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13 390 €UŽ OD
DODATOČNÝ BONUS  
PRI VÝKUPE  
VÁŠHO VOZIDLA AŽ 600 €

www.kia.sk

Kia Motors Sales Slovensko s.r.o.: Bližšie informácie o ponuke sa dozviete u každého autorizovaného predajcu Kia. 
Kombinovaná spotreba paliva 4,6-7,4 l/100 km, emisie CO2: 121 - 169 g/km. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

Rodina Kia Ceed nie je len o odvážnom dizajne, príťažlivosti a štýlovosti. Sú to zároveň  
autá, ktoré sú nabité najmodernejšími technológiami a už v základnej výbave ponúkajú 
bezpečnostné prvky ako Aktívny systém udržiavania v jazdnom pruhu, či Asistent na 
predchádzanie čelným zrážkam a mnohé ďalšie. Vyberte si z noviniek rodiny Ceed - 
dynamický hatchback, rodinný sportswagon alebo jedinečný ProCeed už od 13 390 €. 
Vymeňte teraz vaše auto za nové a získajte teraz dodatočný bonus 600 € pri výkupe  
vásho vozidla. Zistite viac na www.kia.sk alebo u vášho predajcu Kia.

G A R A N C I A  K VA L I T Y

ROČNÁ ZÁRUKA

Nová rodina Kia Ceed. Dynamický hatchback, 
rodinný sportswagon, alebo jedinečný ProCeed.

Originálny… 
znamená ísť vlastnou cestou.
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Každá z tzv. priemyselných 
revolúcií priniesla po-

sun nielen v spôsobe produkcie výrobných 
prostriedkov a životných potrieb ľudí, ale aj 
v ich sociálno-spoločenskom postavení. Prvá 
priemyselná revolúcia sa začala v 18. storočí 
vo Veľkej Británii po vynáleze parného stro-
ja a zavedení mechanizácie výroby. Využitie 
pary na priemyselné účely bolo významným 
prelomom na zväčšenie  produktivity výro-
by. V tých časoch v Británii rozšírená výro-
ba tkaného textilu priniesla mnohonásobné 
zrýchlenie produkcie s využitím tkáčskych 
stavov centrálne poháňaných parným stro-
jom v porovnaní s ručným tkaním. Bývalí 
tkáči nemohli cenou konkurovať produk-
tom textilných manufaktúr, na vidieku do-
chádzalo súčasne k zaberaniu pôdy malých 
roľníkov. Najmä z týchto dvoch skupín sa 
regrutovali robotníci textiliek, ale najmä 
uhoľných baní, aby bolo dosť uhlia pre pohon 
parných strojov. V blízkosti baní sa rýchlym 
tempom rozvíjali mestá, lebo v nich ľudia 
z vidieka, ktorí prišli o pôdu, aj bývalí re-
meselníci, hľadali možnosť obživy. Netreba 
azda rozvádzať, že pre nich to bola veľmi 
bolestivá zmena.

  Pri druhej a tretej priemyselnej revolúcii 
už len stručne uvediem, čo ich vznik technic-
ky podmienilo. Druhá sa začala v 19. storo-
čí objavením elektriny a výrobou s využitím 
montážnej linky. Za protagonistu tohto mo-
derného spôsobu výroby je považovaný Ame-
ričan Henry Ford (1863 – 1947). Pôvodne aj 
v jeho fabrike robotníci vyrábali autá na jed-
nom pracovnom mieste. Raz navštívil bitúnok 
v Chicagu a videl, ako usmrtené prasce viseli 
z dopravných pásov a každý robotník vykonal 
len časť mäsiarskej práce. Zaviedol montáž-
ny pás aj vo výrobe áut, robotníci vykonávali 
pri každom pracovnom takte rovnaké pohyby, 
teda rýchlejšie ako predtým, efektívnejší bol 
aj prísun dielcov potrebných pre postupnú 
montáž áut. 

   Tretiu priemyselnú revolúciu podmienil 
vznik počítačov. V 70. rokoch 20. storočia 
bolo možné aspoň čiastočne automatizo-
vať celý výrobný proces pomocou pamäťovo 
programovateľných ovládacích prvkov a po-
čítačov. Vo všetkých oblastiach hospodárstva 
pribúdali roboty, ktoré vykonávajú naprogra-
mované úlohy bez zásahu človeka.

„Svet“ sa opäť  mení
    To, že „svet“ sa v súčasnosti mení, ako 

som uviedol v nadpise, nespôsobila nastupu-
júca štvrtá priemyselná revolúcia. Spôsobuje 
to najmä náš  spôsob života s veľkým plyt-
vaním, neúctou k materiálnym aj morálnym 
hodnotám, nebývalo veľkým hlúpnutím ľudí, 
neschopných vlastnou hlavou vyhodnotiť, čo 
je dobré, a čo už nás všetkých ohrozuje. Masy 
sa spoliehajú na múdrosť vodcov, často ani nie 
zo svojho národa. (Opäť ma niekto obviní 
z konšpirácie.) Keď sa však poctivo zamyslí-
te nad tým, čo sa deje v Európskej únii - je 
to ľahšie, ako posudzovať dianie u nás, lebo 
pre hodnotenie EÚ máme „väčší odstup“ - vie 
táto inštitúcia zahrnujúca ešte stále 28 krajín 
s celkovo 500 miliónmi obyvateľov zabezpe-
čiť ich pokojný život? Vidíte azda v jej vedení 
ľudí (osobnosti by už bolo pre nich  prisilné 
označenie), ktorí by vzbudzovali plnú dôve-
ru, že vedia, čo robia - napríklad pri riešení 
nelegálnej migrácie, v zahraničnej politike 
únie, ktorá by mala tlmiť riziko vypuknutia 
zničujúcej celosvetovej vojny, vo vnútornej 
politike, ktorá by posilňovala dôveru a úctu 
medzi štátmi a národmi, ktoré ju tvoria? Niet 
takých. Iste aj preto dnes často u nás zaznáva-
ný Miroslav Lajčák vo svojom záverečnom 
prejave z pozície „výkonného riaditeľa“  OSN 
pre rok 2018 okrem iného povedal, že „svet 
potrebuje nových vodcov“. 

Ospravedlňujem sa za dlhý nemotoristic-
ký vstup do témy tohtoročného ženevského 
autosalónu. Obrovská neistota, ktorá je dnes 
celkom zrejmá v automobilovom priemysle, 
a jej znaky bolo vidieť aj v Ženeve, vyplýva 
z celosvetového neporiadku – tento termín už 
radšej ani nebudem rozvádzať. Tá neistota sa 
mimoriadne vážne dotýka aj nás na Sloven-
sku, keďže tu máme automobilky a ich sub-
dodávateľov s výrobným potenciálom o hodne 
viac ako milión áut ročne, s o hodne viac ako 
stotisíc  zamestnancami.

Ženevský autosalón organizuje výstavisko 
Palexpo, jedno  z najväčších výstavísk na svete. 
Prvá výstava áut v Ženeve bola už v roku 1905. 
Dlhá tradícia ženevského autosalónu a jeho 
„neutralita“, keďže Švajčiarsko nemá žiadnu 
vlastnú významnejšiu automobilovú značku, 
radí túto výstavu áut medzi najvýznamnejšie 
na svete. Ale po autosalónoch vo Frankfur-
te a Paríži v posledných dvoch rokoch už 
absentovali expozície viacerých významných 
automobiliek aj v Ženeve. Kde ešte vlani boli 
vystavené len autá, prevažne športové, teraz 
sa už objavil aj stánok s kotúčovými brzda-
mi a tlmičmi pruženia. A napríklad Honda 
zlepšovala využiteľnosť výstavnej plochy naj-
väčšej z hál výstaviska prezentovaním nielen 
áut, ale aj vcelku reprezentatívnej vzorky svo-
jich motocyklov. 

Už niekoľko rokov sa výsledky novinárskej 
súťaže o európske Auto roka vyhlasujú v pred-
večer otvorenia ženevského autosalónu.

autor: samuel bIbZa   autosalón Ženeva 2019     

Lexus RC F
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Allianz – SP uviedla na trh
nové neživotné produkty 
Jednoduchšie, prehľadnejšie a kvalitnejšie. Také sú nové 

produkty neživotného poistenia MÔJ DOMOV a MOJE AUTO, 
ktoré Allianz – Slovenská poisťovňa uviedla na trh. „Inovo-
vaním produktov chceme klientom zjednodušiť a zrýchliť 
výber a uzatvorenie poistenia pri súčasnom zlepšení kvality 
poistného krytia. Veľkou zmenou prešli aj poistné podmien-
ky, ktoré sú písané bežným zrozumiteľným jazykom, bez zlo-
žitých právnických pojmov a sú spracované do prehľadnej 
a zrozumiteľnej brožúry,“ objasňuje viceprezident rezortu 
produktov a upisovania rizík Allianz – SP Jozef Paška.

VŠETKY POISTENIA NA JEDNEJ ZMLUVE
Pri poistení vozidiel si klienti v rámci produktu MOJE AUTO 

vyberajú zo štyroch poistných balíkov. Klient si tak na jednej 
zmluve môže uzatvoriť napríklad povinné zmluvné poistenie, 
havarijné poistenie a poistenie úrazu. Taktiež si môže zvoliť 
asistenčné služby, právnu pomoc a ďalšie krytia.

JEDNODUCHŠÍ VÝBER RIZÍK
MÔJ DOMOV A MOJE AUTO
Pri poistení svojej nehnuteľnosti si klienti v produkte 

MÔJ DOMOV môžu vybrať z 3 balíkov poistnej ochrany. 
Základný balík COMFORT ponúka poistnú ochranu v prí-
pade škôd spôsobených živelnými udalosťami. Navyše 
klient získa krytie zodpovednosti za škodu, asistenčné 
služby a krytie nákladov po vzniku poistnej udalosti. Ak si 
chce klient pripoistiť aj sklo a vodu z vodovodných zaria-
dení, môže si vybrať balík EXTRA. Komplexné krytie ma-
jetku aj s rizikami krádež, vandalizmus, skrat a prepätie, 
si klient môže uzatvoriť v balíku MAX. Ku každému z balí-
kov si môže pripoistiť riziko zemetrasenia. Spolu s budo-
vou má automaticky poistené aj všetky vedľajšie stavby 
v mieste poistenia budovy ako garáž, hospodárska budo-
va, altánok či oplotenie až do výšky 10 % z poistnej sumy 
budovy. Súčasťou produktu MÔJ DOMOV je aj bonusový 
systém za bezškodový priebeh. Bonus sa poskytuje sa-
mostatne v poistení domácnosti a v poistení budovy 
vo výške 5 % z ročného poistného za každý poistný rok, 
ak neprišlo k škodovej udalosti.

Viac informácií o poistení majetku 
nájdete na www.allianzsp.sk.

novým poisteniam je venovaná aj plnoformátová 
reklamná kampaň s posolstvom „Užívajte si život napl-
no“. nadväzuje na doterajšiu komunikáciu allianz – 
Slovenskej poisťovne s dôrazom na jednoduché, 
rýchle a fér poistenie.

  Pre rok 2019 sa stal víťazom elektromobil 
Jaguar i-Pace, s rovnakým počtom bodov ako 
kupé Alpine A110. Jaguar mal o dve nominácie 
na prvé miesto viac ako Alpine a toto pomocné 
kritérium ho zvýhodnilo. Nás môže tešiť, že 
v ankete skončila na treťom mieste v Tepličke 
nad Váhom vyrábaná Kia Ceed, so stratou 
len 3 bodov (získala 247) za víťaznou dvojicou. 
Paradoxne, autá Jaguar návštevníci autosaló-
nu nevideli, lebo skupina Jaguar Land Rover 
patrila medzi tie, ktoré sa výstavy nezúčastni-
li. Asi preto, že vlani skončila hospodáre-
nie so stratou, podobne ako jej materský 
koncern Tata Motors z Indie. Možno ich 
vlaňajší hospodársky výsledok bol príčinou, že 
sa vyjadrenia generálneho riaditeľa skupiny 
PSA Carlosa Tavaresa o tom, že skupina 
PSA sa po kúpe automobilky Opel v roku 
2017 nebráni prevzatiu ďalšej automobilky, 
týkajú aj skupiny Jaguar Land Rover. Ďal-
ším, vraj pravdepodobnejším kandidátom 
na pričlenenie k PSA, je zoskupenie Fiat 
Chrysler Automobiles. Tavares však neme-
noval žiadnu automobilku, takže uvidíme, 
čo prinesie budúcnosť. 

  Nové autá sa v Európe predávajú ešte stále 
o niečo horšie ako pred rokom, vo februári bolo 
zaregistrovaných 1 148 775 áut, len o 0,9 % 
menej ako rok predtým, čo vyplýva zo štatistiky 
Európskeho združenia výrobcov automobilov 
(ACEA), evidujúceho predaje v 27 krajinách 
EÚ (bez Malty) a štátoch Európskeho zdru-
ženia voľného obchodu (bez Lichtenštajnska). 

Dobrá správa je, že v porovnaní so septem-
brom minulého roka, kedy prepad predajov 
spôsobil začiatok platnosti prísnejších emis-
ných noriem, a v tom mesiaci bol až na úrovni 
23,4 %, sa trh z mesiaca na mesiac oživuje 
– v januári 2019 bol medziročný pokles 4,6 %. 

Túto jeseň však začne platiť ďalšia fáza sprís-
nenej emisnej normy Euro 6d-TEMP, ktorá 
vyžaduje meranie emisií áut v reálnej prevádz-
ke. O problémoch s jej realizáciou sme už pí-
sali. Viaceré automobilky sa s homologizáciou 
svojich áut podľa tejto normy ešte nevyrovna-
li, takže  opakovanie prepadu predaja áut na 
jeseň sa môže zopakovať. 

Autá sú nielen užitočnou, ale aj krásnou 
skupinou „spotrebného tovaru“, preto ľudia 
tak radi chodia na automobilové výstavy. 
Vedenie výstaviska Palexpo zverejnilo účasť 
602 000 návštevníkov  na tohtoročnom auto-
salóne v Ženeve. Je to o 9 % menej ako vlani. 
Dúfajme, že budúci rok už nebude návštev-
nosť klesať, a do Ženevy sa vrátia všetci tra-
diční vystavovatelia. Novinkám tohtoročné-
ho autosalónu sa budeme postupne venovať 
aj v nasledujúcich vydaniach časopisu.

nissan IMQ

Štúdia smart 
Forease+ Concept

 Renault Clio

Porsche 911
Carrera 4s Cabriolet
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Koncept mobility budúcnosti

Vozidlá na alternatívny pohon predstavujú 
najväčšiu výzvu v celej histórii automobilové-
ho priemyslu. Dochádza k reforme celého sys-
tému a automobilky sa novým trendom musia 
prispôsobiť. S rozmachom alternatívnych po-
honov úzko súvisia aj ďalšie témy – dostup-
nosť infraštruktúry, podpora trhu, záujem či 
motivácia zákazníkov. K  ďalším významným 
trendom patrí prechod na autonómne riade-
nie, zmeny v pohľade na otázky bezpečnosti, 
úplne iné chápanie mobility. Okrem toho je 
potrebné vnímať aj nové trendy vo výrobných 
procesoch, v ich digitalizácii a automatizácii.

Automobilový priemysel očakáva v  blíz-
kej budúcnosti príchod významných zmien, 
ktoré budú mať silný dopad aj na slovenské 
spoločnosti. V  najbližších rokoch zazname-
náme prudký nárast výroby áut na alterna-
tívne pohony a do popredia sa dostanú elek-
tromobily na batérie či na vodíkový pohon. 
Potreba zmenšovania emisií, s  tým súvisiaci 
prechod na iné formy mobility, autonómne 
vozidlá a  ďalšie prichádzajúce trendy pred-
stavujú nutnosť diskusií s odborníkmi, ale aj 
spoluprácu v rámci krajín V4. Ako dlhodobo 
zdôrazňuje Zväz automobilového priemyslu 
SR (ZAP SR), ak má automobilový priemy-
sel zostať konkurencieschopný, musíme sa na 
tieto zmeny pripraviť už dnes.

   Globálne trendy v automobilovom prie-
mysle, pripravenosť vlád krajín V4, ako aj po-
zícia Slovenska – to všetko sú témy, o ktorých 
diskutovali špičkoví odborníci na piatom roč-
níku prestížnej konferencie automobilového 
odvetvia Newmatec 2019, ktorá sa konala 
v dňoch 26. – 27. marca v Šamoríne.

   Záštitu nad konferenciou prevzalo Minis-
terstvo hospodárstva SR. Otvoril ju šéf rezor-
tu Peter Žiga a do diskusie sa zapojili aj štátni 
tajomníci ministerstiev krajín V4, pod ktoré 
spadá problematika automobilového prie-
myslu a inovácií.

Slovensko a jeho pripravenosť na globálne 
trendy v automobilovom priemysle

Tankovanie plnej nádrže trvá menej ako 
5 minút a dojazd sa pohybuje v rozsahu 500 – 
800 km, čím sa približuje tradičným návykom 
spotrebiteľov. Vodíkové elektromobily s nulo-
vými emisiami by mohli spolu s batériovými 
elektromobilmi v  budúcnosti nahradiť auto-
mobily na tradičný palivový pohon. Momen-
tálne vstupujú na EÚ trh, čo dokazuje nie-
koľko projektov financovaných konzorciom 
FCH JU v Bruseli. Dnes je v Európe v pre-
vádzke viac ako 1000 vozidiel a na konferencii 
Newmatec boli dve z nich.

„Doprava na báze vodíka môže predstavo‑
vať do roku 2030 trh v hodnote do 24,4 mld. 
eur, čo môže vytvoriť v  tomto sektore stovky 
tisíc pracovných miest,“ uviedol Carlos Navas, 
predstaviteľ spoločnosti FCH JU.

Testovacie jazdy na vodíkových elektromo-
biloch typu Toyota Mirai a  Hyundai Nexo 
ukázali čistú a bezpečnú technológiu. Pri jaz-
de vozidlá uvoľňujú vyprodukovanú vodu 
vo forme pary. Túto demonštratívne zachytá-
vali do pohára, a bola v takej čistej podobe, že 
ju je možné dokonca aj vypiť.

  
Medzinárodná konferencia Newmatec 2019 

ukázala potrebu hľadania spoločných rieše-
ní s ambíciou pripraviť vo svojich krajinách 
stabilné a  udržateľné konkurencieschopné 
prostredie automobilového odvetvia. Všet-
ky získané poznatky pomôžu čeliť výzvam, 
pred ktorými automobilový priemysel stojí, 
nielen na Slovensku, ale aj v regióne V4. 

-zap-

 Aj preto sa veľká časť diskusie počas kon-
ferencie Newmatec orientovala na možné 
koncepty mobility budúcnosti. V tejto súvis-
losti sa hovorí aj o tom, čo bude najlepšou 
alternatívou pre Slovensko. Okrem diskusií si 
mohli účastníci konferencie, vrátane štátnych 
tajomníkov, otestovať aj unikátne vodíkové 
elektromobily, ktoré sú „zero emission“. Tieto 
elektromobily nie sú napájané na batérie, ale 
na palivový článok, v ktorom prebieha reakcia 
stlačeného vodíka s kyslíkom zo vzduchu.

Pri ich zlúčení vzniká elektrický prúd, ktorý 
poháňa elektromobil a vodná para ako výfu-
kový plyn. „Palivom“ elektromobilu je vodík, 
ktorý je uskladnený v nádrži elektromobilu. 

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky sa vytrvalo 
snaží zabezpečiť ďalší rozvoj tohto odvetvia u nás. Jednou z vý-
znamných aktivít na zabezpečenie tohto cieľa bolo zorganizovanie 
medzinárodnej konferencie NEWMATEC, na ktorej diskutovali 
odborníci z automobilového priemyslu a politici. Uverejňujeme 
tlačovú správu, ktorú z konferencie vydali. 

  Minister Peter Žiga zdôraznil, že ak chce 
Slovensko zostať medzi lídrami v automobi-
lovom priemysle, musí reflektovať na súčasné 
trendy elektrifikácie vozidiel a prechod k čis-
tejšej doprave. „Zväčšujúci sa záujem o nové 
druhy mobility cítiť aj medzi spotrebiteľmi, 
ktorí inklinujú k  postupnému presunu 
od využívania a  spotreby tradičných fosíl‑
nych palív k  alternatívnym a  udržateľným 
zdrojom energie. Záujmom rezortu hospo‑
dárstva v tejto súvislosti nie je iba podporo‑
vať kúpu elektromobilov či budovať potrebnú 
infraštruktúru, ale za dôležité považujeme aj 
investície do výskumu a vývoja komponentov 
do elektromobilov,“ podčiarkol minister.

  „Tento ročník konferencie Newmatec bol 
orientovaný nielen na globálne technologické 
trendy, ale aj na geopolitické a  ekonomické 
faktory a  vplyvy, ktoré môžu viesť k  zá‑
sadným zmenám vo svete, a  tým ovplyvnia 
ekonomiku krajín a chod automobilového od‑
vetvia. Tieto procesy potrebujeme definovať 

v  plnej komplexnosti,” povedal Alexander 
Matušek, prezident ZAP SR.

      Slovensko je automobilovou veľmocou, 
o čom svedčia aj skvelé čísla roku 2018 – 13 % 
podiel automobilového odvetvia priemyslu na 
HDP SR, 198 vyrobených vozidiel na 1000 
obyvateľov, 35 % podiel na priemyselnom ex-
porte Slovenska a viac ako 154 000 ľudí pra-
cujúcich v tomto odvetví. Ani toto nám však 
nemusí zaručiť úspešné napredovanie.

„Celý náš priemysel, súťažiaci v globálnom 
svete, je zasadený do lokálnych podmienok, 
ktoré definuje a vytvára vláda. Hovoríme na‑
príklad o kvalite absolventov vychádzajúcich 
zo stredných i vysokých škôl, o nestabilite a sla‑
bej predvídateľnosti podnikateľského prostre‑
dia, o  nízkej úrovni výskumno ‑vývojových 
aktivít a podobne. Je najvyšší čas prijať roz‑
hodnutia, ktoré nás posunú dopredu,“ doplnil 
Alexander Matušek.
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Pozor na vozidlá
z Nemecka určené 

na zošrotovanie

Tand Rover 4x4 in Schools World Finals, 
ktoré sa bude konat 13 – 16. apríla v priesto-
roch University of Warwick vo Veľ kej Bri-
tánii. Študenti nazvali svoj tím Columba 
Racing a  svoje víťazstvo v  národnom finále 
si zabezpečili v náVybavenie vozidiel moder-
nými systémami aktívnej a pasívnej bezpeč-
nosti bezpochyby prispieva k  zmenšovaniu 
počtu dopravných nehôd a zmierňovaniu ich 
následkov. Tieto elektronicky ovládané bez-
pečnostné systémy ponúkajú vysokú úroveň 
bezpečnosti jazdy len za predpokladu, že sú 
bezchybne funkčné. Doteraz však ani povin-
né pravidelné technické kontroly motorových 
vozidiel podľa platnej národnej legislatívy, 
ani podľa legislatívy Európskej únie nepo-
krývali kontrolu elektronických bezpečnost-
ných systémov v potrebnom rozsahu. Ten sa 
obmedzil na vizuálnu kontrolu kompletnosti 
a  stavu komponentov systémov ABS, ESP 
a  bezpečnostných vankúšov a  kontrolu ich 
funkčnosti len cez zistenie činnosti výstraž-
ného zariadenia (kontrolky), čo platilo aj pre 
bezpečnostné vankúše.
V  prípade nehody s  aktiváciou bezpečnost-
ného vankúša je vankúš znehodnotený, treba 
ho vymeniť aj so súvisiacimi komponenta-
mi. Pri svojpomocných alebo špekulatívnych 
opravách takto havarovaných vozidiel sa však 
bezpečnostné vankúše s  príslušenstvom, py-
ronábojmi a  riadiacou jednotkou z  dôvodov 
značnej finančnej náročnosti na vozidlo neraz 
vôbec nenamontujú.
Namiesto nových bezpečnostných vankúšov 
s  potrebným príslušenstvom sa namontuje 
vhodný odpor (za pár centov) simulujúci ich 
prítomnosť, takže pomocou kontrolky „airba-
gov“ sa táto manipulácia nezistí. Do priestoru 
pre bezpečnostný vankúš sa vloží najčastejšie 
molitan, ktorý ho vyplní, takže poklepaním 
po plastovom kryte nie je možné zistiť jeho 
neprítomnosť. Pri vizuálnej kontrole by bolo 
potrebné odmontovať kryty, čo je kompliko-
vané, časovo náročné a pri technickej kontrole 
neprichádza do úvahy.
Perspektívnejšou metódou kontroly môže 
byť využitie sériového rozhrania palubného 
diagnostického systému OBD (diagnostickej 
zásuvky) a čítačky chýb s vhodným softvérom. 
Pri aktivácii bezpečnostného vankúša (pri ne-

hode) riadiaca jednotka zapíše do internej pamäti príslušný, trvalo uložený chybový kód (Crash 
data…) a stáva sa nefunkčná (blokovaná) pre ďalšie použitie. Ak sa načíta z pamäte chýb takýto 
záznam, je zrejmé, že systém je nefunkčný. Z praxe sú však známe viaceré špekulatívne praktiky. 
Chýbajúce, ale aj nefunkčné bezpečnostné vankúše predstavujú pri nehode veľké riziko ťažkého 
zranenia s fatálnymi následkami.
Určité riešenie uvedeného problému prináša nový zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. o prevádzke 
vozidiel v  cestnej premávke, ktorý stanovuje novú povinnosť pre prevádzkovateľov vo-
zidiel. Po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti vozidla kategórie M1 a N1, ktorá mala 
vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla (obr. 1 a 2), ktorými sú systémy bezpečnostných 
vankúšov, zavesenie kolies, deformačné zóny, riadenie alebo brzdy, sa musí vozidlo podrobiť 
odstráneniu vzniknutých chýb v certifikovanom mieste opravy, a to s platnosťou od 1.januára 
2020. Tým by sa mala zabezpečiť kompletná kvalitná oprava výrobcom predpísanou technoló-
giou a tiež vylúčiť možnosť už spomenutej špekulatívnej opravy. Osvedčenie na realizáciu opráv 
po závažnej nehode dostane každá autoopravovňa, ktorá sa o to prihlási a splní zadané kritéria, 
pričom certifikáciu bude vykonávať Cech predajcov a autoservisov (CPA). Podmienkou je do-
siahnuť opravou takú úroveň, ako predpisuje výrobca vozidiel. Certifikovaným miestom opravy 
môže byť teda nielen značková (autorizovaná) ale aj nezávislá opravovňa. Postup certifikácie 
autoopravovní, požiadavky na ich vybavenie a ďalšie podrobnosti budú predmetom záväzného 
predpisu  – metodiky, ktorú pripravuje CPA. Po jeho schválení ministerstvom dopravy bude 
zverejnený a záväzný, a to už v priebehu mája 2019. Podľa predbežných informácií má byť dô-
ležitou súčasťou vybavenia certifikovanej autoopravovne počítačový systém, do ktorého sa bude 
musieť – okrem iného – priebežne nahrávať fotodokumentácia z postupu opráv.

Tým sa má dohliadnuť napríklad na spôsob opravy dielcov vyrobených z niektorého druhu špe-
ciálnej vysokopevnostnej ocele, ktoré sa zvárajú iným spôsobom. Dodáme ešte, že podľa údajov 
CPA má u nás závažné poškodenie, ktoré si vyžiada opravu v certifikovanej autoopravovni ročne 
asi 13 000 automobilov, čo je asi 5 % zo všetkých nehôd a poistných udalostí. Vykonávací pred-
pis by mal riešiť aj to, kto kompetentne rozhodne o tom, že opravu musí vykonať certifikovaná 
autoopravovňa. V prípade, že boli aktivované bezpečnostné vankúše, to dokážu určiť policajti 
priamo na mieste, ale prípadná pochybnosť o závažnosti poškodenia si zrejme vyžiada posúde-
nie odborníka.

VIAC POZORNOSTI 
BEZPEČNOSTNÝM  PRVKOM

autor: Ing. Martin kMeť

Poškodenie deformačnej zóny, riadenia
vozidla a časti brzdovej sústavy !!

Následne po oprave musí prevádzkovateľ bez vyzvania a na vlastné ná-
klady podrobiť vozidlo pravidelnej technickej kontrole mimo ustanove-
ných lehôt. Keďže je na mieste otázka, do akej miery by bola štandartná 
STK pri v  súčasnosti predpísanom vybavení schopná posúdiť kvalitu 
opravy napríklad deformačnej zóny karosérie, alebo systému bezpečnost-
ných vankúšov, bude sa vyžadovať osvedčenie z certifikovanej opravovne. 
Treba si uvedomiť, že na STK sa pristaví vozidlo po oprave už nalako-
vané, na určených miestach opatrené aj protikoróznym náterom, takže 
posúdenie, či bola dodržaná napríklad predpísaná technológia zvárania, 
jednoducho nie je možné. Pre úplnosť, zákon priamo zakazuje (§ 44 ods. 
15) vykonávať na vozidle zmeny a úpravy, ktoré budú mať za následok 
nespôsobilosť vozidla. Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby 
vykonávajúce diagnostiku, opravy, alebo údržbu cestných vozidiel, alebo 
vykonávajúce opravy karosérií, ktoré v rámci svojej činnosti zistili, že 
na vozidle sú vykonané zmeny a úpravy, ktoré majú za následok nespô-
sobilosť alebo technickú nespôsobilosť vozidla, sú povinné bezodkladne 
informovať o týchto skutočnostiach schvaľovací orgán. Napríklad chýba-
júci systém bezpečnostných vankúšov medzi takéto „úpravy“ bezpochyby 
patrí. S povinnosťou podrobiť vozidlo po dopravnej nehode, ktorá mala 
vplyv na jeho hlavné bezpečnostné prvky, a následnej oprave i pravidel-
nej technickej kontrole mimo ustanovených lehôt, korešponduje aj do-
plnenie zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Konkrétne o pravidlo, 
že v prípade dopravnej nehody vozidla prihláseného do evidencie v SR 
sa informácie z evidencie dopravných nehôd poskytujú do jednotného 
informačného systému v  cestnej doprave v  nasledovnom rozsahu: dá-
tum dopravnej nehody, údaje o vozidle, následky a poškodenie vozidla 
po dopravnej nehode, zobrazovaná hodnota počítadla celkovej prejdenej 
vzdialenosti (odometra) vozidla a informácia o tom, či dopravná nehoda 
mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, o. i. na systémy bez-
pečnostných vankúšov. Informácie z evidencie dopravných nehôd sa po-
skytujú aj Slovenskej kancelárii poisťovateľov, ktoré obsahujú okrem iné-
ho opis následkov dopravnej nehody a ich fotodokumentáciu. Doplnenie 
uvedeného zákona v tomto zmysle nadobudne účinnosť v roku 2020.
 V prípade bezpečnostných vankúšov je cieľovým riešením zdokonalenie 
kontroly vozidlových elektronických systémov a jej zavedenie do rozsahu 
pravidelných technických kontrol, a to nielen pre vozidlá po dopravnej 
nehode. Elektronicky ovládané bezpečnostné systémy, podľa poznatkov 
z praxe, nie sú spoľahlivejšie ako mechanické systémy. Napríklad už star-
šia štúdia zo Španielska uvádzala, že pri kontrole vybranej vzorky vozi-
diel ich malo viac ako 20 % chyby v systéme bezpečnostných vankúšov.
 Dodajme, že aj samotné bezpečnostné vankúše a komponenty ich systé-
mov podliehajú degradácii v závislosti od rokov prevádzky vozidla. Podľa 
odporúčaní výrobcu vozidla je potrebná po ukončení životnosti ich vý-
mena, spravidla do 15 rokov od dátumu výroby vozidla (maximálne) a to 
spolu s komponentami tohto systému. Táto výmena by mala byť zazna-
menaná v dokladoch k vozidlu (napríklad v servisnej knižke), alebo inak 
dokladovaná. Častým argumentom proti ich výmene je správne fungu-
júca kontrolka „airbagu“, ktorá však starnutie týchto dôležitých vankúšov 
a náplne pyropatrónov nedokáže zachytiť. Kto chce mať istotu, mal by 
si predpísanú životnosť systému bezpečnostných vankúšov (po akú dobu 
zaručujú jeho funkčnosť) zistiť u konkrétneho výrobcu automobilov, ak 
tento údaj nie je uvedený priamo v návode na obsluhu a údržbu vozidla. 
Podľa § 44 ods. 7) zákona č. 106/2018 Z.z. sa vozidlo musí udržiavať 
v riadnom technickom stave podľa pokynov na obsluhu a údržbu usta-
novených (vydaných) výrobcom vozidla. To patrí k základným podmien-
kam prevádzky vozidla v cestnej premávke. Z hľadiska spoľahlivosti tak 
dôležitého bezpečnostného systému, akým je bezpečnostný vankúš, sa 
treba orientovať na originálne dielce používané výrobcom vozidla.

vozidlo po dopravnej nehode, ktorá mala vplyv
na všetky hlavné bezpečnostné prvky vozidla a je predur-

čené na opravu v certifikovanom mieste opravy

Pri kúpe používaného vozidla dávajú mnohí Slováci stále pred‑
nosť autám, ktoré sú dovezené zo zahraničia, najmä zo západnej 
Európy. Na Slovensko sa začali v ostatnom období dostávať z Ne‑
mecka jednotlivo dovezené vozidlá, ktoré sú v Nemecku ur‑
čené na zošrotovanie, pravdepodobne z dôvodu plnenia starších 
emisných noriem a ich majiteľ dostal príspevok na nákup nového 
vozidla, tzv. šrotovné. Vozidlá, ktoré majú v registračných dokla‑
doch pečiatku s textom „Verwertungsnachweis lag vor“, sú  určené 
na zošrotovanie. V súlade s nemeckým  právnym poriadkom také‑
to autá sa nesmú v NSR znova registrovať. V snahe získať viac 
financií, niektorí majitelia predávajú vozidlá do iných krajín EÚ, 
vrátane Slovenska. Jednotlivo dovezené vozidlá z Nemecka, 
ktoré majú v registračných dokladoch záznam „Verwertungsna‑
chweis lag vor“, pritom nezaregistrujete ani na Slovensku. 

