
roku predal takmer 410 000 auto-
mobilov a vytvoril operatívny zisk 
143 miliónov eur, čo predstavuje 
historicky najlepší výsledok. To je 
dobrý predpoklad pre pokračova-
nie produktívnej ofenzívy značky. 
Na frankfurtskom autosalóne boli 
v centre expozície automobilky 
Seat Arona a leon Cupra R.

Vozidlo na dobrodružné cesty

Po modeli C4 Cactus Rip Curl, ktorý obohacuje 
ponuku značky Citroën od roku 2016, sa spoločnosti 
Citroën a Rip Curl rozhodli pokračovať vo svojom 
partnerstve. Štúdia SpaceTourer Rip Curl Concept 
ponúka zažiť dobrodružstvo bez obmedzení. Tímy 
Rip Curl a Oddelenie farieb a materiálov značky 
Citroën vytvorili SpaceTourer Rip Curl Concept 
ako ikonické vozidlo pre adrenalínové športy a pre 
surferov. Od októbra 2017 do januára 2018 bude 
SpaceTourer Rip Curl Concept  súčasťou európ-
skeho turné, ktoré na ňom podnikne tím Rip Curl. 
Turné bude mať dvadsať zastávok v najkrajších 
európskych surfárskych destináciách v Nemecku, 
Anglicku, Francúzsku, Španielsku, Portugalsku a v 
Taliansku. Záver turné sa zameria na milovníkov 
snowboardov a zavíta na hory vo Francúzsku, Švaj-
čiarsku a v Rakúsku.

Štúdia SpaceTourer Rip Curl Concept si osvoji-
la línie mýtických surfárskych vanov, čo sa prejavilo 
najmä na dvojfarebnom lakovaní exteriéru. Zvolené 
farby umocňujú odolnosť vozidla a jeho súlad s prí-
rodou: tmavá kaki v hornej časti a svetlá béžová v 
spodnej. Prechod medzi dvoma farbami ozvláštňuje 
jasná žltá horizontálna linka. Zdvíhacia strecha uká-
že vyberané materiály: textil kaki, veľkú moskytiéru 
ako aj žlté textilné olemovanie, ktoré farebne ladí s 

líniou na karosérii. Ligotavé 17-palcové diskové ko-
lesá z ľahkých zliatin dostali rovnakú béžovú farbu 
ako spodná časť karosérie. 

Dizajn interiéru vychádza z kombinácií použi-
tých na exteriéri. Široké sedadlá dostali dvojfarebné 
poťahy v rovnakých farbách ako má exteriér. Spa-
ceTourer Rip Curl Concept dostal viacero špeci-
fických prvkov, ktoré uľahčujú jeho používanie a 
zlepšujú komfort. Sú obsiahnuté v balíku Pack Plein 
Air. Je to takmer dokonalý dom na štyroch kolesách. 
Pre potreby osvieženia, napríklad po celom dni na 
surfe, dostala štúdia sprchu so závesom integrovanú 
do veka batožinového priestoru. Vodu dodáva nádo-
ba schovaná v interiéri. Sprcha sa objaví po otvorení 
veka batožinového priestoru. Nepriehľadný záves 
chráni interiér pred zafŕkaním a taktiež pred nežia-
dúcimi pohľadmi. Ďalšie špecifické prvky: popruhy 
na plafóne umožňujú upevnenie dvoch surfovacích 
dosiek v interiéri, ďalšie prvky na zlepšenie komfor-
tu dodala značky Fatboy. Sú medzi nimi rozkladacia 
stolička, prenosná lampa a mnohé iné.

Pössl je najväčším európskym výrobcom, ktorý 
premieňa vany a dodávky na kempingové vozidlá. 
SpaceTourer vo veľkosti M (stredná) sa premenil 
na multifunkčný van so zdvíhacou strechou. Po-
sádke ponúka cestovanie v maximálnom komforte 

a k tomu viacero špecifických funkčných prvkov. S 
kompaktnými exteriérovými rozmermi (dĺžka 4,95 
m, šírka 1,92 m, výška 1,99 m) je veľmi dobre ovlá-
dateľný a bez problémov sa uplatní všade - v mes-
tách aj na diaľniciach. S dvojicou bočných dverí s 
elektrickým bezdotykovým posúvaním a s otváracím 
vekom batožinového priestoru poskytuje mnoho 
možností na usporiadanie interiéru. V kabíne sa po-
hodlne prevezie 7 osôb. V lôžkovej konfigurácii sa 
vyspia 4 osoby, pričom majú k dispozícii dve dvoj-
miestne lehátka. Prirodzený vzpriamený pohyb za-
bezpečuje zdvíhacia strecha. Súčasťou zabudovanej 
kuchynky sú plynový varič, drez a celkové usporia-
danie, ktoré umožňuje prípravu jedla porovnateľnú s 
domácimi podmienkami. V prípade potreby sa celá 
kuchynka môže vybrať a používať aj mimo vozidla. 
O čerstvosť potravín sa stará zabudovaná chladnič-
ka. Ku kuchynke je pripojený aj veľký posuvný a 
skladací jedálenský stôl. Posádka tak môže sedieť na 
otočných sedadlách a pohodlne si vychutnávať jedlo.

 Keďže štúdia SpaceTourer Rip Curl Concept 
dostala úpravu pre zlepšenie schopností v teréne. Jej 
súčasťou je pripojiteľný pohon všetkých kolies ako 
aj väčšia svetlá výška. Pohon 4x4 je od Automobiles 
Dangel, francúzskeho špecialistu na pohon všetkých 
kolies sídliaceho v Alsasku.                               -cn-

Automobilka Citroën na autosalóne vo Frankfurte  pred-
stavila novinky, ktoré pokračujú v ofenzíve v oblastiach dob-
rodružstva a oddychu. Svetovú premiéru malo kompaktné 
SUV C3 Aircross, ktoré bližšie predstavíme po jeho slovenskej 
premiére v nasledujúcom vydaní časopisu. Teraz bližšie pred-
stavíme Citroën Spacetourer Rip Curl Concept, štúdiu  SUV,  
ktorá ponúka priestor  a variabilitu vanu. A k tomu komfort a 
prepojené technológie.
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Nový projekt dostal označenie LKT 90. 
Od počiatku počítal s vývojom uni-

verzálneho ťahača, na základe ktorého by bolo 
možné jednoducho a s minimálnymi náklad-
mi pripraviť rôzne unifikované verzie lesných 
traktorov, ťahačov, nosičov nadstavieb a jed-
noúčelových lesných strojov. Vývoj a stavbu 
prvých prototypov opäť realizoval vtedajší 
výskumno-vývojový závod ZŤS v Martine, na 
riešení dizajnu kabíny, kapotáže a pracoviska 
operátora sa podieľali i dizajnéri z bratislavskej 
Vysokej školy výtvarných umení.

Nová generácia si zachovala prednosti 
predchádzajúcich typov. Výrazne však 

mala prepracovaný podvozok, pri ktorom spo-
jenie predného a zadného rámu zabezpečo-
val axiálny kĺb s aretáciou. Toto nové riešenie 
zlepšilo jazdné vlastnosti a stabilitu stroja a 
umožnilo montovať novú, väčšiu a širšiu kabí-
nu. Tá bola navyše i hydraulicky sklopná, čím 
sa v porovnaní s predchádzajúcou generáciou 
ťahačov podstatne zlepšil prístup k pohonnej 
jednotke, zjednodušil servis a údržba. Sériová 
výbava počítala už v tom čase aj s klimatizá-
ciu a otočným pracoviskom vodiča, čo výrazne 
zlepšilo ergonómiu obsluhy a umožnilo ovládať 
ťahač v oboch smeroch jazdy. 

Ťahač poháňal novo vyvinutý prepĺňaný 
motor Zetor 8004 s výkonom 75 kW 

zo závodu ZŤS Martin a hydromechanický 

prevod, ktorý oproti predchádzajúcim typom s 
klasickou mechanickou prevodovkou umožňo-
val radenie prevodových stupňov pod záťažou. 
Nové boli i obe nápravy ZŤS vybavené kotú-
čovými brzdami. 

Vývoj stroja prebiehal zdĺhavo a náročne, 
pretože bolo nutné paralelne riešiť vývoj 

a zavádzanie výroby veľkého množstva nových 
agregátov, automatických prevodov a hyd-
rauliky, ktoré v tej dobe nebolo z finančných 
dôvodov možné nakupovať od renomovaných 
zahraničných výrobcov. Hlavné komponenty 
preto dodávalo niekoľko podnikov vtedajšej 
skupiny ZŤS: nápravy ZŤS Detva a Trstená, 
časti prevodových mechanizmov ZŤS Hri-
ňová, hydrauliku závody v Brne, Bratislave, 
Dubnici a v Bardejove a mnohé ďalšie. Kon-
štruktéri riešili napríklad i problém nedostatku 
vhodných pneumatík pre nový ťahač - domáce 
značky Barum a Mitas, či iný výrobca z vtedaj-
šej RVHP nedodávali vhodný „typorozmer“, a 
tak bolo nutné v počiatkoch nakupovať pneu-
matiky od škandinávských výrobcov, čo výraz-
ne zväčšovalo cenu stroja.

Okrem základnej verzie ťahača LKT 90 
A vybaveného radlicou a zadným ští-

tom s dvojbubnovým navijakom boli priprave-
né i verzie LKT 90 B so sklopným ramenom 
a zadným drapákom, leso-pestovateľská verzia 
LKT 90 P s predným a zadným trojbodovým 
závesom uspôsobená k neseniu poľnohospo-
dárskych strojov a náradia, ťahač vybavený har-
vestorovým ramenom LKT 90 H, či vývozná 
kolesová súprava VKS 90.41 s hydraulickou 
rukou HARA 60, zadnou zdvojenou nápravou 
a klanicovou nadstavbou pre prevoz spíleného 
dreva. Počítalo sa však s desiatkami ďalších 
modifikácií, pri ktorých mali výrobu nadstavieb 

v Trstenej i modernizovaný vyvážací kolesový 
stroj LKT 100 F s výkonnejším motorom Per-
kins 91 kW. Približne stovku týchto strojov 
exportoval podnik MARTIMEX ALFA do 
Ruskej federácie, štátov bývalej Juhoslávie, ale 
i Nemecka a Rakúska. Sériová výroba LKT 90 
bola ukončená na prelome tisícročia. Niekto-
ré osvedčené konštrukčné prvky z týchto, vo 
svojej dobe moderných a pokrokových strojov, 
však nájdeme v aktuálnych verziách lesných ťa-
hačov LKT 81, 82, 150 a 175 z LKT Trstená.

zabezpečovať kooperujúce podniky z bývalého 
Československa, Sovietskeho zväzu a NDR. 
Väčšina z nich však skončila len na rysovacej 
doske, resp. pri stavbe prototypu. Z tých zau-
jímavejších možno spomenúť napríklad lesný 
kolesový nakladač LKN 90, vývoznú súpravu 
VKS 90.42 vybavenú hydraulickou rukou a 
oplenovou nadstavbou, odvetvovaco-krátiaci 
stroj LOS 90, lesný spaľovací stroj LPS 90, 
dumper - sklápač či nosič kontajnerových nad-
stavieb LNK 90.