Spotrebitelia, ktorí si vyhliadnu vozidlo v Nemecku by si mali 
pred jeho kúpou skontrolovať záznam v registračných dokladoch. 
Vo väčšine prípadov je prelepený samolepkou s čiarovým kódom 
a identifikačným číslom vozidla VIN. Pre ľahšie odhalenie pre‑
lepeného záznamu v registračných dokladoch môže slúžiť aj od‑
strihnutý roh registračného dokladu časti I. alebo časti II., príp. 
obidvoch častí, čo pri bežnom odhlásení vozidla na export nie je 
obvyklé. Ďalším znakom je pečiatka v registračných dokla‑
doch s textom „Ungultig“, t. j. neplatný. Pečiatka sa pri klasickom 
odhlásení vozidla na export v Nemecku už niekoľko rokov nepo‑
užíva. Na základe uvedených skutočností nie je možné nemecké 
vozidlá určené na zošrotovanie na Slovensku registrovať.
Ak bude na kontrolu originality (KO) pristavené vozidlo, ktoré 
má v dokladoch záznam, že ide o vozidlo z Nemecka určené 
na zošrotovanie, technici KO takéto doklady neakceptujú a nevy‑
konajú kontrolu originality, pričom vozidlo nebude možné pri‑
hlásiť do evidencie vozidiel v SR. 
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   PRávna RuBRIka     

§
autor: JuDr. zuzana MaRtIŠovIčová

Rada advokáta
Naša dlhoročná čitateľka A. M. z Bratislavy sa na nás obrátila s takouto 
konkrétnou otázkou: Uvažuje nad výmenou starého „ružového“ vodič-
ského preukazu za nový. Keďže začiatkom tohto roka oslávila svoje 65. 
narodeniny, pýta sa, či jej preukaz vymenia bez ohľadu na aktuálny vek, 
alebo bude musieť najskôr absolvovať povinnú lekársku prehliadku, hoci 
v súčasnosti so žiadnym motorovým vozidlom nejazdí.  

   Nový vodičský prekaz nebude vydaný 
tomu, kto má súdom alebo iným prís-
lušným orgánom Slovenskej republiky 
uložený zákaz činnosti viesť motorové 
vozidlo, má príslušným orgánom uloženú 
povinnosť podrobiť sa preskúmaniu zdra-
votnej alebo psychickej spôsobilosti ale-
bo preskúšaniu odbornej spôsobilosti, má 
zadržaný vodičský preukaz, má odobraté 
vodičské oprávnenie, podlieha v cudzom 
štáte zákazu činnosti viesť motorové vo-
zidlo, alebo má vodičský preukaz odobra-
tý, obmedzený, pozastavený či zrušený 
v inom štáte Európskeho hospodárskeho 
priestoru.

Žiadateľ o vodičský preukaz sa musí pod-
robiť nasnímaniu podoby tváre a vlastno-
ručného podpisu. Pri nasnímaní podoby 
tváre by ste mali mať oblečený občiansky 
odev, byť bez prikrývky hlavy a bez oku-
liarov s tmavými sklami. V odôvodnených 
prípadoch – zo zdravotných alebo z ná-
boženských dôvodov – je možné nasnímať 
podobu tváre s prikrývkou hlavy, pričom 
táto prikrývka nesmie zakrývať tvárovú 
časť spôsobom, ktorý by znemožňoval 
identifikáciu osoby.

Zákon zakotvuje pre vodičské preukazy 
rôzne doby platnosti. Pre skupiny AM, 
A1, A2, A, B1, B, BE a T je to 15 rokov; 
najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov. 
Platnosť vodičského preukazu osoby star-
šej ako 63 rokov pre skupiny AM, A1, A2, 
A, B1, B, BE a T je päť rokov od dátumu 
vydania dokladu o zdravotnej spôsobilos-
ti. Platnosť vodičského preukazu pre sku-
piny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE 
je päť rokov od dátumu vydania dokladu o 
zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psy-
chickej spôsobilosti.

§Všeobecne u nás platí zásada, že vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského 
preukazu Slovenskej republiky a ktorí dovŕšili vek 65 rokov, sú povinní 
podrobiť sa každých päť rokov pravidelným lekárskym prehliadkam. 
Na vodičov, ktorí sú držiteľmi vodičských preukazov vydaných pred 
19. januárom 2013, sa vzťahuje špeciálna právna úprava - sú povinní 
podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke najskôr dva mesiace pred 
dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiah-
nutí veku 65 rokov a následne každých päť rokov. Títo vodiči sú povinní 
mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spôso-
bilosti nie starší ako päť rokov a na výzvu policajta sú povinní sa takým 
dokladom preukázať.

Platnosť starších vodičských preukazov je v prechodných ustanoveniach 
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov 
obmedzená nasledovne: „ružové“ vodičské preukazy vydané od 1. janu-
ára 1993 do 30. apríla 2004 sú platné do 31. decembra 2023 a vodičské 
preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. 
decembra 2032. 

Orgán Policajného zboru vymení platný vodičský preukaz vyda-
ný v Slovenskej republike pred 19. januárom 2013 za vodičský preukaz 
podľa zákona o cestnej premávke. Žiadateľ o výmenu vodičského preu-
kazu je povinný odovzdať tomu orgánu Policajného zboru, na ktorom si 
podal žiadosť o výmenu, svoj starý vodičský preukaz. Ak o výmenu žiada 
držiteľ vodičského preukazu, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, orgán Policajné-
ho zboru mu vymení vodičský preukaz až vtedy, ak držiteľ predloží plat-
ný doklad o zdravotnej spôsobilosti. V zákonom stanovených prípadoch 
je nevyhnutné zároveň predložiť aj platný doklad o psychickej spôsobi-
losti. Ide o prípad výmeny vodičského preukazu, v ktorom je vyznačená 
niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE. 

Pri podávaní žiadosti o výmenu vodičského preukazu je žiadateľ povin-
ný predložiť vodičský preukaz, o ktorého výmenu žiada, a splniť viaceré 
podmienky, napríklad predložiť platný doklad svojej totožnosti, vyplniť 
príslušné tlačivá a uhradiť správny poplatok vo výške 6,50 eur. Osoby 
staršie ako 65 rokov, ktorým sa vodičský preukaz vydáva s platnosťou 
na päť rokov, sú od poplatku oslobodené. Nový vodičský preukaz by mal 
byť vydaný v lehote do 30 dní. Ak požiadate o urýchlené vydanie preu-
kazu a uhradíte správny poplatok vo výške 26 eur, nový vodičský preukaz 
dostanete do dvoch pracovných dní.

 Doprajte svojim očiam, trpiacim na syn-
dróm suchého oka, prirodzené zvlhčenie 
vďaka Hyal-Drop multi. Umelé slzy majú 
prírodné zloženie bez konzervačných látok, 
preto sú vhodné aj pre citlivé oči a nositeľov 
kontaktných šošoviek. Sú šetrné k povrchu 
oka a môžete ich používať tak často, ako 
potrebujete. Roztok kyseliny hyalurónovej 
v Hyal-Drop multi zabezpečí optimálne 
zvlhčenie vašich očí, čo zmierni nepríjemné 
príznaky syndrómu suchých očí. Doprajte 
svojim očiam neprekonateľný pocit sviežos-
ti. Teraz v lekárni kúpite s novým, pohodl-
nejším aplikátorom. Viac informácii získate 
na www.hyal.sk 

Inšpirácia pre vás

Do kabelky ako šik   
FRancúzky

Okamžitá úľava
pre podráždené a suché oči

   Točíte denne desiatky, týždenne stovky 
a mesačne tisícky kilometrov? keď vášmu 
autu dôjde „šťava“, jednoducho natanku-
jete. Čo vaše telo? Tiež mu dodávate po-
trebnú dávku energie, aby všetko zvládlo? 
Spoľahnite sa na karnozín, silný prírodný 
antioxidant, ktorý dokáže omladzovať 
bunky a poskytuje im multifunkčnú ochra-
nu pred oxidačným stresom.

Označuje sa ako „superantioxidant“, 
ktorý podporuje regeneráciu organizmu, 
funkčnosť nervovej sústavy a imunitného 
systému. ak chcete bojovať so stresom, vy-
čerpaním a predčasným starnutím, siahni-
te po Karnozíne EXTRA.

Má čisto prírodné zloženie a je jedineč-
ný obsahom až šiestich zložiek. Pravidelné 
užívanie vám pomôže udržať sa v lepšej 
fyzickej a psychickej kondícii. Výživový dopl-
nok zoženiete na www.carnomed.sk. 

naTankUjTe plnú nádrž energie zdravie je to najdôležitejšie, čo v živote máme. Uvedomuje si to aj hokejový klub 
Banská Bystrica, ktorý sa rozhodol v rámci spolupráce s aVOnom zorganizovať 
druhý benefičný zápas. Hokejisti ho odohrali v unikátnych dresoch, ktoré následne 
vydražil pre dobrú vec. Výťažok 2 117 € poputuje na aktivity spojené s charitatívnym 
projektom aVOn za zdravé prsia. 

Slávnostné buly otvoril viacnásob-
ný majster sveta v thajskom boxe 
a kickboxe Vladimír Moravčík. 

Špeciálne dresy boli po zápase 
venované do dražby, ktorá prebehla 
cez portál www.hc05.sk a Face-
book daného hokejového klubu. 

Cena každého dresu začínala na 
100 €, pričom celkový finančný vý-
ťažok 2 117 € poputuje na verejnú 
zbierku AVON Pochod 2019.

Charitatívne podujatie AVON Pochod za zdravé prsia sa uskutoční 8. júna 
v hlavnom meste už po jedenástykrát. Tento rok sa nesie myšlienka projektu 
pod heslom „Nie je dôležité čo máš na hlave, ale čo nosíš v srdci“. 

Viac informácií o projekte aVOn za zdravé prsia a o tohtoročnom aVOn Pochode 
za zdravé prsia nájdete na webovej stránke www.zdraveprsia.sk a na Facebook-u 
avon proti rakovine prsníka.

Hokejisti podporili ušľachtilú myšlienku 

PÁNSKY VEČER S POCTIVOU TLAČENKOU
S PLIECKOM A CIBUĽOVÝM ŠALÁTOM

Sú skrátka jedlá, ktoré muži obľubujú oveľa viac ako ženy. 
Do tejto kategórie rozhodne patrí tlačenka. My vám ponú-
kame recept ako stvorený na pánsky večer pri dobrom špor-
tovom zápolení. 

INGREDIENCIE:
1 balenie Poctivej tlačenky
   s plieckom Mecom
1/3 červenej kapusty
1 červená cibuľa
1 jablko
Sezamové semienka
Jablčný ocot   
POSTUP:
V miske nastrúhame červenú kapustu, pridáme plátky jablka 

a na kolieska nakrájanú cibuľu. Ochutíme octom a korením, 
posypeme sezamovými semienkami a premiešame. Hotový 
šalát podávame s tlačenkou nakrájanou na kolieska, kúskami 
chleba a vychladeným pivom. 

   neraz sa ženy ocitnú v situácii, kedy 
na rýchlu intímnu hygienu nie je k dispo-
zícii ani len sprcha. napríklad na cestách, 
pri športe, pred návštevou u gynekológa 
alebo počas dňa nabitého na prasknutie, 
kedy očista až večer nepostačuje. Vtedy sa 

oplatí mať so sebou Saforelle® vlhčené obrúsky na intímnu hygienu, ktoré 
nechýbajú ani v kabelkách šik Francúzok. Obsahujú extrakt z lopúcha 
väčšieho a antialergén alantoín, takže zmierňujú pocit pálenia, svrbenia či 
podráždenia pokožky v dôsledku gynekologických zápalov, po ho-
lení i depilácii. Sú hypoalergénne a neparfumované, neobsahujú parabény, 
konzervačné látky, farbivá, klasické mydlo ani alkohol. a sú 100 % ekologic-
ky odbúrateľné, takže eko svedomie každej uvedomelej ženy môže ostať 
čisté tiež! Po rýchlej hygiene na toalete ich môžete bez výčitiek spláchnuť 
vo Wc. Odporúčaná cena Saforelle® vlhčených obrúskov 10 ks je 4,50 €. 
kúpite ich výlučne v lekárni alebo na webe www.saforelle.eu

encanTO - Luxusný pôžitok
Spoločnosť AVON Cosmetics v spolupráci 

s ambasádorkou Darou Rolins predstavuje 
novú dámsku značku telovej starostlivosti 
Encanto v dvoch líniách, ktoré rozmaznajú 
vašu pokožku očarujúcimi kompozíciami ich 
vôní.

Encanto Fascinating
Fascinujúca hodvábna línia encanto Fascinating rozmazná nielen vašu 

pokožku komplexom luxusných olejov, ale aj zmysly. Výrobky majú ab-
solútne ženskú vôňu, ktorá vás zahalí exotickým závojom nefritovej 
liany, ružového korenia a pižma. zároveň poskytuje pokožke dlhodobú 
hydratáciu.

Encanto Irresistible
neodolateľná línia encanto Irresistible 

je plná pôžitku. Pokožku rozmaznáva 
vďaka bohatému luxusnému zloženiu 
so vzácnymi olejmi. Dodáva jej dostatoč-
nú hydratáciu po dobu hodín. navyše 
jej absolútne ženská vôňa vás zas očarí 
omamným závojom čerstvých malín, fré-
zie a heliotropu.
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PRERUŠENIE vÝRoBY JE NaJvÄČŠIa HRoZBa
Prerušenie výroby je hrozbou, ktorej sa podnikatelia na Slovensku aj 

vo svete obávajú najviac. Potvrdil to aj tohtoročný 8. prieskum Allianz 
Risk Barometer 2019, v ktorom sa už po siedmy raz za sebou riziko 
prerušenia výroby a prevádzky stalo najväčším rizikom podnikania v ce-
losvetovom meradle. „Straty, ktoré vzniknú vo výrobných podnikoch 
a spoločnostiach prerušením prevádzky sa navyšujú každým dňom pre-
rušenia a vo finále sa môžu vyšplhať až na desiatky miliónov eur. Často 
ide o rozsiahlu majetkovú škodu, ktorá vznikne požiarom, explóziou či 
prírodným živlom a následnú finančnú škodu z prerušenia prevádzky. 
Samostatnou kategóriou je tzv. kontingentné prerušenie prevádzky, keď 
k zastaveniu výroby nášho klienta dôjde z dôvodu majetkovej škody, 
napríklad požiaru u dodávateľa klienta,“  objasňuje hovorkyňa Allianz 
– SP pani Lucia Muthová.

allianz – sP odhalila minulý rok o takmer 
50 percent viac podvodov

Naťahovanie doby prerušenia prevádzky, snaha získať poistné plnenie za staré opotrebované stroje či snaha uplatniť 
si opravy za pokazené stroje z iných príčin, ako reálne vznikli. deficit prostriedkov riešia podnikatelia, podniky a živ-
nostníci rôzne, niektorí sa uchýlia aj k poisťovacím podvodom. „vďaka podvodom v podnikateľskom prostredí sme v roku 
2018 odhalili podvody dohromady za viac ako 6,3 milióny eur, čo je až 47-percentný nárast oproti predchádzajúcemu 
roku. viac ako tretina uchránenej hodnoty v sume 3,6 milióna eur bola pritom v oblasti priemyslu a podnikateľov. Rok 
predtým bola výška odhalených podvodov pri podnikateľoch 1,5 milióna eur. Ide teda o výrazný nárast,“ vysvetľuje 
vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností allianz – SP pani Jaroslava Zemanová. Umelé predlžovanie doby 
prerušenia prevádzky je častý spôsob, ktorým sa niektorí podnikatelia snažia neoprávnene navýšiť či získať poistné 
plnenie. „Riešili sme prípad, kedy v dôsledku pochybenia na strane subdodávateľa bola odstavená celá výroba. keďže 
subdodávateľ nemal poistenú zodpovednosť, snažil sa dodatočne tieto riziká poistiť a vznik škody antidatovať. 
Išlo o škodu vo výške 80-tisíc eur, ktorú sa klient snažil neoprávnene získať,“ uvádza vedúci skupiny špeciálnych 
činností allianz – SP pán vojtech kosík.

Za PoISŤovaCÍ Podvod HRoZÍ vÄZENIE 
Poisťovací podvod je trestný čin, a to aj v štádiu pokusu. V prípade preukázania viny hrozí 

páchateľovi trest odňatia slobody až do 15 rokov.
-az-

nedostatočne dotiahol skrutku, tá počas jazdy vypadla, olej z motora vytiekol a vodič na diaľ-
nici zadrel motor. Pri obhliadke vozidla sme zistili, že motor je špinavý od oleja aj na takých 
miestach, kde sa počas jazdy vytekajúci olej nemohol dostať. To nám indikovalo podozrenie, že 
motor bol olejom dodatočne obliaty. Pri detailnej obhliadke rozobratého motora chýbali znaky 
postupného zadierania motora bez oleja, preto sme preskúmali olejové čerpadlo a zistili sme 
nedostatočný tlak mazacieho oleja v dôsledku poruchy olejového čerpadla. Išlo teda o technickú 
poruchu, ktorá je z plnenia vylúčená, nie o chybu mechanika. Požadované plnenie na opravu 
motora v sume 10-tisíc eur sme preto zamietli,“ dodáva V. Kosík. 

Z PoIStkY vÄČŠÍ doM
Vlani stúpla aj výška odhalených podvodov v oblasti privátneho poistenia, teda poistenia do-

mov, bytov a ďalších nehnuteľnosti, a to na 690-tisíc eur. Niektorí klienti sa snažili získať poistné 
plnenie na opravu nehnuteľnosti po poškodení, ktoré nevzniklo primárne počasím, ale zanedba-
ným technickým stavom objektu. Prípadne vzniknutú škodu z poskytnutého plnenia neopravili 
a nahlásili novú škodu, ktorá však nevznikla. „V zime sme mali niekoľko prípadov, keď si klienti 
chceli uplatniť škodu spôsobenú ťarchou snehu aj na starých nehnuteľnostiach, ktoré mali pre-
hnité trámy a navyše na fotkách z dátumu vzniku škody bolo v okolí do 5 cm snehu.

V inom prípade si majiteľ stavby po rozsiahlejších škodách spôsobených požiarom či vodou 
chcel uplatniť náklady na zväčšenie domu, napríklad zhotovením prístavby domu a pri predkla-
daní faktúr tvrdil, že uvádza nehnuteľnosť do pôvodného stavu,“ dopĺňa V. Kosík. 

Vďaka rozsiahlejšej kontrole a zavedeným produktovým zmenám naopak poklesol počet fin-
govaných úrazov aj podvodov za chirurgické zákroky. V oblasti životného poistenia však stúpol 
počet podvodov pri trvalých následkoch úrazu, najmä pri pokusoch o neoprávnené navýšenie 
plnenia, čo sa často deje v spolupráci s lekármi.

kaSkadÉRI NIELEN vo FILME
Minulý rok Allianz – SP opäť riešila prípad, keď si autičkári na spáchanie podvodu najali 

kaskadéra. „Vodič v plnej rýchlosti narazil do stromu a nové vozidlo kompletne zdemoloval. 
Podrobným šetrením a dokazovaním sme zistili, že išlo o úmyselnú nehodu profesionálneho 
kaskadéra a poistné plnenie sme zamietli. Nešlo pritom o ojedinelý prípad. Prípady, kedy sú 
školení kaskadéri najímaní na demolovanie áut sa z času na čas objavia,“ hovorí J. Zemanová. 
V rámci povinného zmluvného poistenia sa niektorí poškodení po dopravnej nehode snažia 
s pomocou zastupujúcej spoločnosti, ktorá sa vymáhaním nárokov zaoberá, uplatniť si navýšené 
nároky za bolestné, či sťaženie spoločenského uplatnenia. Často pritom ide o zveličovanie ná-
sledkov nehody, ktoré sa po odbornom posúdení buď nepotvrdia, alebo potvrdia len čiastočne. 

V havarijnom poistení v minulom roku poklesla výška odhalených podvodov na sumu 727-ti-
síc eur, najmä vďaka obhliadkam vozidiel starších ako 1 rok pri vstupe do poistenia. „V minulom 
roku sme zaznamenali aj historicky najnižší počet odcudzených vozidiel, keď po prvýkrát počet 
krádeží klesol pod 100 áut, konkrétne na 93 kusov,“ približuje J. Zemanová. Pokles krádeží 
vozidiel je aktuálnym trendom v rámci celého trhu, keď podľa policajných štatistík bolo v roku 
2018 odcudzených celkovo len 1339 vozidiel. V roku 1993 to bolo až 9698 krádeží. 

Zo StaRÉHo StRoJa  NovÝ
Pokusy o poisťovacie podvody u podnikateľov sa objavujú v priemy-

selnej, výrobnej aj poľnohospodárskej oblasti. V poľnohospodárstve ide 
najčastejšie o pokusy neoprávnene získať poistné plnenie za opotre-
bované stroje, ktoré neboli pravidelne udržiavané. Takýmto spôsobom 
si niektorí podnikatelia chcú uplatniť generálne opravy prevodoviek, 
rozvodoviek, motorov a zdvíhacích zariadení strojov, ktoré sú vystavo-
vané extrémnemu zaťaženiu v poľnohospodárstve, napríklad kombaj-
ny, traktory a obrábacie stroje, ale aj stroje v nákladnej doprave, dre-
vospracujúcom priemysle alebo ťažbe dreva. „Riešili sme prípad, keď 
podnikateľ v poľnohospodárstve nahlásil poškodenie zdvíhacieho ra-
mena na traktore, ktoré malo vzniknúť preťažením. Náklady na opravu 
boli vyčíslené na 10-tisíc eur. Pri podrobnej obhliadke sme zistili, že 
poškodené rameno malo typické znaky opotrebovania po dlhodobom, 
11-ročnom užívaní stroja, ktorý majiteľ kúpil minulý rok a v rovnakom 
roku nahlásil aj poškodenie. Po demontáži ramena sme objavili stopy 
po predošlej neodbornej oprave zváraním. Preverením histórie stroja 
sme zistili, že poškodenie vzniklo ešte u pôvodného majiteľa, ktorý 
neodbornú opravu aj vykonal. Traktor následne predal a poškodenie 
zohľadnil aj v predajnej cene. Požadované poistné plnenie sme preto 
zamietli,” opisuje konkrétny prípad V. Kosík. 

USvEdČILa Ho SoCIáLNa SIEŤ
Ďalšou oblasťou, v ktorej sa objavujú pokusy o spáchanie poisťovacie-

ho podvodu, je poistenie profesijnej zodpovednosti, teda škody spôso-
bené zamestnávateľovi. Najčastejšie sa objavujú pri vodičoch kamiónov. 
„Poistná ochrana je krytie nepredvídateľných rizík, ktoré môžu vznik-
núť aj v súvislosti s podnikateľskou činnosťou. Niektorí podnikatelia 
však poistenie stále považujú za investíciu, ktorú si po čase chcú z po-
isťovne vybrať. Minulý rok sme napríklad riešili prípad, keď zamest-
nanec výrobného podniku mal spôsobiť škodu pri výkone povolania. 
Pri preverovaní sme na jeho sociálnom profile našli fotky z dovolenky 
pri mori vyhotovené online v čase, kedy bola škoda spôsobená. Škodu 
teda nemohol spôsobiť daný zamestnanec, ale iný, zrejme nepoistený 
zamestnanec,“ hovorí V. Kosík.

     „V ďalšom prípade nám zamestnanec autoservisu nahlásil ško-
du z poistenia profesijnej zodpovednosti. Uviedol, že pri výmene oleja 

Keď sa vozidlo stane
doručovacou adresou 

Doručovanie balíkov pre zákazníkov interne-
tových obchodov sa môže už čoskoro výraz-
ne zjednodušiť. Aby sa pohodlne dostali ku 
svojmu balíčku, bude stačiť, ak poskytnú part-
nerskej spoločnosti informácie o mieste, kde 
ich vozidlo parkuje a jeho poznávaciu značku. 
Prístup do vozidla bude pritom zabezpečený. 
ŠKODA AUTO DigiLab v spolupráci s  in-
ternetovými obchodmi alza.cz a  Rohlik.cz 
vyvíjajú doručovací systém, v  rámci ktorého 
kuriér doručí zásielku priamo do batožinové-
ho priestoru vozidla. V pilotnom projekte sa 
začne testovať technológia potrebná pre vzdia-
lený prístup k vozidlu. Veľký dôraz sa pritom 
kladie na bezpečnosť: výmena dát prebieha 
v kódovanej podobe, okrem toho môže kuriér 
vozidlo otvoriť iba v krátkom časovom úseku. 
Dĺžku časového úseku si stanovuje sám zá-
kazník. Kuriér vloží zásielku do batožinového 
priestoru, zamkne ho pomocou mobilnej apli-
kácie a zákazník dostane správu o úspešnom 
doručení.   
Služby a  technológie sú teraz v  skúšobnej 
fáze a budú sa cielene optimalizovať. Malý 
okruh zákazníkov začne systém pre partne-
rov projektu skúšať v praxi. ŠKODA AUTO 
DigiLab slúži automobilke ako centrálna 
dielňa pre vývoj nových služieb súvisiacich 
s mobilitou a novými technológiami.
Je súčasťou medzinárodnej startupovej scény 
a neustále vyhľadáva nové možnosti koope-
rácie s kreatívnymi mozgami z oblasti infor-
mačných technológií. ŠKODA AUTO Di-
giLab spolupracuje s pokrokovými startupmi 
a  inovatívnymi spoločnosťami, univerzitami 
a inovačnými centrami na celom svete. V roku 
2017 bola v  Izraeli tiež založená spoločnosť 
ŠKODA AUTO DigiLab Israel Ltd., ktorá 
hľadá ďalších partnerov v technologickej met-
ropole Tel Aviv.                                        -ša-
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      Zväz automobilového priemyslu Slo-
venskej republiky (ZaP SR) a  jeho part-
neri po uplynulých úspešných ročníkoch 
otvárajú aj počas týchto letných prázdnin 
automobilovú JUNIoR akadémiu (aJa). 
Spolu so Strojníckou fakultou v Bratisla-
ve, Materiálovotechnologickou fakultou 
v  trnave a  spoločnosťami volkswagen 
Slovakia a Groupe PSa Slovakia pripravu-
jú opäť nové zážitky pre žiakov základných 
škôl a príležitosť nahliadnuť do sveta auto-
mobilov, zoznámiť sa s  najnovšími tren-
dami v tomto odvetví. deti sa budú môcť 
oboznámiť aj so životom, prácou a štúdiom 
na technických fakultách StU. ambíciou 
automobilovej JUNIoR akadémie je aj 
propagovať a podporiť záujem mladých ľudí 
o štúdium technických a prírodovedných 
smerov.

    Letný tábor s automobilovou tematikou 
štartuje 8. júla v Trnave a 19. augusta v Bratis- 
lave. Je určený žiakom vo veku 12 až 16 rokov. 
Pobyt v letnom tábore je rozdelený medzi au-
tomobilku a univerzitu, časť pobytu teda žiaci 
strávia v škole, druhú časť priamo vo výrobe.

“Automobilovú JUNIOR Akadémiu spo-
ločne s automobilkami a univerzitami organi-
zujeme už štvrtý rok a ohlasy na tento projekt 
sú zatiaľ veľmi pozitívne,” povedal pán Ale-
xander Matušek, prezident Zväzu automobi-
lového priemyslu SR. “ Naša motivácia je jed-
noznačná. Radi by sme otvorili svet techniky 
už pre deti základných škôl a ukázali im, že 
tento svet môže byť nielen zábavný, ale aj za-
ujímavý. A možno sa pre niektorých stane aj 
svetom, kde prežijú svoj profesionálny život.”

Projekt AJA umožňuje žiakom lepšie spo-
znať technické vedy, zároveň však odráža aj 
potreby automobilového priemyslu, ktorý je 
pre Slovensko kľúčový. Zväz automobilového 
priemyslu SR vyvíja celoročne množstvo ak-
tivít, ktoré podnecujú verejnú diskusiu o nut-
nosti motivovať súčasné generácie mladých 
ľudí k štúdiu vedy a techniky tak, aby kľúčové 
odvetvie nášho priemyslu malo dostatok 
kvalifikovaných odborníkov. Pri rozhodovaní 
sa o ďalšom štúdiu totiž stále prevládajú ne-
technické odbory. výsledok? Viac ako 55 % 
absolventov vysokých škôl nie je zamestna-
ných v odbore, ktorý vyštudovali. Pri prepočte 
nákladov na ich vzdelávanie to znamená, že 
štát ročne vynaloží viac ako 140 miliónov eur 

zbytočne. Možno ešte väčšou škodou je dlho-
dobá frustrácia mladých ľudí z  nemožnosti 
zamestnať sa v odbore, ktorý vyštudovali.

   “Aj napriek tomu, že Slovensko je prie-
myselným štátom, podľa oficiálnych štatistík 
v priemysle bude v najbližšom období celkovo 
chýbať až 40 000 kvalifikovaných pracovníkov, 
“ hovorí Alexander Matušek. “Len automobi-
lový sektor ich potrebuje do roku 2020 okolo 
14 000. Automobilová JUNIOR Akadémia 
má preto aj ambíciu zábavnou formou zanietiť 
mladých ľudí pre profesie technického smeru 
a zároveň zlepšiť záujem o technické vzde-
lávanie na Slovensku.”

Automobilová JUNIOR Akadémia dáva 
príležitosť žiakom základných škôl hravou 

formou a praktickými cvičeniami obohatiť ich svet za-
ujímavosťami z vedy a techniky, ale aj fyziky či chémie 
v súvislosti s automobilmi a ich výrobou. Predošlé ročníky 
letného automobilového tábora dopadli nad očakávania 
a deti odchádzali domov s plným batohom zaujímavých 
skúseností, zážitkov a nových priateľstiev. Žiaci si vyskú-
šali tvorbu kreatívnych autosedačiek, manipuláciu s ro-
botmi, adrenalínové jazdy, či virtuálnu realitu.

Vzdelávali sa aj na prednáškach priamo na univerzitách, 
ktoré pre nich pripravili odborní pedagógovia a vyskúšali 
si aj dizajn kreatívneho modelu auta. Program bol veľmi 
atraktívny a nebude tomu inak ani tento rok.

AUTOMOBILOVÁ JUNIOR AKADéMIA 
POzÝVA DETI 

NA JEDINEčNÝ LETNÝ TÁBOR

„Som veľmi rád, že som sa mohol spolu s bratom zúčastniť denného tábora, kde 
som získal aj niekoľko cien za súťaže. Môj brat, Dominik, dokonca získal aj me-
dailu,“ hovorí Matúš.

„Mne sa najviac páčila možnosť ovládať robota na zvarovni v automobilke, alebo 
po testovaní malých autíčok vyskúšať reálnu jazdu na testovacej dráhe,“ doplnil 
svojho brata Matúš.

„Našli sme si veľa nových kamarátov, ktorí sa s nami zúčastnia tohto ročníka,“ 
s nadšením rozprávali bratia Dominik a Matúš.

„Ľúbilo sa mi, že každý deň sme boli na rôznych miestach. Najviac som sa tešil 
z off -road jazdy a jazdy e -upom“ poznamenal Matej, absolvent AJA.

Počas tohtoročnej Automobilovej JUNIOR Akadémie 2019 si žiaci vyskúšajú 
napríklad adrenalínovú jazdu na offroadovej dráhe, jazdu na elektrickom vozidle 
a zostroja svoj vlastný model auta. Navštívia zážitkové centrum Aurélium, zažijú 
3D prehliadku a objavia svet robotiky.

Stanú sa aj súčasťou formulových tímov a  svoje sily si 
zmerajú v mnohých súťažiach a hrách. Automobilová 
JUNIOR Akadémia žiakom opäť otvára možnosť vyskú-
šať si s veľkou dávkou zábavy štúdium technických sme-
rov a načerpať motiváciu pri spoznávaní tajuplného sveta 
moderných technológií priamo v automobilke. Autenti-
citu akadémie podčiarkuje žiacky index a záverečná sláv-
nostná promócia za prítomnosti rodičov, na ktorej všetci 
zúčastnení dostanú od dekana fakulty diplom s potvrde-
ním o  úspešnom absolvovaní automobilovej JUNIoR 
akadémie.

Na LEtNÝ táBoR v aUtoMoBILovEJ 
JUNIoR akadÉMII JE MožNÉ

Sa PRIHLáSIŤ od 27. MaRCa 2019.
vŠEtkY PotREBNÉ INFoRMáCIE, SPoLU 

S PRIHLaSovaCÍM FoRMULáRoM,
NáJdU ZáUJEMCovIa Na wEBovEJ 
StRáNkE www.aJakadEMIa.Sk.

-zap-
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Vozidlo Pre rodiny A ich 
šPortoVé AktiVity

autor: tatiana ťaŽká

VÝROBcOM  UVÁDZANÉ  PARAMETRE

Motor:
4-valcový, 16-ventilový prepĺňaný vznetový, ventilový 

rozvod 2xOHc, zdvihový objem 1598 cm3,
kompresný pomer 15,9:1,

najväčší výkon 100 kW pri 4000 ot./min., krútiaci 
moment 320 Nm pri 2000 až 2250 ot./min.

Prevody:
7-stupňová automatická DcT prevodovka,

pohon kolies prednej nápravy.

Podvozok: 
predné kolesá zavesené na vzperách McPherson 
a spodných trojuholníkových ramenách,  priečny 

skrutný stabilizátor, zadná vlečená náprava, priečny 
skrutný stabilizátor, vinuté pružiny, kotúčové brzdy, 

vpredu s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové  riadenie 
s elektrickým posilňovačom, pneumatiky rozmeru 

185/60 R-16. 
 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 
4310/1800/1447 mm, rázvor náprav 2650 mm, 

rozchod kolies vpredu/vzadu 1559/1567mm, poho-
tovostná/celková hmotnosť 1495/1900 kg, objem 

batožinového priestoru 395/1291 l,
svetlá výška 140 mm, objem palivovej nádrže 50 l.

Prevádzkové vlastnosti:
najväčšia rýchlosť 200 km/h, zrýchlenie za 9,9 s., 

spotreba nafty v mest./mimomest.cykle/komb. 
prevádzke 4,4/4/4,2 l/100 km, cO2 111 g/km.

   vyskúŠalI sMe    Kia Ceed 1.6 CRDi 100 kW A7 DCT

Kia predstavila novú generáciu typu Ceed 
minulý rok na autosalóne v Ženeve. Vyvinulo 
a naprojektovalo ho európske centrum KIA 
vo Frankfurte nad Mohanom, autá vyrábajú 
v Tepličke nad Váhom. Novinka je postavená 
na novej koncernovej platforme „K2“. Na-
miesto zaoblených okrajov karosérie pred-
chádzajúceho  cee´du má Ceed rovné línie. 
Zaujímavé je denné svietenie štvoricou LED 
svetiel, ktoré je v obidvoch reflektoroch. 
Minulý rok sme vyskúšali Ceed s najvýkon-
nejším zážihovým motorom 1.4 T-GDi 
s výkonom 103 kW. Teraz sme mali možnosť 
vyskúšať model poháňaný vznetovým  moto-
rom so zdvihovým objemom 1.6-litra v naj-
vyššej výbave. 

Po nastúpení do kabíny posádku víta inte-
riér s koženým čalúnením, vyžarujúci elegan-
ciu. Predné sedadlá sú dobre tvarované, majú 

Pod podlahou je plastová vanička rozdelená 
priečkami na uloženie menších predmetov, 
ktorá sa dá z batožinového priestoru aj vybrať. 
Dostatok vhodných odkladacích priestorov je 
aj v kabíne.