Plná sériová produkcia novej generácie 
LKT 90 sa rozbehla až na začiatku deväť-

desiatych rokov a bola už poznačená celkovým 
útlmom strojárskej výroby a rozpadom skupiny 
ZŤS. V Trstenej napriek tomu zmontovali nie-
koľko stoviek strojov, medzi ktorými dominuje 
základná verzia traktora LKT 90 A, a predo-
všetkým vývozná kolesová súprava VKS 90.41 
- komerčne najúspešnejšia modifikácia typové-
ho radu LKT 90. Na jej základe vznikol neskôr 

Nová generácia ťahačov LKT 90

Vývoj novej generácie lkT 90 inicializovali na konci sedemde-
siatych rokov sami lesníci, ktorí požadovali prispôsobiť vtedajší 
typ lkT 80 pre montáž rôznych jednoúčelových pracovných 
zariadení. Ukázalo sa však, že bude jednoduchšie a lacnejšie vy-
vinúť úplne nový stroj. konštruktéri navyše po prvý krát výraz-
nejšie spolupracovali s dizajnérmi, a na výsledku ich spoločnej 
práce to bolo náležite poznať.

ZÁklADNý moDel lkt 90 A preD býVAloU ADmiNistrAtíVNoU bUDoVoU ZÁVoDoV 
ťažKéHO sTROjáRsTVa (Zťs) V TRsTeNej

MeNej ROZšíReNá VeRZia lesNéHO TRaKTORa Zťs lKT 90 B sO ZaDNýM DRaPáKOM

auToRi: Juraj ŠuhaJ, Jozef balÁž, Maroš schMiDT
FOtOGrAFIE: archív autorov

KOMeRčNe NajúsPešNejšíM MODelOM BOla VyVážaCia KOlesOVá súPRaVa VKs 90.41 s HyDRau-
liCKOu RuKOu HaRa ZO slOVeNsKej ĽuPče. OVeROVaCiu séRiu PiaTiCH sTROjOV VyROBili V TRsTeNej 
už V ROKu 1986, séRiOVá VýROBa sa NaPlNO ROZBeHla až O šTyRi ROKy NesKôR

VýVOj NOVej GeNeRáCie 
lkt 90 prebiehAl V spo-
lUprÁci s oDborNíkmi 
Na eRGONóMiu a DiZajN, 
ZáKlaDNá VýBaVa KaBíNy 
už V Tej DOBe OBsaHOVala 
OKReM iNéHO i KliMaTiZač-
Nú jeDNOTKu

MODifiKáCiu lKT 90 H VyViNulO PRiaMO KONšTRuKčNé 
ODDeleNie ZáVODu V TRsTeNej V ROKu 1994. ťaHač NiesOl 

HaRVesTOROVú NaDsTaVBu Na sPiĽOVaNie, KRáTeNie a OD-
VeTVOVaNie sTROMOV a BOl uRčeNý PRe TZV. šKaNDiNáVsKu 
ťažBu DReVa

DesiaTKy sTROjOV lKT 100 f exPORTOVal 
PODNiK MaRTiMex alfa DO ViaCeRýCH euRóP-

sKyCH šTáTOV
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NAPáJACiE SúSTAVy V EURóPE
V minulom vydaní časopisu  sme uverejnili 

mapku elektrických trakčných sústav v ČR a SR. 
Na teraz uverejnenej mapke vidíme, že v Euró-
pe sa prevádzkujú štyri trakčné napájacie sústavy, 
ako je to farebne zobrazené na obr.  1. Striedavá 
sústava 15 kV, 19,7 Hz za začala zavádzať začiat-
kom dvadsiateho storočia vo Švajčiarsku.

Následne ju zaviedli aj v Rakúsku, Nemecku a v 
Škandinávii. Jednosmerná sústava 3 kV sa začala 
využívať v dvadsiatych rokoch minulého storo-
čia v Taliansku. Používa sa v Španielsku, Poľsku 
a Rusku. Francúzsko je na oboch striedavých 
napájacích sústavách a balkánske štáty zasa na 
striedavej 25 kV, 50 Hz. V podstate je to pekný 
„babylón“. Ale elektrotechnika a energetika na-
predujú míľovými krokmi, a tak sa to rieši viac-
systémovými elektrickými rušňami. Hoci každá 
sústava má svoje výhody aj nevýhody, o ktorých 
by sa dal napísať samostatný článok, z mapky 
vidieť, ktoré systémy sú rozšírenejšie. A vízie sú 
také, že sa z jednosmernej sústavy 3 kV časom 
bude prechádzať na striedavú 25 kV, 50 Hz. Ale 
bude to zrejme proces na viac rokov. 

Uvedieme niečo o výhodách a nevýhodách 
jednotlivých napájacích sústav. Jednosmerná lo-
komotíva je jednoduchšia a lacnejšia, pretože nie 
je potreba elektrinu transformovať transformáto-
rom. Naopak,  pevné trakčné zariadenia sú ná-
kladnejšie, pretože je potrebná hustejšia sieť na-
pájacích staníc, lebo na dlhých úsekoch trolejov 
sú väčšie straty. Počiatky elektrifikácie sa riadili 

pravidlom, že tam, kde je hustá doprava, vyža-
dujúca veľa rušňov, vyplatí sa mať lacné vozidlá 
a cenovo nákladnejšie pevné trakčné zariadenia. 
Naopak, kde je menšia hustota dopravy, ale väčšia 
náročnosť na výkony strojov (ťažké vlaky s nároč-
nými sklonovými pomermi trate) je výhodnejšie 
mať drahšie rušne a lacnejšie pevné zariadenia. To 
bolo aj dôvodom elektrifikácie hlavnej trate Pra-
ha – Košice jednosmernou napájacou sústavou, 
pretože išlo o „hustú“ dopravu – kde bola potreba 
viac lacnejších vozidiel a mohli byť drahé pevné 
zariadenia. V tom čase bol tento systém považo-
vaný za modernejší. V Alpách, kde sú omnoho 
náročnejšie sklonové pomery tratí a vyžaduje sa 
väčšia ťažná sila lokomotív by nebolo vhodné sta-
vať pevné zariadenia „na každom kroku“. Preto 
pristúpili k využívaniu striedavej napájacej sú-
stavy. U nás sa striedavá sústava využívala na juh 
od spomínanej hlavnej trate Praha – Košice. [2] 
Súčasné trendy na Slovensku smerujú k zmene z 

jednosmernej trakčnej prúdovej sústavy 3 kV na 
striedavú sústavu 25 kV 50 Hz podľa vládneho 
rozhodnutia z predošlých rokov, čím by sa mala 
postupne zjednotiť trakčná sústava. [15] 

Prenos hnacej sily
Prenos krútiaceho momentu z trakčného 

elektromotora na kolesá nápravy lokomotívy je 
zabezpečený ozubeným súkolesím, ktoré záro-
veň vytvára aj prevodový pomer. Schematické 
znázornenie je na obr.  3 a zobrazenie reálneho 
trakčného motora a nápravy lokomotívy s ozu-
bením je na obr.  4. To je  na doplnenie „teórie“ k 
minulému článku a budeme pokračovať popisom 
strojov, ktoré jazdili a jazdia na striedavej napá-
jacej sústave.

 lokomotívy pre striedavú napájaciu sústavu 
25 kV/ 50 Hz

lokoMoTíVA RAdU 230 (S 489.0)
Lokomotívu radu 230 (obr. 5, 6) vyrábala ŠKO-

DA Plzeň v rokoch 1966-1967 a bola označovaná 
aj ako ŠKODA 47E. Vyrobených bolo 110 kusov. 
Išlo o univerzálnu lokomotívu s dvoma dvojná-
pravovými podvozkami pre nákladnú aj osobnú 
dopravu prevádzkovanú na striedavej napájacej 
sústave 25 kV, 50 Hz. Na začiatku 60–tych rokov 
začala elektrifikácia československých tratí no-
vou striedavou sústavou 25 kV/50 Hz. Hlavným 
impulzom bola snaha o úsporu medi a celkovo 

Minule sme písali o problematike elektrifikácie tratí v bývalom čes-
koslovensku, niečo o napájacích sústavách, popísali trakčné vedenie a 
časti elektrického rušňa a zaoberali sa problematikou elektrických lo-
komotív pre jednosmernú napájaciu sústavu. dnes popíšeme princíp 
prenosu hnacej sily na nápravu rušňa a  lokomotívy pre striedavú na-
pájaciu sústavu.

jednoduchšia údržba a technologická náročnosť 
striedavého systému, podporená tiež väčším vý-
konom striedavých lokomotív. 