Skúšaný Ceed poháňal nový vznetový mo-
tor 1.6 CRDi v jeho najvýkonnejšej verzii 
100 kW spolupracujúci so 7-stupňovou dvoj-

spojkovou automatickou prevodovkou DCT. 
(V ponuke je aj verzia tohto motora s výko-
nom 85 kW spárovaná so 6-stupňovou ručne 
ovládanou prevodovkou.) Krútiaci moment 
si drží vrcholnú hodnotu 320 Nm pri 2000 
až 2250 otáčkach za minútu. Zrýchľovanie 
auta sa stáva zreteľnejším po prekročení 1700 
ot./min. Výkonnostný potenciál motora pre-

Ceed vo výbornej výbave
dostatočne dlhé sedacie časti, poskytujú účin-
nú bočnú oporu. Pri úrovni výbavy Gold sú 
nielen vyhrievané, ale aj ventilované. Sedadlo 
vodiča je elektricky nastaviteľné s dvoma pa-
mäťami. Vyhrievaný bol aj trojramenný kože-
ný volant. Prístrojová doska je stavaná v duchu 
aktuálneho dizajnového jazyka automobilky, 
dominuje jej uprostred stojaci 8-palcový fa-
rebný dotykový displej. Skúšané vozidlo malo 
viacero prvkov z ponuky doplnkovej výbavy 
– za  790 eur to bol napríklad Navi Pack a 
za 390 eur Radio Pack. Obsahujú napríklad 
cúvaciu kameru s dynamickým navádzaním, 
navigačný systém, SD kartu, RDS+DAB, 
Bluetooth handsfree s funkciou rozpoznáva-
nia hlasu, rádio... Nechýbajú klasické „budíky“ 
za volantom v tubusoch, tachometer vpravo, 
otáčkomer vľavo. Medzi nimi sa nachádza 
3,5-palcový farebný displej LCD, na ktorom 
sa zobrazujú údaje palubného počítača. Páčilo 
sa nám, že často používané funkcie sa ovládajú 
priamo tlačidlami a otočnými ovládačmi.  

Vodič a spolujazdec majú dostatok miesta 
vo všetkých smeroch. Platí to aj o miestach 
na zadných sedadlách, kde sa pohodlne od-
vezú dvaja cestujúci aj vyššieho vzrastu. Stred-
né miesto je viac-menej vhodné len na kratšie 
zvezenie sa, čo je bežné aj pri väčších autách 
ako je kompaktný Ceed. Ku komfortu cesto-
vania na zadných sedadlách, ktoré by mohli 
mať o niečo dlhšie sedacie časti, prispieva 
výklopná lakťová opierka s držiakmi na ná-
poje, či vyhrievanie krajných miest zadných 
sedadiel. Batožinový priestor má objem 395 
litrov. Po sklopení zadných sedadiel delených 
v pomere 60:40 sa objem zväčší na 1291 litrov. 

vodovka 7DCT  „neškrtí“,  ak je prepínačom 
pri voliacej páke prevodovky zapnutý jazdný 
režim Sport, dôkazom môže byť aj schopnosť 
zrýchľovať vozidlo z 0 na 100 km/h za 9,9 se-
kundy. Najväčšia rýchlosť je 200 km/h.

 Inak má riadiaca jednotka prevodovky sna-
hu držať otáčky motora čo najnižšie, takže re-
akcia na stlačenie pedála akcelerácie nebýva 
ako pri reálne športovom aute. Pri pokojnom 
štýle jazdy je motor tichý a úsporný. Kombiná-
cia vznetového motora a 7-stupňovej automa-
tickej prevodovky sa nám vcelku páčila.

Nie je to pohon pre športový štýl jazdy, ale 
pre bežné používanie auta má táto kombiná-
cia viacero výhod. Predovšetkým komfortné 
ovládanie. A či sme jazdili v meste, na okres-
ných cestách alebo na diaľnici, pohonná jed-
notka pracovala ticho a úsporne. Priemerná 
spotreba nafty po týždennom skúšaní vozidla 
bola 6 l/100 km. Veľmi priaznivá hodnota, 
ak uvážime, že viac ako polovicu kilometrov 
sme najazdili po diaľnici. V športovom režime 
zostávajú nižšie prevodové stupne dlhšie zara-

dené a motor sa dá vytočiť do väčších otáčok. 
Okrem toho sa zmení aj charakteristika pe-
dála akcelerátora a posilňovača riadenia pre 
zlepšenie jazdnej dynamiky. 

   Vyhovoval nám aj podvozok. Dostatočne 
účinne tlmí nerovnosti, v zákrutách sa vozidlo 
nakláňa minimálne, dobre drží zvolenú stopu. 
Riadenie je presné, kladie väčší odpor smero-

vému natáčaniu kolies, takže vodič získava 
užitočnú spätnú väzbu od vozovky po nato-
čení volantu. Vodičovi pomáha bezpečne viesť 
vozidlo viacero asistenčných systémov, naprí-
klad adaptívny tempomat, systém udržiavania 
auta v jazdnom pruhu, varovanie na vozidlo 
prichádzajúce zboku, varovanie na hroziacu 
čelnú kolíziu s automatickým brzdením, čí-
tanie dopravných značiek. V nami skúšanom 
vozidle sa priplácalo za LED paket 590 eur, 
zahŕňa LED projekčné reflektory (stretávacie 
a diaľkové) so statickým prisvecovaním 
do zákrut.  

Kia Ceed 1.6 CRDi s výkonom 100 kW A7 
DCT vo výbave Gold sa predáva za 22 290 eur. 
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   vyskúŠalI sMe     Suzuki  Vitara 1.4 BoosterJet 103 kW AllGrip Elegance

Prvá Vitara, ktorú spoločnosť Suzuki za-
čala dovážať do Európy v roku 1988, si získa-
la uznanie motoristov zameraných najmä 
na „offroadové“ schopnosti vozidiel. Sú-
časnú, štvrtú generáciu uviedli na trh v roku 
2015. Je obľúbená pre svoj štýlový dizajn, 
výbornú ovládateľnosť, komfortnú jazdu 
na dobrých aj menej udržiavaných cestách 
i pre dobré výkony v teréne, hlavne so systé-
mom pohonu 4x4 AllGrip.

Minulý rok sa rozbehol predaj Vitary v jej 
inovovanej verzii. Vyskúšali sme verziu po-
háňanú zážihovým štvorvalcom BoosterJet 
so zdvihovým objemom 1,4 litra vo výbave 
Elegance, v  peknej novej farbe laku Solar 
Yellow Pearl (dvojfarebná kombinácia za prípla-
tok 900 €).

 Šesť stupňov v prevodovke s dobrým od-
stupňovaním prevodov však posádku nenúti 
zaťažovať si sluch. Stačí, ak vodič včas pre-
radí na vyšší prevodový stupeň. Pri rýchlosti 
130 km/h sú otáčky motora pri zaradenom 
šiestom prevodovom stupni pri hranici 3000 
za minútu  – dosť ďaleko od úrovne hluku, 

ktorá už môže obťažovať. V meste sme jaz-
dili so spotrebou 6,5 l/100 km, na diaľnici 
pri rýchlosti 130 km/h bola spotreba okolo 
7 l/100 km. Sú to dobré hodnoty aj vďaka malej 
pohotovostnej hmotnosti vozidla.

Vitara s týmto motorom je živá, z pokoja 
na 100 km/h dokáže zrýchliť za 10,2 s a do-
siahnuť najväčšiu rýchlosť 200 km/h.

Svetlá výška 185 mm síce neumožňuje no-
vej Vitare suverénny pohyb v teréne ako mala 
prvá Vitara, ale jazdu po poľných či lesných 
cestách s  občasnými hlbšími jamami vo vy-
jazdených koľajach zvláda. Nami skúšané 
vozidlo malo pohon všetkých štyroch kolies, 
pričom kúpiť si možno aj model, ktorý má 
poháňané len predné kolesá. K  prednostiam 
Vitary určite patrí kvalita podvozka. Stabili-
ta vyššieho vozidla je veľmi dobrá, ani bočné 
náklony karosérie v zákrutách nie sú výrazné. 
Podvozok je síce naladený tvrdšie, kolesá sta-
točne kopírujú nerovnosti cesty, ale do seda-

Je ešte lepšia  
maximálne využitie výhod pohonu predných 
aj zadných kolies v reakcii na plynový pedál. 
Režim Lock je určený na vyslobodenie vo-
zidla na hranici uviaznutia zo snehu, blata 
a  piesku. Systém prenáša krútiaci moment 
na predné aj zadné kolesá v  pomere 50:50. 
Po vyslobodení vozidla a prekročení rýchlosti 
60 km/h sa režim LOCK samočinne prepne 
do režimu Snow.

   Vyššia stavba karosérie prináša pohod-
lie ľahkého nastupovania do vozidla. Predné 
sedadlá vo výbave Elegance s novým poťa-
hom sú rozmerné, s dobrým bočným vedením, 
v nami skúšanom vozidle boli aj vyhrievané. 
Vyhovoval nám aj kožou potiahnutý výškovo 
i pozdĺžne nastaviteľný multifunkčný volant, 
na ktorom sú tlačidlá na ovládanie tempoma-
tu s obmedzovačom rýchlosti, audiosystému 
a hands -free telefonovania. V novej Vitare 
upravili prístrojový panel s novým 4,2-palco-
vým farebným displejom palubného počítača. 
Dotykový 7-palcový farebný multifunkčný 
dotykový displej infotainmentu s  navigáciou 
sa ovláda intuitívne. Jednozónová klimatizá-
cia sa vhodne ovláda otočnými ovládačmi, nie 
cez menu dotykového displeja.

   Sedí sa vyššie a dosť vzpriamene, vďaka 
čomu i relatívne malá Vitara poskytuje dosta-
tok miesta cestujúcim na predných aj zadných 
sedadlách. Batožinový priestor má objem 375 
litrov. Po sklopení operadiel zadných sedadiel 
sa objem zväčší na 1120 litrov. Ďalší odkladací 
priestor sa nachádza pod podlahou batožinové-
ho priestoru. Prístup do neho je dobrý vďaka 
širokému a veľkému výklopnému veku. Praktic-
ké sú priečinky na bokoch, kotviace oká a háči-
ky. Nevýhodou je vyššia nakladacia hrana, čo 
je však pre tento typ vozidiel typické. Skla-
malo nás, že Vitara nemá rezervné koleso. 
Sada na opravu defektu je podľa nás pre auto, 
ktoré má predpoklady aj pre jazdu po menej 
kvalitných cestách, nedostatočnou výbavou. 
Pneumatika sa môže poškodiť aj na boku, na-
príklad na neudržiavanej ceste vedúcej k chalu-
pe niekde na lazoch. Také poškodenie sa nedá 
opraviť, treba náhradné koleso.

VÝROBcOM  UVÁDZANÉ  PARAMETRE

Motor:
4-valcový, 16- ventilový prepĺňaný zážihový, ventilový 

rozvod  2xOHc,  kompresný pomer 9,9:1,
zdvihový objem 1373 cm3, 

najväčší výkon 103 kW pri 5500 ot./min., krútiaci 
moment 220 Nm pri 1500 až 4000 ot./min.

Prevody:
6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej aj zadnej  nápravy.

Podvozok:
predné kolesá zavesené na  vzperách McPherson 
a spodných trojuholníkových  ramenách, priečny 

skrutný stabilizátor, zadná vlečená náprava, vinuté 
pružiny, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými ko-

túčmi,  hrebeňové riadenie s elektrickým  posilňova-
čom, priemer otáčania 10,4 m, pneumatiky rozmeru 

215/55 R-17.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 
4175/1775/1610 mm, rázvor náprav 2500 mm, 

svetlá výška 185 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu 
1535/1505 mm,  pohotovostná/celková hmotnosť 

1270/1730 kg, objem batožinového priestoru 
375/1120 l, objem palivovej nádrže 47 l. 

Prevádzkové vlastnosti:
najväčšia rýchlosť 200 km/h,

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 10,2 s, spotreba 
benzínu v  kombinovanej prevádzke 6,1 1 l/100 km, 

CO2 139 g/km.

Vitara teraz disponuje pokročilejšími bez-
pečnostnými technológiami napríklad funk-
ciou upozornenia na vybočenie z  jazdného 
pruhu doplnenú o  aktívnu asistenciu, rozpo-
znávanie dopravných značiek, monitorovanie 
slepých uhlov, pomocný systém pre rozjazd 
do kopca, systém udržiavania rýchlosti pri 
zjazde z  kopca (Hill Descent Control), kto-
rý posádka vozidla využije aj v meste. Stačí si 
spomenúť na šmýkajúce sa kolesá vozidiel, keď 
padne trochu snehu na ulice v kopcovitejších 
častiach miest či dedín.
Suzuki Vitara 1,4 Boosterjet AllGrip so 6-stup-
ňovou ručne ovládanou prevodovkou vo výbave 
Elegance sa predáva za 20 830 eur.

Predná časť karosérie má po inovácii masku 
chladiča s piatimi otvormi a chrómovanými 
vertikálnymi lištami, aká je typická pre SUV 
značka Suzuki. Vozidlo vizuálne zdokonaľujú 
pridané chrómované prvky, ako sú pozdĺžna 
lišta na prednej mriežke chladiča, či výrazné 
orámovanie denných svetiel. Zadné kombi-
nované LED svietidlá teraz svietia v troch 
líniách. Upravený ochranný kryt nárazníka 
vzadu korešponduje s celkovým výrazným 
vzhľadom. Najväčšie zmeny sa odohrali pod ka-
potou. Okrem obľúbeného prepĺňaného mo-
tora so zdvihovým objemom 1,4 l s priamym 
vstrekovaním, ktorým bol vybavený model 
Vitara S, pribudol nový litrový trojvalcový prepĺ-
ňaný motor s priamym vstrekovaním. Z ponuky 
vypadol 1.6-litrový zážihový neprepĺňaný mo-
tor. Motor 1.4 BoosterJet dosahuje najväčší 
výkon 103 kW, ponúka väčší výkon, lepšiu 
dynamiku a  aj menšiu spotrebu ako „atmo-
sférický“ motor 1.6 VVT. Vrcholná hodnota 
krútiaceho momentu 220 Nm je dostupná už 
od 1500 ot./min. a drží sa na tejto úrovni až 
do otáčok 4000 za minútu. Je teda mimoriad-
ne pružný. Motor reaguje na stlačenie pedála 
akcelerácie pri „mestskej jazde“ pri takmer 
ktoromkoľvek zaradenom prevodovom stup-
ni. Citeľne dokáže zrýchľovať vozidlo na „troj-
ke“ až „šestke“.

Ak sú otáčky len mierne nad voľnobehom, 
je rozumné podradiť. Ale motor si poradí aj 
bez toho, len rast otáčok, teda aj rýchlosti 
auta, je pomalý. Keď sa ručička otáčkomera 
priblíži k hranici 2500 otáčok, otáčky už ďalej 
idú hore ľahko. Po presiahnutí 5000 ot./min. 
posádka vníma nielen nárast rýchlosti vozidla. 
Začína motor vnímať nielen ako zdroj pohy-
bu auta, ale aj ako zdroj hluku.

diel nárazy od prejazdu hrboľov či miernych 
prehĺbenín prenášajú v účinne stlmenej podo-
be. Pohon všetkých kolies využíva osvedčený 
systém AllGrip s  elektromagneticky regu-
lovanou medzinápravovou spojkou. Systém 
pohonu umožňuje vodičovi voľbu jazdných 
režimov podľa jazdných podmienok – Auto, 
Sport, Snow a Lock. V režime AUTO je sys-
tém zameraný na malú spotrebu paliva, vyu-
žíva pohon predných kolies. Prevažnú časť 
skúšobných jázd sme využívali práve tento 
systém. Ak indikuje preklz predných kolies, 
automaticky sa časť hnacieho momentu pre-
súva aj na kolesá zadnej nápravy. Režim Sport 
je vhodný pre cesty s častými zákrutami, pre-
vodovka preraďuje nahor pri väčších otáčkach, 
riadiaca jednotka pohonu AllGrip umožňuje 
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  Pozitívny dojem z exteriéru pokračuje aj 
v interiéri. Použité sú kvalitné materiály, s dob-
rým spracovaním. Predné sedadlá sú pohodlné, 
dobre tvarované, v skúšanom vozidle vyhrieva-
né s rýchlym nástupom ohrevu, čo sme v chlad-
ných dňoch ocenili. Za veľkým rozsahom pre-
stavovania trojramenného koženého volantu sa 
bez problémov usadia osoby každej postavy. 
Na multifunkčnom volante sa nachádzajú tla-
čidlá na ovládanie rádia, palubného počítača, 
telefónu a tempomatu. Na ľavej strane pod vo-

lantom sa nachádzajú prepínače asistenčných 
systémov. V strede prístrojovej dosky je fareb-
ný dotykový 7-palcový TFT displej. Vodič má 
k dispozícii kruhový ovládač HMI, ktorý je 
osadený na stredovej konzole medzi vodičom 
a spolujazdcom. Pohodlne sa ním dá ovládať 
rádio, telefón cez Bluetooth, nastavenie funkcií 
vozidla, tiež aj ovládanie navigácie GPS, 
za ktorú si treba priplatiť 500 €. Vo vozidle sme 
ocenili aj mechanické ovládanie klimatizácie 
tromi veľkými otočnými prepínačmi, digitálny 

otáčkomer, palubný počítač, veľký tachome-
ter v strede, rádio s CD/MP3/WMA. Nezvyk-
neme si podopierať ruky počas jazdy, niekomu 
však môže chýbať lakťová opierka.

Zadné sedadlá sú určené pre dvoch cestujú-
cich nie príliš vysokého vzrastu. Majú úchytky 
ISOFIX na upevnenie detských sedačiek. Ba-
tožinový priestor v základnom usporiadaní má 
objem 280 litrov. Po sklopení zadných sedadiel, 
delených v pomere 60:40, vznikne schod a ob-
jem sa zväčší na 950 litrov.

tretia generácia Mazdy 2 je na trhu od roku 2014. dizajn kodo- duša pohybu vy-
jadruje energický charakter Mazdy 2. každý si všimne jej elegantné kontúry a športový 
vzhľad. Najmenšia a najmladšia Mazda z portfólia automobilky má osloviť hlavne mla-
dých ľudí žijúcich v meste.

Na dĺžku dosahuje 4060 mm, šíroká je 1983 mm a vysoká 1495 mm. Minulý rok došlo 
k miernej modernizácií, pribudol nový stupeň výbavy takumi. Mazda 2 stále ponúka 
výbornú spotrebu paliva, bezpečnosť a výkon. v ponuke sa nachádza len atmosférický 
zážihový štvorvalec so zdvihovým  objemom 1.5-litra s výkonmi 55 kw (G75), 66 kw 
(G90) a 85 kw (G115). vyskúšali sme model s motorom výkonu 66 kw, spolupracujú-
cim s 5-stupňovou ručne ovládanou prevodovkou. túto verziu modelu Mazda 2 môžu 
mať zákazníci len s vyššími stupňami výbavy, naša mala úroveň takumi.  

FAVORIT
DO MESTA

VÝROBcOM  UVÁDZANÉ  PARAMETRE

Motor:
4-valcový, 16-ventilový zážihový radový, ventilový roz-
vod 2xOHc, kompresný pomer 14:1, zdvihový objem 
1496 cm3, najväčší výkon 66 kW pri 6000 ot./min., 

krútiaci moment 148 Nm pri 4000 ot./min.

Prevody:
5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

Podvozok:
predné kolesá zavesené na  vzperách McPherson 
a spodných trojuholníkových  ramenách, priečny 

skrutný stabilizátor, zadná vlečená náprava,  vinuté 
pružiny,  kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými 

kotúčmi,  hrebeňové riadenie s elektrickým  posilňo-
vačom, pneumatiky rozmeru 185/60 R-16.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 
4060/1983/1495 mm, rázvor náprav 2570 mm, 

svetlá výška 143 mm,  pohotovostná/celková hmot-
nosť 1115/1510 kg, objem batožinového priestoru 

280 l, objem palivovej nádrže 44 l. 

Prevádzkové vlastnosti:
najväčšia rýchlosť 183 km/h,

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 9,7 s, spotreba 
benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej 
prevádzke 5,9/3,7/4,5 l/100 km, cO2 105 g/km.

  V nami skúšanom vozidle sa nachádzala 
sada na opravu pneumatík.

  Inovovaná Mazda 2 v stupni výbavy Ta-
kumi obsahuje množstvo prvkov zlepšujúcich 
pasívnu a aktívnu bezpečnosť, napríklad tem-
pomat, technnológiu i -Stop, zadné parkovacie 
snímače, systém varovania pred neúmyselným 
opustením jazdného pruhu, systém sledovania 
mŕtveho uhla a iné. Halogénové svetelné zdroje 
v reflektoroch v noci nesvietia zle, ale osvetlenie 

vozovky môže byť dokonalejšie, ak by zdrojom 
svetla boli svietiace diódy. Tie sú v  Mazde 2 
k  dispozícii len pri vyššej výbave Revolution, 
alebo si treba za ne doplatiť 2000 €.

 Atmosferický zážihový motor s  označe-
ním Skyactiv G90 s  maximálnym krútiacim 
momentom 148 Nm pri 4000 otáčkach za mi-
nútu pracuje kultivovane. „Ťahá“ už od malých 
otáčok, najlepšie však reaguje na zmenu polohy 
plynového pedála v strednom a vyššom pásme 
otáčok. Klasická 5-stupňová ručne ovládaná 
prevodovka má dlhé sprevodovanie, dráhy pre-
raďovacej páky sú presne vymedzené.

Pri 90 km/h motor točí pri zaradenom 
piatom prevodovom stupni okolo 2000 ot./
min, na diaľnici pri rýchlosti 130 km/h okolo 
2500 ot./min. Na druhom prevodovom stupni 
dokáže Mazda 2 jazdiť rýchlosťou 110 km/h. 
„Dlhé“ sprevodovanie je dôvodom, že na za-
čiatku predbiehacích manévrov treba niekedy 
podradiť aj o dva prevodové stupne. Potom už 
ide vozidlo ochotne vpred a  motor sa nechá 
vytočiť až k červenému poľu na stupnici otáč-
komera (6000 ot./min.).

Na diaľnici, pri prekročení nášho diaľnič-
ného limitu rýchlosti je štvorvalec hlučnejší, 
v pásme nízkych a stredných otáčkach je motor 
tichý, takmer ho nepočuť. Opísaná pohonná 
sústava zabezpečuje Mazde 2 vyhovujúce dy-
namické vlastnosti, zrýchľovať z 0 na 100 km/h 
dokáže za 9,7 sekundy a dosiahne maximálnu 
rýchlosť 183 km/h. Vo vozidle sme jazdili 
nielen po uliciach hlavného mesta, užila si aj 
výdatnú porciu jazdy po diaľnici. V meste sme 
jazdili so spotrebou 6,4 l/100 km, mimo mes-
ta sa dá spotreba paliva udržať pod 5 l/100 km 
a na diaľnici pri rýchlosti 130 km/h palubný 

počítač ukazoval spotrebu okolo 6 l/100 km. 
Výslednú spotrebu benzínu 5,5 km/h považu-
jeme za veľmi dobrú.

Podvozok je tiež vydarený, väčšinu nerov-
ností povrchu ciest dokáže vyžehliť veľmi dobre. 
Aj keď je potrebné atmosférický motor vytá-
čať, ak vodiča baví riadenie, môže byť jazda 
na „okreskách“ veľmi zábavná. Karoséria sa 
v zákrutách bočne nakláňa len nepatrne a ko-
lesá sa vytrvalo držia stopu, do ktorej ich na-
smeroval vodič volantom s presným a citlivým 
systémom riadenia.

  Mazda 2 Skyactiv- G90 MT vo výbave 
Takumi sa predáva za 13 890 €. V nami skúša-
nom aute sa priplácalo 560 € za sivú metalízu 
Machine. 

   vyskúŠalI sMe     Mazda 2 Skyactiv –G90 MT Takumi autor: tatiana ťaŽká
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autor: Tatiana ŤAŽKÁ

autor: Samuel BIBZA

   vyskúŠalI sMe     Ford EcoSport 1.5 TDCi 92 kW M6 AWD ST Line
autor: tatiana ťaŽká

motory 1.5 TDCi s výkonom 73,8 kW a úpl-
ne nový 1.5 TDCi EcoBlue AWD s výkonom 
92 kW. Novinkou je športová verzia ST Line, 
ktorú sme mali možnosť vyskúšať. Kombinuje 
sa len s najsilnejším vznetovým motorom a po-
honom všetkých štyroch kolies. Od ostatných 
výbav sa odlišuje športovým zadným nárazní-
kom s difúzorom, bočnými nadstavcami vo far-
be karosérie, maskou chladiča v čiernej lesklej 
farbe. Vozidlo malo príplatkovú kombináciu 
(495 €) metalického laku čiernej s  červenou. 
Disponovalo aj sadou Design 4 (795 €), ktorá 

zahŕňala výborné bi -xenonové reflektory, zad-
ný športový spojler vo farbe karosérie a tmavé 
sklá okien.

Ford EcoSport pri svojich kompaktných roz-
meroch 4096x1765/1653 mm má priestrannú 
kabínu  – to platí o  prednej časti kabíny. Se-
dadlá sú umiestnené o čosi vyššie. Vodič aj ved-
ľa neho sediaci spolujazdec majú teda dostatok 
miesta vo všetkých smeroch. Vzadu sa z hľadis-
ka priestoru pohodlne odvezú dvaja cestujúci 
menšieho vzrastu. Vyššie osoby môžu pociťovať 

málo miesta v priestore pre kolená. Batožinový 
priestor má 333 litrov, bez „medzipodlahy“ 356 
litrov. Ak je to málo na prepravu objemnejšie-
ho nákladu, priečne delené operadlo zadných 
sedadiel v pomere 60/40 sa dá sklopiť a priestor 
sa zväčší na 1238 litrov. Vo vozidle sa nachádza 
len sada na opravu defektu, čo považujeme za 
nie moc dobré riešenie, keďže vozidlo je urče-
né aj na nespevnené cesty. Dvere batožinového 
priestoru sú krídlové, otvárajú sa na ľavú stra-
nu. V dnešných časoch je to ojedinelé riešenie, 
a teda ho možno považovať za originálne, ale 
pri stiesnených podmienkach plného parkovis-
ka môže byť problém s plným otvorením dverí 
a  naložením objemnejšieho predmetu. Zaují-
mavým riešením je aj kľučka dverí zapustená 
v zadnom svetle. Nakladanie batožiny je bez-
problémové, ak sa dvere dajú celkom otvoriť, 
lebo nakladacia hrana je nízka.

City 2 za 555 €, ktorá zahŕňala asistenciu 
pri parkovaní so snímačmi vpredu, vzadu, 
zadnú parkovaciu kameru a elektrické sklá-
panie vonkajších spätných zrkadiel. Skúša-
né vozidlo bolo vybavené aj systémom BLIS 
za 455 € (optická signalizácia objektu v mŕt-
vom uhle vonkajších spätných zrkadiel).

  Vznetový motor 1.5 TDCi vyladený na vý-
kon 92 kW poháňal všetky štyri kolesá. Má 
mäkký a  kultivovaný chod. Záťah motora 
je už „odspodu“, vďaka veľkému krútiacemu 
momentu 300 Nm pri 1750 až 2000 ot./min. 
Otáčky po stlačení pedála plynu už od hranice 
1500 za minútu rastú rýchlo a rovnomerne, čo 
zabezpečuje plynulé zrýchľovanie vozidla. Mo-
tor spolupracoval s novou 6-stupňovou ručne 
ovládanou prevodovkou, má ľahké radenie 
v krátkych dráhach s ideálnym tvarom hlavice 
páky. Trakciu zlepšuje aktívny pohon všetkých 
štyroch kolies. Z pokoja na 100 km/h Ford 
EcoSport s touto pohonnou sústavou zrýchli 
za 10,9 sekundy a dosiahne najväčšiu rýchlosť 
181 km/h. Motor okrem prijateľnej dynamiky 
ponúka aj dobrú spotrebu, ktorá sa počas týž-
denného skúšania vozidla pohybovala na úrov-
ni 6,8 l/100 km.

Podvozok tohto vozidla vo výbave ST Line 
je naladený tuhšie, má športové odpruženie, ale 
celkom účinne tlmí nerovnosti ciest.

Ford EcoSport sa po prvý krát objavil v roku 
2003, kedy automobilka Ford predstavila malé 
SUV určené pre Brazíliu. Druhá generácia 
mala premiéru v roku 2012 a o rok neskôr sa za-
čala predávať na niektorých európskych trhoch. 
Doba začala v  Európe priať aj malým SUV. 
Nedávno Ford EcoSport, postavený na rovna-
kej platforme ako Fiesta šiestej generácie, prešiel 
dôkladnou inováciou.

 Nový ForEcoSport je k dispozícii so záži-
hovým motorom 1.0 EcoBoost s výkonom 92 
a 103 kW. Pre priaznivcov nafty sú v ponuke 

Prišiel jeho čas
VÝROBcOM  UVÁDZANÉ  PARAMETRE

Motor:
4-valcový, 16- ventilový prepĺňaný vznetový, ventilový 

rozvod 2xOHc, kompresný pomer 16:1, zdvihový objem 
1499 cm3 , najväčší výkon 92 kW pri 3600 ot./min., 
krútiaci moment 300 Nm pri 1750 až 2000 ot./min.

Prevody:
6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej a zadnej nápravy. 

Podvozok:
predné kolesá zavesené na  vzperách McPherson

a spodných trojuholníkových  ramenách,
priečny skrutný stabilizátor, zadná viacprvková

náprava, vinuté pružiny, kotúčové brzdy,
vpredu s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riadenie

s elektrickým  posilňovačom,
pneumatiky rozmeru 205/50 R-17.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v
4096/1765/1653 mm, rázvor náprav 2519 mm, poho-
tovostná/celková hmotnosť 1559/1895 kg,  rozchod 

kolies vpredu/vzadu 1530/1522 mm, svetlá výška 
163 mm,  polomer otáčania 5,3 m, nájazdový uhol 

vpredu/vzadu 21/33,3o objem batožinového priestoru 
356/1238 l, objem palivovej nádrže 52 l. 

Prevádzkové vlastnosti:
najväčšia rýchlosť 181 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 10,9 s., spotreba  
nafty v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prev. 
4,8/4,4/4,5 l/100 km, emisná norma EURO 6.2 – 

nízka/stredná/vysoká/kombinovaná
6,3-7,2/5,9-6,4/5,4-6/6,1-6,7 l/100 km,

CO2 159-175 g/km.

Bez problémov sme zvládali aj jazdu po ne-
spevnených cestách s občasnými výmoľmi 
v koľajach. Pomáha tomu svetlá výška 163 mm, 
prechodový uhol nezaťaženého vozidla 23,3o, 
predný 21o a zadný nájazdový uhol až 33,3o.

Ford EcoSport 1.5 TDCi s výkonom 92 kW 
M6 AWD s úrovňou výbavy ST Line sa predá-
va za 28 390 €. Skúšané vozidlo s doplnkovou 
výbavoustálo 30 405 eur.Interiér je inšpirovaný novou Fiestou, má 

rovnakú prístrojovú dosku aj prístrojový pa-
nel s displejom palubného počítača. Nechýba 
prémiový audiosystém B & O Play, 10 repro-
duktorov vrátane subwoofera, systém SYNC3 
s funkciou hlasového ovládania, funkciou au-
tomatického núdzového volania “Emergency 
assist”, multifunkčný 8-palcový dotykový 
farebný informačný displej, dostupné funkcie 
Android Auto a Apple CarPlay, 2x USB vstup, 
Bluetooth sadu, DAB (1225 €). V  skúšanom 
aute boli hliníkové športové pedále, športový 
volant, preraďovacia páka prevodovky v efekt-
nom vyhotovení ST Line, alebo ozdobné čer-
vené prešívanie sedadiel, volantu, ručnej brzdy 
a  manžety preraďovacej páky. Predné sedadlá 
sú primerane veľké, majú rozsiahle výškové na-
stavenie. Ocenili sme ich vyhrievanie s nastavi-
teľnou úrovňou teploty, pravdaže aj vyhrievanie 
koženého trojramenného volantu a elektrické 
vyhrievanie čelného skla i  dýz ostrekovania 
čelného skla (sada Winter za 495 €). Páčilo 
sa nám, že vo Forde EcoSport ostali klasické 
ovládače slúžiace na ovládanie klimatizácie.

Zvyknúť si treba na výhľad šikmo cez obme-
dzený veľký predný stĺpik. Ocenili sme sadu 
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Prvá generácia Hondy CR -V  sa v  Európe 
začala predávať v  roku 1997, čím sa zaradi-
la medzi priekopníkov populárnej kategórie 
SUV na našom kontinente. Aktuálna, piata 
generácia si zachovala známu siluetu svojej 
bezprostrednej predchodkyne s evolučným 
prístupom k  športovému dizajnu. Má širšie 
podbehy, ostrejšie kontúry kapoty a  zadných 
blatníkov, ale aj najnovšiu „tvár“ automobilov 
rodiny Honda. Sériovo dodávané LED svet-
lá sú napojené na prednú masku, zadné svetlá 
v tvare písmena L vystupujú až k spojleru, spo-
jené sú chrómovanou lištou. Vozidlo má dĺžku 
4600 mm, šírku 1855 a výšku 1679 mm.

   Medzi hlavné zmeny patrí predĺženie 
rázvoru náprav o 40 mm, čo prispelo k zväčše-
niu vnútorného priestoru. Pri inovácii miesto 
vznetového motora zaujal hybridný pohon, 
nový je aj 1,5-litrový zážihový motor VTEC 
Turbo, aký má aj typ Civic. Pre CR -V je však 
vybavený upraveným turbodúchadlom, aby 
vyhovoval pohonu SUV. V ponuke je v dvoch 
výkonových verziách so 127 a 142 KW. Slab-
šia verzia, ktorú sme mali možnosť vyskúšať, 

sa páruje výlučne so 6-stupňovou ručne ovlá-
danou prevodovkou. Zákazníci majú možnosť 
rozhodnúť sa pre pohon predných kolies, ale-
bo pohon všetkých štyroch. Na výber sú štyri 
stupne výbavy – Comfort, Elegance, Lifestyle 
a Executive.

Zážihový 1,5-litrový motor dosahuje krútia-
ci moment 220 Nm v rozmedzí 1900 až 5000 
ot./min. Štvorvalec má vynikajúce stredné 
pásmo otáčok medzi 2000 až 3200 za minútu, 
kedy síce stále pracuje ticho, ale citlivo reaguje 
na zmenu polohy plynového pedála. Vozidlo 
s ním dokáže zrýchliť z pokoja na 100 km/h 
za 9,3 sekundy a dosiahnuť najväčšiu rýchlosť 
211 km/h. Motor spolupracoval so 6-stupňo-
vou ručne ovládanou prevodovkou, má dobre 
zvolené prevody, najvyššie dva stupne sú „rých-
lobehy“, šiesty má prevod až 0,686:1. Preraďo-
vanie je ľahké a presné. V kombinovanej pre-
mávke sme dosiahli spotrebu 7,2 /100 km.   

VÝROBcOM  UVÁDZANÉ  PARAMETRE

Motor:
4-valcový,16-ventilový prepĺňaný zážihový,

ventilový rozvod 2xOHc, kompresný pomer 11,5:1, 
zdvihový objem 1498 cm3, najväčší výkon 127 kW

pri 5600 ot./min., krútiaci moment 220 Nm
pri 1900 až 5000 ot./min.

Prevody:
6 –stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

Podvozok:
predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a 

spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný 
stabilizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, 
kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, hrebe-
ňové riadenie s elektrickým posilňovačom, svetlá výška 

198 mm,  pneumatiky rozmeru 235/60R-18.
 

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v
4600/1855/1679 mm, rázvor náprav 2663 mm, 

rozchod kolies vpredu/vzadu 1602/1630 mm, poho-
tovostná/celková hmotnosť 1594/2150 kg, objem 
batožinového priestoru 561/1123/1756 l, objem 

palivovej nádrže 57 l.

Prevádzkové vlastnosti:
najväčšia rýchlosť 211 km/h,

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 9,3 s,   spotreba 
benzínu v mest./mimomest. cykle/komb. prevádzke 

7,4/5,6/6,3 l/100 km, cO2 143 g/km.

V prípade zadných dverí táto ich vlastnosť 
napríklad uľahčuje montáž detskej sedačky. 
Cestujúci na zadných sedadlách majú priam 
kráľovsky dosť miesta vo všetkých smeroch – 
ak na nich sedia len dvaja. Majú možnosť 
dvojstupňového nastavenia sklonu operadiel. 
Príkladné pohodlie poskytujú aj predné se-
dadlá, ale tam to býva takmer samozrejmé 
pri všetkých autách. V skúšanom vozidle boli 
aj vyhrievané. Uprostred prístrojovej dosky sa 
nachádza 7-palcový displej s dotykovou obra-
zovkou Honda Connect 2 s  navigáciou, CD 
prehrávač, MP3, DAB rádio, 2x USB.

Má dobrú grafiku, rýchlu odozvu na dotyk. 
Honda si zachovala samostatný panel klima-
tizácie, ovládať sa dá aj na displeji. Nové DII 
obsahuje veľký digitálny rýchlomer a lineárny 
tachometer.

Pri pokojnej jazde a zapnutom ECON reži-
me nie je problém jazdiť so spotrebou pod 
7 l/100 km.

  Honda zlepšila aj jazdné vlastnosti. Podľa 
výrobcu má nové CR -V o 25 percent tuhšiu 
karosériu ako predchodca, čo sa prejavilo aj ti-
chom v kabíne. Súčasťou štandardnej výbavy je 
systém ANC (aktívne rušenie hluku).

  V aute sú namontované mikrofóny, ktoré 
merajú úroveň hluku a snažia sa ho rušiť opač-
nou zvukovou vlnou z dvoch reproduktorov 
audiosystému. Systém funguje aj v prípade 
vypnutého rádia.

Skúšané vozidlo bolo vybavené pokročilými 
systémami podpory riadenia, ktoré obsahovali 
aj upozornenie na nebezpečenstvo kolízie, 
na vybočenie z  jazdného pruhu, systém roz-
poznávania dopravných značiek, upozorne-
nie na vozidlá blížiace sa z boku, inteligentný 
adaptívny tempomat…

Honda upravila aj podvozok, ktorý je o nie-
čo mäkší, zameraný na komfort. Pruženie do-
káže výborne pohlcovať rázy vyvolané prejaz-
dom nerovností na ceste či v  ľahšom teréne. 
Jazda v  CR -V  je naozaj veľmi príjemná. Aj 
v piatej generácii jednoznačne patrí k najlep-
ším SUV. Vnímali sme to už pri otvorení dverí. 
Otvárajú sa takmer do pravého uhla, čo uľah-
čuje nasadanie aj vystupovanie z vozidla. Batožinový priestor ponúka základný objem 

561 litrov. Po sklopení zadných sedadiel do ro-
viny, sklápateľných ľahko „jedným ťahom“, sa 
objem po hranu okien zväčší na 1123 litrov, 
po strop až na 1756 litrov. Výhodou je pomer-
ne nízka nakladacia hrana (660 mm). Páči sa 
nám, že v Honde zostalo pod podlahou miesto 
aspoň pre „dojazdové“ koleso, užitočné sú aj 
háčiky na tašky.

V kabíne je dostatok odkladacích priestorov, 
napríklad aj v posuvnej lakťovej opierke me-
dzi prednými sedadlami. Naše takmer idylic-
ké týždenné spolunažívanie s novou Hondou 
CR -V kazili len dva faktory. Keď chce vodič 
zapnúť motor, dá preraďovaciu páku prevo-
dovky do neutrálu, zošliapne spojku a štartuje. 
Takto v CR -V motor „nenaskočí“. Na multi-
funkčnom displeji sa objaví žiadosť, aby vodič 
aktivoval parkovaciu brzdu.

    Tá je elektronická, až po zatiahnutí jej 
ovládača možno uviesť motor do chodu. Po-
čas celého týždňa skúšania vozidla sme si 
na to nezvykli. A s autom sa pohnúť možno, 
samozrejme, len ak je vodič už pripútaný bez-
pečnostným pásom. Druhý problém: osobám 
nižšieho vzrastu možno nebude prekážať, že 
plynové vzpery výklopného veka batožinového 
priestoru nepustia jeho spodnú časť so zámkou 
ani do výšky 180 cm. Pri manipulácii s batoži-
nou by vodič mal myslieť na to, ako ju do auta 
vhodne naloží, nie na to, aby včas zohol hlavu 
pod nedostatočne zdvihnuté veko. Z hľadiska 
priebežného hlúpnutia zákazníkov Honda iste 
postup pri spúšťaní motora nezmení, skôr ho 
začnú aplikovať „z  bezpečnostných dôvodov“ 
aj ďalšie automobilky. Vyklopenie veka bato-
žinového priestoru pod väčším uhlom by však 
pre technikov Hondy pri inovácii CR -V ne-
mal byť problém.

  Honda CR -V  1,5 VTEC Turbo 2WD 
6MT Elegance sa predáva za 27 990 €.
Za metalízu sa dopláca 600 eur.

DRŽÍ SI POzÍCIU 
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Značka Citroën po predstavení typu C5 Air-
cross pokračovala v posilňovaní svojej ofenzívy 
v segmente športovo -úžitkových automobilov 
a predstavila nové kompaktné SUV C3 Air-
cross. Je náhradou za malé MPV C3 Picasso. 
Novinka má milý, neagresívny dizajn, čím sa 
líši od väčšiny konkurentov. Chrómovaná linka 
loga automobilky nadväzuje na LED denné 
svietenie, pod nimi sú hlavné a hmlové reflek-
trory, sú tvarované do štvorca so zaoblenými 
rohmi. Vozidlo má pomerne robustnú mas-
ku chladiča, väčšiu svetlú výšku (175 mm), 
ochranné plastové prvky karosérie a veľké ko-
lesá. C3 Aircross nemá na bokoch ochranné 
plastové „airbumpy“, ktorými dizajnéri vyzdo-
bili novú generáciu hatchbacku C3. Novinka 
ponúka široké možnosti personalizácie.

C3 Aircross poháňajú „na benzínovej strane“ 
3-valcové agregáty PureTech. Najslabší, s  at-
mosférickým nasávaním, má výkon 60 kW, 
jeho prepĺňané verzie sú vyladené na 81 ale-
bo 96 kW. V ponuke je aj vznetový štvorvalec 
1.6 BlueHDi s  výkonmi 73 kW, 75 kW ale-
bo 88 kW. Citroen C3 Aircross sa vyrába len 
s pohonom kolies prednej nápravy. Vyskúšali 
sme model s najvyšším stupňom výbavy Shi-
ne, poháňaný zážihovým motorom so zdvi-
hovým objemom 1,2 litra s výkonom 81 kW 
(PureTech 110 S & S). Motor spolupracoval 
so 6-stupňovou automatickou prevodovkou. 
Vozidlo bolo lakované bielym nemetalickým 
lakom (250 €) kombinované so strechou 

BITON -čierna Ink (250 €), kryty vonkajších 
spätných zrkadiel, pozdĺžne strešné nosiče 
mali striebornú farbu, rovnako tak okienko stĺ-
piku C s motívom pásu a rámikom reflektorov 
(Pack Color Silver za 250 €).

C3 Aircross má jednoducho tvarovaný prí-
strojový panel i stredovú konzolu. Na predné 
aj zadné sedadlá sa dobre nastupuje, vodič 
a spolujazdec vpredu majú dobre tvarované 
rozmerné sedadlá. V  skúšanom vozidle boli 
vyhrievané vďaka balíku výbavy Zima, za kto-
rý treba priplatiť 200 €. Zahŕňa aj automatické 
stierače s  dažďovým a  svetleným snímačom, 
predné hmlové svetlá integrované v predných 
reflektoroch. Priplatiť si treba 350 € aj za vy-
hotovenie interiéru (látka Quartz Dark šedá 
s pridanou opierkou rúk na sedadle vodiča).

Dobrý prehľad o dianí v okolí vozidla zabez-
pečuje nielen zvýšená pozícia vodiča za volan-
tom, ale aj zadná parkovacia kamera. Prístro-
jový panel a stredová konzola sú horizontálne 
štruktúrované, natočené k  vodičovi. Stupnice 

prístrojov sú dobre čitateľné, uprostred nich 
sa nachádza palubný počítač. Veľa funkcii sa 
ovláda cez 7-palcový dotykový displej s navi-
gačným systémom 3D s integrovanou mapou 
Európy. Citlivosť a rýchlosť reakcií displeja sú 
dobré.

Vzadu sa pohodlne odvezú dve osoby s výš-
kou do 185 cm, vyšší cestujúci budú mať prob-
lém s priestorom nad hlavou. Objem batoži-
nového priestoru v základnom usporiadaní má 
objem 410 litrov. Sklopením zadného sedadla, 
priečne deleného v pomere 60/40, sa dá bato-
žinový priestor zväčšiť na 1255 litrov. Vozidlo 
malo aj dojazdové koleso (150 €). V  nami 
skúšanom modeli bol i balík výbavy Rodi-
na za príplatok (pre výbave Shine) 250 €, 
ktorý zahŕňa sklopné operadlo spolujazdca do 
polohy stolíka, slnečné clony v druhom rade 

sedadiel, posuvnú zadnú lavicu priečne dele-
nú v  pomere 60/40 s  výklopným operadlom, 
v strede s integrovaným držiakom nápojov, 
automaticky prepínateľné diaľkové reflektory.

Bezpečnosť a pohodlie pri každej jazde zlep-
šuje viacero moderných technológií a asis-
tenčných systémov, napríklad systém kontroly 
jazdy v jazdnom pruhu, upozornenie na auto 
v mŕtvom uhle, podporu brzdenia v núdzovej 
situácii, výstraha na prekážku vpredu so samo-
činným brzdením, tempomat s  obmedzova-

čom rýchlosti, asistencia rozjazdu do kopca…
Vozidlo poháňal turbodúchadlom prepĺňaný 

trojvalcový zážihový motor s priamym vstre-
kovaním benzínu. Zo zdvihového objemu 
1,2-litra dokáže dostať výkon 81 kW a  krú-
tiaci moment 205 Nm už od 1500 ot./min. 
C3 Aircross s ním dosahuje najväčšiu rýchlosť 
183 km/h a zrýchľuje z 0 na 100 km/h 
za 10,6  sekundy. Pri naštartovaní sa dá po-
strehnúť charakteristický zvuk trojvalca, ďalej 
už pracuje veľmi kultivovane. Motor je pružný, 
po pridaní plynu sa riadiaca jednotka automa-
tickej prevodovky hneď nesnaží podraďovať, 
využíva pružnosť motora. Je to klasická au-
tomatická prevodovka s  hydrodynamickým 
meničom, ktorý sa automaticky uzamyká. 
Preraďuje logicky a  hladko. S  pedálom ply-
nu však treba narábať predvídavo, cítiť to na 
spotrebe. Počas týždenného skúšania vozidla 
sme dosiahli priemernú spotrebu benzínu 
6,5 l/100 km.

Vďaka dobrému naladeniu podvozka sa C3 
Aircross v zákrutách výraznejšie nakláňa, ESP 
nastupuje v krízových momentoch s predsti-
hom, takže stabilita vozidla zostáva zachovaná. 
Podvozok efektívne zvláda aj väčšinu nerov-
ností našich ciest.
Citroën C3 Aircross PureTech 110 S & S EAT6 
s úrovňou výbavy Shine sa predáva za 18 490 €. 
Cena skúšaného vozidla s doplnkovou výbavou 
stojí 20 740 eur. 

VÝROBcOM  UVÁDZANÉ  PARAMETRE

Motor:
3-valcový, 12-ventilový, prepĺňaný zážihový, ventilový 
rozvod 2xOHc, kompresný pomer 10,5:1, zdvihový ob-
jem 1199 cm3, najväčší výkon 81 kW pri 5500 ot.min, 

krútiaci moment 205 Nm pri 1500 ot./min.

Prevody:
6-stupňová automatická prevodovka, pohon kolies 

prednej nápravy.

Podvozok:
predné kolesá zavesené na  vzperách McPherson 
a spodných trojuholníkových  ramenách, priečny 

skrutný stabilizátor, zadná vlečená náprava,  vinuté 
pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy, 
vpredu s  ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riadenie 
s elektromechanickým  posilňovačom, pneumatiky 

rozmeru 195/60 R-16.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 
4154/1756/1597 mm, rázvor náprav 2604 mm,  

rozchod kolies vpredu/vzadu 1513/1491 mm,
pohotovostná/celková hmotnosť 1328/1815 kg,
objem batožinového priestoru 410/520/1255 l, 

objem palivovej nádrže 45 l.

Prevádzkové vlastnosti:
najväčšia rýchlosť 183 km/h,

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 10,6 s, spotreba 
benzínu v mest./mimomest.cykle/kombinovanej 
prevádzke 9/5,2/6,6 l/100 km, cO2 149 g/km.

Milé SUV



Seat    PREDSTAVUJEME     

3130

autor: samuel bIbZa

  04/ 2019     www.mot.sk             

   vyskúŠalI sMe     Peugeot Traveller 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8 L3 VIP

Ušetrili miesto, ale tento ovládač nám hneď 
do ruky „nepadol“. S  celkovou výškou 1,9 m 
možno s Travellerom bez problémov vojsť 
do azda všetkých podzemných parkovísk 
v budovách a nákupných centrách. Dizajn je 
uhladený, ako pri osobných autách. Rovná línia 
strechy až po zadné čelo karosérie jasne doku-
mentuje „úžitkový“ pôvod vozidla, čo však nie 
je výčitka. Raz tento druh automobilov na pre-
pravu osôb možno niekto označí ako predob-
raz autonómne sa pohybujúcich „škatúľ“ zora-
dených do podoby vláčika na trase z Bystrice 
do Zvolena alebo odinakiaľ niekam.

    Kabína skúšaného modelu bola šesťmiest-
na, naozaj mimoriadne priestranná. Vpredu 
sú dve pohodlné kožené sedadlá s  lakťovými 
opierkami a s uličkou v strede. Druhý rad tvo-
ria posuvné, otočné odnímateľné sedadlá, tiež 
s  lakťovými opierkami, ukotvené na koľajnič-
kách. Rovnako pohodlné a  rovnako ukotvené 
sú aj dve samostatné sedadlá tretieho radu. 

Po koľajničkách ich možno pozdĺžne posúvať, 
jednoducho ich možno z koľajničiek aj vybrať. 
Pravdaže, „jednoducho“ platí len pre odiste-
nie ich ukotvenia. Na vybratie sedadiel z  vo-
zidla a ich prenesenie napríklad do garáže, ak 
zo zadnej časti Travellera treba spraviť úložný 
priestor úžitkového auta, už treba hodne sily. 
Vďaka možnosti manipulovať so sedadlami 
interiér získava mimoriadnu flexibilitu a prak-
tickosť. Druhý aj tretí rad sedadiel poskytujú 
dostatok miesta pre kolená, hlavu ako aj ra-
mená dospelých osôb s výškou aj nad 180 cm. 
Komfort cestovania pre osoby na zadných ra-
doch sedadiel zabezpečuje prídavné kúrenie 
Webasto (804 €) a v lete prehrievanie interiéru 
tlmia farebne tónované bočné okná. Nechýba 
elektrické ovládanie zadných bočných posuv-
ných dvier. Batožinový priestor za posledným 
radom sedadiel má objem 640 litrov po roletku 
a 980 litrov. Pre zväčšenie objemu batožinové-

ho priestoru sa dajú postupne sklápať operadlá 
sedadiel zadných radov, prípadne ich vybrať, 
čím sa objem zväčší až na 4900 litrov. Batožina 
sa pri nízko položenej podlahe ľahko nakladá 
cez rozmerné výklopné veko, menšie predmety 
možno vkladať do batožinového priestoru aj 
cez výklopné okno vo veku.

novú 8-stupňovú automatickú prevodov-
ku, ktorá potenciál motora neubíja. Z pokoja 
na 100 km/h vozidlo zrýchli za 8,8 s, dosiahne 
najväčšiu rýchlosť 185 km/h. Po týždennom 
jazdení v zmiešanej prevádzke, s prevažne 
prázdnym vozidlom, sme dosiahli priemer-
nú spotrebu 7,5 l/100 km. Pri predvídavom 
spôsobe jazdy sa spotreba od týchto hodnôt 
odchýlila nahor aj pri takmer plne zaťaženom 
vozidle len nepatrne.

Peugeot Traveller má mäkšie naladenie pod-
vozku. K stabilite mu pomáhajú moderné bez-
pečnostné asistenčné systémy, aké poznáme 
z bežných osobných áut. V skúšanom vozidle 
bol „Pack AFIL“ za 636 €, ktorý zahŕňal vizuálne 
a zvukové upozornenie na neželané opustenie 
jazdného pruhu, systém rozpoznávania do-
pravných značiek, sledovanie pozornosti vodi-
ča – prostredníctvom kamery a  snímača uhla 
natočenia volantu systém skúma správanie sa 
vodiča a jazdu vozidla medzi čiarami na vozov-
ke. Za 540 € Pack bezpečnosť (adaptívny tem-
pomat, predkolízny systém, systém núdzového 
brzdenia). Doplatiť si treba napríklad aj za sys-
tém snímania mŕtveho uhla, cúvaciu kameru so 
180 stupňovým zorným uhlom a so zoomom 
(660 €). Peugeot Traveller s dĺžkou presahujú-
cou 5 metrov poskytuje naozaj nadpriemerný 
priestorový, teplotný aj akustický komfort ces-
tovania bez nadmerného natriasania posádky 
počas jazdy po cestách s menej kvalitným po-
vrchom.

     Peugeot Traveller 2.0 Blue HDi 130 
S & S EAT8 (L3-long) s úrovňou výbavy VIP 
sa predáva za 47 390 eur.

Pohodlný PrePravník 

     Peugeot Traveller je jedným z trojčiat, 
ku ktorým patrí aj Toyota Proace a  Citroën 
Spacetourer. Využívajú rovnaké technické prv-
ky, pohonné jednotky a  výbavu, pričom každé 
ponúka charakteristický dizajn zakorene-
ný v dizajnovom štýle každej zo značiek. Nová 
generácia Peugeota Traveller predstavuje zau-
jímavú ponuku pre zákazníkov, ktorí hľadajú 
priestranný a pohodlný automobil na prepravu 
viacerých osôb.
V ponuke je v troch verziách dĺžky L1- 4606 mm, 
L2-4956 mm a L3-5308 mm. Vyskúšali sme 
Traveller v luxusnej verzii VIP, v predĺženej verzii 
Long, poháňaný najvýkonnejším vznetovým 
motorom 2.0 BlueHDi spolupracujúcim s no-
vou 8-stupňovou automatickou prevodovkou. 
Zvyčajnú voliacu páku automatickej prevodov-
ky dizajnéri Peugeotu nahradili otočným ovlá-
dačom v spodnom výbežku stredovej konzoly.

VÝROBcOM  UVÁDZANÉ  PARAMETRE

Motor:
4-valcový,  16-ventilový prepĺňaný vznetový,
ventilový rozvod 2xOHc, vstrekovací systém

common rail, kompresný pomer 16:1,
zdvihový objem 1997 cm3, najväčší výkon 130  kW 

pri 3750 ot./min., krútiaci moment 400 Nm
pri 2000 ot./min.

Prevody:
8- stupňová  automatická prevodovka,

pohon kolies prednej nápravy.

Podvozok:
predné kolesá zavesené na  vzperách McPherson 

a  trojuholníkových ramenách, priečny skrutný 
stabilizátor, zadná ľahká tuhá náprava,

vinuté pružiny, kotúčové brzdy, vpredu s ventilova-
nými kotúčmi, hrebeňové riadenie s elektrickým 

posilňovačom, svetlá výška 150 mm,
stopový priemer otáčania 12,4 m,

pneumatiky rozmeru 225/55 R-17. 
 

Karoséria: 5-dverová, 6 -miestna typu van.

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 
5308/1920/1890 mm, rázvor náprav 3275 mm, 
pohotovostná/celková hmotnosť 2232/2740 kg, 
objem batožinového priestoru 980/4900 l, objem 

palivovej nádrže 69 l + 22,4 AdBlue.

Prevádzkové vlastnosti:
najväčšia rýchlosť 185 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 9,8 s, spotreba 
nafty v mest./mimomest. cykle/komb. prevádzke 

7,5/5,6/6,3 l/100 km, cO2 150 g/km. 

Predná časť interiéru je príjemná pre oči, 
ale aj z funkčného hľadiska. Pri úrovni výbavy 
VIP sú predné sedadlá elektricky nastaviteľné, 
vyhrievané, s masážnou funkciou. Z vozidla je 
dobrý výhľad do všetkých strán. Pred vodi-
čom sú prístroje s prehľadnými analógovými 
číselníkmi a ergonomicky vhodne umiestnené 
ovládacie tlačidlá. Výklopný head -up displej 
zobrazuje aktuálnu rýchlosť, prednastavenú 
rýchlosť tempomatu. V strede prístrojovej dosky 
je veľký 7-palcový dotykový displej s  peknou 
grafikou, rýchlou odozvou a tlačidlá základ-
ného menu po jej stranách. Nechýba navigač-
ný systém 3D s  integrovanou mapou Európy 
a  hlasovým ovládaním, rádio AM/FM USB, 
Jack, Bluetooth, Mirrorscreen/Apple Car Play 
a WIFI, ovládanie na volante (doplnková vý-
bava). V  celej kabíne je dostatok odkladacích 
poličiek, uzatvárateľných schránok vrátane dr-
žiakov na nápoje.

Aj keď je Traveller VIP veľké auto s pohoto-
vostnou hmotnosťou 2,2 tony, motor s najväč-
ším výkonom 130 kW a krútiacim momentom 
400 Nm pri 2000 ot./min. poskytuje dobré dy-
namické vlastnosti. Pre takýto prepravník bolo 
dobrou voľbou konštruktérov priradiť motoru 
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autor: tatiana ťaŽká   vyskúŠalI sMe     BMW 530e iPerformance

V marci 2017, pár týždňov po uvedení naj-
novšej generácie BMW radu 5, sa do ponuky 
prémiového sedanu vyššej strednej triedy pri-
dal aj variant s  pohonom typu plug -in hyb-
rid. BMW 530e iPerformance je športový 
sedan, ktorý poskytuje zážitky z  dynamickej 
jazdy typické pre značku, zároveň však spo-
jené s možnosťou čisto elektrickej jazdy s nu-
lovými miestnymi emisiami. BMW 530e sa 
navonok nelíši od klasických päťkových mo-
delov. Hlavným rozdielnym prvkom je kryt 
nabíjacieho konektora za ľavým predným 
blatníkom, na C -stĺpikoch je logo „eDrive“ 
a na veku batožinového priestoru sa nachádza 
modelové označenie 530e.

Z energetického hľadiska hlavným prvkom 
plug -in hybridného systému tohoto vozidla 
je dvojlitrový prepĺňaný zážihový štvorvalec 
s  výkonom 135 kW a  krútiacim momentom 
290 Nm. Spolupracuje so synchrónnym elek-
tromotorom, ich systémový výkon je 185 kW 

a krútiaci moment má hodnotu 420 Nm. 
Tieto parametre stačia na zrýchľovanie 

z 0 na 100 km/h za 6,2 s a dosiahnutie maxi-
málnej rýchlosti 235 km/h. Pri využití oboch 
pohonov disponuje BMW 530e iPerforman-
ce reálnym dojazdom do 650 kilometrov 
a v čisto elektrickom režime dokáže prejsť 
vzdialenosť do 50 km maximálnou rýchlosťou 
do 140 km/h. Nám sa podarilo prejsť „elek-
tricky“ maximálne 36 kilometrov. Elektrický 
aj zážihový motor poháňajú zadné kolesá 
cez osemstupňovú automatickú prevodovku.
Vysokonapäťová trakčná batéria je zložená 
z lítium -iónových článkov s celkovou kapaci-
tou 9,2 kWh a  umiestnená je pod zadnými 
sedadlami. V batožinovom priestore vďaka 
tomu ostáva objem 410 litrov a plochá podla-
ha. Pri nabíjaní z bežnej domácej zásuvky sa 
batéria nabije na maximálnu kapacitu za me-
nej ako 5 hodín, systém dobíjania „wall box“ 
čas nabíjania skráti asi o dve hodiny (ani jed-
nu možnosť sme dôsledne neodskúšali).

Pri otvorení dverí privíta posádku podsvie-
tená prahová lišta s nápisom „eDrive“ a inte-
riér, ktorý svojou športovou eleganciou odráža 
atraktivitu exteriéru. Tak ako v ostatných mo-
deloch nového BMW radu 5, aj 530e iPer-
formance má navigáciu, telefón, zábavné sys-

BMW 530e ponúka vodičovi viacero jazd-
ných režimov  – Sport, Komfort a  Eco Pro. 
Režimy Comfort, Eco Pro sú určené pre bež-
nú jazdu, vozidlo sa správa ako pri základnom 
nastavení, teda zadné kolesá po pridaní plynu 
netrhajú asfalt, ale stále je to BMW, za vo-
lantom teda žiadna nuda. Pri režime Sport 
sa výrazne využíva potenciál oboch motorov, 
prevodovka najprv necháva vystúpať otáčky 
spaľovacieho motora a potom riadiaca jednot-
ka hybridného pohonu vyzve k práci aj elek-
tromotor. Pri „šetriacom“ režime Eco Pro je 
to naopak, a navyše utlmí snahu spaľovacieho 
motora reagovať rýchlo na stlačenie plynové-
ho pedálu. Vodič má k  dispozícii aj tlačidlo 
eDrive, ktoré mu umožňuje prispôsobiť si 
prevádzku systému trase, ktorú má pred se-
bou, výberom z jazdných režimov Auto eDri-
ve, Max eDrive a Battery Control. Auto eDri-
ve, prepína medzi oboma motormi s ohľadom 
na priaznivú spotrebu paliva. Umožňuje jazdu 
na elektrinu maximálne do rýchlosti 90 km/h. 
Tento režim sa aktivuje automaticky pri kaž-
dom naštartovaní. Max eDrive je elektric-
ký režim, až do rýchlosti 140 km/h. Battery 
Control umožní nabíjat batériu počas jazdy. 
Miera jej nabitia je volitelná od 30 do 100 
percent maximálnej kapacity, s  cieľom mať 
k  dispozícii možnosť čisto elektrickej jazdy, 
napríklad pri dojazde domov s  nulovými 
miestnymi emisiami. Počas skúšania vozidla 
a najazdených v priemere 600 km sme jazdili 
v  kombinovanej prevádzke so spotrebou 
7 1/100 km/h. Pri športovom režime spotreba 

témy, dotykový displej v veľkých rozlíšením, 
hlasové ovládanie, systém ovládania gestami, 
elektrické nastavenie a  vyhrievanie sedadiel, 
navigáciu, head -up displej, výborný zvukový 
systém Harman Kardon a iné vymoženosti. 
Vo vozidle je bohatá ponuka asistenčných sys-
témov, ktoré sa dajú používať aj v elektrickom 
režime jazdy. Napríklad predkolízna ochrana, 
varovanie pred vozidlami prichádzajúcimi 
zboku, Driving Assistant plus umožňujúci 
automatizovanú jazdu po diaľnici, v kolónach 
i v meste, systém nočného videnia, adaptívny 
tempomat, 360 stupňový kamerový systém 
a ďalšie.

VÝROBcOM  UVÁDZANÉ  PARAMETRE

Motor:
4-valcový, 4-ventilový prepĺňaný zážihový, ventilový 

rozvod 2xOHc, kompresný pomer 11:1,
zdvihový objem 1998 cm3, najväčší výkon 135 kW pri 

5000 až 6500 ot./min.,
krútiaci moment 290 Nm pri 1350 až 4250 ot./min.

Elektromotor:
synchrónny, integrovaný do automatickej prevodovky, 

výkon 84 kW, krútiaci moment 250 Nm.  
celkový výkon pohonu 185 kW,

krútiaci moment 420 Nm, kapacita batérie 9,2 kWh

Prevody:
8-stupňová automatická prevodovka,

pohon kolies zadnej nápravy.

Podvozok:
predné kolesá zavesené na dvojiciach trojuholníkových 

ramien, vinuté pružiny, priečny skrutný stabilizátor, 
zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, priečny 
skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy s ventilovanými 

kotúčmi, hrebeňové riadenie s elektrickým posilňova-
čom, pneumatiky rozmeru 275/35 R-19

 
Karoséria: 4-dverová, 5-miestna typu sedan.

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v
4936/1868/1483 mm, rázvor náprav 2975 mm,
pohotovostná/celková hmotnosť 1845/2420 kg, 

objem batožinového priestoru 410 l,
objem palivovej nádrže 46 l.

Prevádzkové vlastnosti:
najväčšia rýchlosť 235 km/h,

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 6,2 s, spotreba benzínu 
v komb. prevádzke 2 1 l/100 km, cO2 44 g/km.

DyNAMICKá
jazda, aj možnosť
„elektrickej jazdy“

vyskočila nad 12 l/100 km. Značná časť jázd 
pripadala na diaľničnú prevádzku, ktorá výho-
dy hybridného pohonu paralyzuje.

BMW 530e sa počas jazdy správa prakticky 
rovnako ako ostatné sedany päťkového radu 
s podobným výkonom motora. Ani zvukovo 
sa príliš nelíšia, keďže odhlučnenie kabíny je 
štandardne dobré. Pripojenie – naštartovanie 
zážihového motora sa však pri troche pozor-
nosti dalo spoznať.

 BMw 530e iPerformance sa predáva 
za 59 150 €. S bohatou doplnkovou výba-
vou bola výsledná cena skúšaného vozidla 
83 416 €.



Seat    PREDSTAVUJEME     

  04/ 2019     www.mot.sk             3534

   PReDstavuJeMe     Exoty na ženevskom autosalóne autor: Rado MlÝnek 

Na jarnom medzinárodnom
aUtoSaLóNE,

ktorý sa v dňoch 7. až 17. marca 
konal v švajčiarskej ženeve, pred-

stavili automobilky podľa vyjadrenia 
organizátorov

približne 150 svetových a európ-
skych noviniek. Nie je však novinka 
ako novinka – za novinku sa pova-

žuje napríklad aj „mierne“ moderni-
zovaná verzia doterajšieho typu, či 

verzia s novou pohonnou jednotkou 
alebo nová karosárska verzia.

Za pravé novinky však možno po-
važovať úplne nový sériovo vyrábaný 
model či celkom novú štúdiu (nazý-
vanú nie celkom vhodne koncept), 

ktorá je zrejmou predzvesťou budú-
ceho sériovo vyrábaného modelu. 

vyvinúť mimoriadne luxusné a bezpečné auto 
pre najvyšších štátnych predstaviteľov. Vývo-
jom vozidla bol poverený moskovský vedecko-
-výskumný automobilový inštitút, známy pod 
skratkou NAMI. Podľa dostupných informácií 
štát investoval do vývoja vozidla 164 miliónov 
eur. Výsledkom vývoja bola luxusná panciero-
vaná limuzína Aurus Senat, ktorú verejnosť 
po prvý raz videla pri zatiaľ poslednej inaugu-
rácii ruského prezidenta začiatkom mája 2018.

   Na vývoji motora sa podieľali spoločnosti 
Porsche i Bosch. Sériovo vyrábaný typ mal 
premiéru na moskovskom autosalóne koncom 
augusta minulého roka. Moskva síce tiež leží 
v Európe, ale podľa informácie priamo z we-
bovej stránky aurusmotors.com za európsku 
premiéru nového ruského luxusného vozidla 
sa považovalo jeho predstavenie práve na že-

►

aurus senat

aurus senat limousine

nevskom autosalóne. V ponuke sú dve sériové 
verzie ruského cestného korábu, trochu spre-
du pripomínajúceho automobily Rolls -Royce. 
Verzia Aurus Senat S600 má dĺžku 5600 mm, 
predĺžená verzia Senat limousine je dlhá až 
6620 mm. Šírka vozidla je 2050 mm, jeho výš-
ka je 1695 mm. Hmotnosť vozidla sa pohybuje 
od 2700 kg pre základný sedan až po neuve-
riteľných 6200 kg pre pancierovanú predĺženú 
limuzínu Na pohon vozidla slúži 4,4-litrový 
vidlicový osemvalec výkonu 441 kW, doplnený 
elektromotorom výkonu 42 kW. Neskôr bude 
k dispozícii aj 6,6-litrový vidlicový dvanásťva-
lec, vyvíjajúci 634 kW. Všetky kolesá vozidla 
sú poháňané prostredníctvom deväťstupňovej 
automatickej prevodovky, vyvinutej v  Rusku. 
Uvedené údaje sú takpovediac bez záruky, 
pretože oficiálna stránka Aurus žiadne údaje 
o  type Senat neuvádza, takže sme ich museli 
„loviť“ na internete. Na sériovú výrobu typu 
Senat bol ústavom NAMI a spoločnosťou Sol-
lers založený spoločný podnik.

Cena ruského luxusného vozidla by mala za-
čínať pri 160 000 dolároch.

mi krajinami) stupeň motorizácie príde ruský 
automobilový priemysel s novinkou v triede 
kompaktných, „ľudovejších“ áut, ale nie je to 
tak. Aurus je totiž značka, ktorá by svojimi 
výrobkami mala konkurovať tým najluxusnej-
ším limuzínam na svete. Názov značky Aurus 
možno dešifrovať nasledovne: začiatok symbo-
lizuje chemickú značku zlata (Au) resp. auru, 
koncovka „rus“ znamená Rusko či ruský. Prav-
depodobne svetovou raritou je, že vývoj luxus-
ných vozidiel značky Aurus inicioval samotný 
ruský prezident Vladimír Putin. Ten donedáv-
na na svoju prepravu využíval výhradne luxus-
né limuzíny Mercedes, čo sa mu zrejme nezda-
lo dosť dôstojné – vlastenecké, a preto v roku 
2012 inicioval projekt s krycím názvom Korteš 
(z francúzskeho slova cortége, čiže sprievod – 
v  zmysle sprevádzania), ktorého cieľom bolo 

nosti neuplatnia na sériovo vyrábaných auto-
mobiloch. No a za exotické môžeme považovať 
aj výrobky u nás prakticky neznámych či veľmi 
málo známych podnikov, z ktorých niektoré sú 
pokusom o reinkarnáciu dávnejšie zaniknutých 
automobiliek. V tomto čísle i v niekoľkých ďal-
ších vydaniach nášho časopisu predstavíme 
aspoň niektoré z tých noviniek tohtoročného 

ženevského autosalónu, ktoré považujeme 
za svojím spôsobom exotické.