Kapotáž lokomotívy bola laminátová a odra-
zilo sa to aj na neobvykle sympatickom dizajne. 
Autorom tvaru skrine lokomotívy bol český di-
zajnér Otakar Diblík. Rám a ostatné časti boli 
klasicky oceľové. Väčšinou bola v červenožltej 
farebnej kombinácii a kvôli laminátovej kapotáži 
dostala prezývku „Laminátka“. Lokomotíva mala 
výkon 3080 kW, maximálnu ťažnú silu 320 kN 
a trvalá ťažná sila dosahovala hodnotu 210 kN. 
Maximálna rýchlosť tohto stroja bola 110 km/h. 
Hmotnosť lokomotívy bola 85 ton a dĺžka 16 440 
mm. Stroje sú dodnes prevádzkované v ČR a Bul-
harsku. [3]

lokoMoTíVA RAdU 240 (S 499.0)
Lokomotíva radu 240 (obr.  7) vychádza z radu 

230 a je univerzálna, pre osobnú aj nákladnú do-
pravu. V rokoch 1968 až 1970 bolo vyrobených 
145 týchto rušňov. Hlavnou zmenou bolo zväč-
šenie maximálnej rýchlosti na 120 km/h. V roku 
1970 boli dva zánovné rušne upravené na rýchlosť 
až 140 km/h a podľa nich sa vyrobila 25 kusová 
séria, ktorá bola v roku 1978 znovu prestavaná na 
rýchlosť 120 km/h po zistení, že predpokladanú 
rýchlosť 140 km/h nie je kde dosiahnuť. Dodnes 
možno tieto rušne vidieť na trati Kutná Hora – 
Havlíčkov Brod – Břeclav – Bratislava. Niekedy 
zachádzajú do Komárna a Budapešti. Na Sloven-
sku sú dislokované v depách Bratislava a Nové 
Zámky. [5]

lokoMoTíVA RAdU 242 (S 499.02)
Rušeň radu 242 (obr.  8) sa vyrábal v rokoch 

1975 až 1981 a po vývojovej stránke je kon-
štrukčným pokračovaním rušňov radu 240. Cel-
kovo bolo vyrobených 90 lokomotív, továrensky 
označovaných aj ako 73 E, a používala sa pre ne 
aj prezývka „Plecháč“. Najväčšou zmenou bolo 
použitie celokovovej skrine lokomotívy. Tieto 
stroje boli dislokované v depách České Budějo-
vice a Plzeň. Postupne sa dostali aj do depa Brno. 
Boli určené prioritne pre osobnú dopravu. No v 
južných a západných Čechách sa používali aj v 
nákladnej doprave. Na Slovensku sme sa s týmito 
lokomotívami mohli stretnúť pri ťahaní rýchlikov 
na trati Bratislava-Zvolen-Banská Bystrica. Vďa-
ka postupným dodávkam nových elektrických 
jednotiek pre prímestskú dopravu potreba týchto 
lokomotív postupne klesá. Trvalý výkon rušňa bol 
3080 kW, maximálna ťažná sila 240 kN a maxi-
málna rýchlosť 120 km/h. Hmotnosť stroja bola 
84 ton a celková dĺžka 16 440 mm. [6]

Koľajová doprava - elektrické rušne
– striedavá napájacia sústava

lokoMoTíVA RAdU 263 (S 499.2)
Rušeň radu 263 (obr.  9) niesol aj továrenské 

označenie 70 E, alebo prezývku „Princezná“. V 
rokoch 1984 a 1988 bolo vyrobených 12 strojov. 
Je vývojovým pokračovaním skôr vyrábaného 
radu 163 pre jednosmernú napájaciu sústavu a  
viacsystémovej lokomotívy radu 363. Lokomotívy 
mali plánovane nahradiť stroje radov 230 a 240. 
Výroba 12 strojov bola dôsledkom toho, že doba a 
technika sa menila a Československé štátne dráhy 
dali prednosť univerzálnejším dvojsystémovým 
lokomotívam radu 363.

V ČR jazdia dva stroje tohto radu a na Sloven-
sku v depe Bratislava ich je desať. Výkon týchto 
rušňov dosahuje 3060 kW.

Maximálna ťažná sila je 300 kN a trvalá ťaž-
ná sila dosahuje hodnotu 176,3 kN. Maximálna 
rýchlosť lokomotívy je 120 km/h, hmotnosť 84,2 
tony a celková dĺžka 16 800 mm.

ViACSySTéMoVé lokoMoTíVy
Zostalo nám popísať ešte jeden druh lokomotív. 

Vzhľadom na to, že na styku dvoch napájacích 
sústav bolo potrebné „prepriahať“ rušne, začali sa 
vyrábať a používať tzv. viacsystémové lokomotívy. 
Nejde len o stroje, ktoré dokážu prechod z jed-
nosmernej na striedavú napájaciu sústavu a nao-
pak, ale aj o stroje, ktoré dokážu prechod z 25 kV/ 
50 Hz na 15 kV/ 16,7 Hz a naopak. [8]

lokoMoTíVA RAdU 340
Ide o dvojfrekvenčnú elektrickú lokomotívu, 

ktorá dokáže pracovať  na sústavách 25 kV/50 
Hz aj 15 kV/16,7 Hz. Celkovo vznikli tri loko-
motívy prestavbou radu 240 v rokoch 2003 až 
2004. Domovským depom lokomotív sú České 

Budějovice. Určené boli pre osobnú a nákladnú 
dopravu cez elektrifikované hraničné priechody 
medzi ČR a Rakúskom. Dizajnovo sú identické 
s „Laminátkou“. Trvalý výkon bol 3080 kW (25 
kV/50 Hz) resp. 1250 kW (15 kV/16,7 Hz). [9]

lokoMoTíVA RAdU 350 (ES 499.0)
Je to dvojsystémová  elektrická lokomotíva pra-

cujúca pod oboma napájacími sústavami v ČR a 
SR. Patrí k najrýchlejším a najvýkonnejším lo-
komotívam vyrobeným v Československu. Pre-
zývali ju tiež Gorila, Krysa a niekde tiež Potkan. 
V rokoch 1973 až 1975 ich bolo vyrobených 20 
kusov. Lokomotíva radu 350 (obr.  10) má výkon 
4000 kW a dosahuje maximálnu rýchlosť 160 
km/h. Podvozok bol navrhovaný až na rýchlosť 
200 km/h. Moderným hranatým dizajnom sú 
stále považované za jedny dizajnovo najkrajšie lo-
komotívy v Európe. Hmotnosť lokomotívy je 88 
ton a dĺžka 16 740 mm. V 70-tych rokoch začali 
slúžiť na expresoch Slovenská strela a Hunga-
ria. Odpadla časovo náročná výmena lokomotív 
v styku dvoch napájacích sústav v Kutnej Hore. 
Lokomotíva predbehla možnosti vtedajšej infraš-
truktúry a svoj rýchlostný potenciál 160 km/h 
začala využívať až v roku 2000 v úseku Brno-
-Břeclav. Väčšinou ťahala „elitné“ medzinárodné 
vlaky na hlavnom ťahu Praha-Brno-Bratislava-
-Budapešť. Neskôr ťahala rýchlikové súpravy aj 
na trati Budapešť-Miškolc-Košice. V súčasnosti 
ťahajú EC a IC vlaky na tratiach Praha-Olomo-
uc-Vsetín-Žilina, Praha-Brno-Břeclav-Bratisla-
va-Štúrovo-Budapešť, Bratislava-Žilina-Poprad-
-Košice. [10]

OBR. 1  NaPájaCie TRaKčNé súsTaVy želeZ-
NíC V euRóPsKyCH KRajiNáCH [1]

OBR. 5 čeRVeNO-žlTá lOKOMOTíVa 230 
V stANici brNo-DolNí

(fOTO: M. TřísKala) [7]

autori: Michal Fabian, Martin Balkovský

OBR. 2  jeDNODuCHá sCHéMa lOKOMOTíVy 
PRe sTRieDaVú NaPájaCiu súsTaVu a jeDNO-

sMeRNú NaPájaCiu súsTaVu

obr. 3  schemAtickÉ ZNÁZorNeNie priN-
CíPu POHONNéHO úsTROjeNsTVa

OBR. 4  TRaKčNý MOTOR a HNaCia 
NáPRaVa lOKOMOTíVy

OBR. 6  DOBOVá ReKlaMNá PRieHĽaDOVá 
KResBa lOKOMOTíVy RaDu 230 [4]
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OBR. 7  lOKOMOTíVa RaDu 240 V KORPORáTNyCH faRBáCH
(fOTO: TeslaTON) [5]

lokoMoTíVA RAdU 363 (ES 499.1)
Je to najrozšírenejšia československá dvojsysté-

mová lokomotíva. V rokoch 1980 a 1984-1990 
bolo vyrobených 181 rušňov radu 363 (obr.  11). 
Pracuje pod oboma napájacími sústavami v bý-
valom Československu, dnes v ČR a SR. Bola 
vybavená modernou pulznou tyristorovou re-
guláciou. Boli navrhované ako univerzálne, teda 
pre vozbu osobných aj nákladných vlakov. Počas 
troch desaťročí prevádzky sa stali predmetom 
mnohých rekonštrukcií a úprav s cieľom predĺže-
nia životnosti a zlepšenia ekonomiky prevádzky. 
Na väčšine strojov boli urobené úpravy a zmeny 
smerujúce k zväčšeniu maximálnej rýchlosti na 
140 km/h a boli preznačené na rad 362. Udialo sa 
tak v 90-tych rokoch. Ale vráťme sa k popisu 363. 
Sú to dvojpodvozkové, štvornápravové stroje po-
háňané štyrmi trakčnými motormi. Trvalý výkon 
lokomotívy napájanej jednosmernou sústavou 3 
kV je 3480 kW, na striedavej napájacej sústave 25 
kV, 50 Hz má výkon 3060 kW. Maximálna ťažná 
sila je 300 kN a trvalá ťažná sila 176,5 kN, hmot-
nosť  87 ton a dĺžka 16 740 mm. Lokomotívy 

radu 363 a rekonštruovaného radu 362 môžeme 
ešte stretnúť na väčšine tratí oboch republík. [11]

Ďalšími odvodenými radmi je rušeň 363.5, ide 
o rekonštrukciu jednosmerných rušňov radu 163 
pre spoločnosť ČD Cargo. Takto bolo rekonštru-
ovaných 30 strojov v rokoch 2010-2013.