Začneme novinkou z krajiny, ktorej automo-
bilový priemysel sa v marci v Ženeve predstavil 
po desiatkach rokov absencie. Máme na mys-
li Rusko, ktoré sa na autosalóne predstavilo 
novou značkou Aurus. Mohlo by sa zdať, že 
vzhľadom na stále ešte nízky (medzi vyspelý-

Na jarnom medzinárodnom autosalóne, kto-
rý sa v dňoch 7. až 17. marca konal v švajčiar-
skej Ženeve, predstavili automobilky podľa vy-
jadrenia organizátorov približne 150 svetových 
a európskych noviniek. Nie je však novinka ako 
novinka – za novinku sa považuje napríklad aj 
„mierne“ modernizovaná verzia doterajšieho 
typu, či verzia s novou pohonnou jednotkou 
alebo nová karosárska verzia. Za pravé novinky 
však možno považovať úplne nový sériovo vy-
rábaný model či celkom novú štúdiu (nazývanú 
nie celkom vhodne koncept), ktorá je zrejmou 
predzvesťou budúceho sériovo vyrábané-
ho modelu.

Mnohé novinky možno zaradiť do tak trochu 
subjektivitou poznačenej kategórie „exoty“. 
Ja osobne do tejto kategórie zaraďujem super-
športové či dokonca hyperšportové (s ma-
ximálnou rýchlosťou nad 300 km/h), ktoré 
sú – aspoň pre nás – exotické najmä preto, že 
šanca vidieť ich na našich cestách je prakticky 
nulová. Exotické sú aj niektoré štúdie, ktoré 
takpovediac testujú štylistické a konštrukčné 
inovácie, ktoré sa ale zjavne v blízkej budúc-
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hispano suiza Carmen 

Zatiaľ čo Aurus je úplným nováčikom v automobilovom svete, druhú no-
vinku, ktorú v  tomto čísle predstavíme, priviezla do Ženevy takpovediac 
starobylá značka Hispano Suiza. Názov tejto spoločnosti je skutočne originálny, 
pretože v  podstate znamená Španielsko -švajčiarska (spoločnosť). Tento názov 
má naznačovať, že pri počiatkoch podniku, ktorý v španielskej Barcelone založil 
na prelome 19. a 20. storočia Emilio de la Cuadra, hral významnú úlohu švaj-
čiarsky inžinier Mark Birkigt. Španielsko -švajčiarska automobilka sa postupne 
stala známou výrobou luxusných vozidiel. V prvej polo-
vici minulého storočia prešla zložitým vývojom až na-
pokon – v rokoch druhej svetovej vojny – prestala autá 
vyrábať, ale jej francúzska odnož sa stala úspešným vý-
robcom leteckých motorov.

V  poslednom desaťročí evidujeme snahu o  obnove-
nie výroby osobných áut pod značkou Hispano Suiza. 
Najnovší pokusom o revitalizáciu spomenutej značky je 
automobil Hispano Suiza Carmen, ktorý mal premiéru 
v Ženeve. Ide o dvojdverové dvojmiestne kupé, ktorého 
dizajn nesie štylistické prvky vozidiel z 30. rokov mi-
nulého storočia. Elegantná karoséria má slušné aero-
dynamické vlastnosti  – jej koeficient odporu vzduchu 
je menší ako majú Porsche 918 Spyder, Koenigsegg 
Agera R či Ferrari F12. Pri pohľade zvonku v podstate 
nič nenaznačuje, že Carmen je superšportový automo-
bil s  elektrickým pohonom. Zadné kolesá tohto kupé 
sú poháňané dvoma elektromotormi vý-
konu po 375 kW. Zdrojom elektrickej 
energie je lítiovo -iónová batéria s kapa-
citou 80 kWh (počíta sa s  možnosťou 
zväčšenia kapacity). S plne nabitou baté-
riou je dojazd vozidla viac ako 400 km. 
Kupé Carmen je dlhé 4733 mm, široké 
2040 mm a  vysoké 1242 mm. Má po-
hotovostnú hmotnosť 1690 kg. Carmen 
zrýchli z  0 na 100 km/h za menej ako 
tri sekundy a  jeho maximálna rýchlosť 
je obmedzená na 250 km/h. Súplpčnosť 
Hispano Suiza, ktorá má v svojom znaku 
symbolickú španielsku i  švajčiarsku zá-
stavu, plánuje vyrobiť len 19 exemplárov 
svojho luxusného kupé Carmen – kus 
za minimálne 1,5 milióna eur.

hispano suiza Carmen

    Okrem toho budú mať verziu plug -in 
hybrid aj typy CUPRA Leon a CUPRA For-
mentor. Na výročnej tlačovej konferencii Luca 
de Meo, predseda predstavenstva SEAT, S.A. 
okrem toho oznámil, že CUPRA Formentor, 
nový typ kategórie CUV, predstavený začiat-
kom marca na autosalóne v Ženeve, sa bude 
vyrábať v závode Martorell.

Po prvý raz vo svojej histórii bude značka 
SEAT vyvíjať novú platformu vozidiel v spo-

SEAT vyvinie novú platformu
pre elektrické vozidlá

SEAT predstavil 27. marca 2019 
svoju stratégiu elektrifikácie

do roku 2021, ktorá zahŕňa šesť 
modelov s elektrickým pohonom a 

pohonom plug-in hybrid. Elek-
trická verzia typu Mii a nový 

elektrický automobil el-Born budú 
prvými plne elektrickými

vozidlami španielskej značky 
a typy Leon novej generácie a 

Tarraco dostanú verzie s pohonom 
plug-in hybrid. 

lupráci s  koncernom Volkswagen  – menšiu 
verziu modulárnej stavebnice elektromobility 
MEB. Na nej vznikne niekoľko elektrických 
modelov rozličných značiek s dĺžkou približ-
ne 4 metre, vrátane modelu SEAT. Cieľom 
novej platformy je vyvinúť dostupné auto-
mobily s elektrickým pohonom so základnou 
cenou pod 20 000 €. Na tomto projekte bude 
v Španielsku pracovať viac ako 300 konštruk-
térov.

Na konferencii sa zúčastnil aj Dr. Herbert 
Diess, predseda predstavenstva Volkswa-
gen AG, ktorý spresnil úlohu značky SEAT 
v  rámci koncernu Volkswagen: „SEAT bude 
hrať novú rolu v rámci koncernu Volkswagen, 
s väčšou zodpovednosťou. Výsledky uplynulé-
ho obchodného roka dokumentujú potenciál 
SEAT využívať príležitosti na rast a  otvárať 
nové trhy.“ Dr. Herbert Diess dodal, že „pro-
jekt malej elektrickej platformy predstavuje 
veľký krok vpred smerom k ešte dostupnejšej 
elektrickej mobilite. SEAT skonštruuje prvé 
elektrické vozidlo určené špeciálne pre jazdu 
v meste.“

   Elektrická ofenzíva siaha ďalej ako len 
po nové modely automobilov a zahŕňa aj straté-
giu mikromobility, ktorú – ako Luca de Meo 
oznámil počas nedávneho veľtrhu Mobile 

World Congress  – bude SEAT zastrešovať 
v rámci celého koncernu Volkswagen. Súčas-
ťou tejto stratégie mestskej mikromobility je 
nedávno predstavená štúdia SEAT Minimó, 
rovnako ako už predávaná elektrická kolobež-
ka SEAT eXS.

Automobilový priemysel sa nachádza 
v procese transformácie, ktorá prináša nové 
výzvy aj príležitosti. V tomto kontexte SEAT 
ide pre zlepšenie konkurencieschopnosti vy-
budovať centrum vývoja softvéru. Dcérska 
spoločnosť Metropolis:Lab Barcelona bude 
integrovaná do nového centra s  úlohou po-
kračovať vo vývoji inovatívnych riešení 
na zlepšenie mobility. Aj ďalšie dcérske spo-
ločnosti SEAT ako XMOBA, budú vyvíjať 
svoju činnosť v  rámci tohto nového centra, 
ktoré bude situované v Barcelone a bude mať 
200 odborných pracovníkov, aby sa naplno 
využili výhody všetkých synergii. Vývoj no-
vej elektrickej platformy pre mestské vozidlá 
v  spolupráci so značkou Volkswagen má vy-
tvoriť základ pre výrobu elektrických automo-
bilov dostupných pre každého. Prvé sériové 
modely sa majú objaviť o 3 až 4 roky a majú 
pomôcť demokratizovať elektrickú mobilitu.

-st-
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Štúdia prvého
elektrického auta Kia

   Spoločnosť Kia Motors na autosalóne 
v Ženeve uviedla svoje nové plne elektric-
ké koncepčné vozidlo, Imagine by Kia. Je 
úmyselne navrhnuté tak, aby nezapadalo 
do preddefinovaných kategórií vozidiel 
v odvetví. Premyslene spája prvky svalnatého 
športového terénneho vozidla, elegantného 
a atletického rodinného sedanu a všestranné-
ho, priestranného crossovera.

   „Keď príde reč na elektrické autá, mno-
hí výrobcovia propagujú tie isté racionálne 
a empirické odkazy založené na údajoch, ako 
pri autách so spaľovacím motorom, napríklad 
ukazovatekle dojazdu, úspornosti a  výkonu. 
Spoločnosť Kia je hrdá na svoju schopnosť 
prekvapiť, a preto sme sa chceli pohnúť od ra-
cionálneho a  sústrediť sa na emócie, stotož-
niť sa s  láskavejším a ľudskejším prístupom 
k elektrifikácii,“ povedal pri charakterizovaní 
elektrickej novinky Gregory Guillaume, vi-
ceprezident dizajnu spoločnosti Kia Motors 
Europe.

   Imagine by Kia je plne elektrickým štvor-
dverovým osobným vozidlom spoločnosti 
Kia a vizuálne stelesňuje jej túžbu posunúť sa 
vpred vo svete elektrifikácie.

  Na rozdiel od oceneného elektrického 
crossovera e -Niro, ktorý je založený na exis-
tujúcej architektúre modelu Niro s hybrid-
ným pohonom, oporou koncepcie Imagine 
by Kia je nízko umiestnená indukčne nabí-
janá súprava batérií, ktorá dodáva energiu 
kompaktnej pohonnej sústave.

Zoskupenia stretávacích a hlavných reflek-
torov sú súvisle prekryté čírym akrylovým 
sklom a  oddelené horizontálnymi „viečka-
mi“, čo vytvára dojem prenikavých očí, ktoré 
sa zdanlivo vznášajú vo vzduchu. Nápadná 
„tigria maska“ vytvára charakteristický a  ro-
zoznateľný motív svetiel, ktorý toto auto 
okamžite označuje ako Kiu 21. storočia. 
„Tento identifikovateľný svetelný podpis by 
sa potenciálne mohol uviesť ako jednotný di-
zajnový prvok v  budúcom rade elektrických 
vozidiel spoločnosti Kia,“ povedal Guillaume.

Šesť ručne nanášaných vrstiev striebornej 
farby s chrómovým efektom je pokrytých opá-
leným bronzovým odtieňom, ktorý pôsobí 
hrejivo a vyzýva na dotyk. Zafarbenie citlivo 
reaguje na rôzne svetelné podmienky, jeho 
hĺbka a lesk zdôrazňujú krivky a obrysy kon-
cepčného vozidla. Čelné sklo a strechu tvorí 
celistvé sklo, ktoré sa ťahá od úpätia pred-
ných stĺpikov ponad kabínu a  vytvára roz-
ľahlé strešné okno, až kým sa nestratí v dvo-
jitej bubline nad sekciou zadných sedadiel. 
Predné smerové svetlá, ktoré sa nachádzajú 
vysoko na kapote s ostrými hranami, majú 
osvetlené vyžarovacie prvky, ktoré sa zdanli-
vo vznášajú v krídlach číreho akrylového skla. 
Zadné svetlá sú rovnako podmanivé. Smero-
vé svetlá sú umiestnené v hlboko zasadených 
tuneloch, čo vytvára trojdimenzionálny efekt, 
a ako sa slučkové svetlá tiahnu smerom von, 
zväčšuje sa ich veľ kosť.

Každé z 22-palcových diskových kolies má 

štyri zapustené vložky priehľadného akrylo-
vého skla, ktoré sú vpredu vybrúsené a vzadu 
majú prierez kosoštvorca, aby pri pohybe ko-
lies odrážali a  lámali svetelné lúče podobne, 
ako vybrúsený diamant. Pneumatiky Goody-
ear 255/35 R22 Intelligrip sú na mieru vy-
robené pre koncepcie EV. Guillaume a  jeho 
dizajnérsky tím sa sústredili aj na aerodyna-
miku vozidla a  zabezpečili, že auto bude čo 
najčistejšie pretínať vzduch, aby sa zreduko-
vala turbulencia a predĺžil sa dojazd.

Rozloženie pohonnej sústavy vytvára ar-
chitektúru podvozku, ktorá sa výrazne líši 
od vozidla so spaľovacím motorom. Umož-
ňuje vytvoriť vzdušný a priestranný interiér – 
a  interiér, ktorý má tiež sarkastický zmysel 
pre humor. Až 21 jednotlivých obrazoviek 
s mimoriadne veľ kým rozlíšením sa synchro-
nizovane zakrivuje pozdĺž hornej časti prí-
strojovej dosky v rozložení, ktoré je nenútené 
a zároveň zladené. Sú humornou reakciou na 
to, ako sa v súčasnosti niektorí výrobcovia áut 
predbiehajú, kto dokáže vyrobiť auto s  naj-
väčšou obrazovkou. Tvoria nápadnú inšta-
láciu podobnú soche, ktorá uhladene zapadá 
k exteriérovým dizajnovým motívom vlnenia 
a odrážania svetla, táto stena z obrazoviek je 
však aj mimoriadne funkčná. Z pohľadu vo-
diča vytvára jeden celistvý displej bez čoraz 
väčšej objemnosti a strnulosti tradičných dis-
plejov v autách – svieži a duchaplný prístup 
k tomu, ako sa posunúť od tradičných fixných 
obrazoviek. Poskytuje informácie o nastave-
ní klimatizácie auta, navigáciu s  pohľadom 

zhora a informácie z pohonných a mediálnych systémov. Obrazovky 
tiež zobrazia množstvo koncepcií značky Kia z minulosti, aby vytvorili 
emocionálne prepojenie minulosti, prítomnosti a budúcnosti.

Bezstarostnú atmosféru kabíny podporuje nápadný dizajn tlakových 
vĺn na štyroch sedadlách s koženými a hodvábnymi poťahmi. Vzdušnú 
atmosféru kabíny ďalej pozdvihuje plávajúci stredový ovládací panel, 
ktorý sa ako krídlo nezávisle vznáša nad nízkou a  rovnou podlahou. 
Dvere – so zadnými pántmi na zlepšenie prístupu – sú obložené me-
talickou látkou a kožou. Tvarovaný volant je príjemný na dotyk, pedále 
sa zapustia, keď je auto zaparkované. Koncepčné vozidlo Imagine by 
Kia sa pýši dvoma objemnými úložnými priestormi: predným, a tradič-
ným zadným batožinovým priestorom, ku ktorému sa pristupuje cez 
presklený otvor.

-ka-
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v roku 2015 Mercedes-Benz predstavil prvú generáciu 
modelu CLa Shooting Brake: 5-dverového vozidla, ktoré 
proporciami aj líniou strechy pripomína kupé, ale ponú-
ka aj pozoruhodný úžitkový priestor. v januári tohto roka 
automobilka v Las vegas predstavila novú generáciu štvor-
dverového „kupé“ CLa, začiatkom marca na autosalóne 
mala výstavnú premiéru druhá generácia športového kombi 
CLa Shooting Brake.  tak ako jeho prvú generáciu, aj no-
vinku budú vyrábať v maďarskom meste kecskemét a na trh 
príde v septembri 2019.

Športové kombi medzigeneračne
narástlo

    Plochy karosérie nového kombi nadobudli 
štruktúru vďaka skulpturálnym, čistým klenu-
tiam, obrysy a tvary sú tak zvýraznené a defi-
nujú charakter vozidla. Je o 48 milimetrov 
dlhšie ako jeho predchodca, o 53 milimetrov 
širšie, o 2 milimetre nižšie. Ploché reflekto-
ry, kapota motora pretiahnutá smerom nadol 
a diamantová maska chladiča s centrálnou 
hviezdou dotvárajú typickú tvár športového 
vozidla Mercedes-Benz.

   Dvojdielne úzke zadné svietidlá a tabuľka 
s evidenčným číslom vozidla umiestnená na 

nárazníku sú typické pre zadnú časť vozidla 
GT s prechodom medzi nárazníkmi a zadný-
mi výklopnými dverami v jednej rovine.

  Otvor na nakladanie je vďaka 871 mili-
metrom výrazne širší ako v prípade jeho 
predchodcu (635 mm). Zadné výklopné dve-
re možno navyše prostredníctvom EASY-
-PACK a HANDS-FREE ACCESS otvoriť 
aj bezdotykovo.

Interiér je identický ako v prípade novej ge-
nerácie „kupé“. Obe verzie CLA ponúkajú je-
dinečnú priestorovú architektúru najmä vďa-

koncepcia rozmerov: dlhšie, širšie a zdokonalené
    
voNkaJŠIE RoZMERY                                 MEdZIGENERaČ. RoZdIEL
Dĺžka    mm 4688   48
Šírka    mm 1830   53
Šírka vrátane vonkajších zrkadiel mm 1999   –33
Výška     mm 1442   –2
Rázvor    mm 2729   30
Rozchod kolies vpredu  mm 1612   63
Rozchod kolies vzadu  mm 1602   55
vNútoRNÉ RoZMERY     
Max. priestor nad hlavou vpredu mm 1025   9
Priestor nad hlavou vzadu  mm 955   8
Priestor na nohy vpredu  mm 1062   –1
Priestor na nohy vzadu  mm 861   1
Priestor na lakte vpredu  mm 1457   35
Priestor na lakte vzadu  mm 1454   44
Šírka pliec vpredu  mm 1400   9
Šírka pliec vzadu   mm 1372   22
Šírka batožinové priestoru max. mm 1394   66
Hĺbka batožinového priestoru max. mm 1054   51
Široký otvor batožinového priestoru  mm 871   236
Objem batožinového priestoru podľa VDA  l 505   10

Mercedes-Benz User Experience (Používateľský zážitok Mercedes-Benz), skrátene MBUX, 
určuje zážitok v interiéri nových typov značky Mercedes-Benz od začiatku roka 2018. Veľká 
výpočtová kapacita, brilantná obrazovka a grafiky, individuálne prispôsobiteľné znázornenie, 
zaujímavé prvky na želanie ako plne farebný projekčný displej (head-up display) a navigá-
cia s rozšírenou realitou; navyše softvér so schopnosťou učiť sa a ovládanie hlasom, ktoré rúca 
zvyčajné automobilové štandardy a po výzve Hey Mercedes (Ahoj, Mercedes) prijíma príkazy 
cestujúcich.

Nová generácia CLA Shooting Brake je ešte komfortnejšia vďaka riadeniu komfortu ENER-
GIZING, ktoré vo vozidle prepája rôzne komfortné systémy. Cielene využíva funkcie klima-
tizácie a sedadiel (vyhrievanie, odvetrávanie, masáž), ako aj nastavenia svetla a hudby. Podľa 
nálady alebo potreby zákazníka umožňuje špeciálne nastavenie na zlepšenie telesnej a dušev-
nej kondície. V prípade pripojených hodiniek Mercedes-Benz vivoactive® 3 Smartwatch alebo 
kompatibilnej nositeľnej elektroniky Garmin® sa na základe úrovne stresu, tepovej frekvencie 
alebo kvality spánku počas poslednej noci pri odporúčaní zohľadňuje rozpoloženie vodiča.

Spolu s CLA má CLA Shooting Brake najšportovejšie jazdné vlastnosti zo všetkých kom-
paktných vozidiel Mercedes-Benz. Zavesenia kolies nie sú navrhnuté len na presné vedenie, 

ka avantgardne tvarovanej prístrojovej doske: 
širokouhlý displej stojí úplne samostatne bez 
klenutia na prístrojovej doske v tvare krídel. 
Spodná časť prístrojovej dosky je od hlavnej 
časti vizuálne oddelená priehlbinou a pôsobí, 
akoby sa vznášala pred prístrojovou doskou. 
Náladové osvetlenie tento efekt ešte zosilňuje 
a ponúka možnosť výberu zo 64 farieb, de-
siatich farebných svetov a rozličných efektov 
v rámci troch zón jasu. Zahrnuté sú tu aj tri 
ventilačné dýzy, ktorých športový vzhľad tur-
bín oslovuje zmysly aj bez osvetlenia.

ale s akusticky a pružne napojenými ramena-
mi nápravy vzadu a hydraulickými ložiskami 
vpredu aj pre komfort odvaľovania a zvuko-
vý komfort. Stabilizátor s veľkými rozmermi 
obmedzuje bočné nakláňanie. Širšie rozchody 
kolies a nižšie ťažisko tiež prispeli k zlepšeniu 
stability. Na želanie je k dispozícii adaptívne 
nastaviteľné tlmenie, vďaka ktorému vodič 
môže zvoliť medzi väčším komfortom alebo 
mimoriadne športovým nastavením. V prípa-
de kolies je výber ešte väčší. Priemer diskov 
siaha od 16 až po 19 palcov, rozmery pneu-
matík začínajú od 205/60 R 16 a od výroby 
končia pri 225/40 R 19.

  Nastavenie systému ESP® bolo prispôso-
bené možnej veľkej rýchlosti pri prejazdoch 
zákrut a jazdným vlastnostiam. 

CLA Shooting Brake má k dispozícii naj-
novšie asistenčné jazdné systémy v spolupráci 
s vodičom vďaka rozsahom funkcií z triedy S 
a ponúka v oblasti aktívnej bezpečnosti naj-
vyššiu úroveň v segmente. Dokáže vďaka zlep-
šeným kamerovým a radarovým systémom 
predvídať až do vzdialenosti 500 m a v určitých 
situáciách jazdiť čiastočne automatizova-
ne, napríklad prostredníctvom komfortného 
prispôsobenia rýchlosti pred zákrutami, kri-
žovatkami alebo kruhovými objazdmi, ktoré 
iniciuje aktívny asistenčný systém udržiavania 
odstupu DISTRONIC s využitím kartogra-
fických a navigačných dát. K tomu sa ako nové 
funkcie aktívnej asistencie riadenia okrem 
iného pridáva intuitívne zrozumiteľnejší ak-
tívny asistenčný systém zmeny jazdného pru-
hu. Ak má vozidlo aj aktívny asistenčný sys-
tém parkovania PARKTRONIC, vozidlo má 
k dispozícii funkciu Rozšírený automatický 
rozjazd na diaľniciach.

Najvýkonnejším motorom pre CLA Shoo-
ting Brake bude zážihový 2-litrový  štvorva-
lec (165 kW, 350 Nm). V modeli CLA 250 
bude poháňať predné kolesá prostredníctvom 
dvojspojkovej prevodovky 7G-DCT (kombi-
novaná spotreba paliva 6,5 – 6,2 l/100 km). 
V ponuke pre CLA Shooting Brake bude 
široká paleta vznetových a zážihových mo-
torov s prevodovkou s ručným radením alebo 
dvojspojkovou prevodovkou, pohonom pred-
ných kolies alebo všetkých štyroch systémom 
4MATIC.                                               -mz-
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   PReDstavuJeMe     Mazda 3 

MaZda 3 JE PRE JaPoNSkú aUtoMoBILkU vÝZNaMNÝM tYPoM. 
od RokU 2003, kEdY NaHRadILa tYP 323, JaPoNSká aUtoMo-
BILka  PREdaLa Z tYPU 3 PRIBLIžNE ŠESŤ MILIóNov voZIdIEL.  
ŠtvRtá GENERáCIa aBSoLvovaLa SvEtovú vÝStavNú PREMIÉ-
RU MINULú JESEň v LoS aNGELES, v PoLovICI MaRCa JU PREd-
StavILI v ŠaMoRÍNE aJ SLovENSkÝM NovINáRoM.  

        Keďže je to jeden zo základných kame-
ňov prosperity automobilky, je zrejmé, že 
pri vývoji štvrtej generácie Mazdy 3 vývojári 
pracovali veľmi dôkladne. Vyvíjali akoby dve 
odlišné autá, dynamicky pôsobiaci päťdverový 
hatchback a štvordverový sedan s vyžarovaním 
elegancie. Obidva modely už na prvý pohľad 
spája športovo dlhá predná kapota a rozmerná 
šesťuholníková maska chladiča.

  Štýl dizajnu oboch modelov je zhodný, čo 
vidno aj z uverejnených fotografií, len propor-
cie oboch modelov sú odlišné. Vonkajšie roz-
mery hatchbacku sú 4460x1705x1435 mm, se-
dan je o 200 mm dlhší a o 5 mm vyšší. Rázvor 
majú zhodný, a to 2725 mm. Medzigeneračne 
je rázvor náprav dlhší o 25 mm, výška menšia 
o 25 mm. Hatchback je kratší o 11 mm, sedan 
dlhší o 22 mm.

 Významná zmena sa udiala v materiálovom 
zložení karosérie. Kým v konštrukcii tre-
tej generácie boli len 3  % plechov z  extra 
vysokopevnostnej ocele, teraz je ich podiel až 
30 %. Táto finančne nákladná zmena má držať 
hmotnosť vozidiel na rozumnej úrovni aj keď 
do nich pribudli ďalšie prvky zlepšujúce bez-
pečnosť a komfort, a najmä, vedie k zväčšeniu 
tuhosti karosérie. Karoséria odolná voči ohybu 
a  krúteniu je najdôležitejším konštrukčným 
predpokladom pre vytvorenie vozidla s výbor-
nými jazdnými vlastnosťami a  tichým inte-
riérom. V zavesení zadných kolies akoby však 
konštruktéri urobili krok dozadu – viacprvko-
vú nápravu nahradila jednoduchšia, vlečená. 
Je to najrozšírenejšie vyhotovenie zadnej ná-
pravy automobilov nižšej strednej triedy, a iste 
nie náhodou. Vlečená náprava je lacnejšia ako 

viacprvkové zavesenie kolies a aj podľa našich 
skúseností nespôsobuje pocitovo zhoršenie 
stability jazdy. V porovnaní s vlečenými nápra-
vami áut spred niekoľkých desaťročí sú najmä 
puzdra ukotvenia vlečných ramien neporov-
nateľne kvalitnejšie, takže aj priečne vedenie 
kolies je dôkladnejšie.

    V súlade s uhladeným dizajnom karosérie 
obidvoch modelov je navrhnutý aj ich interiér. 
Prístrojová doska má jednoduché horizontál-
ne línie, prístrojový panel si zachoval analó-
gové prístroje s  centrálnym rýchlomerom. 
Rozhranie HMI využíva stojacu 8,8-palcovú 
obrazovku, ktorú možno ovládať dotykovo, ale 
aj otočným ovládačom na stredovom tuneli, 
podobne ako v autách z prémiového segmen-
tu.

DVA VEľMI ROZDIELNE MODELy 
rovnako vysokej úrovne

   Tejto úrovni odpovedá aj kvalita použitých 
materiálov v interiéri. Do zostavy bezpečnost-
ných prvkov pribudol kolenný bezpečnostný 
vankúš pre vodiča, infračervená kamera zas 
sleduje oči vodiča a  ak sa systému nepozdá-
va pohyb ich viečok, dá to najavo zvukovou 
výstrahou, ale aj systémom bŕzd Smart Bra-
ke Suport, ktorý jemným pribrzdením upo-
zorní vodiča, že sa musí lepšie koncentrovať 
na jazdu. Novými systémami sú aj výstraha 
pred križujúcimi vozidlami pri prejazde kri-
žovatkou (Front Cross traffic alert) a polo-
autonómne riadenie vozidla v  kolónach 
(Cruising & traffic Support).

Ponukou motorov pre nový typ 3 Mazda 

dáva svetu najavo, že naďalej ignoruje „down-
sizing“ a dokáže ponúkať autá so zaujímavou 
spotrebou paliva pre zákazníkov aj bez malo-
objemových prepĺňaných zážihových motorov.

Uverejňujeme aspoň jeden obrázok spaľova-
cích priestorov motorov z ponuky pre Mazdu 
3 v okamihu zapálenia zmesi. Zatiaľ sú k dis-
pozícii zážihový dvojliter s atmosférickým na-
sávaním s najväčším výkonom 90 kW a krú-
tiacim momentom 213 Nm, v Mazde naďalej 
veria aj nafte, ponúkajú 1,8-litrový vznetový 
motor s výkonom 85 kW a krútiacim mo-
mentom 270 Nm. Práve s ním sme na cestách 
v  okolí Šamorína vyskúšali nový hatchback. 
Auto výborné, motor nás priam nadchol. 

Z ustálenej rýchlosti 50 km/h pri zaradenom 
najvyššom, šiestom prevodovom stupni po zo-
šliapnutí plynového pedála na konci mestečka 
auto zrýchľovalo s nečakanou razanciou. Mo-
del so zážihovým motorom sme nestihli vy-
skúšať, na tretiu alternatívu pohonu, zážihový 
dvojliter s typovým označením Skyactiv -X181 
bez preháňania určite s  napätím čaká „celý 
svet“. Pri malom zaťažení zapaľuje zmes ben-
zínu a vzduchu kompresným teplom vo valci, 
nie sviečkou, teda podobne ako vznetové mo-
tory. Ušetriť má 20 až 30 % paliva. Tento mo-
tor má doplniť uvedené dva v priebehu tohto 
roka, umožní kúpiť si Mazdu 3 nielen s poho-
nom predných kolies, ale v prípade hatchbacku 
aj s pohonom kolies oboch náprav.

Cena Mazdy 3 s  bohatou základnou výba-
vou – pri hatchbacku aj sedane - začína sumou 
19 990 €.

-ma-
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   PReDstavuJeMe     ŠKODA VISION iV

Tak ako väčšina automobiliek, aj mladobo-
leslavská ŠKODA AUTO deklaruje pripra-
venosť na výrobu áut s elektrickým pohonom. 
Na autosalóne v  Ženeve predstavila štúdiu 
ŠKODA VISION iV, ponúkajúcu pohľad 
na elektrickú budúcnosť značky ŠKODA. 
Štúdia je postavená na modulárnej platforme 
pre elektromobily (MEB) koncernu Volk-
swagen. Štvordverový crossover má karosériu 
so strešnou líniou pripomínajúcou kupé, ako 
je pre automobily tejto značky príznačné, po-
núka aj priestranný interiér.
Štúdia má o niečo väčší pôdorys ako (najpre-
dávanejší) typ Octavia.
Dĺžka štúdie VISION iV je 4665 mm, šírka 
1926 mm a  výška 1613 mm. Dynamická lí-
nia dáva vozidlu športový vzhľad, proporcie 
s krátkou kapotou a dlhou kabínou (priesto-
rom pre posádku) naznačujú už pri pohľade 
na vozidlo veľkorysý vnútorný priestor.
ŠKODA VISION iV má horizontálnu sve-
telnú lištu, ktorá prechádza po celej šírke vo-
zidla. Vpredu je bielej farby, pretína prepraco-

Vstup automobilky ŠkoDa 
Do elektromobility

vanú, uzavretú masku chladiča s vertikálnymi 
jemnými lamelami a kryštalickými štruktúra-
mi, vizuálne prepája LED Matrix reflektory. 
Vzadu má červenú farbu, je podstatne nižšie, 
nad difúzorom v  zadnom nárazníku. Dvere 
nemajú kľučky, otvárajú sa automaticky doty-
kom. Ako je dnes pri štúdiách zvykom, von-
kajšie spätné zrkadlá nahradili kamery. Ich ši-
rokouhlé, 180-stupňové zábery okolia vozidla 
sa prenášajú do vnútorného spätného zrkadla. 
Novými prvkami v  interiéri sú usporiada-
nie prístrojovej dosky a  jej stredovej konzoly 
v rôznych úrovniach alebo obrazovka, ktorá sa 
zdanlivo vznáša.
Pohon štúdie ŠKODA VISION iV zabezpe-
čujú dva elektromotory. Jeden je umiestnený 
na prednej, druhý na zadnej náprave. Štúdia je 
tak vybavená pohonom všetkých kolies, kto-
rý rozdeľuje systémový výkon 225 kW podľa 
potreby na jednotlivé kolesá a  tým zabezpe-
čuje dynamickú a  bezpečnú jazdu. Lítium-
-iónové články s celkovou kapacitou 83 kWh 
sú zostavené do bloku uloženého v  podlahe 
vozidla medzi nápravami. Maximálny dojazd 
(skúšaný v režime WLTP) má byť až 500 km, 
batériu možno nabiť za 30 minút na 80 % jej 
kapacity.
Štúdia sa dokáže výborne orientovať vďaka 
laserovým skenerom, radarovým snímačom 
a kamerám. Za určitých situácií vďaka tomu 

dokáže jazdiť aj autonómne a automaticky zaparkovať. Rozsiahle možnosti konektivity umož-
ňujú priamu komunikáciu s ostatnými vodičmi, vozidlami a infraštruktúrou.
Systém infotainmentu novej generácie umožňuje prístup k mnohým mobilným online službám 
ŠKODA a okrem ovládania gestami aj hlasom umožňuje vodičovi a spolujazdcovi na prednom 
sedadle pripojiť si moderné telefóny k  funkciám ovládania. Digitálny kľúč umožňuje otvárať 
a naštartovať štúdiu VISION iV telefónom. Štúdia zlepšuje bezpečnosť aj vďaka kontrole tepo-
vej frekvencie vodiča. V prípade núdze automaticky zastaví vozidlo na krajnici.
Štúdia VISION iV poodhaľuje pravdepodobnú podobu prvého sériovo vyrábaného automobilu 
ŠKODA poháňaného elektricky. V nasledujúcich štyroch rokoch investuje Škoda okolo dvoch 
miliárd eur do alternatívnych pohonov a nových služieb, súvisiacich s mobilitou. Do konca roka 
2022 predstaví viac ako desať elektrifikovaných modelov.
  -ša-
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   Z DoMova     

Kia odhalila prvé skice jej nového crossovera Ceed.
Od samého začiatku vývoja modelu Ceed pred 15 rokmi, Kia zaujala otvorený 

prístup k potenciálnym karosárskym verziám. Mnohé z nich boli zvážené a pri vytvá-
raní novej generácie Ceed dostali európski dizajnéri Kia slobodu.

Kia je pripravená privítať novú karo-
sársku verziu v rodine modelov Ceed. 
Gregory Guillaume, viceprezident pre di-
zajn Kia Motors Europe, vysvetľuje:

„Je tu iný štýl, iný typ vozidla, ktorý 
veľmi silne cítime, že si zaslúži byť no-
vým členom rodiny Ceed. Jeho úlohou 
bude, aby sa rodina Ceed stala silnej-
šou a ešte zaujímavejšou pre európ-
skych spotrebiteľov. Dizajn bude od-
lišný ako majú aktuálne modely rodiny 
Ceed. Bude to ďalšie veľké prekvape-
nie, na ktoré sa môžete tešiť. “

S príchodom nového modelu Ceed, 
Ceed Sportswagon a ProCeed sa naj-
predávanejšia modelová rodina Kia 
nezastavila a najnovší člen bude štvr-
tou karosárskou verziou. Meno ako 
aj reálne fotografie nového crosso-
vera Ceed budú predstavené v prie-
behu roka 2019.

    ODMENy ZA HOSPODÁRSKy VÝSlEDOK VO VW SlOVAKiA
ford.sk

100 skladových vozidiel TRANSIT 

a palivom v hodnote 500 €

100 skladových vozidiel TRANSIT 
s bonusom až 5 333 €

Ford Transit je úžitkovou ikonou
Spoľahlivosť, výdrž, bezpečnosť a hospodárnosť, 
to sú základné atribúty, ktorými sa riadi každý 
nový Ford Transit. Úžitková legenda vám dnes 
navyše prináša nové technológie, ktoré vám po-
môžu nielen pri jazde, ale aj bezproblémovom 
zvládaní povinností bežného pracovného dňa.

Transit vždy patril medzi najrešpektovanej-
ších zástupcov svojho segmentu. Rokmi overený 
a neustále vyvíjaný koncept ľahkého úžitkového 
auta dotiahla automobilka Ford do formy, ktorá 
v mnohých aspektoch vyčnieva nad konkuren-
ciou. V očiach mnohých zákazníkov je tak Transit 
už roky šampiónom so špičkovými jazdnými vlast-
nosťami, komfortnou kabínou a najmodernejšími 
asistenčnými systémami. Vďaka tomu je Ford 
Transit v každom čase ideálnym a efektívnym po-
mocníkom všetkých remeselníkov, stavebníkov aj 
veľkých podnikateľov. Neuveriteľne široká ponu-
ka verzií navyše znamená, že si v modelovom rade 
Transit nájde každý presne to svoje.

Viac výkonu, menej emisií
Dôraz na emisie a ekológiu dnes nepociťuje-
me len pri osobných autách. Naopak, spoločnosť 
Ford si uvedomuje neustály tlak zákazníkov 
na hospodárnosť a spoľahlivosť aj v úžitkovom 
segmente. Ford preto sústavne zlepšuje prevádz-
kové parametre motorov svojich úžitkových mode-
lov nielen na poli výkonu, ale aj spotreby a emisií. 

Najnovším výsledkom konštruktérskeho umenia 
Fordu je nový turbodiesel 2.0 EcoBlue, ktorý dnes 
nájde pod kapotou každý majiteľ nového Fordu 
Transit.

Aj s pohonom 4x4
Pre náročnejšie podmienky pripravil Ford verziu 
Transit AWD s pohonom všetkých kolies. Vodič 
s ním jazdí prakticky ako s bežnou verziou s po-
háňanou jednou nápravou, s tým rozdielom, že 
verzia AWD si v prípade preklzu zadných kolies 
sama pošle časť krútiaceho momentu aj na pred-
nú nápravu. Bonusom pohonu 4x4 je tak nielen 
dokonalejšia trakcia, ale aj lepšia súčinnosť po-
honu so stabilizačným systémom a vyššia priečna 
stabilita.

Pohon všetkých kolies tak prichádza k slovu nielen 
na snehu, či v blate, ale aj na mokrej ceste plnej 
hlbších mlák a nerovností. Na veľmi klzkých povr-
choch alebo pri rozjazde v hlbokom snehu a blate 
má navyše vodič možnosť tlačidlom na palubnej 
doske pohon 4x4 „uzamknúť“ (predné kolesá ne-
budú čakať na preklz zadných, ale zaberú hneď) 
a zabezpečiť autu viac trakcie pri rozjazde aj 
vo veľmi náročných podmienkach.

V druhej polovici roka 2019 sa Ford Transit pred-
staví s ďalšími novinkami a technologickými vy-
lepšeniami. Medzi tie najvýraznejšie bude určite 
patriť dostupnosť vozidla Transit aj v mild-hybrid-
nej verzii.
 

           KIA CEED CROSSOVER

Volkswagen Slovakia (VW SK) vyplá-
ca zamestnancom každý rok odmenu 
za podiel na hospodárskom výsledku. 
Za rok 2018 dosiahla priemernú výšku 
1630 €.

 Predchádzajúci rok sa vo VW SK nie-
sol v znamení zavŕšenia nábehu nových 
produktov. V bratislavskom závode spo-
ločnosť rozšírila produktové portfólio 
o posledný z troch očakávaných SUV 
typov – Audi Q8 a ukončila fázu rozsiah-
lych investícií do výroby a infraštruktúry. 
V Martine bola otvorená nová logistická 
hala.

„Rok 2018 bol pre nás rokom viace-
rých nábehov nových produktov pre zá-
kazníkov na celom svete. Odmena 
za podiel na hospodárskom výsledku 
je poďakovaním zamestnancom za ich 
nasadenie a angažovanosť pri výrobe 
viac ako 400 tisíc vozidiel v minulom 
roku,“
uviedol Dr. Oliver Grünberg, predseda 
predstavenstva a člen predstavenstva 
pre technickú oblasť vo VW SK. Odmenu 
dostanú všetci tarifní zamestnanci, ktorí 
pracovali vo VW SK v predchádzajúcom 
roku. Každému zamestnancovi prislú-
cha pomerná časť odmeny zodpoveda-
júca trvaniu pracovného pomeru v da-
nom roku.

Po období nábehov a investícií prichádza vo VW SK čas na využitie týchto investícií 
a sústredenie sa na sériovú výrobu pri súčasnom plnení cieľov značky Volkswagen 
zefektívniť chod spoločnosti do roku 2025 o30 %.

-vw-



Seat    PREDSTAVUJEME     

  04/ 2019     www.mot.sk             4948

   Ponuka sluŽIeB       

  Od svojho vzniku si zakladala na prevádz-
kovej spoľahlivosti svojich výrobkov, čo boli 
spočiatku stroje pre textilný priemysel, neskôr 
aj autá. Ešte na prelome tisícročí najväčšími 
prednosťami automobilov Toyota boli ich kon-
štrukčná vyspelosť a precízna výroba, čo im 
zabezpečovalo malú poruchovosť. Kritici 
im však vyčítali pomerne nevýrazný dizajn. 
Generácie áut, ktoré Toyota začala uvádzať 
do výroby po roku 2000, už znesú porovna-
nie s najlepšími konkurentmi aj v dizajne, čo 
upevňuje výnimočnú pozíciu Toyoty vo sveto-
vom automobilovom priemysle.

  V tomto období sme svedkami mohutnej 
ofenzívy noviniek značky Toyota aj v Európe. 
V závere minulého roka uviedla aj na náš trh 
piatu generáciu typu RAV 4, v marci sa začal 
predaj troch modelov typu Corolla, v máji au-
torizovaní predajcovia Toyoty začnú predávať 
reprezentatívny sedan Camry a o mesiac ne-
skôr aj kultové športové kupé Supra. 

Pred koncom roka Toyota uvedie na trh 
siedmu novinku – kompaktnú „dodávku“ zo 
segmentu C -Van, ktorá vzniká v  spolupráci 
Toyoty so skupinou PSA (Peugeot, Citroen, 
Opel).

Rav 4: Aj keď štvrtá generácia Toyoty RAV 
4 sa ešte aj v roku 2017 výborne predávala, 
s  810 953 predanými vozidlami bola najpre-
dávanejším SUV sveta a štvrtým najpredáva-
nejším typom auta celkovo, Toyota začiatkom 
apríla 2018 predstavila na autosalóne v New 
Yorku jej piatu, od základu prekonštruovanú 
generáciu. Je postavená na modulárnej platfor-
me TNGA, čo znížilo ťažisko vozidla a hlavne 
umožnilo medzigeneračne predĺžiť rázvor ná-
prav o 31 mm na 2690 mm. Keďže novinka je 
o 5 mm kratšia (4595 mm) ako jej predchod-
kyňa, nárast rázvoru náprav viedol k  skráte-
niu previsov karosérie, ale najmä k zväčšeniu 
vnútrajšku karosérie. K tomu prispelo aj rozší-
renie karosérie o centimeter. Úplne nový je aj 

expresívny dizajn karosérie. Platí to aj o tvaro-
vaní a materiáloch interiéru.

Vhodné rozloženie hmotnosti vozidla na ná-
pravy, viacprvkové zavesenie zadných kolies 
a druhá generácia asistenčných systémov Toyota 
Safety Sense zabezpečujú novej Toyote RAV 4 
výborné jazdné vlastnosti. V Európe si možno 
vybrať model s pohonom kolies prednej nápra-
vy i s pohonom 4x4, a to buď s dvojlitrovým 
zážihovým motorom s výkonom 129 kW alebo 
s hybridným pohonom so systémovým výkonom 
131 kW, ktorého základom je 2,5-litrový zážiho-
vý motor.

     Pri Toyote RAV 4 si u nás možno vybrať 
zo štyroch úrovní výbavy: Active, Comfort, 
Selection a Executive. Cena za model s poho-
nom predných kolies, motorom 2.0 Valvema-
tic a  šesťstupňovou ručne ovládanou prevo-

dovkou a úrovňou výbavy Active je 25 090 €. 
Pri rovnakom stupni výbavy, ale s hybridnou 
sústavou 2.5 Hybrid, má cenu 30 590 €. Cena 
modelov s pohonom kolies oboch náprav za-
čína sumou 29 490 €.

CoRoLLa: Toyota Corolla je už legendou. 
Predáva sa od roku 1966, a to tak dobre, že je 
najpredávanejším typom v histórii automobi-
lového priemyslu.

Práve sa v Európe uvádza na trh jej dvanás-
ta generácia, a to v troch variantoch karosérie: 
päťdverový hatchback, kombi a  sedan. Prvé 
dva modely mali v predchádzajúcej generácii 
v Európe ešte typové označenie Auris. Mode-
ly s  karosériou hatchback a  kombi (Touring 
Sports) pôsobia dynamicky, zákazníci upred-
nostňujúci sedany vyžadujú skôr uhladenosť, 
eleganciu, čo nová Corolla Sedan ponúka.

 NaJvÄČŠIa JaPoNSká
aUtoMoBILka (ZNaČkY 

toYota a LExUS) Sa
dLHodoBo dRžÍ

Na PoPREdNÝCH MIEStaCH 
v HodNotENÍ MNožStva 

vYRoBENÝCH a PREdaNÝCH 
aUtoMoBILov Na SvEtE. 

v PoSLEdNÝCH RokoCH Sa 
doStaLa Na úPLNÝ vRCHoL 

toHto „REBRÍČka“. 

►

RoZMERY  kaRoSáRSkYCH  vaRIaNtov 
   Hatchback Kombi   Sedan
Dĺžka (mm)   4370  4650   4630
Šírka (mm)   1790  1790   1780
Výška (mm)   1435  1435   1435
Rázvor nápr. (mm)   2640  2700   2700
Bat. priestor  (l)   361 (313*)  598 (581*)    471
* 2.0 Hybrid

Interiér je prakticky rovnaký vo všetkých karosárskych verzi-
ách, prístrojovej doske vzhľadovo dominuje voľne stojaci doty-
kový displej multimediálneho systému s uhlopriečkou 8 palcov. 
Druhý, TFT displej s uhlopriečkou 7 palcov je priamo pred vo-
dičom ako súčasť prístrojového panelu medzi analógovými prí-
strojmi s kruhovými stupnicami. Za príplatok môže vodič vyu-
žívať aj tretí displej, a to head -up s uhlopriečkou až 10 palcov.

 Modely Hatchback a Touring Sports majú rovnakú ponuku 
pohonu aj rovnaký počet stupňov výbavy. „Základným“ moto-
rom je 1,2-litrový prepĺňaný zážihový štvorvalec s  najväčším 

Produktová
ofenzíva
toyota

toyota Camry

toyota supra Red location

toyota Rav

toyota Corolla
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výkonom 85 kW. Vybrať si možno ešte z dvoch verzií hybridných po-
honov: 1.8 Hybrid so systémovým výkonom 72 kW alebo 2.0 
Hybrid so systémovým výkonom 112 kW. Stupne výbavy majú rovnaké 
označenie ako pri type RAV 4, teda Active, Comfort, Selection a Exe-
cutive. Najlacnejší model Corolly s karosériou hatchback začína sumou 
18 900 €, cena kombi (Touring Sports) štartuje sumou 19 800 €.

Corolla Sedan môže byť poháňaná zážihovým štvorvalcom 1.6 Val-
vematic Dual VVT -i s výkonom 97 kW, ktorý spolupracuje buď 
so 6-stupňovou ručne ovládanou prevodovkou, alebo s  automatickou 
prevodovkou s plynule meniteľným prevodom. V ponuke je ešte slabší 
z hybridných pohonov, teda 1:8 Hybrid. Model Sedan si možno vybrať 
s  úrovňami výbavy Active, Comfort a  Executive. Najlacnejšia Corolla 
Sedan stojí 18 500 €.

Camry: Najobľúbenejší sedan na svete sa po 14. rokoch vrátil 
naspäť do Európy. Toyota Camry je synonymom kvality a spoľah-
livosti. Od premiéry prvej generácie v  roku 1982 Toyota predala 
už 19 miliónov vozidiel tohto typu. Jeho najnovšia, ôsma gene-
rácia, ponúka robustnú siluetu karosérie, bohato vybavený interiér 
a hybridný pohon ponúkajúci jedinečný zážitok z jazdy – to je len 
zlomok z predností, ktoré Camry má. Vlajková loď značky Toyota 
je vybavená najmodernejším hybridným pohonom štvrtej generá-
cie. Pod dlhou a elegantnou kapotou je hybridný systém pohonu, 
ktorého základom je zážihový 2,5-litrový motor. Systémový výkon 
tohto hybridného pohonu je 160 kW, ktorý vozidlu umožňuje ply-
nulú, tichú a úspornú jazdu. Normovaná spotreba benzínu tohto 
impozantného sedanu je len 4,2-4,3 l/100 km. Z 0 na 100 km/h 
dokáže zrýchľovať za 8,3 s. Pokročilé aktívne bezpečnostné systé-
my balíka Toyota Safety Sense sú štandardnou súčasťou už prvej 
z troch úrovní výbavy (Comfort, Prestige, Executive). Cena Toyoty 
Camry začína sumou 34 000 €.

Supra: Piata generácia legendárneho športového vozidla značky 
Toyota mala premiéru 14. januára 2019 na autosalóne v Detroite. Je 
prvým globálnym typom z produkcie TOYOTA GAZOO Racing, 
má porovnateľné jazdné vlastnosti ako pretekárske automobily. 
Toyota GR Supra má už vonkajšie rozmery (4370/1854/1292 mm, 
rázvor 2470 mm) zadefinované s dôrazom na agilitu a jazdné sprá-
vanie sa vozidla. Na dosiahnutie cieľov v  oblasti dynamiky bolo 
nevyhnutné zabezpečiť veľkú konštrukčnú tuhosť, nízko polože-
né ťažisko a  ideálne rozdelenie hmotnosti 50 : 50 medzi prednú 
a  zadnú nápravu, čo sa konštruktérom podarilo dosiahnuť. Nová 
konštrukcia zavesenia kolies zahŕňa vzpery McPherson s dvojitými 
kĺbmi na prednej náprave a  päťprvkový systém závesov zadných 
kolies. Prepĺňaný 6-valcový zážihový motor dosahuje najväčší vý-
kon 250 kW a krútiaci moment 500 Nm. Pohonnú jednotku v spo-
jení s  osemstupňovou automatickou prevodovkou charakterizuje 
hladké a suverénne zrýchľovanie v širokom spektre otáčok motora.

Toto impozantné kupé budú vyrábať v  rakúskom Grazi. Cena 
Toyoty GR Supra je pre náš trh stanovená na 69 990 €.

Toyota je priekopníkom hybridného pohonu automobilov, jeho 
kvality oceňuje čoraz viac zákazníkov. Pri viacerých typoch, ktoré 
Toyota v Európe predáva, je hybridný pohon vďaka svojej kvalite 
i cenovej politike značky žiadanejší ako pohon iba zážihovým mo-
torom. Tohtoročné novinky by tento trend aj postavenie Toyoty na 
európskom trhu mali upevniť.

-ta-

Je čas prezúvania pneumatík
Povinnosť použitia zimných

pneumatík končí za určitých 
klimatických podmienok

už 31. marca. 

Prieskumy spoločnosti Continental však 
ukazujú, že vodiči na letné pneumatiky 

neprezúvajú automaticky hneď po tomto 
dátume a zvyknú počkať na dobré počasie. 

až 11 % vodičov na letné pneumatiky 
neprezúva vôbec, a to aj z dôvodu
"dojazďovania" zimných pneumatík.

toto riešenie však odborníci neodporúčajú.

  Podľa interných prieskumov spoločnosti 
Continental najazdí slovenský vodič v prie-
mere 15 500 kilometrov za rok, a to na pneu-
matikách starých zhruba tri a pol roka. Väčšia 
časť najazdených kilometrov pripadá na letnú 
sezónu, ktorá je dlhšia a pekné počasie láka 
viac vodičov na výlety.

Pred zimnou sezónou viac ako 95 % vodi-
čov potvrdilo, že dôsledne prezúva na zimné 
pneumatiky. Avšak pri prezúvaní na letné 
pneumatiky sú čísla menšie. V rámci terén-
neho prieskumu Continental zistil, že počas 
letnej sezóny používa letné pneumatiky 83 % 
vodičov, až 16 % jazdí na zimných a len jedno 
percento používa celoročné pneumatiky. Len 
u pol percenta vodičov sa zistilo, že používajú 
protektorované pneumatiky, teda také, ktoré 
po prvom opotrebení získali nový behúň.

   Obľubu používania zimných plneumatík 
aj v lete potvrdzuje tiež minuloročný te-
rénny prieskum Continental "Vizion Zero", 
počas ktorého sa zistilo, že na letné pneuma-
tiky má v polovici apríla prezutých len okolo 
70 % vodičov. Veľká časť motoristov sa počas 
leta snaží "dojazdiť" zimné pneumatiky, ktoré 
majú hĺbku dezénu menšiu ako 3 milimetre 
a nemôžu ich tak použiť pri nadchádzajúcej 
zimnej sezóne.

   Podľa prieskumu to mal v úmysle každý 
deviaty vodič. "Problém s opotrebovanými 
pneumatikami slovenskí vodiči riešia prag-
maticky a snažia sa ich dojazdiť počas letnej 
sezóny. V tomto prípade je potrebná väčšia 
obozretnosť, pretože zimná pneumatika má 
väčšinou dlhšiu brzdnú dráhu, horšie boč-
né vedenie a väčšiu hlučnosť. Hlavne pri dl-
hých cestách by mali vodiči zvážiť, či už nie je 
čas prezuť na letné pneumatiky," uvádza Juraj 
Ižvolt riaditeľ divízie marketing Barum Con-
tinental s.r.o.

Stále obľúbená je u nás výmena pneumatík svojpomocne. To potvrdilo viacero 
prieskumov, v ktorých zhruba rovnaké množstvo  (takmer 40 % respondentov ) 
deklaruje prezúvanie vo vlastnej réžii. "Pri výmene pneumatík svojpomocne je 
dôležité poznať základné pravidlá. Z dôvodu bezpečnosti obúvajte pneumatiky 
s menšou hĺbkou dezénu vždy na prednú nápravu. Dávajte na všetky štyri kolesá 
rovnaký plášť, poprípade dva rovnaké na jednu nápravu. Nezabudnite skontro-
lovať tlak v pneumatikách a geometriu vozidla, ktorá ovplyvňuje jazdu, ale aj 
životnosť pneumatík. Ak si chcete byť istí, že má vaše vozidlo správne prezutie, 
určite radšej odporúčame vyhľadať špecialistu," radí Aleš Langer z oddelenia 
Zákazníckeho servisu Barum Continental s.r.o.

Správny moment, kedy prezuť zimné pneumatiky na letné, je veľmi diskutova-
ná téma. Ako orientačné môžete brať "pravidlo" 7 °C, teda prezuť až vo chvíli, 
kedy teploty dlhodobo neklesajú pod 7 °C. "Letné a zimné pneumatiky sú vy-
robené z rozdielnych zmesí, líšia sa aj konštrukciou a reagujú inak na rôznych 
typoch povrchu. Vždy je potrebné brať do úvahy komplexný výkon pneumatiky. 
Odporúčam neprezúvať pneumatiky hneď, ako z vozovky zmizne sneh, pre-
kvapiť môže aj ranná námraza," podotýka Juraj Ižvolt. "Som rád, že v našich 
prieskumoch sa vodiči ukázali ako disciplinovaní a viac prezúvajú až v druhej 
polovici apríla, kedy už je počasie pre letné pneumatiky optimálne," doplnil.

Celoročné pneumatiky zatiaľ u nás príliš obľúbené nie sú. Podľa štatistík 
na nich jazdí veľmi málo slovenských vodičov, len asi 1 až 3 % v závislosti 
od sezóny. Pritom celoročné pneumatiky sú ideálne pre vodičov, ktorí jazdia 
málo, prevažne v udržiavaných mestských aglomeráciách, v rovinatých regió-
noch, ktorí v prípade nečakanej snehovej nádielky nemusia nutne na cesty vyra-
ziť. Tento typ pneumatík má isté ekonomické výhody, ale pre vodiča môže pred 
zimou nastať problém čo so sadou pneumatík, ktoré majú hĺbku dezénu menšiu 
ako 3 milimetre. V takom prípade im neostane nič iné, len si zaobstarať ďalšiu 
sadu pneumatík.

          
-cl-
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nové plug-in hybridné modely
BMW a prepracovanejšie vysokonapäťové batérie

38,4-percentný medziročný nárast. Ako jedna 
zo štyroch na budúcnosť orientovaných tém 
označených skratkou ACES (z  ang. auto-
nómnosť, prepojenosť, elektrifikácia a  servis) 
je elektromobilita jedným z kľúčových prvkov 
podnikovej stratégie NUMBER ONE > 
NEXT. Cieľom BMW Group je dostať 
na cesty do konca roku 2019 viac ako pol mi-
lióna elektrifikovaných automobilov.

   Spolu s čisto elektricky poháňanými vo-
zidlami BMW i3, BMW i3s BMW i8 
Coupé, BMW i8 Roadster a plug -in hybrid-
nými verziami typov BMW X5, BMW X3, 
BMW radu 2, BMW radu 3, BMW radu 
5 a BMW radu 7 ako aj MINI Cooper SE 
Countryman ALL4 a s modelom BMW X1 
xDrive 25 Le vyrábaným v Číne pre lokálny 
trh, bude mať BMW Group do konca roka 
2019 vo svojom portfóliu dvanásť elektrifi-
kovaných modelov. Nebude to unikátne len 
z pohľadu samotného počtu ponúkaných au-
tomobilov, ale aj z pohľadu ich rôznorodosti – 
od prémiovej kompaktnej triedy cez strednú 
a vyššiu strednú triedu až po luxusnú športovú 
triedu. Bude tiež zahŕňať automobily športo-
vej kategórie a  automobily z  kategórie SAV. 
Do roku 2025 rozšíri BMW Group svoju 
ponuku vozidiel s  elektrickým pohonom na 
minimálne 25 modelov.

  Spoločnosť BMW Group si v  roku 2018 
upevnila svoje postavenie na trhu elektri-
fikovaných automobilov (zdroj: Správa IHS 
Markit New Registrations zo 4. januára 2019). 

   S viac ako deväťpercentným podielom 
na trhu spoločnosť vedie celosvetové hod-
notenie etablovaných výrobcov automobilov 
s výlučne elektrickým pohonom alebo au-
tomobilov s plug -in hybridným systémom 
pohonu. V roku 2018 bola lídrom na trhu 
v segmente prémiových elektrifikovaných au-
tomobilov v Nemecku a v Číne. S podielom 
viac ako šestnásť percent viedla aj na celo-
európskom trhu v segmente elektrifikovaných 
vozidiel. Spoločnosť BMW Group dosiahla 
v  roku 2018 nový svetový rekord v  celosve-
tovom predaji s  počtom viac ako 140  tisíc 
predaných automobilov s  elektrickým alebo 
plug -in hybridným pohonom, čo predstavuje 

V decembri 2019 odštartuje výrobu ďalšieho 
modelu z kategórie SAV s plug -in hybridným 
pohon, o  BMW X3 xDrive30e, ktorý mal 
výstavnú premiéru na tohtoročnom autosaló-
ne v Ženeve. Jeho robustný vzhľad, športové 
jazdné vlastnosti a systém pohonu všetkých 
kolies BMW xDrive, ktorý ostáva aktívny aj 
počas jazdy na výlučne elektrický pohon, sa 
spájajú s mimoriadne nízkou úrovňou spot-
reby paliva. Vďaka použitiu najnovšej techno-
lógie batérií dosahuje dojazd na elektrický 
pohon do vzdialenosti 50 kilometrov.

Plug -in hybridný systém modelu BMW X3 
xDrive30e pozostáva zo štvorvalcového záži-
hového motora s technológiou BMW Twin-
Power Turbo a z elektromotora.

   Obidve pohonné jednotky spolupracujú s 8-stupňovou prevodovkou Steptronic a  inteli-
gentným systémom pohonu všetkých kolies. Ich spoločný systémový výkon 185 kW sa dočas-
ným použitím maximálneho výkonu elektrického motora môže zväčšiť až o 30 kW.

Na autosalóne v Ženeve značka BMW predstavila druhú generáciu plug -in hybridných po-
honov až v troch segmentoch vozidiel. V sedane 330e, kde v porovnaní s predchodcom narástol 
dojazd len s elektrickým pohonom o približne 50 % až na 60 kilometrov.

 
   Väšší výkon, účinnosť aj elektrický dojazd ponúka aj najnovšia verzia modelu BMW X5 

s plug -in hybridným pohonom. Nové BMW X5 xDrive45e je teraz vybavené 6-valcovým záži-
hovým motorom špeciálne prispôsobeným spolupráci s elektrickým motorom – so systémovým 
výkonom hybridného pohonu na 290 kW. Elektrický pohon má teraz dojazd približne 80 kilo-
metrov, takmer trojnásobný ako jeho predchodca.

V plug -in hybridných modeloch BMW no-
vého radu 7 sa športový nádych, komfortná 
jazda a pohodlie luxusného sedanu kombinu-
jú s možnosťou cestovania bez lokálnych emi-
sií a prakticky nehlučne. Dojazd na elektrický 
pohon sa v porovnaní s predchodcami zväčšil 
o takmer 30 percent a teraz predstavuje vzdia-
lenosť od 50 až do 58 kilometrov. Pohonný 
systém pozostáva zo 6-valcového zážihového 
motora upraveného pre špecifické potreby 
modelového radu spolu s elektromotorom. 
Nastavením ovládača jazdného zážitku do re-
žimu SPORT môže vodič využiť systémový 
výkon 290 kW. Nové BMW 745e zrýchľuje 
z nuly na 100 km/h za 5,2 sekundy, zatiaľ čo 
novému BMW 745Le to trvá 5,3  sekundy. 
Nové BMW 745Le xDrive dosiahne rýchlosť 
100 km/h za 5,1 sekundy.

Pokrok v oblasti technológie batériových článkov viedol aj k rozšíreniu možností jazdiť lo-
kálne bez emisií v plug -in hybridných modeloch BMW radu 5 a BMW radu 2. Hoci rozmery 
baatérií zostávajú nezmenené, nová lítiovo -iónová batéria pre plug -in hybridný model BMW 
radu 5 Sedan má teraz kapacitu 12 kWh (predtým 9,2 kWh), čo predĺžilo dojazd na elektriku 
o viac ako 30 % na 64 kilometrov.

Modelu BMW 225xe Active Tourer otvára najmodernejšia technológia batériových článkov 
cestu k ďalšiemu zmenšeniu spotreby a k predĺženiu elektrického dojazdu o viac ako 25 percent 
až na 47 kilometrov.

Okrem najnovšej technológie batérií ponúkajú plug -in hybridné verzie nového BMW radu 3 
Sedan, nového BMW X5 a nového BMW radu 7 aj nový displej a operačný systém, ako aj ino-
vatívne digitálne služby pre ešte intenzívnejší zážitok z elektrickej jazdy. Ich štandardná výbava 
zahŕňa BMW Live Cockpit Professional s novo navrhnutými obrazovkami na prístrojovej do-
ske a s kontrolným displejom, ktoré tiež poskytujú jasný prehľad o stave nabitia batérie, dojazdu 
s elektromotorom a režime prevádzky plug -in hybridného systému. Tlačidlá, ktoré sa používajú 
na výber režimu jazdy, sú teraz integrované priamo v ovládači jazdného zážitku.

-bmw-

BMW 745e

Modely BMW s plug-in hybridným pohonom

Elektromobily BMW

Pohľad na prístrojovú dosku modelu BMW 745Le
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Vozidlo je postavené na podvozku s veľkým rázvorom náprav 
(2900 mm), jeho dĺžka je 4981 mm, šírka je 2124 mm (s boč-
nými zrkadlami) resp. 1966 mm (bez zrkadiel). Spomenuté 
vonkajšie rozmery sú zárukou vysokej úrovne pohodlia pre šty-
roch cestujúcich. Športový dojem z  pomerne dlhého vozidla 
podčiarkuje aj malá svetlá výška podvozku, len 119 mm – zrej-
me nič pre naše cesty. Vozidlo jazdí na 22-palcových diskových 
kolesách, na ktorých sú namontované pneumatiky rozmeru 
285/30 R22 (vpredu) resp. 285/30 R22 (vzadu). Ide o pneu-
matiky typu P Zero Elect, ktoré spoločnosť Pirelli vyvinula 
špeciálne pre automobily s čisto elektrickým alebo hybridným 
pohonom. Hnaciu sústavu tvoria dva elektromotory, jeden je 
vpredu, druhý vzadu. Podľa tlačovej správy Italdesignu mož-

autor: Rado MLÝNEK

no celkový dizajn štúdie jedným slovom charakterizovať ako biodynamický, čo by sme 
azda mohli „preložiť“ ako dynamický dizajn čerpajúci inšpiráciu z biologických objektov. 
Dizajn štúdie je oku lahodiaci a jeho jediným prvkom s nádychom exotickosti sú veľké 
jednoliate krídlové dvere, otvárajúce sa nahor. Po ich otvorení sa dá do vozidla veľmi 
pohodlne nastupovať i z neho vystupovať. Na zadnej časti vozidla je vysúvateľný spojler, 
zadné svetlá sú tvorené organickými „ledkami“. Dizajnér Perini tvrdí, že navrhol tvary 
štúdie DaVinci tak, aby sa štúdia dala ľahko modifikovať pre sériovú výrobu rôznymi 
výrobcami. Italdesign uvádza, že štúdia DaVinci bola 100 % navrhnutá, naplánovaná 
a zhotovená v jej závode v Moncalieri.
Zatiaľ čo štúdia DaVinci je akousi symbolickou oslavou talianskeho renesančného génia, 
o malej francúzskej automobilke Devinci nedokážeme zistiť, či jej meno súvisí alebo ne-
súvisí s Da Vincim – aj keď sa od Leonardovho mena odlišuje len jediným písmenkom. 
Spoločnosť Devinci založil pred približne dvoma rokmi bývalý automobilový pretekár 
Jean -Phillpe Dayraut. Ten si zaumienil, že vytvorí manufaktúrne vyrábané vozidlo, ktoré 
by spájalo predvojnový dizajn s elektromobilitou. Od svojho založenia dodala spome-
nutá spoločnosť milovníkom pretekárskych áut v retroštýle už 30 áut. Túto produkciu 
chce výrobca masívne rozšíriť a preto si najal ako technického poradcu a vyslanca značky 
bývalého majstra sveta v automobilových súťažiach Ariho Vatanena. Už do konca tohto 
roka by sa malo predať 200 vozidiel nového typu DB 718, pričom 50 vozidiel je už 
rezervovaných.
V Ženeve predstavený model DB 718 apeluje na milovníkov starých vozidiel retrodizaj-
nom i kolesami so spicami (s drôteným výpletom). Pohonnou jednotkou retrovozidla je 
elektromotor výkonu len 15 kW, takže model DB 718 nie je žiadnym „trhačom asfaltu“. 
Zdrojom elektrickej energie je akumulátor s kapacitou 15,3 kWh, čo by malo postačo-
vať na 150 km jazdy. Na želanie sa dodáva akumulátor s kapacitou 23 kWh, ktorým sa 
dojazd predĺži na 230 km. Aby ste neostali po vyčerpaní energie akumulátora niekde 
„visieť“, môžete si priplatiť za tzv predlžovač dojazdu (range extender) v podobe malého 
spaľovacieho motora s nádržou na osem litrov benzínu, ktorý zabezpečí ďalší do-
jazd do 50 km. Retrovozidlo nie je určené na nejaké naháňanie sa, ale na pokojnú jazdu 
v slnečnom počasí. Rýchlosť 100 km/h dosiahne vozidlo za osem sekúnd, maximálna 
rýchlosť je obmedzená na 110 km/h. Model DB 718, ktorý sa dodáva bez akejkoľvek 
strechy, je dlhý 391 cm, široký 177 cm a vysoký 121 cm. Spoločnosť Devinci ponúka svoj 
model DB 718 v troch vyhotoveniach, líšiacich sa výstrojom a farebnou úpravou. Zák-
ladný model Brigitte stojí 49 500 € a má sa z neho vyrobiť sto kusov. Lepšie vybavený 
model Lucie stojí 67 900 € a špičkový model Adele zákazníkov vyjde na 99 900 € – treba 
si ho ale čím skôr objednať, pretože bude vyrobený len v piatich exemplároch a bude to 
teda skutočný exot....

   PReDstavuJeMe     DaVinci a Devinci

V  tomto čísle časopisu pokračujeme v  predsta-
vovaní ďalších automobilových noviniek zo že-
nevského autosalónu, patriacich do takpovediac 
vágne definovanej kategórie, ktorú sme nazvali 
automobilové exoty.
Exotika týchto vozidiel spočíva najmä v tom, že 
tieto novinky budú na cestách exotickým zja-
vom – ak sa vôbec na cesty dostanú. Medzi exoty 
môžeme teda zaradiť koncepčné vozidlá, štúdie 
či prototypy, ale aj super- či až hyperšportové 
(s  maximálnou rýchlosťou nad 300 km/h) vo-
zidlá, ktorých sa vyrobí len veľmi málo a na ces-
tách budú preto veľmi zriedkavým či exotickým 
zjavom.