V SR boli podobne od roku 2010 rekonštruo-
vané jednosmerné rady 162 a 163 spoločnosťou 
ŽOS Vrútky, čím vzniklo 23 dvojsystémových 
rušňov radu 361. Maximálna rýchlosť týchto ruš-
ňov stúpla na 140 až 160 km/h.

lokoMoTíVA RAdU 380 
Táto trojsystémová univerzálna elektrická lo-

komotíva bola vyrábaná spoločnosťou ŠKODA 
Transportation pre České dráhy v rokoch 2008 
až 2011 v počte 20 kusov. Továrenské označenie 
je ŠKODA 109E1 a obchodný názov Emil Záto-
pek.  Lokomotíva dosahuje maximálnu rýchlosť 
200 km/h a je určená pre osobnú dopravu na ko-
ridorových tratiach v strednej Európe. Ide hlavne 
o trate v Česku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Slo-
vensku a Maďarsku. 

lokoMoTíVA RAdU 383
Poslednou lokomotívou, ktorej venujeme po-

zornosť, je lokomotíva Siemens Vectron (obr.  14) 
vyrábaná v Mníchove od roku 2010. Spoločnosť 
RegioJet si tieto lokomotívy zapožičala od ELL 
Austria (Europe Locomotive Leasing) na ťaha-
nie rýchlikových súprav. Po neúspechu so schva-
ľovaním lokomotívy radu 380 na tratiach DB sa 
ČD dráhy rozhodli pristúpiť k prenájmu 10 lo-
komotív na 10 rokov pre rýchlosť 200 km/h na 
vlaky EC na trate Praha-Berlín-Hamburg. Ďal-
šie stroje tohto typu prevádzkuje LTE Logistik a 
Transport v ČR a SR, ČD Cargo a Loko Train. 
Vzhľadom na to, že ide o triedu modulárnych lo-
komotív, parametre závisia od typu rušňa. Trvalý 
výkon je 5200 až 6400 kW (podľa typu). Trvalá 
ťažná sila je 300 kN a maximálna rýchlosť 160 – 
200 km/h (podľa typu). Hmotnosť je 80 až 87 ton 
a dĺžka 18 980 mm. [14]

ZáVER:
Cieľom tejto série článkov bolo oboznámiť 

mladých aj starších s históriou aj súčasnosťou 

železničnej dopravy na 
územiach „našich“ dvoch 
štátov. Históriu a tradíciu 
železničnej dopravy máme 
bohatú, podobne je to aj 
s výrobou koľajových vo-
zidiel. No posledné roky 
ako by sme stratili dych. 
Možno sú to trendy, mož-
no krátkozrakosť alebo 
„nekompetentné rozhod-
nutia kompetentných“, ale 
kým my sa vytešujeme, že 
dosahujeme na niekto-
rých železničných tratiach 
rýchlosť 120 km/h a v nie-
ktorých úsekoch dokonca 
160 km/h, vo svete sa už 
bežne jazdí rýchlosťami 
300 až 380 km/h. Keby 
sme sa vedeli dostať z Pra-
hy do Košíc za 2,5 hodiny 
alebo z Košíc do Bratislavy 
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za 1,5 hodiny, povedzme si pravdu, kto by sadal do auta alebo lietadla? 
A možno práve v tom je problém našej „rýchlostnej úvahy“ v železničnej 
doprave.

článok bol vypracovaný s podporou projektu VEGA 1/0198/15

OBR.  9 lOKOMOTíVa RaDu 263 V sTaNiCi BRNO HlaVNí NáDRaží
(fOTO: MaTijaK) [8]

OBR.  8 lOKOMOTíVa RaDu 242 (fOTO: PeTRs.) [6] OBR.  10 lOKOMOTíVa RaDu 350 (fOTO: M. faBiaN)

OBR.  11  lOKOMOTíVa RaDu 363 (fOTO: PHil RiCHaRDs) [11] OBR.  13  lOKOMOTíVa RaDu 381 (fOTO: Z. BOGOly)

OBR. 12  lOKOMOTíVa RaDu 380 (fOTO: j. CHaRVáT) [12]
OBR. 14 lOKOMOTíVa sieMeNs VeCTRON PReVáDZKOVaNá ReGiOje-

TOM (fOTO: l. HRaDíleK)

Lokomotíva radu 380 (obr. 12) je určená pre 
prevádzku na tratiach elektrifikovaných tromi 
hlavnými napájacími systémami používanými v 
strednej Európe, a to: striedavými sústavami 25 
kV 50 Hz, 15 kV 16,7 Hz a jednosmernou sústa-
vou 3 kV. Vo všetkých troch sústavách umožňuje 
rekuperačné dynamické brzdenie. Lokomotíva 
je postavená na dvoch dvojnápravových podvoz-
koch. Má dĺžku 18 000 mm a hmotnosť 88,2 ton. 
Trvalý výkon je 6400 kW, maximálna ťažná sila 
dosahuje 274 kN a trvalá ťažná sila je 213 kN. 
[12]

lokoMoTíVA RAdU 381 
Lokomotíva radu 381 (obr.  13) je trojsystémo-

vá elektrická lokomotíva vyrobená spoločnosťou 
ŠKODA Transportation pre Železničnú spo-
ločnosť Slovensko v roku 2011 v počte 2 kusov. 
Oproti radu 380 majú zmenšenú maximálnu 
rýchlosť na 160 km/h. Rušne sú prevádzkované 
v prímestských súpravách na tratiach Kúty-Brati-
slava-Nové Zámky a Bratislava-Leopoldov. [13]
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ponúka totožné charakteristiky, výkon a krú-
tiaci moment.

Model Picanto X-Line je vybavený mnohými 
prvkami, ktoré sú dostupné v rámci všetkých 
variantov radu Picanto, vrátane 16-palcových 
kolies z ľahkej hliníkovej zliatiny, hliníkových 
pedálov, denných prevádzkových LED svetiel, 
hmlových svetiel, antény Shark Fin a bezkľú-
čového prístupu. Veľká 7-palcová „plávajúca“ 
dotyková obrazovka HMI (human-machine 
interface – rozhranie človek-stroj) ponúka 
navigačný systém s 3D zobrazovaním máp a 
systémy Apple CarPlay™ a Android Auto™, 
ktoré sú určené na úplnú integráciu funkcií 
smartfónu. V Picante X-Line sú tiež dostupné 

prvky výbavy ako parkovacia kamera so zad-
ným pohľadom, bezdrôtová nabíjačka smart-
fónov a port USB. Podobne ako Picanto GT 
Line je aj variant Picanto X-Line štandardne 
vybavený športovým volantom v tvare D.

Nové Picanto je najbezpečnejším vozidlom 
triedy A, aký kedy spoločnosť Kia vyrobila – je 
vybavené karosériou skonštruovanou z ocele s 
veľkou pevnosťou (AHSS), štandardne šiesti-
mi bezpečnostnými vankúšmi (predné, predné 
bočné a hlavové) a voliteľným kolenným bez-
pečnostným vankúšom. Súčasťou výbavy sú aj 
prvky aktívnej bezpečnosti, ako napríklad štan-
dardne dodávaný systém ovládania stability vo-
zidla VSM (Vehicle Stability Management) so 
systémom elektronickej kontroly stability vo-
zidla ESC (Electronic Stability Control), vďa-
ka čomu je zabezpečená stabilita pri brzdení a 
prejazde zákrutami. Picanto je okrem toho k 
dispozícii so systémom autonómneho núdzo-
vého brzdenia (AEB), ktorý je kľúčovou tech-
nológiou prevzatou s cieľom zlepšiť bezpečnosť 
v mestskom prostredí.

  -ka-

X-Line má výrazné nárazníky v štýle SUV 
vpredu aj vzadu, doplnené o plastové klzné 
dosky s kovovým vzhľadom. Vďaka tomu zís-
kal tento variant sebavedomejší vzhľad. Lemo-
vania mriežky chladiča a hmlových svetiel sú 
upravené s limetkovo zelenými akcentmi (k 
dispozícii sú tiež červené a striebristé akcenty), 
zatiaľ čo čierne ochranné prvky okolo podbe-
hov kolies zvýrazňujú vizuálny efekt zväčšenej 
svetlej výšky.

Picanto X-Line poháňa 1,0-litrový trojval-
cový motor T-GDI od spoločnosti Kia, done-
dávna dostupný iba pre rad cee’d a pre novú 
generáciu typu Rio. Má výkon 74 kW pri 4500 
ot./min. a poskytuje krútiaci moment 172 Nm 
pri 1500 až 4000 ot./min. Ide o najvýkonnej-
ší motor, aký doposiaľ ponúkal typ Picanto – 
umožňuje variant X-Line zrýchliť z 0 na 100 
km/h za 10,1 sekundy. Spotrebu paliva má na 
úrovni 4,5 l/100 km a produkciu emisií CO2 na 
úrovni od 104 g/km (kombinovaný jazdný cyk-
lus podľa normy New European Driving Cycle 
– nový európsky jazdný cyklus). Nový 1,0-lit-
rový motor T-GDI sa tiež uplatní v športovo 
zameranom variante Picanto GT-Line, pričom 

DIZAjN
INŠPIROVANý SUV ŠTýlOM 

V poslednom štvrťroku tohto 
roka začne spoločnosť Kia v 
celej Európe predávať model 
Picanto X-Line.
No v ý  va r i a n t  P i c a n ta 
kombinuje v sebe najlepšie 
vlastnosti najmenšieho typu 
značky a vzhľadom čerpá 
inšpiráciu z obľúbených SUV 
značky, typov Sportage a 
Sorento. Robustný dizajn 
zvýrazňujú karosárske prv-
ky v kontrastných farbách a 
zväčšená svetlá výška 156 mm 
(o 15 mm viac ako pri štan-
dardnom Picante). 
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typ karosérie:  S - sedan, H - hatchback, l - liftback, k - kombi, C - kupé, CA - kabriolet, CC - kupé-kabriolet, v - van, r - roadster, u - pick-up
Pohon náprav:  P - prednej, Z - zadnej, 4x4 - prednej aj zadnej
Prevodovka/počet prevodových stupňov:  M - ručne ovládaná, a - automatická, e-cVT - elektronicky riadená s plynulou zmenou prevodu, cVT - s plynulou zmenou prevodu
usporiadanie valcov motora:  R - radový, V - vidlicový, b - „boxer“, o - rotačný
Palivo:  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 
Japonská automobilka honda inovovala pre rok 2018 vznetový 1,6-litrový spaľovací motor i-DTec pre model civic. nová technológia (tajnička) sleduje zlepšenie účinnosti spaľova-
cieho motora, zmenšenie spotreby paliva a emisií. To dosahuje novými materiálmi pri výrobe piestov (zmenšenie trenia vo valcoch), ďalej v hlave valcov zväčšili priemer nasávacích 
kanálov a ich geometria zintenzívnila vírenie nasávaného vzduchu, čím sa zlepšil spaľovací proces. novou technológiou odlievania bloku motora sa dosiahlo, že je ľahší a má väčšiu 
tuhosť. spaľovací motor je vybavený malým turbodúchadlom a nízkotlakovým systémom recyklácie výfukových plynov i väčšími katalyzátormi. (MoT´or č. 9/2017)   

1- názov typu osobného automobilu renault, 2- vláknitý materiál 
používaný na izoláciu, 3- vzdialenosť osi zadného kolesa bicykla od 
osi predného bicykla, 4- tlak plynov, 5- chemický prvok značky al, 
6- názov typu osobného automobilu dacia, 7- kvapalina, v ktorej je 
rozpustená nejaká látka, 8- vývoz tovaru, 9- povrch tenisových ihrísk, 
10- súčiastka skrutkového spoja s vnútorným závitom, 11- karosované 
jednostopové motorové vozidlo..