Teraz predstavíme dve štúdie, ktoré sú síce 
z technického i dizajnérskeho hľadiska úplne od-
lišné, ale spája ich to, že majú prakticky totožný 
názov – rozdiel je len v jednej samohláske. Ide 
o modernú dizajnérsku štúdiu DaVinci spoloč-
nosti Italdesign a  športový automobil v  retro-
štýle, ktorý vyrába malá francúzska spoločnosť 
Devinci.
     Najnovšia dizajnérska automobilová kreácia 
spoločnosti Italdesign dostala meno na počesť 
Leonarda da Vinciho, slávneho talianskeho re-
nesančného architekta, hudobníka, vynálezcu, 
sochára a maliara, ktorý zomrel pred 500 rokmi.     
Nepodarilo sa nám však zistiť, či aj značka 

vlastné dizajnérske oddelenia, Italdesignu objed-
návok ubúdalo a dostal sa do krízy.
Od hroziaceho zániku kedysi prekvitajúcej spo-
ločnosti ju zachránil koncern Volkswagen, ktorý 
v máji 2010 kúpil prostredníctvom svojej spoloč-
nosti Lamborghini 90,1 % podielu v spoločnosti 
Italdesign, zvyšný podiel kúpil v roku 2015.
Prejdime teraz k  štúdii, ktorú Italdesign pred-
stavil v  Ženeve. O  štúdii, nazvanej DaVinci, 
povedal šéf inovatívneho dizajnu spoločnosti 
Italedsign Filippo Perini, že je „ideálne venovaná 
Leonardovi, pretože jeho eklektický prístup je 
inšpiráciou pre Italdesign“. Podľa výrobcu je Da-
Vinci dizajnérska štúdia vozidla kategórie Gran 
Turismo, poháňaného výhradne elektromotormi. 

Devinci má nejakú súvislosť so spomenutým ta-
lianskym géniom.
   Povedzme si najprv niečo o  štúdii DaVinci. 
Možno spomenúť, že spoločnosť Italdesign defi-
nuje svoju činnosť ako poskytovanie vývojových 
služieb pre automobilový priemysel. Jej korene 
siahajú do roku 1968, keď Giorgetto Giugia-
ro a  Aldo Mantovani založili spoločnosť Studi 
Italiani Realizzazione Prototipi S.p. A – ako to 
vyplýva z názvu, išlo o talianske štúdio na reali-
záciu prototypov. Spoločnosť postupne rozširo-
vala portfólio svojich činností a premenovala sa 
na Ital Design, neskôr bol tento názov upravený 
na Italdesign. Spoločnosť sa v ostatnom polsto-
ročí podieľala na vypracovaní dizajnu niekoľkých 
desiatok sériovo vyrábaných typov automobilov, 
z  ktorých spomeňme aspoň niekoľko – Alfa 
Romeo Alfasud, Audi 80, Daewoo Lanos, Fiat 
Croma, FSO Polonez, Maserati Bora i  Volk-
swagen Golf. Dlhý je aj zoznam koncepčných 
vozidiel a štúdií, ktoré dizajnéri talianskej spo-
ločnosti vytvorili pre rôzne automobilky. Veľké 
automobilky si však postupne začali vytvárať svoje 

DevinciDaVinci
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   TeChnIka     

Technici z Hyundai Motor Group momen-
tálne vyvíjajú tri druhy solárnych systémov. 
Prvý typ je založený na báze kremíka, druhý 
na čiastočne priehľadných solárnych pane-
loch, tretí je zameraný na integráciu solárnych 
panelov do viek motorového alebo batožino-
vého priestoru.

Prvý typ by sa mal uplatniť pri autách s hyb-
ridným pohonom. Už v  súčasnosti veľkosé-
riovo vyrábané kremíkové solárne panely sa 
vhodným spôsobom pripevnia k  streche vo-
zidla. Tento systém dokáže počas dňa nabiť 
akumulátorové batérie na 30 až 60 percent ich 
kapacity – v závislosti od počasia.

Čiastočne priehľadné strešné solárne panely 
sú určené pre autá poháňané spaľovacími mo-
tormi. Budú integrované do panoramatické-
ho strešného okna, ktoré zostane dostatočne 
priehľadné. Vývoj tohto druhu solárnych pa-
nelov, podobne ako kremíkových, je už v po-
kročilom štádiu a  v najbližších rokoch by sa 
mali aplikovať v sériovej výrobe oboch značiek 
koncernu, teda Hyundai a Kia.

Solárne materiály malej hmotnosti, z kto-
rých by sa vyrábali veká motorového alebo 
batožinového priestoru automobilov, sú 
na začiatku vývoja. Vykonávajú sa ešte len 
ich skúšobné štúdie.

   Všetky tri typy solárnych systémov po-
zostávajú zo spomínaných solárnych panelov, 
elektronickej riadiacej jednotky a  akumulá-
torových batérií. Elektrická energia vzniká 
nárazom fotónov slnečného svetla na povrch 
kremíkovej štruktúry solárnych panelov, 
pri ktorom sa z  atómov kremíka uvoľňujú 
elektróny. Solárny panel s  výkonom 100 W 
dokáže pri intenzite slnečného žiarenia 
1000 W/m2, čo je jeho priemerná hodno-
ta v  čase letného poludnia, vyrobiť 100 Wh 
elektrickej energie za hodinu. Elektronická 
riadiaca jednotka zabezpečuje úlohu meniča 
a  funkciou MPPT (Maximum Power Point 
Tracking) - reguláciou napätia a prúdu opti-
malizuje účinnosť výroby elektrickej energie 
solárnym panelom. Vývojári koncernu pri vý-
voji solárnych systémov nemysleli len na ich 
účinnosť, ale aj na dizajn, aby ich bolo možné 
do karosérie vozidla elegantne zakomponovať.

  -hi-

   Juhokórejský koncern Hyundai Motor 
Group vyvíja systém solárneho nabíjania 
batérií automobilov, podobný, ako používajú 
špeciály pre preteky solárnych automobi-
lov, ktoré sú momoriadne populárne najmä 
v Austrálii. Jeho základom sú solárne panely 
pre výrobu elektrickej energie integrované 
do strechy alebo kapoty vozidla. Získa-
ná energia počas dňa má zlepšiť energetickú 
bilanciu automobilov a  predĺžiť ich dojazd. 
Pritom to platí nielen pre vozidlá poháňané 
elektromotormi či s hybridnými pohonmi, ale 
aj pre automobily so spaľovacími motormi. 
Moderné automobily na správne fungovanie 
rôznych asistenčných systémov a servomoto-
rov spotrebujú značné množstvo elektrickej 
energie. Aby jej bolo v  batérii vozidla do-
statok, v  autách poháňaných len spaľovacím 
motorom sa časť paliva spotrebuje na pohon 
generárora (alternátora), ktorý zabezpečuje 
požadovanú úroveň kapacity batérie. Keď by 
sa batéria dobíjala zo solárnych panelov, ge-
nerátor by neodoberal časť výkonu motora na 
svoj pohon. Pri elektromobiloch alebo autách 
s hybridným pohonom sa elektrinou zo solár-
nych článkov dobíjajú priamo trakčné batérie.

  Hyundai vyvíja solárne nabíjanie 

Správne nastavenie strešných spojle-
rov môže ušetriť najmenej jedno per-
cento nákladov na palivo. 

aby bola dosiahnutá ich ľahšia úpra-
va, spoločnosť Scania nedávno pred-
stavila tlačidlo na prístrojovom paneli 
slúžiace k nastaveniu výšky strešného 
spojlera.  

„Nesprávna výška čo len o šesť centimetrov môže mať za následok nárast spot-
reby paliva o jedno percento. V prípade 10 centimetrov potom dochádza k náras-
tu spotreby paliva o 1,5 percenta,“ tvrdí Per Elofsson, vedúci technický riaditeľ 
pre oblasť aerodynamiky v spoločnosti Scania.

Pri dodaní od predajcu je spojler umiestnený s ohľadom na najbežnejšiu výšku 
návesu zákazníka. Obecným cieľom je zabezpečiť, aby vzduch prúdil zo spojlera 
mierne nad prednou hranou návesu alebo karosérie. To sa ale ľahšie povie, ako 
urobí. Optimálne nastavenie vyžaduje odborné nastavenie.

Ak je však ťahač spojený s návesom, ktorého výška sa líši od normálu, môže 
vodič zmeniť nastavenie spojlera sám pomocou tlačidla. Stačí sa jednoducho 
pozrieť, či je náves vyšší alebo nižší, ako je bežné, a podľa toho vykonať miernu 
úpravu. Z dôvodu lepšej palivovej hospodárnosti sa odporúča, aby bol spojler 
skôr o niečo vyššie vzhľadom k návesu ako naopak.   

-sa-

 NastaveNie spojlera ovplyvňuje spotrebu paliva

  vozidlo EQC je prvý typ automobilky 
Mercedes -Benz novej produktovej a techno-
logickej značky EQ. krátko pred uvedením 
na trh vozidla EQC (kombinovaná spotre-
ba elektrickej energie: 22,2 kwh/100 km; 
kombinované emisie Co2: 0 g/km, predbež-
né údaje), predsériové vozidlá ešte posled-
nýkrát brázdili švédsku zasneženú krajinu. 
osobitnú pozornosť pri týchto skúškach 
v zimných jazdných podmienkach inžinie-
ri venovali teplotnému manažmentu aku-
mulátora a interiéru, nabíjaniu v chlade, ako 
aj bezpečnosti jazdy, trakcii a  rekuperácii 
na ľade a snehu.

Po digitálnych testoch a  skúškach na skú-
šobnej stolici najazdilo a ešte najazdí približne 
200 prototypov a predsériových vozidiel EQC 
na štyroch kontinentoch celkovo niekoľko 
miliónov kilometrov. Súčasťou skúšobného 
programu je viac ako 500 individuálnych skú-
šok v Európe, Severnej Amerike, Ázii a Afri-
ke. Vozidlo EQC bolo počas troch zím a troch 
liet vystavované teplotám od mínus 35° až 
po viac ako plus 50° Celzia.

„Zimné“ testovanie prebieha v  Arjeplogu 
v Laponsku na cestných komunikáciách a špe-
ciálne zriadených skúšobných tratiach. Opro-
ti predchádzajúcim skúškam vozidla EQC 
v zimných jazdných podmienkach sa teraz už 
len optimalizovali posledné detaily:

Správanie sa vozidla pri studenom štar-
te a tepelný komfort: tieto oblasti musia byť vo 
vzájomnom súlade. Dostupný výkon vozidla 
pri studenom štarte s  ochladeným akumulá-
torom musí postačovať na jazdnú prevádzku. 
Vývojári testujú správanie sa elektrického vo-
zidla pri ohrievaní, keďže v porovnaní s bež-
nými spaľovacími motormi tu nie je možné 
využiť odpadové teplo. Okrem toho sa testuje 
aj funkcia predklimatizovania, ktorá zaručuje 
veľmi rýchle a  efektívne zohriatie vozidla už 
pred začiatkom jazdy.

Prevádzková stratégia pre tepelný komfort sa 
výdatne testuje pri nízkych teplotách, aby bolo 
možné zabezpečiť optimum z  hľadiska efek-
tívnosti a komfortu.

 Predklimatizovanie – v tomto prípade musí ohrev interiéru vozidla, volantu, zadného skla 
a podľa priania aj sedadla vodiča alebo všetkých sedadiel ešte pred štartom optimálne fungovať. 
Pre dosiahnutie čo možno najväčšieho dojazdu sa odporúča nabíjať vozidlo pomocou nabíjacieho 
stojana, aby tak bolo možné odoberať energiu na predklimatizovanie z elektrickej siete namiesto 
odberu z trakčného akumulátora.

 Dojazd v jazdnom režime zákazníka: ten by mal byť, prirodzene, aj v prípade chladných 
podmienok, čo najlepší. Preto sa testuje, do akej miery je prepočet dojazdu precízny. Okrem toho 
inžinieri analyzujú, či a aký vplyv má na dojazd ohrev interiéru počas jazdnej prevádzky. V tejto 
súvislosti sa navyše uskutočňujú aj testy, ktoré majú ukázať, ako rýchlo sa kabína v prípade krát-
kych zastávok, napríklad na nakupovanie, ochladí a akú energiu je potom potrebné vynaložiť 
na vyrovnanie tepelnej straty. Vždy je energeticky efektívnejšie o trochu zmenšiť teplotu interiéru 
a namiesto toho používať vyhrievanie sedadla.

 Možné obmedzenia vplyvom ľadu a snehu: testovací tím preveruje napríklad úrovne tesnosti 
nabíjacej zásuvky počas jazdy. Zisťujú, ako reaguje motorový priestor a nápravy na vnikajúci sneh 
alebo ľad. Agregáty by mali byť dostatočne chránené vďaka aerodynamicky optimalizovanému 
obloženiu spodku vozidla a opatreniam na izolovanie snehu v oblasti náprav. Overujú aj funkč-
nosť snímačov, funkčnosť integrovaného vykurovania a to, či aktívny asistent udržiavania odstupu 
DISTRONIC reaguje ako v obvyklých podmienkach a funkčnosť ďalších systémov.

 
Teplotný manažment a nabíjanie v  chlade: V  testovacom centre vo Švédsku sú k dispozícii 

všetky nabíjacie prípojky, od domových zásuviek cez nabíjacie skrinky (wallboxy) na striedavý 
prúd (AC) až po nabíjačky na jednosmerný prúd (DC). Kto musí v zime zvládať dlhé trasy, mal 
by vozidlo EQC nabiť pomocou nabíjacej skrinky (wallbox) a na predklimatizovanie vozidla 
použiť energiu zo zásuvky.

Dôležitá informácia: v prípade teplôt pod bodom mrazu príjme vysokonapäťový akumulátor 
menej prúdu, keďže chemické procesy prebiehajú pomalšie než v bežných podmienkach. Preto 
počas nabíjania zabezpečuje optimálnu oblasť výkonu a efektivity batérie vyhrievanie akumuláto-
ra. Chladiaca kvapalina vysokonapäťového akumulátora sa tak zohrieva podobne ako za pomoci 
ponorného variča.

Trakcia, dynamické jazdné vlastnosti a rekuperácia: Vďaka súhre oboch nezávisle od seba ovlá-
dateľných elektromotorov s trojstupňovým systémom ESP je vozidlo EQC na cestách aj v zime 
o poznanie stabilnejšie a agilnejšie ako tradičné vozidlá.V prípade straty trakcie je v priebehu 
zlomkov sekundy pomocou mikroregulácie preklzávania kolies možné prispôsobiť krútiaci mo-
ment na jednotlivých nápravách. Pri zdolávaní klesaní testovali inžinieri vo Švédsku rekuperačný 
výkon vozidla EQC. Zamrznutá cesta ponúka výrazne menšiu povrchovú priľnavosť ako suchá 
komunikácia. Preto je nevyhnutné presné zosúladenie systému ESP. Tento systém síce má za-
siahnuť len v nevyhnutnom prípade, pri bežnej jazde však má umožňovať želanú rekuperáciu.

-mz-

Posledné skúšky EQC v zimných
podmienkach
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Sériová výroba týchto dodnes pomerne roz-
šírených vozidiel začala vo vtedajšiom národ-
nom podniku Tatra Kopřivnice na prelome 
rokov 1982/1983.

Odštepný závod v Bánovciach nad Bebra-
vou sa znovu podieľal predovšetkým dodávka-
mi náprav a nosných rúr, a  tiež finalizáciou 
vyrabaných modifikácií týchto úspešných ná-
kladných automobilov.

Vývoj nového radu nákladných automobi-
lov započal v Tatre už na začiatku sedemde-
siatych rokov. Vyrobené boli prvé prototypy 
novej generácie vozidiel s trambusovou kabí-
nou s označením T157 (civilná verzia) a T815 
(vojenská verzia), ktoré mali nahradiť v tej 
dobe dodávané typy T148 a T813. V priebehu 
vývoja došlo k zjednoteniu typového označe-
nia nového radu na Tatra 815. Vývoj týchto 
vozidiel prebiehal predovšetkým v Kopřivnici, 
prototypová dielňa spolu s útvarom vývojovej 
konštrukcie vtedajšieho odštepného závodu 
Tatra v Bánovciach nad Bebravou sa však 
zapojila do vývoja podvozkových agregátov 
– náprav a nosných rúr, a zabezpečovala tiež 
konštrukciu niektorých špeciálných aplikácií 
a nadstavieb – hlavne sklápačov a valníkov.Už 

náprav a nosných rúr. V tomto roku vzniklo v miestnej automo-
bilke i posledných 14 sklápačov predchádzajúceho radu T148 S1, 
ktorého výroba bola následne ukončená a ďalej pokračovala len 
výroba náhradných dielcov, ktorá bola koncentrovaná prevaž-
ne do prevádzky v Stropkove.

Započatiu výroby nového radu ťažkých nákladných automobi-
lov predchádzal nielen náročný vývoj, ale tiež mohutná investičná 
výstavba v celom podniku Tatra, ktorý po jej realizácií dosiahol 
ročnú kapacitu viac ako 15 tisíc nákladných automobilov. V od-
štepnom závode v Bánovciach boli v období začatia sériovej vý-
roby T815 dokončené všetky hlavné investície a  objekty. Areál 
továrne sa tiahol po dĺžke viac ako dva kilometre (pri celkovej 
rozlohe 73 hektárov), bola postavená okrem iného nová hala 
na výrobu a montáž náprav a nosných rúr pre všetky modifikácie 
vozidiel T815, z ktorej putovali každý deň desiatky súprav náprav 
určených na finálnu montáž podvozkov do Kopřivnice. V Bánov-
ciach vyrástla i nová hala určená na veľkosériovú produkciu nad-
stavieb, na finálnu montáž vozidiel a repasáciu podvozkov. Bola 
vybavená modernou lakovňou i veľkým dopravníkom, pomocou 
ktorého sa posúvali vyrábané sklápacie korby a valníkové plošiny 
medzi jednotlivými výrobnými operáciami až k miestu ich spo-
jenia s podvozkom. Okrem civilných vozidiel dodávala bánovská 
Tatra ročne i desiatky až stovky špeciálnych podvozkov T815 
VP31 8x8, určených predovšetkým k stavbe samochodných ka-
nónových húfnic. Výroba a finálna montáž týchto špeciálnych 
vozidiel bola už od roku 1981 koncentrovaná v samostatnej hale, 
vybavenej vlastnou montážnou linkou a  lakovňou. Došlo tiež 
k výrazému rozšíreniu pracoviska expedície vozidiel, ktoré k zá-
kazníkom do zahraničia putovali prevažne po železnici.

Najrozšírenejším a nosným modelom nákladného automobilu 
z Bánoviec bol v tom období jednostranný sklápač T815 S1 6x6. 
Šlo o  trojnápravové terénne vozidlo s  vypínateľným pohonom 
prednej nápravy. Podvozok tvorila predná, stredná a  zadná ná-
prava, ktoré boli spojené nosnými rúrami s priečnikmi, prídavnou 
prevodovkou a medzikusom. Krútiaci moment od prídavnej pre-
vodovky k výkyvným nápravám bol prenášaný spájacími hriadeľ-
mi cez medzinápravový diferenciál k nápravovým diferenciálom 
umiestneným v nosných rúrach a medzikuse. Na podvozku bol 
namontovaný rám vozidla tvorený dvoma pozdĺžnikmi tvaru U, 
priečnikmi, nosníkom hydraulického valca a zadným priečnikom 
s nosníkom korby. Vozidlo poháňal desaťvalcový vzduchom chla-
dený vznetový motor Tatra T3-929 s výkonom 208 kW cez me-
chanickú prevodovku s desiatimi stupňami vpred a dvoma vzad. 
Kabína trambusového typu bola dvojmiestna, sklopná pomocou 

PROTOTyP SKlÁPAČA TATRA 815 S1 6x6 REAliZOVANÝ V úTVARE VÝVOjOVEj 
KONšTRUKciE ODšTEPNÉHO ZÁVODU TATRA V BÁNOVciAcH

Sériová výroba vozidiel
             Tatra 815 v Bánovciach

S nákladnými automobilmi 
tatra 815 sa dodnes
stretávame v bežnej

prevádzke.
veľ ké počty sklápačov či 

domiešavačov, autožeriavov, 
cisterien a mnohých ďalších 
účelových modifikácií stále 

slúžia svojmu účelu.
Mnohé z nich sú pritom

v aktívnej službe už viac ako 
tridsať rokov.

hydraulického valca s ručným čerpadlom. Jednostranne sklopná korba 
mohla byť dodávaná so zadným čelom alebo bez neho, jej základný objem 
bol 10 m3. Korba bola sklopná dozadu pomocou hydraulického valca, ktorý 
spolu s ovládacími hydraulickými prvkami dodával podnik Vihorlat Sni-
na. Ovládanie sklápania bolo pneumatické pomocou ventilu, umiestneného 
v kabíne pri mieste vodiča. Hydraulický sklápací mechanizmus bol pohá-
ňaný od motora vozidla cez pomocný pohon a  hydrogenerátor. Celková 
hmotnosť sypkého, polotekutého či pevného nákladu mohla byť až 17 ton, 
automobil mohol pracovať i v ťažkých terénných podmienkach v miernom 
klimatickom pásme.

Na základe dobrých skúseností s predchádzajúcim typom a požiadaviek 
najväčšieho odberateľa - ťažobných spoločností ropy bývalého Sovietskeho 
zväzu - bola do výroby opäť pripravená i  verzia upravená pre prevádzku 
v drsných klimatických pomienkach ruskej Sibíri, ktorá dostala označenie 
T815 S1A - Arktik. Táto modifikácia sa opať vyznačovala špeciálne upra-
venou korbou vyhrievanou výfukovými plynmi vozidla, ktorá umožňovala 
prepravu a vyklopenie nákladu i v extrémnych mrazoch. Ďalšie úpravy boli 
zamerané na zlepšenie štartu a prevádzky vozidla i v extrémných mrazoch 
či na zateplenie kabíny. Výroba tohoto špeciálne upraveného vozidla prie-
biehala v Bánovciach v období od 1983 do 1992.

►

pred rokom 1975 vyrobili v Bánovciach prvé prototypy budúceho nosného produktu závo-
du – jednostraného sklápača T815 S1 6x6. Neskôr nasledovali aj odvodené verzie – sklápač vo 
vyhotovení Arktik, či vysokozdvižný sklápač. Konštrukčné oddelenie bánovskej Tatry spolu-
pracovalo i pri vývoji trojstranného sklápača T815 S3, či rôznych verzií civilných (napr. V26, 
VE) a vojenských valníkov (VVN) v konfiguráciách 6x6 a 8x8, ktorých sériová výroba následne 
prebiehala buď v hlavnom závode v Kopřivnici, resp. v prípade valníkových nadstavieb prevažne 
v pobočnom závode Tatra Nový Jičín. Prvé tri predsériové sklápače T815, určené pre potreby 
vývoja a skúšok, vznikli v Bánovciach už v roku 1977. V nasledujúcom roku prispela miestna au-
tomobilka k dokončeniu vývoja nového radu výrobou 11 predsériových vozidiel T815, ďalšie de-
siatky predsériových podvozkov a kompletných vozidiel radu T815 vznikali i v ďalších rokoch.

Sériová výroba sklápačov, valníkov a ďalších civilných modifikácií nákladných automobilov 
T815 v Bánovciach, podobne ako v celom národnom podniku Tatra, oficiálne začala v roku 
1983. V Bánovciach v tomto roku vyrobili 3422 vozidiel T815 a do Kopřivnice dodali tisíce 

 TATRA 815 S1A - ARKTiK šPEciÁlNE UPRAVENÁ PRE PRÁcU V DRS-
NÝcH SEVERSKÝcH PODMiENKAcH

SÉRiOVÁ PRODUKciA jEDNOSTRAN-
NÝcH SKlÁPAČOV T815 S1 6x6 PREBiE-
HAlA V OBDOBí 1983-1994

 TOVÁREň VyRÁBAlA KAžDÝ ROK TRi Až šTyRi TiSíc SKlÁPAČOV T815 
S1 RôZNycH VyHOTOVENí A ďAlšiE STOVKy VAlNíKOV A iNÝcH MODifi-
KÁcií NÁKlADNÝcH AUTOMOBilOV

 TATRA V BÁNOVciAcH DODÁVAlA ROČNE i ViAc AKO 15 TiSíc SúPRAV 
NÁPRAV PRE VšETKy MODifiKÁciE T815
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►

PROTOTyP
VySOKOZDVižNÉHO SKlÁPAČA
T815 VS1 6x6

VAlNíKOVÝ AUTOMOBil TATRA 815 VVN 20 235 6x6.1R VEDľA VÝROBNEj HAly

v  Bánovciach boli organizačne vytvorené dva 
nové závody, a to závod na výrobu náprav a au-
tomobilov a  závod TOV (technickej obsluhy 
výroby), ktorý dodával jednoúčelové stroje 
a  technologické zariadenia vlastnej konštruk-
cie pre potreby celého kombinátu Tatra. V tom 
období už tiež naplno bežal vývoj a  príprava 
výroby modernizovaných vozidiel T815-2, 
ktorých sériová produkcia sa rozbehla v  roku 
1989. V porovnaní s predchádzajúcim vyhoto-
vením T815 sa zmeny týkali predovšetkým 
zlepšenia hospodárnosti prevádzky, zmenše-
nia hlučnosti a emisií. Paralelne s modernizo-
vaným typom T815-2 však i  naďalej bežala 
výroba štandardnej verzie T815, a  to hlavne 
niektorých exportných a špeciálných modifi-
kácií. V  Bánovciach pripravili v  tom období 
i  niekoľko nových verzií sklápačov vybave-
ných napríklad hydraulickou rukou, či už 
spomenutých ďalších verzií nosičov kontaj-
nerov. Experimentovali i so stavbou prívesov, 
ktorých nápravy boli unifikované s nápravami 
radu T815. Ich hromadná výroba sa však už 
nerozbehla.

   V roku 1989 vyrobili v podniku Tatra Bá-
novce celkom 5052 vozidiel T815 a zhruba 
15 tisíc súprav náprav určených pre montáž 
podvozkov v Kopřivnici. Rekordne najväčší 
počet automobilov bol v Bánovciach vyrobe-
ný v  roku 1990, keď vyšlo z brán miestnej 
automobilky 5259 vozidiel T815 a navyše aj 
niekoľko desiatok špeciálnych (vojenských) 
podvozkov T815 VP31 8x8, ktorých výroba 
prebiehala oddelene od hlavnej produkcie.

  Po roku 1990 došlo k osamostatneniu sa 
továrne, vznikol najskôr štátný podnik VAB 
(skratka Výroba Automobilov Bánovce), neskôr 
akciová spoločnost VAB, ktorá bola priva-
tizovaná a premenovaná na TATRA SIPOX, 
resp. VAB SIPOX a  neskôr na TANAX. 
V nasledujúcich rokoch už v dôsledku eko-
nomických zmien a rozpadu tradičných trhov 
objem výroby automobilov a náprav v Bánov-
ciach (a tiež v bývalom materskom podniku 
Tatra Kopřivnice) prudko klesal. V roku 1991 
bolo vyrobených ešte 3665 vozidiel viacerých 
modifikácií T815 (a do Kopřivnice dodaných 
8524 súprav náprav), v  roku 1992 to bolo 
už len 1594 vozidiel T815 a  v nasledujúcich 
dvoch -troch rokoch bola postupne finálna 
výroba civilných verzií automobilov T815 
v  Bánovciach prakticky ukončená. Výroba 
a dodávky náprav klasickej konštrukcie T815 
pre kopřivnickú Tatru pokračovali i v ďalšiom 
období, i keď ich počty neustále klesali. Na-
príklad v roku 1994 bolo pre Kopřivnicu do-
daných 584 súprav náprav (pred rokom 1991 
predstavovali pritom ročné dodávky 15 000 
súprav náprav), ich výroba v počte desiatok 
až stoviek kusov sa však v Bánovciach udrža-
la i po nástupe nového milénia.

    V menších sériách boli v Bánovciach vy-
rábané i  ďalšie modifikácie nákladných au-
tomobilov T815, napríklad ramenový nosič 
kontajnerov T815 RN 6x6, ktorý konštrukčne 
vychádzal z podobnej nadstavby pripravenej 
ešte na šasi T148. Nadstavba modelu T815 
RN však bola výrazne konštrukčne prepra-
covaná s cieľom dosiahnutia menšej vlastnej 
hmotnosti pri zachovaní nosnosti a ďalších 
prevádzkových parametrov. Vozidlo poháňal, 
podobne ako v prípade jednostranných sklá-
pačov, motor s výkonom 210 kW. Pri celkovej 
hmotnosti 28 ton automobil dosahoval ma-
ximálnu rýchlosť 88 km/h a priemernú spot-
rebu nafty 31,5 litrov na 100 km. Nadstavba 
bola umiestnená na hornom pomocnom 
ráme, jej hydraulický mechanizmus poháňal 
hydrogenerátor napojený na prídavný prevod 
podvozku.

  Vozidlo mohlo manipulovať so štandardi-
zovanými kontajnermi s  objemom 7,5 alebo 
10 m3 a pohybovať sa i v ťažkých terénných 
podmienkach. Pri práci s kontajnermi bola 
stabilita vozidla zabezpečená pomocou dvoch 
hydraulicky ovládaných podpier. Na začiatku 
deväťdesiatych rokov pripravili v Bánovciach 
tiež modifikáciu tohoto vozidla umiestnenú 
na dvojnápravovom podvozku T815-2 RN101 
4x4 a verziu prispôsobenú na prepravu a ma-
nipuláciu s tzv. ISO kontajnermi, označovanú 
ako T815-2 RNK 6x6. 2.

V  roku 1986 vyvinuli v  útvare konštrukcie 
podvozkov v  Bánovciach prototyp vozidla 
s  označením Tatra 815  – Lesovoz. Vozidlo 
bolo vyvinuté na prepravu dlhých bremien, 
ako napríklad kmeňov stromov, rúr, klád a tyčí 
až do celkovej hmotnosti 48 ton. Základ tvo-
ril pozvozok Tatra 815 LPA 6x6 vybavený 
oplenovou nadstavbou. Ten tvoril súpravu 
spoločne s oplenovým prívesom, pričom obe 
nápravy prívesu boli unifikované s agregátmi 
podvozku T815. O dva roky neskôr postavili 
vo vývojovej dieľni druhý prototyp, ktorý ná-
sledne absolvoval náročné slúšky v okolí rus-
kého mesta Nižnevartovsk v západnej Sibíri.

Od začiatku roku 1986 sa Tatra Bánovce 
stala samostatným národným podnikom, pri-
členeným spoločne s n.p. Tatra Čadca (pod-
nik špecializovaný na výrobu diferenciálov, 
ozubenia, riadenia a  pomocných pohonov 
vozidiel T815) a n.p. TAZ Trnava do tzv. od-
borového podniku Tatra Kopřivnice a od júla 
1988 kombinátnym podnikom v rámci novo 
zriadeného kombinátu Tatra. Z  prevádzky 
v Stropkove bol vytvorený samostatný po-
bočný závod, ktorý sa zameriaval hlavne 
na výrobu navijákov pre valníky a ťahače T815 
a tiež na produkciu korieb a náhradných diel-
cov pre predchádzajúce modely T148. Priamo 

V Bánovciach vynikli tiež prototypy vysokozdvižného sklápača T815 VS1 6x6. Modernizo-
vaná sklápacia nadstavba umožňovala vyprázdniť náklad priamo do pristavených železničných 
vagónov či iných úložných kontajnerov. Na rozdiel od predchádzajúceho modelu T148 VS1, 
však pri novom nedošlo k jeho zavedeniu do sériovej výroby.

Druhým nosným produktom automobilky v Bánovciach bol vojenský valník T815 VVN 6x6, 
určený hlavne pre potreby československej armády, resp. úspešne exportovaný podnikom Om-
nipol Praha do ďalších štátov vtedajšej Varšavskej zmluvy či spriatelených krajín tretieho sveta. 
Trojnápravový valník sa vyznačoval dobrou priechodnosťou v teréne a bol určený na prepravu 
nákladu a osôb do maximálnej hmotnosti 8 ton, a tiež pre ťahanie prívesu s maximálnou hmot-
nosťou 16 ton v teréne, resp. 65 ton po verejných komunikáciách. Vozidlo s celkovou hmotnos-
ťou 21,5 ton poháňal dvanásťvalcový motor Tatra s výkonom 235 kW. K štandardnej výbave 
patrilo napríklad centrálne dohusťovanie pneumatík za jazdy a nový typ navijáka T815 s pla-
nétovým prevodom, vyvinutý v Bánovciach a vyrábaný v pobočke v Stropkove. Na automobile 
T815 VVN 6x6 prebiehala v Bánovciach hlavne výroba valníkovej plošiny a finálna montáž 
vozidla na hotové šasi dodávané z Kopřivnice. Výroba ďalších valníkových modifikácií, pre-
dovšetkým vojenskej verzie T815 VVN 8x8 a civilnej T815 V26 6x6, na ktorých vývoji sa tiež 
výrazne podieľal konštrukčný útvar bánovskej Tatry, bola sústredená do vtedajšieho pobočného 
závodu Tatry v Novom Jičíne.

 RAMENOVÝ NAKlADAČ KONTAjNEROV SA TiEž RADil MEDZi SÉRiOVÉ MODifiKÁciE VO-
ZiDlA T815

 VäČšiNA VyROBENÝcH AUTOMOBilOV BOlA URČENÁ NA ExPORT. K ODBERATEľOM PU-
TOVAli PRiAMO ZO ZÁVODU PO žElEZNici

 PROTOTyP lESOVOZU T815 lPA 6x6 SA UKÁZAl i V PRVOMÁjOVOM SPRiEVODE
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Rovné línie alebo krivky?
Odsadený displej alebo integrovaný v  prí-
strojovom paneli? Kreatívny proces navrho-
vania štúdie automobilu  – dizajnové cviče-
nie, vytvárajúce kontúry pre budúci vývoj, 
prináša stovky otázok a vyžaduje dlhé hodi-
ny skicovania, stovky obrázkov, úpravu ideí 
a  nové štarty. Celkovo šesť mesiacov práce 
sa dá rozdeliť na tri etapy na príklade štúdie 
CUPRA Formentor:

1 – Premena nápadov na obrázky: „Au-
tomobil, ktorý chcete pohladiť.“ To je vízia, 
z ktorej vychádzal Alberto Torrecillas, dizaj-
nér exteriéru CUPRA Formentor, keď začal 
s úvodnými skicami. „Práca na dizajne štú-
die nám dáva väčšiu kreatívnu slobodu. Ako 
prvé dávame naše idey na papier. Niektorí 
dizajnéri uprednostňujú od začiatku kres-
lenie na grafickom tablete, no ja preferujem 
voľné kreslenie rukou na papier a  rozličné 
návrhy.“

Medzitým interiérový tím Color & Trim 
vyberá materiály a farby. Tu sa najmoder-
nejšie technológie stretávajú s  remeselnou 
zručnosťou. Pre tento model bola vybratá 
koncepcia „športovej módnosti“, ako to po-
pisuje Amanda Gómez, dizajnéra oddelenia 
Color & Trim: „Koža, viditeľné prešívanie, 
hliníkové textúry a  farby boli vytvorené 
špeciálne pre túto štúdiu. Spolu s farebným 
odtieňom laku karosérie Petrol Blue, majú 
motoristickým nadšencom pripomínať me-
chanickú dielňu.“

2  – CUPRA na uliciach Barcelony bez 
opustenia závodu: Keď je dizajn navrhnutý, 
je čas ho oživiť a vtedy prichádzajú k slovu 
najmodernejšie technológie. Dizajnéri CAD 
(Computer aided design) pretransformu-
jú kresby na trojrozmerné (3D) grafiky, aby 
bolo možné začať modelovať presné tvary 
vozidla a pridať všetky prvky a funkcie.