Riešenie  
Tajnička:   Earth dreams
1- Espace, 2- azbest, 3- rázvor, 4- tenzia, 5- hliník, 6- duster,
7- roztok, 8- export, 9- antuka, 10- matica, 11- skúter.  

-jo-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Priaznivci značky Porsche si 3. septembra pri-
pomenuli 142. výročie narodenia zakladateľa tejto 
značky. Ferdinand Porsche sa narodil v roku 1875 
v severočeskej obci Vratislavice nad Nisou, dnes 
súčasť Liberca. S jeho menom sú spojené význam-
né automobilové projekty, počnúc elektromotorom 
Lohner-Porsche, pôsobenie v automobilke Austro-
-Daimler, skonštruovanie prvej luxusnej limuzínu 
spoločnosti Mercedes-Benz s osemvalcovým mo-
torom, skonštruovanie vojenského vozidla KdF-82, 
vznik ľudového auta VW chrobák a založenie auto-
mobilky športových vozidiel Porsche. 

Prevažná časť jeho aktívneho života sa odohrávala 
v nemecky hovoriacich krajinách. O tom, že exis-
tovala možnosť, že Porsche odíde do sovietského 
Ruska, spomínajú máloktoré životopisy.

Začiatkom roka 1932 navštívila delegácia zo so-
vietskeho Ruska konštrukčnú kanceláriu Ferdinan-
da Porscheho v Štuttgarte. Rokovanie sa skončilo 
nezáväzne, a delegácia odcestovala späť do Moskvy. 
Onedlho nato prišlo oficiálne pozvanie. Vzhľadom 
na nepriaznivú situáciu, ktorá v tom čase sprevádzala 
Ferdinanda Porscheho, ako i pretrvávanie automo-
bilovej krízy, spôsobilo, že 20. júla roku 1932 sa vydal 
na cestu do Moskvy.

Obrovská krajina prežívala horúčkovitú indus-

trializáciu. Stalin v prejavoch k riaditeľom priemy-
selných podnikov stále opakoval, že zaostávajú za 
vyspelými krajinami o päťdesiat až sto rokov, a  toto 
meškanie potrebovali rýchlo dobehnúť. Len niekoľ-
ko týždňov pred Porscheho cestou, 1. mája 1932, 
bola na rieke Dneper slávnostne spustená najväčšia 
vodná elektráreň na svete. Mala sa stať srdcom prie-
myselného kombinátu s oceliarňou, hlinikárňou a 
chemičkou. Ako technického poradcu Sovieti získa-
li Američana Hugha Coopera, skúseného špecialistu 
na vodné diela. Žil tam v oddelenom sídlisku, kde 
bol k dispozícii bazén, golfové ihrisko a iné vymože-
nosti, na ktoré bol v Amerike zvyknutý. 

Cesta Ferdinanda Porscheho v Moskve nezačala 
dobre. Poranil si nohu a musel ostať v posteli mos-
kovského hotela. Napriek tomu Sovieti predviedli 
Porschemu svoje technické a priemyslové vymože-
nosti. Pozrel si letecké a automobilové závody, vi-
del zbrojovku, kde sa vyrábali pancierové vozidlá, v 
Stalingrade mu ukázali továreň na výrobu traktorov. 
Precestoval kus krajiny. 

Porsche sa pri ceste neustále stretával s menom 
Henryho Forda. Ford bol najvýznamnejším impor-
térom  motorových  vozidiel  do sovietského Ruska. 

Podľa výkladového slovníka slovo skúter označuje 
jednostopové vozidlo prevažne na mestskú dopravu, 
s malými kolesami, s takmer úplne zakrytým po-
honným  agregátom. Slovo  skúter  má  síce  pôvod 
v angličtine (scooter – kolobežka), ale najväčšiu po-
pularitu dosiahol taliansky skúter Vespa. 

 Manet S 100 bol prvý skúter vyrábaný v Považ-
skej Bystrici. Dvojmiestny, s maximálnou nosnosťou 
do 150 kg. Po Manete M-90 a malých Jawách to 
bol ďalší jednostopový mobilný výrobok Považských 
strojární. V povojnových rokoch sa okrem dopravy 
materiálu a surovín hľadalo  riešenie ako najjed-
noduchšie a najlacnejšie zabezpečiť dopravu ľudí 
za prácou. Áut bolo málo a boli drahé.  Jedným z 
riešení boli malé motocykle. Úlohou konštruktérov 
bolo vyrobiť pohodlné,  cenovo dostupné, na údržbu 
nenáročné a ľahko ovládateľné motocykle. Podobnú 
úlohu dostali i konštruktéri v bývalom Českosloven-
sku. Tak vznikli i skútre  Čezeta, Manet a Tatran. 

Manet S 100
skúter na každú príležitosť

Vznikli ako nutnosť a módny trend toho obdobia.  
Považskobystrickým konštruktérom sa dielo vyda-
rilo. Ich skúter mal motor s väčším výkonom ako 
vtedy úspešne predávaný nemecký skúter Adler MR 
100 Junior, čo spolu s modernejšou štvorstupňovou 
prevodovkou umožňovalo Manetu dosiahnuť väčšiu 
cestovnú rýchlosť. Autor dizajnu Alojz Vačka urobil 
niekoľko riešení, ktoré skútru dali moderný vzhľad 
aj funkčnosť. K najmarkantnejším prvkom patril 
ochranný štít z plexiskla a svetelné smerovky vpredu 
i vzadu.  

Prvý skúter na Slovensku
Výkresová dokumentácia bola hotová v auguste 

1957. Funkčný prototyp Maneta S 100 predstavili 
verejnosti v tom istom roku  na Strojárskom veľtrhu 
v Brne. O rok neskôr Manet 100 začali sériovo vy-
rábať aj predávať. Dnes na veteránskych stretnutiach 
vídame väčšinou dvojfarebné vyhotovenie kapotá-
že.  Z prvej série Manetov sa zachovalo veľmi málo 
exemplárov, preto sú menej známe. Boli len jednofa-
rebné, prevažne sivé. Ochranné plexisklo bolo nižšie, 
bez výstuhy, prichytené len skrutkami. Zadný nosič 
batožiny ešte nebol a sedadlo bolo ku karosérii pri-
chytené iba koženým pásom. Pohonnou jednotkou 
bol dvojtaktný jednovalec zdvihového objemu 98,1 
cm³ s výkonom 3,7 kW (5 k) pri 5500 ot./min. s 
vratným vyplachovaním a núteným chladením. 
Podľa dobovej tlače „skúter mal dokonalé pruženie  
s hydraulickým tlmičom a výkon motora bol do-
statočne veľký“.  Jeho maximálna rýchlosť bola 70 
km/h a priemernú spotrebu uvádzali 2,8 l/100 km. 

Hlava valca i piest boli vyrobené z hliníkovej zlia-
tiny. Ventilátor bol upevnený na rotore dynamoštar-
téra a pevne spojený s predĺženým kľukovým hria-
deľom. Plechový kryt usmerňoval chladiaci vzduch  

smerom k valcu. Veľké rebrá zväčšili chladiacu 
plochu a umožnili účinnejšie chladenie valca. Kon-
štrukcia tlmiča výfuku cigarového tvaru zaručovala 
účinné tlmenie hluku motora bez toho, aby došlo k 
zmenšeniu výkonu. Podľa výrobcu hlučnosť nepresa-
hovala 80 dB. Prevodovka tvorila s motorom jeden 
blok a bola štvorstupňová. Prenos hnacieho momen-
tu na zadné koleso bol cez reťaz, primárnou reťazou 
od kľukového hriadeľa na spojku, sekundárnou, úpl-
ne zakrytou, vedenou pravou stranou od prevodovky 
k zadnému kolesu. Karburátor Jikov 2918 S 12 mal 
difúzor priemeru 18 mm. Pracoval v troch okru-

hoch: ako hlavný okruh, obehový a chod naprázd-
no. Škrtiaca klapka karburátora sa ovládala otočnou 
rukoväťou cez lanovod („bowden“) na pravej strane 
riadidiel.  Klapka sýtiča sa ovládala lanovodom zo 
skrinky elektrickej inštalácie. 

Kolesá mali vpredu i vzadu  priemer 14“, boli vzá-
jomne zameniteľné. Zadné koleso sa dalo demonto-
vať i bez rozpojenia reťaze. Na oboch kolesách boli 
čeľusťové brzdy, zadná sa ovládala pedálom na pravej 
strane podlahy cez pákový prevod a lanko, predná 
páčkou na pravej strane riadidiel. 

Rám bol zváraný, tvorili ho predná profilová a dve 
kruhové rúrky spojené nosníkom. Nohy motocyk-
listu boli spredu chránené plechovým štítom pre-
chádzajúcim do podlahy. Vpredu bola skrinka na 
náradie a batériu. Motocyklista bol spredu chránený 
štítom z plexiskla. Motor, zadná časť rámu a zadné 
koleso boli zakapotované plechovým krytom. Od-
klopné dvojsedadlo z penovej gumy, potiahnuté ko-
ženkou zakrývalo otvor nádrže paliva. Mala objem 
8 l.  Podlaha, ktorá bola zároveň stúpačkou na nohy, 
bola z lisovaného plechu. 

Predné koleso so zdvihom 120 mm bolo odpru-
žené výkyvnou vidlicou s centrálnou pružinou  a 

Manet	S	100	bol	prvý	skúter	vyrábaný	v	Považ-
skej	Bystrici

Ochranný	štít	z	plexiskla	a	svetelné	smerovky	
vpredu	i	vzadu	boli	moderným	prvkom	vtedaj-
ších	skútrov		

Na		prístrojovej	doske,	ktorá	 	bola	 	súčasťou		
riadidiel,	bol	tachometer,	prepínač	smeroviek	
s	kontrolkou,	tlačidlo	štartéra,	spínacia	skrin-
ka	a	kontrolka	dobíjania

Ferdidnad Porsche
- ako ho nepoznáme

V	rokoch	1958	až	1964	ň	vyrobili	v	Považských	
strojárňach	50	244	skútrov	Manet	S100

Vpredu	bola	umiestnená	skrinka	na	náradie	a	
batériu

Pod	sedadlom	sa	nachádzal	otvor	nádrže	pa-
liva	objemu	8	l

jednoduchým hydraulickým tlmičom. Vzadu bola 
výkyvná vidlica odpružená  dvoma postrannými vi-
nutými pružinami a hydraulickým tlmičom umiest-
neným na ľavej strane. Prístrojová doska bola súčas-
ťou riadidiel. Nachádzal sa tam prepínač smeroviek s 
kontrolkou, samostatné tlačidlo štartéra, tachometer 
- ešte bez osvetlenia, spínacia skrinka a kontrolka 
dobíjania. Skúter mal dva stojany. Na bežné parko-
vanie sa používal jednostranný, umiestnený na ľavej 
strane. Dvojstranný stojan pod motorom slúžil ako 
montážny.  V roku 1959 prišla prvá modernizácia. 
Výfuk spod motora presunuli na ľavú stranu, ple-
xisklo dostalo výstuhu a pribudol nosič na batožinu. 
Skútre mali dvojfarebné kombinácie: šivo-modrá, 
sivo-zelená a sivo-červená. Modernizáciou v roku 
1962 došlo k miernemu nárastu výkonu na 3,8 kW 
(5,2 k) pri 5200 ot./min. Z viditeľných zmien me-
nujme aspoň ovládanie sýtiča vyvedeného na prí-
strojovú dosku, štartovanie pomocou novej spínacej 
skrinky, ovládanie smeroviek otočným prepínačom 
vpravo na riadidlách či osvetlenie tachometra. 

Celkovo bolo vyrobených 50 244 skútrov  Manet 
S 100 - od roku 1958 do roku 1964. Veľká časť pro-
dukcie bola určená na export - Manety sa vyvážali 

do 17 krajín sveta. Ich cena u nás bola 5800 Kčs. 
Skútre v Československu zanikli tak rýchlo, ako 
vznikli. Záujem o ne vydržal do konca 60. rokov. 
Stúpajúca životná úroveň spôsobila, že ľudia radšej 
dlhšie šetrili, aby si kúpili auto. Záujem o skútre sa 
obnovil až prednedávnom, vyvolali ho mladí ľudia z 
veľkých miest. Na skútri možno jazdiť aj v obleku, 
zvládať  dopravné zápchy, zaparkovať ho možno aj 
na chodbe... 

G	Odklopné	dvojsedadlo	bolo	z	penovej	gumy	
potiahnuté	koženkou.	Nosič	batožiny	pribudol	
až	v	roku	1962

V roku 1927 tam jazdilo až 82 % traktorov a ná-
kladných automobilov z produkcie Ford. V roku 
1929 Sovieti uzavreli so spoločnosťou Ford zmluvu 
na stavbu automobilky v Nižnom Novgorode. Mala 
vyrábať stotisíc vozidiel Modelu A a nákladných 
automobilov Modelu AA. V tom čase pracovalo 
na rôznych miestach sovietského Ruska asi šesťtisíc 
zahraničných špecialistov. Sovieti chceli popri nich 
získať poznatky, ktoré by v budúcnosti využili pri vý-
robe vlastných produktov. Ešte pred cestou uvažoval 
Porsche čo je hlavným dôvodom pozvania. Mohlo 
to byť skvalitnenie výroby traktorov, alebo ich zaujali 
jeho projekty v automobilovom priemysle? Sovieti 
mali s Porschem oveľa významnejší zámer.

Potrebovali dopravné prostriedky a tak hľada-
li akéhosi generálneho riaditeľa pre automobilový 
priemysel v sovietskom Rusku. Porscheho mno-
hostrannosť a technický um boli dôvodom, prečo 
voľba padla na neho. Mohol sa presťahovať s celou 
rodinou, uisťovali ho o rozsiahlych právomociach, 
ktoré by mal. K ponuke patrila i vila na Kryme, pe-
niaze neboli problémom a aj pri výbere spolupracov-
níkov by mal voľnú ruku. Porsche na spiatočnej ceste 
o ponuke vážne uvažoval.

Napriek tomu po návrate ponuku odmietol. Mal v 
tom čase už 57 rokov a nevedel ani slovo po rusky. 
Možno zavážilo aj to, že sa k nemu dostala správa o 
objavení sa nového subjektu, ktorý by chcel vstúpiť 
do výroby ľudového auta v Nemecku, o ktorom Por-
sche sníval už niekoľko rokov. Akoby to asi vyzeralo, 
ak by Porsche ponuku Sovietov prijal? Hitler by bol 
bez KdF a Nemecko bez Volkswagenu... 

Nová encyklopédia 
TATRA 1947 – 1996
V ARCHíVNyCH
dokUMENToCH
Nedávno vyšiel druhý diel rozsiahlej encyklopédie o au-
tomobiloch Tatra vyrábaných v Kopřivnici medzi rokmi 
1947 až 1997.  Dielo sa opiera o dobovú originálnu do-
kumentáciu. Celý rad údajov je spracovaný a upravený  do 
prehľadných tabuliek, technických parametrov jednot-
livých typov a modelov, vrátane prototypov a štatistic-
kých prehľadov, ako aj unikátnosti niektorých  projektov. 
Pravosť dokumentov sa odvoláva v použitej literatúre na 
pôvodné a originálne zdroje. Rovnako faktografický text 
a stovky pôvodných archívnych fotografií dokresľujú ex-
kurziu históriou podniku unikátnymi obrazovými infor-
máciami.
Autormi sú Karel Rosenkranz, kurátor a dlhoročný  riadi-
teľ  Technického múzea a  Mojmír Stojan, automobilový 
historik a expert. Encyklopédia vyšla v limitovanom ná-
klade 499 kusov.



II   október 2017   II                7978

www.mot.sk

    II   sVeT V MiniaTúRe   IIII   sVeT V MiniaTúRe   II    ing. Štefan ŠTRauch
Foto: Archív the World en miniature                                                                                                                                        
(a branislav koubek, adrián gašparik)

Bornheimu pri Bonne (má aj pravé drevené letokruhy!). 
Kým pána Koubeka nadchol švédsky supertruck (maji-
teľ z Mäkelä ho nazýva Ace of Spades, eso/či jednotka 
vesmíru), 4-osí  skriňový ťahač s 5-osím skriňovým prí-
vesom - HERPA ho potlačila viac ako 60 potlačami! Ja 
som si povzdychol zas nad dvoma podobnými novin-
kami: ťahačom v PC Scania R ´09 V8 TL „Shelby GT 
580“  (majiteľ predlohy, talianskej špedičnej spoločnosti 
„Mastrocezare“  je priaznivcom  C. Shelbyho, otca au-
tomobilu AC Cobra - na svojom „nákladnom vlaku“ 
prepravuje hlavne „pastu“, cestoviny); aj pri 2-osom 
ťahači  MAN TGX XXL s 3-osím chladiarenským 
návesom spoločnosti  Spedition Maixner z franského 
Wiesenthau v Bavorsku; dizajnér Rüdiger  Fieber ladil 
jednu stranu farbami jesene, opačnú zas zimy– na ame-
rický spôsob! Stačilo zopár amerických slov, v zasneže-
nej pláni americká vlajka, bizón a indiánska čelenka s 
orlími perami... vy by ste si nezavzdychali? A hoci  takí-
to obri diaľnic si vyžadujú viac priestoru aj na stránkach 
časopisu, pridám i tak ešte dve novinky HERPA: z kaž-
dej strany inak pomaľovaný model v 1:87/H0 známej 

Začnime od konca, populárnou vianočnou sériou 
modelov automobilov (séria CARS) i lietadla (séria 
WINGS). Sériu automobilov každoročne obohacuje 
vianočný osobný automobil, i vianočne ladený ťahač s 
rovnako ladeným návesom: v roku 2017 čierny model 

naozaj - babička? Nerozumiem, čo tam robí, ale... do 
polovice novembra, kedy sa tieto modely objavia na 
svetovom trhu, to možno táto milá hrdinka klasickej 
českej literatúry hádam ešte vzdá...  Vianočný model 

Audi A5 Sport – v PC (elegantnej mini vitrínke, aby 
ani na zlatých diskoch jeho kolies nepristálo žiadne 
zrnko prachu)! Ťahač? Scania CS 20 HD s kufrovým 
návesom značky Schmitz – s  bohatou farebnou výzdo-
bou: svätou rodinkou, tromi kráľmi i... Santom – a na 
každom boku trocha inak. Na  jednej zo strán aj s  ná-
pisom Štědrý den (darmo, v ČR je zberateľov
 viac...). Prekvapil aj anglický (?) nápis: Babushka. Źeby 

krídel 64,40 m, dĺžka 57,90 m, výška 12,53 m). V M 1:500 
dlhý iba 116 mm – tu nechýba ani čínske znakové pís-
mo! Či zlaté, alebo zlatožlté, uvidíme v novembri 2017. 
Keďže novinky predstavuje HERPA s takmer polroč-
ným predstihom, aj  my máme - výnimočne - k dispo-
zícii len obrázok z PC... s konečným dizajnom. Nuž: 
ŠŤASTNÉ VIANOCE i NOVÝ ROK 2018 aj vám! 

HERPA 2017 lietadla? Najväčšie štvormotorové tur-
bovrtuľové nákladné – strategické - vojenské lietadlo 
sveta, ukrajinský (predtým: sovietsky) Antonov AN-22 
Antej, z polovice 60. rokov 20. storočia, pristávajúci aj 
na nespevnených plochách. (Vyrobili 68 kusov, 7 bolo 
zničených pri 6 katastrofách a 1 havárii – zahynulo spo-

dobre známe vozidlo: 2-osí hnedý M-B Sprinter ´13 
HD „UPS“ v M 1:87/H0... Ďalšie novinky WINGS? 
Červeno – modrý Boeing 737-900 nového majiteľa 
Alaska Airlines (predtým: Virgin America) – červenú 
Virgin America vystriedala modrá spoločnosti Alaska 
Airlines – tu je ich farebný hybrid v M 1:500 dlhý 84 
mm. A keďže mnohí túžia po tom, čoho sa im nedostá-
va (napríklad púštnym štátom zeleň), je tu aj zelená no-
vinka S7 Airlines,  Embraer E 170 – ako prvá „érlajn“ 
Ruska tento rok uvádza do prevádzky 17 predlôh tohto 
modelu. V M 1:500/H0 je dlhý iba 60 mm. Čosi ve-
selšie? Ed a Edda, maskoti zábavného parku v nemec-
kom Ruste, na západe Bádenska-Würtembergska – na 
modrom Airbuse A320 spoločnosti Eurowings „Euro 
Park“. Aj s dvoma zubami hore i dole - ako úsmevy 
politikov. Ktorým práve  povedali, aby teraz vyslovili 
čosi naozaj múdre – napríklad  slovo „sýr“... Ide predsa 
koniec-koncov aj tu len o hlodavce, no nie..? (Model 
je aj v M 1:200 – so stojanom - v lacnej sérii Herpa 
SNAP Fit. Tá sa predáva na palubách lietadiel... Keď sa 
v roku 2016 lacná islandská letecká spoločnosť WOW 
Air rozhodla so svojimi tromi Airbusmi A330  dobyť 
severoamerický kontinent, netušila, že koncom roka 

2017 tu bude aj 75 mm dlhý model  v M 1:500 – vo far-
be, ktorú neprehliadnete! Pozor však na anglické slovo 
WOW! Síce znamená „skvelý“ či „skvelá“, no v spojení s  
podobnými slovami už čosi celkom iné: bow-wow psie 
štekanie (hav-hav...), a pow-wow už pracovnú poradu – 
smerom na šéfa, radím, opatrnejšie... HERPA stavila  aj 
na... úspešných futbalistov. Na trupoch lietadiel prestíž-
nych leteckých spoločností, hoci patrične zmenšených. 
Teraz pribudnú dva nové modely: 148 mm dlhý model 
(M 1:500) Emirates Boeing 777- 300ER s tvárami z 
klubu „Hamburger SV“ , a obdobný, 151 mm dlhý (M 
1:500)  model Lufthansa Airbus A 340 - 600 „FC Bay-
ern Audi Summer Tour China 2017“. Lebo i tento rok  
štartoval na palube Lufthansy letnú Tour AUDI, ktorá 
exportovala dočasne majstra Nemecka na zápasy proti 
obom londýnskym top-mužstvám Chelsea a Arsenal. 
Ale aj talianske legendy AC Miláno a Inter Miláno - 

do Číny a Singapuru. Ak chcete tvrdiť, že ste leteli s 
nimi, uprednostnite väčšie a lacnejšie plastové varianty 
oboch modelov – zo série Herpa SNAP FIT - predá-
vajú sa priamo na palubách lietadiel! Novinky z oblasti 
vojenských lietadiel? Prídu na trh i ony, no keďže sa 
nám sem už nevpracú (a obrázky boli k dispozícii len 
ako „perovky“ či fotky predlôh) ukážme aspoň jednu 
z nich - zhora: sovietsky Air Force  Tupolev TU-160 
„White Swan“/“Blackjack“ – lebo „Biela labuť“ oslavu-
je tento rok svoje 30. narodeniny. Prezývku má podľa 
svojho bieleho náteru (s jedinou, červeňou žiariacou 
hviezdou). Ide o najväčšie nadzvukové lietadlo sveta, aj 
model v M 1:200 má rozpätie 271 mm!
Žiadny strach: obe krídla i podvozky sa dajú zložiť! Veď 
aspoň Vianoce sa majú niesť na vlne pokoja a mieru...

Niet na svete známejšieho výrobcu modelov v tzv. mini mierkach, ako 
je - HERPA. desaťročia ponúka najmodelovejšie mini autíčka na 

svete, no aj modely lietadiel: naj- kvalitnejšie, -atraktívnejšie, -krajšie, -sveto-
vejšie - najkomplexnejšie! čo potvrdzujú i novinky poslednej tretiny roka 2017... 

OD ŠTARTU
ŠKOLSKÉHO ROKA 
DO VIANOC... 

Najväčšie	 sovietske	 nadzvukové	 vojenské	
lietadlo	oslavuje	30.	narodeniny	-	v	M	1:200	
aj	s	možnosťou	zloženia	krídel	i	podvozkov.	
(Tu	vidno	iba	polotovar).

V	 PC	 vitrínke,	 so	 zlatými	 diskami	 a	 vyhotovení	 non	
plus	ultra:	Audi	A5	Sportback	-	osobný	automobil	Via-
noce	2017(HERPA)

Okrem	 tejto	 pribúda	 i	 farba	medovožltá	 ...	 do	 tucta	
rôznych	farieb	laku	v	M	1:87/H0

Konečne:	Škoda	110	R	v	M	1:87/H0	a	la	
HERPA	(druhá	farba:	semaforová	červená)

lu 75 ľudí posádky – aj cestujúci...
Technické údaje: 4x motor Kuznecov NK-12 MA, kaž-
dý s výkonom 11 040 kW, rýchlosť 740 km/h, vzletová 
dráha 1300 m, dolet 10 950 km, dostup 7500 m, hmotnosť 
max. 250 000 kg, hmotnosť nákladu 80 000 kg, rozpätie 

MAN	TGX	XXL	s	chladiarenským	návesom	„Truck	Store	Niebel/Spedition	Meixner“	(M	1:87/H0)	–	dostane	u	vás	prednosť	jeseň,	či	už	zima?	

Volvo	FH	GL	XL	„IFL	Köln“	v	M	1:87/H0

Vianočný	model	2017	obrieho	lietadla	–	Antonov	AN-22	„Antej“	v	M	1:500	je	dlhý	
116	mm

Islandský	WOW	Air	dobýva	tromi	Airbusmi	
A330	severnú	Ameriku	–	ich	farby	nepre-
hliadne	nikto!	(v	M	1:500	dlhý	75	mm)

Ďalšie novinky  HERPA 2017 – automobily... Osobný: 
Porsche 911 Carrera 2 Cabrio vo farbách indická čer-
vená i zafírová modrá metalíza v M 1:87/H0, mnohých 
potešia dve nové farby laku Škoda 110 L v M 1:87 /
H0 - medovožltý a holubičia modrá – už ich je tuším 
tucet...Čo poteší viac: novinka Škoda 110 R z rokov 
1970 –76; vyrobených bolo 60 000 kusov predlôh - časť 
sa vyviezla aj na Západ... novinka v M 1:87/H0 sa naj-
prv objaví vo farbách svietiacich semaforov – červenej i 
zelenej. Je tu  aj malý červený transportér M-B Sprinter 
(so strešným spojlerom kabíny) - s ozajstným dreveným 
kontajnerom! Aj nápismi špedičnej spoločnosti Wirtz z 

rakúskej špedičnej spoločnosti „Silo Melmer“ - tento 
rok oslávila rovnaké narodeniny  ako ja, „70“  -  tentoraz 
ťahačom Scania CS 290 HD s  cisternou v návese – aj 
s  portrétmi členov rodiny. Kto je kto netuším, viem 
ale, že predlohu modelu šoféruje Giovanni Melmer, a 
dizajnérom bol Knud Tiroch. Nebesko-morsko-modrý 
diaľničný obor Volvo FH GL XL s rovnako farebne la-
deným chladiarenským skriňovým návesom nemeckej 
špedičnej spoločnosti „IFL Köln“ z Kolína nad Rýnom 
zas dizajnérskou vzduchovou pištoľou Roland Just... 
Ak zistíte, že ktosi z našich by sa im všetkým vyrovnal, 
dajte prosím, vedieť! Najvyšší čas pre čosi také - Made 
in Slovakia...  Kým prejdem od najnovších CARS k 
najčerstvejším WINGS roku 2017, spomeniem i u nás 

Scania	CS	20	HD	s	kufrovým	návesom	Schmitz	,	via-
nočný	model	2017	z	PC	–v	M	1:87/	H0

Porsche	911	Carrera	2	Cabrio	prináša	HERPA	v	M	1:87/H0	v	2	 farbách	
laku:	indickej	červenej	a	zafírovo	modrej	–	mnohí	asi	neodolajú	obom...

M-B		Sprinter	„Kufor“	–	„Spedition	Wirtz“	–	s	
pravým	dreveným	kontajnerom	s	letokruhmi	
i	všetkými	nápismi	–	v	M	1:87/H0

SuperťahačVolvo	FH	GI.	Eurocombi	s		prívesom	„Mäkelä“	
z	Fínska		(M	1:87/H0)

Scania	CS	290	HD	„Silo	Melmer	–	70.	narodeniny“		(M	
1:87/H0)

Alaska	Airlines	Boeing	737-900/Virgin	USA	–	farebne	
príťažlivý	kompromis	-	aj	v	M	1:500

S7	Airlines/Rusko:	jedna	zo	17	nových	rosničiek	Em-
braer	E	170	(v	M	1:500	dlhá	len	60	mm)

Eurowings	 Airbus	 A320,	 alebo:	 S	 Edom	 a	 Eddou	 do	
najväčšieho	 zábavného	parku	Nemecka	v	Ruste!	 (M	
1:500)

Lufthansa,	 Airbus	 340-600	 –	 „FC	 Bayern	 Audi	
Summer	Tour		China	2017“	M	1:500,	no	aj	v	M	
1:250

Ťahač	v	PC:	Scania	R	´09	
V8	TL	(M	1:87/H0)

Známy	aj	u	nás:	M-B	Sprinter	´13	
HD	"UPS"	(M	1:87/H0)
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kosodreviny do vyšších častí doliny pokrytých 
striedavo trávou, blokmi balvanov alebo suti-
nou. Na skalnom prahu je chodník už strmší, 
dokonca na jednom mieste treba prekročiť 
často dosť vodnatý Hincov potok. Pod pra-
hom, na ľavej strane, v závere Satanovej kotlin-
ky, sú skryté dve Satanove plieska. Od začiatku 
túry nás zľava obklopuje Satanský hrebeň ali-
bisticky volaný aj Hrebeň Bášt, ktorý oddeľuje 
Mlynickú a Mengusovskú dolinu. je na ňom 
12 štítov: z juhu Patria, Malá a Predná Bašta, 
najvyšší Satan, Čertov hrb, Pekelník, Diab-
lovina, Zlatinská veža, Zadná Bašta, Malá a 
Veľ ká Capia veža a Hlinská veža. Ak pridáme 
ešte aj najsevernejšiu Kôprovskú vežu, síce už 
z hrebeňa na Kôprovský štít, dostaneme ma-
gické „satanské“ číslo 13. Názov štítu Satan 
ako aj susednej Diabloviny, Diablovho sedla, 
Pekelníkovej štrbiny, Satanovho sedla či Pe-
kelníka má pravdepodobne svoje korene v ľu-
dových legendách o tunajších vrchoch, podľa 
ktorých Satan stráži ukryté tatranské poklady a 
vzácne kovy. Na odvážlivcov, ktorí sa ich snažia 
vykopať zhadzuje kamene. Iná legenda hovorí, 
že na vrchole Satana sa počas svätojánskej noci 
dokonca schádzajú čerti. Ďalšia legenda vraví, 
že bača za pomoci kúzelníka tu hľadal poklady, 
ale satan ich vždy zahnal obrovskými skalami. 
V povestiach sa objavuje aj goral, ktorý zobral 
poklad, ale okabátil čerta a dušu mu neupí-
sal. Faktom však je, že okolo vrchu sa motali 
v minulosti zlatokopi. Skutočným podkladom 
povestí môžu byť často padajúce kamene zo 
zrázov končiara.

Krátkymi serpentínami sa dostaneme do širo-
kej Hincovej doliny. Na zvlnenom dne obrov-
ského ľadovcového karu sa nachádza niekoľko 
horských jazier. Po minutí Hincovej kôpky na-
pravo od chodníka sú tri drobné plesá nazývané 
Hincove oká, tesne na juh od Veľkého Hincov-
ho plesa. Cez niektoré preteká Hincov potok. 
Najsevernejšie Hincovo oko, keď je v ňom viac 
vody, splýva s Veľkým Hincovým plesom a tak 
sa stáva, že vytvorí na jeho južnom okraji malú 
zátoku. Pod tretím prahom Hincovej doliny, 
naľavo od chodníka, sa nachádza Malé Hinco-
vo pleso. Má rozlohu 2,22 ha, maximálnu hĺbku 
6,4 m. 

A sme už pri Veľkom Hincovom plese s roz-
lohou 20,08 ha, a maximálnou hĺbkou 53,7 m. 
Pleso leží v nadmorskej výške 1946 m. Údaje 
o rozmeroch plesa sa v priebehu rokov me-
nia, pretože je zanášané sutinou a postupne sa 
zmenšuje. Je zaujímavé, že nemá žiadny povr-
chový prítok. Je to najväčšie a najhlbšie karové 

autor: Doc. ing. Ján ZeleM, csc.
foto: archchív autora
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pleso v slovenskej časti Vysokých Tatier a na 
Slovensku. Jeho hladina býva pokrytá ľadom 
priemerne 270 dní v roku. Teplota vody nepre-
sahuje osem stupňov Celzia a tak tu nemôže 
žiť veľké množstvo vodných živočíchov, ktoré 
by kalili a špinili vodu. A to vytvára povestnú 
priezračnosť a krásne sfarbenie plesa. V lete je 
dokonca dovidieť až do hĺbky 12 metrov, čo nie 
je možné pozorovať pri žiadnom inom jazere 
na Slovensku. V plese bol vysadený pstruh po-
točný. Ide o najvyššie miesto na Slovensku, kde 
sa vyskytuje. Na západe sa nad plesom zdvíha-
jú steny Kôprovského štítu, na severe Čubriny 
a Veľkého Mengusovského štítu, na východe 
Prostredného a Východného Mengusovského 
štítu, Hincovej veže a pohľadom od plesa  už 
nevýrazného Mengusovského Volovca. Názov 
Hincových plies i okolitých ôk pravdepodobne 
vyplýva z mena Hinco, teda Ignác, ktorý podľa 
ľudových povestí mal v okolí plesa pásť ovce. 
Existuje aj iné vysvetlenie z čias, kedy baníci, 
haviari, hincovia hľadali v tatranských dolinách 
zlato. Z bájoslovia sa vynára aj predstava, že 
Hinco bol tajomný trpaslík, ktorý pomáhal ba-
níkom pri dolovaní zlata. Možno Hinco mohlo 
byť priezvisko muža, hľadača zlatej rudy. Počas 
oddychu, pri pokojnej hladine plesa, si môžeme 
pripomenúť pamiatku na potápačov J. Kaďo-
ureka a J. Antonického, ktorý sa nevrátili medzi 
živých pri pokusných ponoroch v roku 1965, 
kedy sa podarilo J. Dvořáčkovi a J. Daněkovi 
zostúpiť až na dno plesa. Pri pohľade na Veľký 
Mengusovský štít, na ktorý v roku 1877 prvý 
vystúpili L. Chałubiński, W. Roj a M. Sieczka, 
z Hincovho sedla s exponovaným obchádzaním 
hrebeňa, si môžeme pripomenúť aj jednu z naj-
väčších poľských horolezeckých tragédií v roku 
1992, ktorá sa odohrala v jeho Východnej stene. 
Po zvrate počasia najprv zmrzla jedna horo-
lezkyňa, potom sa pri zlaňovaní zrútili zvyšní 
traja. Na štítoch sa odohrávajú však aj úsmevné 
príhody. Po vojne sa smelo liezť na pohraničný 
štít s Poľskom iba na povolenie. V roku 1952 na 
úrad prišiel nešťastný bača, že sa mu na pilier 
zatúlal baran. A tak si horolezci pri „záchranke“ 
pilierom dobre zaliezli. 

Od Veľkého Hincovho plesa sa možno vrátiť 
rovnakou cestou alebo pokračovať cez Vyšné 
Kôprovské sedlo a Hlinskú dolinu do Kôpro-
vej doliny na Tri studničky či až na Podbanské. 
Zo sedla, ktoré pomenoval známy kaukazský 
horolezec Mór Déchy v roku 1874 výstupom 
z Kôprovej doliny, je možné približne za 30 
minút vystúpiť na Kôprovský štít s nádherným 
kruhovým výhľadom.

Umelkyňa jeseň farbí tatranskú prírodu 
svojim nádhernými farbami. Túto krásu si 
môžeme vychutnať pri pomerne stabilnom 
jesennom počasí, ešte pred zimným uzavre-
tím chodníkov, pri túre k Hincovým plesám.

Východiskom k stredne náročnej poldennej 
vysokohorskej túre môže byť osada Štrbské Ple-
so, alebo aj Chata pri Popradskom plese. Výlet 
k Hincovým plesám umožňuje navštíviť nielen 
trojicu najznámejších tatranských plies, ale dáva 
aj výbornú príležitosť bližšie spoznať tatranskú 
prírodu prostredníctvom informačných panelov 
Náučného chodníka Štrbské pleso - Popradské 
pleso - Hincovo pleso. Túra vedie modro zna-
čeným turistickým chodníkom Mengusovskou 
dolinou, sprvoti lesom, s prechodom do pásma 
kosodrevín. Práve tento prechod dáva priestor 
k vyniknutiu umeleckého talentu Matky Prí-
rody. Mengusovskou dolinou preteká Hincov 
potok, z ktorého po sútoku s Krupou, výtokom 
z Popradského plesa, vzniká rieka Poprad. Už 
zo spodnej časti Mengusovskej doliny vidieť 
štíhlu dvojvrcholovú pyramída Mengusovského 
Volovca, ktorý sa tiež nazýva Štít Oľgy, podľa 
manželky  Kornela Stodolu, ktorý naň vystú-
pil spolu s Johannom Franzom roku1903. Šlo 
o prvý zaznamenaný výstup. Kornel Stodola 
bol pomerne raritnou kombináciou horolezca a 
politika. V medzivojnovom období pôsobil ako 
poslanec a senátor. Južný hrebeň Štítu Oľgy 
oddeľuje Hincovu kotlinu od Kotliny Žabích 
plies. Mengusovská dolina sa v hornej časti delí 
na Hincovu kotlinu a Kotlinu Žabích plies, 
ktorou vedie červene značený turistický chod-
ník popri Chate pod Rysmi na vrchol Rysov. 

Od rázcestia nad Žabím potokom pokraču-
jeme modrou značkou prechádzajúc z pásma 

Satanove poklady
HINCOVA	DOLINA



Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.: Bližšie informácie o ponuke sa dozviete u každého autorizovaného predajcu Kia. Kombinovaná spotreba paliva 4,7-7,6 l/100 km, emisie CO2:  
124-177 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km. Uvedená splátka 177 € platí pre model Kia Sportage 1,6 GDi – Zlatá edícia, bez poistení pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného 
lízingu s akontáciou vo výške 20%, dĺžkou trvania zmluvy 36 mesiacov a s maximálnym ročným nájazdom 20 000 km. Prvých 35 splátok vo výške 239,36 € a posledná splátka vo výške 
12 094,50  €. Uvedené splátky sú vrátane havarijného a povinného zmluvného poistenia v poisťovni Allianz. Spracovateľský poplatok je 329,86 € a poplatok za prevod vlastníctva pri 
ukončení lízingu je 1,00 €, RPMN = 6,41%. Celkové cenové zvýhodnenie sa skladá z aktuálnej zľavy, cenového zvýhodnenia na balík výbavy a hodnoty 17” zimných pneumatík.  
Uvedené ceny sú s DPH. Obrázok je ilustračný. 

SUV Kia Sportage v neodolateľnej Zlatej edícii.
Nepremeškajte príležitosť získať dokonalé SUV Kia Sportage v limitovanej Zlatej edícii  
s výhodným balíkom výbavy: palubný počítač Supervision s 4.2” farebným LCD displejom, 
vyhrievaný volant, aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu (LKAS), systém 
monitorovania dopravných značiek (SLIF), automatické diaľkové svetlá, LED zadné 
kombinované svetlá, 19” disky z ľahkej zliatiny, zatmavené sklá od B-stĺpika a k tomu naviac 
aj zimné pneumatiky zadarmo. To všetko s celkovým cenovým zvýhodnením až 2 100 €  
a možnosťou mimoriadne nízkej mesačnej splátky - 177 € mesačne cez unikátne 
financovanie KIA SELECT. Financovanie KIA SELECT môžete využiť aj na ďalšie modely  
z ponuky Kia. Viac info na www.kia.com

s KIA SELECT už za

177 €/mes.

Dynamické SUV
v limitovanej Zlatej edícii.

www.kia.com

KIA SELECT