V tejto fáze sa robí aj overovanie, či sú 
splnené všetky nevyhnutné technické po-
žiadavky vozidla. Vďaka virtuálnej realite je 
možné vidieť automobil na bulvári Avenida 
Diagonal v Barcelone akoby bol reálny.

„Pri dvojrozmernom zobrazení dokážeme 
overiť 75 % dizajnu, no pri zobrazení 3D je 
to až 100 %,“ vysvetľuje Manel Garcés, vedú-
ci oddelenia vizualizácie.

„Kedysi sme navrhli najprv celý interiér a na konci rozhodli, kde umiestnime rádio a tla-
čidlá… Teraz začíname umiestnením obrazovky infotainmentu a  jej vyhotovenia a  až po-
tom sa venujeme ostatným prvkom,“ zdôrazňuje Jaume Sala, zodpovedný za dizajn interiéru 
SEAT. Kvôli adaptácii na túto zmenu má SEAT laboratórium Design Digital Lab, kde sa 
definuje digitálna interakcia.

3- Hlinený model: Tím modelárov použil 700 kg špeciálnej modelárskej hliny na vytvo-
renie modelu CUPRA Formentor v skutočnej veľkosti, ktorý sa dá vidieť a chytiť zvonka 
i znútra. „Počas procesu návrhu štúdie dizajnéri robia kontinuálne zmeny a my ich môžeme 
zapracovať. Syntetická modelárska hlina nám umožňuje priebežne robiť zmeny a keď je model 
hotový, nikto by nepovedal, že je to hlinená socha a nie auto,“ hovorí Carlos Arcos, zodpovedný 
za modelovanie exteriéru.

Čísla k štúdii: 500 skíc, 100 obrázkov, 700 kilogramov hliny na každý model, 1800 ikon 
na obrazovke a 1300 na prístrojovom paneli, 1 kilometer vlákna, viac ako 50 farebných tes-
tov.                                                                                                                            -st-

  Pre súčasnú produkciu nákladných auto-
mobilov tejto značky je už ale výroba náprav 
sústredená priamo v Kopřivnici. Z rozľahlého 
areálu bývalej automobilky Tatra v Bánov-
ciach je dnes priemyselný park, kde niekoľko 
domácich a zahraničných podnikov pokračuje 
v  strojárskej produkcii či výrobe komponen-
tov pre automobilový priemysel.

Dcérska spoločnosť spoločnosti MAN tu na-
príklad vyrába karosárske a podvozkové dielce 
určené hlavne pre ťažké nákladné automobily 
a v nástupníckom podniku po bývalej miestnej 
automobilke - TANAX Trucks - dnes vzni-
kajú série nákladných automobilov AKTIS 
a MAN určených hlavne pre Armádu SR.

 KOMBiNÁciA MODERNiZOVANÉHO SKlÁPAČA T815-2 S HyD-
RAUlicKOU RUKOU URČENÁ HlAVNE PRE PODNiKy KOVOšROT

 T815-2 RN101 NA DVOjNÁPRAVOVOM PODVOZKU 4x4. UNifiKO-
VANÁ NADSTAVBA jE UMiESTNENÁ i NA PRíVESE

 SKlÁPAČE TATRA 815 S1 BOli úSPEšNE ExPORTOVANÉ DO DESiATOK 
KRAjíN cElÉHO SVETA. Slúžili NAPRíKlAD i PRi VÝSTAVBE NOVÉHO lETiS-
KA V PEKiNgU

 PROTOTyP SúPRAVy SKlÁPA-
ČA T815-2 S1 6x6 S UNifiKOVA-
NÝM DVOjNÁPRAVOVÝM PRíVE-
SOM VZNiKOl TiEž V BÁNOVciAcH

 DOBOVÁ REKlAMA PODNiKU 
TATRA BÁNOVcE SO SKlÁPAČOM 
T815 S1 ARKTiK

VOZiDlO T815-2 RNK 6x6 URČENÉ
NA PREPRAVU TZV. iSO KONTAjNEROV

Kreatívny PROCES navrhovania 
štúdie 
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Subaru Outback je už druhý rok po sebe najpredá-
vanejším kombi poháňaným zážihovým motorom 
v strednej triede na Slovensku. Aj v roku 2018 zo-
pakoval úspech spred roka a potvrdil svoju neohro-
zenú pozíciu.

Víťazstvo Subaru je presvedčivé: japonského kon-
kurenta nechal Outback na druhej pozícii s tretino-
vým odstupom. S viac ako dvojnásobným náskokom 
prekonal kombi strednej triedy najpredávanejšej 
značky na Slovensku, ktoré je typickým vozidlom 
pre vyšší manažment.

  Outback mal pritom ťažšiu pozíciu ako 
pred rokom: aj slovenský trh sa vezie na vlne 
„odporu“ proti vznetovým motorom. Výsled-
kom je, že vozidiel so zážihovým motorom sa 
u nás v roku 2018 predalo o vyše 7000 viac 
ako rok predtým a ich podiel tvoril viac ako 
66 %. Subaru, ktoré aktuálne žiadne autá po-
háňané vznetovým motorom nepredáva, na-
priek tvrdšej konkurencii výrazne zabodovalo. 

   Za pravdu dávajú priaznivcom benzí-
nu aj zostatkové hodnoty. Pri predaji svojho 
jazdeného auta dostanú viac, kým zostatkové 
hodnoty vozidiel so vznetovým motorom sa 
prepadli už aj na slovenskom trhu. To sa pre-
javilo aj na kalkuláciách operatívneho lízingu, 
kde vozidlá so zážihovým motorom profitujú 
z menších splátok.

Subaru Outback Opäť najpredávanejším  
„benzínOvým“ kOmbi v Strednej triede

   Ponuka sluŽIeB     

  Čierna predná maska, čierne 18-palco-
vé disky kolies. Spätné zrkadlá, strešný 
nosič i spodný kryt motora takisto vo farbe 
temnoty. to všetko ozvláštnené jemnou žlto-
zelenou linkou v hlavnej lište prednej masky, 
ťahajúcou sa po stranách loga Subaru. Rov-
nako výrazný je podpis modelu v plastovom 
kryte spodnej časti predných dverí. Limito-
vanú edíciu Subaru outback 2.5-x EyeSight 
rozpoznáte na prvý pohľad, temná elegancia 
jej dodáva punc výnimočnosti.

  Rovnaká kombinácia farebných tónov 
pokračuje v interiéri: volant kom-
pletne v čiernej farbe spája prak-
tickosť s absolútnou eleganciou, 
v čiernej perleti sú zahalené lišty 
prístrojovej dosky i dverí. Skvele 
tak kontrastujú s bielym podsvie-
tením prístrojov a ambientnym 
osvetlením kľučiek.

 Osobitnou kapitolou sú se-
dadlá: ako inak, sú čierne, ale 
navyše je ich materiál vode odol-
ný. Či ste práve zliezli zo surfu, 

absolvovali triatlon alebo zažili adrenalín 
v podobe rozliatej koly vášho potomka, se-
dadlá Outbacku X to rozhodne prežijú v dob-
rej kondícii.

Elegantnú čiernu dopĺňa prešívanie v žl-
tozelenej: na milimeter presné stehovanie le-
muje sedadlá, stredovú opierku i voliacu páku 
prevodovky a vytyčuje hlavnú dizajnovú líniu 
prístrojovej dosky a výplní dverí. Interiér ako 
celok pôsobí harmonicky, luxusne a zároveň 
športovo.

Outback v špeciálnej limitovanej edícii X 
zostáva pravým Subaru so symetrickým po-

    Typ Outback je vlajkovou loďou znač-
ky Subaru v Európe. Poháňa ho zážihový 
štvorvalec typu boxer so zdvihovým objemom 
2,5 litra (129 kW), prepojený s automatickou 
bezstupňovou prevodovkou Lineartronic. Po-
pri špičkových jazdných vlastnostiach, kom-
forte a nadpriemernom priestore poskytuje 
Outback vysokú mieru aktívnej, pasív-
nej i preventívnej bezpečnosti. Využíva 
množstvo asistenčných systémov, vrátane 
technológie EyeSight, pomáhajúcej pred-
chádzať nehodám. Za vysokú úroveň aktívnej 
bezpečnosti vďačí aj svojmu permanentnému 
symetrickému pohonu všetkých kolies. 

úspechu v roku 2018 pomohla aj moder-
nizácia, ktorá priniesla nový dizajn, techni-
ku a ešte viac bezpečnosti.

V znamení Výnimočnosti: 
LimitoVaná edícia
subaru outback 2.5-X eyesight

honom všetkých kolies, veľ kou svetlou výš-
kou, presvedčivými jazdnými vlastnosťami a 
ultimatívnou mierou komfortu. Full-LED 
reflektory s natáčaním do zákrut, elektrické 
otváranie batožinového priestoru, automa-
tická dvojzónová klimatizácia, režimy Subaru 
Intelligent Drive či X-Mode pre jazdu v te-
réne sú súčasťou štandardnej výbavy. Každý 
Outback je tiež chránený inteligentným asis-
tenčným systémom EyeSight, systémom mo-
nitorovania priestoru za vozidlom i kamerami 
snímajúcimi situáciu po stranách vozidla. 

  outback 2.5-x EyeSight 
bude k dispozícii v piatich far-
bách karosérie:

perleťových Crystal White 
a Dark Blue a metalických Mag-
netite Gray, Crystal Black Silica 
a Wilderness Green. Poháňa ho 
štvorvalcový BOXER motor s ob-
jemom 2,5 litra (129 kW/ 175 k).  

Predaj na slovenskom trhu 
sa začína od mája 2019 s cenou 
36 690 eur vrátane DPH. 

-su-
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  Spoločnosť Goodyear v  spoluprá-
ci s  múzeom klairmont kollections 
vystavili na autosalóne v ženeve uni-
kátny zreštaurovaný model. kultové 
upravené vozidlo päťdesiatych a šesť-
desiatych rokov Golden Sahara II 
predstavovalo jeden z prvých koncep-
tov autonómnych vozidiel.

Bolo vybavené žiariacimi priehľad-
nými pneumatikami, ktoré preň na zá-
kazku vyrobila spoločnosť Goodyear.

ZREšTAUROVANÁ šTúDiA
AUTONóMNEHO VOZiDlA Z 50. ROKOV  

Cenníky autoMoBIlov    

 "Päťdesiate a šesťdesiate roky boli pre spo-
ločnosť Goodyear obdobím intenzívnej ino-
vácie. Spolupracovali sme s priekopníkmi mo-
bility vo všetkých oblastiach, od prieskumu 
Mesiaca až po pozemné rýchlostné rekordy," 
hovorí Henry Dumortier, viceprezident spo-
ločnosti Goodyear Europe pre osobné pneu- 
matiky. "Spolupráca spoločnosti Goodyear na 
projekte Golden Sahara II bola tiež prvým 
krokom pri formovaní budúcnosti autonóm-
nej mobility."

  Golden Sahara, ktorú vyvinul Jim Street 
a legendárny dizajnér zákazkových vozidiel 
George Barris, slúžila aj pre testovanie no-
vých elektronických systémov. Zrýchľovanie, 
aktivácia bŕzd a riadenie sa v nej ovládalo ria-
diacim systémom s ovládacou pákou inšpiro-

vanou joystickom lietadla. Bola tiež vybavená automatickým brzdovým systémom, ktorý 
na detekciu potenciálnych prekážok v dráhe vozidla využíval snímače.

Pneumatiky vozidla vyvinula spoločnosť Goodyear a na ich výrobu využila priesvitný druh 
syntetického kaučuku s označením Neothane. Vďaka vnútornému osvetleniu sa mohli pneuma-
tiky aj rozsvecovať. To všetko bolo súčasťou širšieho výskumu spoločnosti Goodyear zamerané-
ho na možnosti výroby pneumatík, ktoré by mohli prispieť k zlepšeniu viditeľnosti za zhorše-
ných poveternostných podmienok, a prípadne fungovať pri každom zošliapnutí brzdy tiež ako 
brzdové svetlá.

"Golden Sahara II je jedinečný automobil a dôležitá súčasť americkej motoristickej histórie," 
povedal Larry Klairmont, zakladateľ a vlastník múzea 300 klasických a zákazkových vozidiel 
Klairmont Kollections v Chicagu (Illinois). V čase svojej najväčšej slávy precestovala Golden 
Sahara II celé Spojené štáty, objavovala sa v televízii i vo filme. Ďalších päťdesiat rokov potom 
stála v garáži, kým ju múzeum Klairmont Kollections v máji roku 2018 odkúpilo od spoloč-
nosti Mecum Austions. V  spolupráci s  ďalšou chicagskou spoločnosťou Speakeasy Customs 
a Classics ju potom zrenovovali a nedávno vystavili v Ženeve na štyroch novo vyrobených prie-
hľadných pneumatikách Goodyear.                                                                                        -gr-

gOODyEAR AERO
Spoločnosť Goodyear na ženevskom autosalóne predstavila novú štúdiu pneumatík s názvom AERO. Koncept pneumatík "dva 
v jednom" je určený pre autonómne, lietajúce automobily budúcnosti. Pri jazde po ceste by mali slúžiť ako klasické pneumatiky, 
vo vzduchu potom ako vrtule pre pohon lietajúceho stroja.
Koncept AERO obsahuje celý rad inovatívnych prvkov:
 Multimodálna konštrukcia: podstatou konceptu AERO je multimodálne naklonený rotor. V tradičnom smere by pneuma-
tiky slúžili na prenos a absorpciu síl medzi vozidlom a vozovkou a vo vertikálnom smere by plnili úlohu vzdušného pohonného 
systému, ktorý vozidlo dvíha zo zeme.
 Konštrukcia bez vzduchu: lúčová konštrukcia pneumatík by poskytovala oporu pre celú hmotnosť vozidla na zemi, a zá-
roveň by fungovala ako lopatky ventilátora, ktoré by pri naklopení pneumatiky zabezpečovali vznášanie. Unikátne pneumatiky 
sa zaobídu bez upravovaného vzduchu a využívajú nepneumatickú konštrukciu, ktorá je dostatočne pružná, aby dokázala tlmiť 
otrasy pri jazde na ceste, a zároveň dostatočne tuhá, aby dokázala rotovať vo veľkej rýchlosti, čo je potrebné na získanie výšky 
vo zvislom smere.
 Magnetický pohon: Štúdia AERO počíta s využitím magnetickej sily, vďaka ktorej by pohon vozidla neobmedzovalo trenie. 
To by mu umožnilo dosiahnuť veľkú rýchlosť na zemi a dovolilo mu, pri naklonení kolies sa vzniesť a pokračovať ďalej v pohybe 
vzduchom.
 Využitie optických snímačov: Štúdia pneumatík AERO počíta so svetelnými snímačmi s optickými vláknami, ktoré by mo-
nitorovali stav vozovky, opotrebenie pneumatík a ich prevádzkyschopnosť.
 Zapojenie umelej inteligencie: Súčasťou konceptu pneumatiky AERO je zabudovaný procesor pre umelú inteligenciu, ktorý 
by mal využívať informácie zo snímačov pneumatiky spolu s údajmi z komunikácie medzi jednotlivými automobilmi navzájom 
a tiež medzi automobilmi a rôznymi prvkami dopravnej infraštruktúry. Procesor pre umelú inteligenciu (AI) by mal vykonávať 
analýzu toku všetkých týchto údajov a odporúčať ďalší postup - teda či by mal automobil zostať v režime jazdy alebo prejsť 
do režimu letu - a identifikovať a preventívne riešiť prípadné problémy súvisiace s pneumatikami.
Hoci sú pneumatiky AERO čisto len štúdiou, niektoré z vyspelých technológií, ktorými sú vybavené - napríklad nepneuma-
tická štruktúra alebo samodiagnostické schopnosti - už Goodyear prakticky vyvíja. Ďalšie sa môžu stať východiskom pre nové 
technológie a možné nové budúce produkty. Účelom štúdií, na ktorých Goodyear pracuje, je podnietiť diskusiu o pneumatikách 
a dopravných technológiách pre nový dopravný ekosystém.
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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 
Continental, známy výrobca pneumatík, uvádza na trh šiestu generáciu pneumatík série eco (tajnička). séria eco využíva technológie 
novej generácie zmesi Green Chili tM. zmes Green Chili tM má veľkú pružnosť a priľnavosť vďaka polyméru a ďalších prísad. Pneumati-
ka sa ľahšie prispôsobuje rôznemu povrchu vozovky tým sa zmenšuje jej deformácia a teplota. výsledkom je spomalenie opotrebovania 
dezénu, čím sa predĺži kilometrový výkon pneumatiky. Dizajn dezénu novej pneumatiky má asymetrickú geometriu rebier, ktorá prispieva 
k lepšiemu ovládaniu vozidla. Drážky dezénu sa otvárajú smerom von a zabezpečujú lepšie odvedenie vody spod pneumatiky, čo zmen-
šuje riziko vzniku akvaplaningu. nová pneumatika zaručuje bezpečnú brzdnú dráhu na suchom aj na mokrom povrchu vozovky.
(Mot´or č. 2/2019)  

1- uzavretá krivka oválneho tvaru, 2- dutý valcový pred-
met na navíjanie drôtu, 3- súčasť kľukového mechaniz-
mu spaľovacieho motora, 4- nástroj na písanie s tuhou, 
5- náuka o svetle, 6- zrážka dvoch vozidiel, 7- napätie, 
8- organické rozpúšťadlo, riedidlo do farieb, 9- nevy-
hnutná súčasť bicykla, 10- sila, ktorá bráni vzájomnému 
pohybu telies, ktoré sa dotýkajú.. 

Riešenie

tajnička: ecoContact
1- elipsa, 2- cievka, 3- ojnica, 4- ceruza, 5- optika, 6- nehoda, 7- tenzia, 
8- acetón, 9- cengáč, 10- trenie.   

-jo-
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žík sa zaoberal mnohými ďalšími vynálezmi 
v oblasti elektriny a  tak pre nedostatok času 
nepokračoval vo vývoji elektromobilov.

    Aj Ferdinand Porsche na začiatku svojej 
automobilovej kariéry experimentoval s elek-
trickým pohonom. Syn zakladateľa fabriky 
na výrobu kočiarov vo Viedni, Ludwig Lohner, 
chcel rozšíriť výrobu o elektromobily. V tom 
čase tam pracoval mladý Ferdinand Porsche, 
ktorý mal zásluhu na konštrukcii nábojo-
vých elektromotorov. Výsledkom bolo vozidlo 
Lohner -Porsche z roku 1900, ktoré malo elek-
tromotory inštalované v nábojoch kolies.

Vrchol elektromobily dosiahli v  roku 1912. 
Neustále zlepšovanie kvality a budovanie ciest 
umožňovalo i zlepšovanie výkonnosti automo-
bilov, predlžovanie dojazdu a  väčšiu rýchlosť. 
Rozhodujúcim „momentom zlomu“ bol For-
dov model T, ktorý začali veľkosériovo vyrábať 
v roku 1908. Jeho benzínový spaľovací motor 
úplne vytlačil elektromobil. Posledný výrobca 
elektromobilov zanikol koncom dvadsiatych 
rokov. Lacná ropa, jednoduchšia prevádzka sa 
postarali o to, že elektromobily boli vytlačené 
úplne na okraj záujmu konštruktérov.

Ropná kríza obnovila
záujem o elektromobily
Oživenie témy elektromobilov sa opäť ob-

javilo s vypuknutím ropnej krízy v sedemde-
siatych rokoch minulého storočia. Pokúšali sa 
o  to napríklad Ford mestským elektromobi-
lom Comuta z roku 1967.

Asi najďalej došlo Zagato Zele, elektrické 
autíčko vyrábané talianskou spoločnosťou 
Zagato a predávané na americkom trhu pod 
menom Elcar. Bol to jeden z  dvoch sériovo 
vyrábaných elektro automobilov, ktoré prišli 
na trh ako reakcia na ropnú krízu. Avšak vý-
roba netrvala dlho. Auto bolo považované 
za nebezpečné, nespĺňajúce prísne bezpeč-
nostné predpisy, druhým faktorom, ktorý brá-
nil širšiemu rozvoju bola takmer neexistujúca 
sieť dobíjacích staníc.

Československo
nestálo bokom
Aj v  Československu sa pokúšali o  výrobu 

elektromobilu. Elektromobil EMA1 vznikal 
v spolupráci Výskumného ústavu elektrických 
strojov točivých (VÚES) a  katedry spaľova-
cích motorov Vysokého učenia technického 
v  Brne. Vývoj začal v  roku 1968 a  prototyp 
predstavili na výstave IEMA - Človek a auto-
mobil v roku 1970. Pohon zabezpečovali dva 
elektromotory, každý s výkonom 2 kW, ktoré 
poháňali zadné kolesá cez redukčnú prevo-
dovku. Vozidlo nepotrebovalo diferenciál. 

Malo samonosnú kovovú karosériu, na svoju 
dobu veľmi modernú, a  priestranný interiér 
pre dve osoby. Bohato presklená karoséria 
spolu s tenkými stĺpikmi bola jedným z cieľov 
konštrukté¬rov, a to nielen kvôli estetike, ale aj 
lepšiemu rozhľadu v náročných podmienkach 
mestskej premávky. Takmer tretinu hmotnosti 
vozidla tvorili olovené batérie, ktoré umožnili 
vozidlu ísť rýchlosťou 50 km/h s maximálnym 
dojazdom 50 km. V  po¬rovnaní s  dnešnými 
elektromo¬bilmi sa tieto hodnoty môžu zdať 
úsmevné, ale s prihliadnutím na dobu vzniku 
tohto auta si uvedo¬míme, ako veľmi sú súčas-
né elek¬tromobily ešte nedokonalé. Elek¬tro-
mobil Ema 1 bol vo svojej dobe veľmi vydarený 
prototyp, ktorý sa však do sériovej výroby ne-
dostal. Vláda rozhodla, že elektromobil zatiaľ 
nepotrebujeme a projekt ukončila.

    Dnes už asi niet automobilky, ktorá by 
nemala, alebo neuvažovala o úplnom alebo 
kombinovanom elektrickom pohone. Úlohou 
elektromobilov nie je nahradiť spaľovacie mo-
tory, ale byť alternatívou ku konvenčným po-
honom vozidiel.

V roku 1896 sa konali prvé preteky na ame-
rickom kontinente. Na štarte bolo päť „ben-
zínových“ automobilov a  jeden elektromobil. 
Zvíťazil elektromobil. Vtedy to vyzeralo tak, 
že tento druh pohonu sa presadí. V roku 1900 
vyrábalo vozidlá s  elektrickým pohonom asi 
dvanásť výrobcov a takmer 28 % automobilov 
v USA boli elektromobily.

V Európe bola situácia veľmi podobná. Už 
v roku 1899 postavil belgicky pretekár Camile 
Jenatzy elektromobil Jamais Content, na kto-
rom vytvoril rýchlostný rekord 105 km/h. Po-
zoruhodné je na tom to, že rýchlostnú hranicu 
100 km/h ako prvý prekonal elektromobil.

Dojazd 40 až 65 kilometrov a rýchlosť pri-
bližne 32 km/h bolo v tom čase na kvalitu 
a dĺžku cestnej siete dostatočné. Elektromobil 
mal od začiatku všetky prednosti dokonalého 
automobilu. Mal však jednu, ale podstatnú 
nevýhodu. Zdrojom energie boli akumuláto-

ry. V  deväťdesiatych rokoch 19. storočia bol 
k dispozícii len jeden typ akumulátora – olo-
vený. Svojou hmotnosťou značne zaťažoval 
vozidlo a s pomerne malou kapacitou zhoršo-
val jeho užívateľskú účinnosť. Znamenalo to, 
že vozidlá na elektrický pohon boli odkázané 
na sieť dobíjacích staníc, resp. na miesta, kde 
sa dali akumulátory vymeniť. Elektromobily 
sa osvedčili najmä vo veľkých mestách, kde 
slúžili pre poštové úrady, hasičské zbory resp. 
ako sanitné vozidlá.

Typickým príkladom elektromobilu bol stroj 
Francúza Jeantauda, ktorý sa s  ním v  roku 
1895 zúčastnil pretekov Paríž–Bodreaux–Pa-
ríž. Trať, ktorá mala 1170 kilometrov, elek-
tromobil nedokončil, hoci mal na pätnástich 
miestach pripravené náhradné akumulátory. 
Za neúspechom stála veľká hmotnosť vozidla. 
Tá bola dôvodom poruchy ložísk na zadnej ná-
prave a jej prehnutie v dôsledku veľkej hmot-
nosti akumulátorov (950 kg).

elektromobil: nič nové

 aMeRICkÝ vynalezCa a FyzIk thoMas 
eDIson v Roku 1895 s PRvÝM elektRoMo-
BIloM oD ChRIstoPheRa BeCkeRa.

 stanICa na DoBíJanIe a vyMenu aku-
MulátoRov.

V Anglicku sa začal zaoberať konštrukciou 
elektromobilu v  roku 1890 Water C. Bersey. 
Už vo svojich dvadsiatich rokoch skonštruo-
val elektricky omnibus, ktorý sa osvedčil 
na trati medzi Charing Cross a  Victoriou. 
O  tri roky neskôr postavil nákladne vozidlo 
pre poštové služby s  veľmi tichým chodom, 
vďaka širokým hnacím remeňom. Nasledujú-
ci rok postavil faeton pre vtedajšieho princa 
z  Welsu a  neskôr anglického kráľa Eduarda. 
Meno Berseye je taktiež spojené s konštruk-
ciou tzv.  taxicabs pre spoločnosť London 
Electic Cab. Na medzinárodnej výstave mo-
torovej techniky v Londýne v roku 1896 vy-
stavené vozidlo bolo najobdivovanejším expo-
nátom.

Ani Praha sa nevyhla módnej novinke a už 
v roku 1895 skonštruoval významný český 
elektrotechnik a vynálezca Ing. František 
křižík svoj prvý elektromobil. Vozidlo s vý-
konom 5 koní malo poháňanú zadnú nápra-
vu elektromotorom a planétovým súkolesím. 
Akumulátory boli umiestnené v zadnej časti 
vozidla. Vozidlo sa riadilo ručnou pákou a do 
chodu sa uvádzalo pedálom. Druhý Křižíkov 
elektromobil mal už pohon reťazou, ktorá 
viedla od predlohového hriadeľa spriahnu-
tého ozubeným súkolesím k  elektromotoru. 
Vozidlo malo už volant a brzdy boli ovládané 
pedálmi. Tretí Křižíkov elektromobil mal 
na každom zadnom kolese upevnený separát-
ny elektromotor s výkonom 3 k. František Kři-

Na nedávnom autosalóne v Ženeve výrobcovia automobilov opäť chrlili 
informácie o nových elektro vozidlách. Elektroautá je téma, ktorá dnes 
polarizuje spoločnosť, nie sú však objavom posledných rokov. Vynálezco-
via a konštruktéri sa zaoberali myšlienkou pohonu vozidiel elektrinou  
už v pionierskych časov automobilov.

 eMa 1 PRvÝ československÝ elektRo-
MoBIl Rok 1970.

 elektRoMoBIl ColuMBIa MaRk 68 
a naBíJaCIa stanICa oD ManuFaCtuRInG 
CoMPany oF haRtFoRD Rok 1900.

 v časoPIse allGeMeIne autoMoBIl 
zeItunG sa 25. FeBRuaRa 1900 Po PRvÝ 
kRát oBJavIla InFoRMáCIa o elektRoMoBI-
le lohneR PoRsChe. 

 PRvÝ autoMoBIl ktoRÝ PRekRočIl
v Roku 1899 RÝChlosť 100 kM za h. IŠlo 
o elektRoMoBIl s hlInIkovou konŠtRuk-
CIou oD BelGICkého konŠtRuktéRa a 
PRetekáRa CaMIllea Jenatzyho.

   v  roku 1969 slávila svoje päťdesiatiny 
avIa Letňany, ktorá v  tom čase pokračo-
vala s  výrobou automobilov Praga rôznych 
vyhotovení a súčasne bola ich predajcom.   

     V tomto období Československo kúpilo 

licenciu na výrobu 1,5 a 3-tonových nákladných automobilov Renault -Saviem. Pretože nájsť 
vhodný názov nového vozidla nie je jednoduché, bol urobený prieskum verejnej mienky o zna-
losti značiek Avia a Praga. Prieskum sa robil na vzorke 1674 domácnosti. Značku Avia poznalo 
47 % opýtaných, 52 % opýtaných ju vôbec nepoznalo a 1% sa nevyjadrilo. Tí, ktorí odpovedali 
že značku Avia poznajú, mali odpovedať, aký výrobný program má Avia. Až 71 % odpovedalo, 
že je to letecký priemysel, 8 % sa vyjadrilo pre automobilovú výrobu, 3 % odpovedali, že sa ve-
nuje výrobe motorov všetkých druhov a 18 % respondentov uviedlo iné výrobky. Znalosť značky 
Praga potvrdilo 75 % opýtaných. Z nich 28 % uviedlo výrobu nákladných vozidiel, 21 % iných 
automobilových výrobkov. Napriek tomu, že prieskum ukázal, že meno Avia nie je v Česko-
slovensku jednoznačne spojené s automobilovou výrobou, bolo rozhodnuté, že nové nákladné 
vozidlá budú mať označenie Avia A 15 a Avia A 30. 

avia, nový výrobca nákladných automobilov
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   svet v MInIatúRe     

Ba siahla aj po 3D tlačiarňach… No keďže už 25 ro-
kov vyrába modely automobilov nielen v  M 1:87/H0 
(v M 1:120/TT, M 1:160/N a M 1:45/0), a to doslova 
„na pohľadanie“, začnime jej autíčkom z pravého zlata! 
Horch 853 „Gold“ - podľa predlohy z roku 1933 - je zo 
14-karátového zlata (žltého i bieleho); čelné reflektory 

Nemálo ľudí sa dnes mylne domnieva, že ak ich už zák-
ladná škola naučila rozlišovať písmená a číslice, vedia aj 
čítať – žiaľ, nie je tomu tak - dôkazom sú nielen myšlien-
kovo úsporné prejavy politikov, ale žiaľ, aj slovník našej 
omladiny… Prečo to spomíname? Aby nedošlo k nedo-
rozumeniu  – hneď v  nadpise tohto príspevku. Nie je 
v ňom totiž žiadna skratka HO, ale modelárska skratka 
H0! Modelovej mierky M 1:87 - v zhode s NEM (nor-
my európskych modelových železníc) - tzv.  „polovica 
nuly“. Tá sa objavila už v 30. rokoch minulého storo-
čia, zmenšením vtedajšej veľkosti „nula“ o polovicu, na 
veľkosť H0. Hoci v anglicky hovoriacich častiach sveta 
sa zaužívali nuly dve – 00 – a sú tam dodnes. Aj v mo-
delárstve. Kde ale nemajú nič spoločné s iným slávnym 
anglickým vynálezom… A propos, impresie: nechceme 
poúčať, no kvôli mladším slovo preložme do zrozumi-
teľnejšej reči (pôvod má v  latinčine). Má až štyri výz-
namy: 1) dojem, vnem, účinok, 2) nálada či náladový 

obrázok, 3) v medicíne hrboľ, odtlačok, 4) tlač – pričom 
okrem 3. bodu všetky súvisia aj s týmto textom… Ozaj, 
všimli ste si, že aj krásne znejúce slovenské slovo, isteže 
spisovné, „úroveň“, sa dnes od základných škôl až po tie 
ministerstvá nahradzuje jeho anglickým ekvivalentom 
„level“? Žeby preto, že ozajstná úroveň sa aj u nás, žiaľ, 
stratila? Ale - hop k novinkám BUSCH! Na tohoroč-
nom veľtrhu Spielwarenmesse v  Norimbergu (31.I. - 
3.II.2019), najväčšom hračkársko - modelárskom veľtr-
hu sveta. Lebo just spoločnosť BUSCH už dala „adieu“ 
plastom nielen pri stavebniciach architektúry (pri mo-
deloch áut to zatiaľ bez nich nejde), nahradiac ich prí-
rodnými materiálmi: kvalitnými kartónmi a drevenými 
preglejkami, rezanými do podoby špičkových stavebníc 
laserovým lúčom (technológia laser cut/laserový nôž). 

má z diamantov, zadné signalizačné svetlá z rubínov… 
Kto ho chce vlastniť, má sa u výrobcu prihlásiť do konca 
júna; distribuovaný bude v novembri. Jubilejný kus pri-
pomína, že BUSCH prevzal 17.I.1994 to, čo ostalo po 
konkurze spoločnosti „Praliné“ - výrobcu európskych 
i amerických modelov áut v M 1:87/H0. Všetky medzi-
časom „prekopal“ do ich dnešnej modelovej dokonalos-
ti, zaradiac sa tak na kvalitatívnu špičku – celosvetovo. 
A  spomínate? Skôr, ako si svet uvedomil existenciu 
Smartov, mal už ich výrobu a distribúciu exkluzívne - 
v mini mierkach. A medzičasom nimi prekonal hranicu 
viac ako sto rôznych variantov  – vďaka presnosti ich 
dielcov, ich pestrofarebnej potlači, i rôznym doplnkom 

musel rozčleniť do jednotlivých kapitol: BUSCHHEI-
DE (mestečko en miniature aj okolím, vrátane samôt), 
Energia a  komunikácia, Voda a  energie, Akčné sety, 
Stromy, Auto a doprava, THW, That’s Amerika!, Poľ-
né železničky, Natur Pur, Veľkosť N/M 1:160, Veľkosť 
TT/M 1:120 Vagóny a  Úzkorozchodné vagóny TTe, 
Európske automobily - osobné, dodávkové, nákladné, 
pohotovostné, špeciálne, bagre, autobusy, prívesy) - 
v energetike a komunikáciách, v cirkuse, polícii, u hasi-
čov, v zdravotníctve (i pohrebných službách)… Podobne 
Americké osobné i  nákladné automobily, Crazy Cars, 
autobusy… Je jasné, že podrobnejšie opisovať jednotlivé 
produkty tu už nemožno – šetrime miesto pre obrázky 
aspoň časti pozoruhodných noviniek! Tie, ktoré sa sem 
zmestili, majú aj krátke informačné texty. Ale – veď ešte 
nie je všetkým dňom žitia nášho koniec… Príťažlivé 
modely potešia vždy – už aj na obrázku.

VIAC AKO AUTOMOBILY, ARCHITEKTÚRA,
IMPRESIE V H0...

Jeden z početného radu nových akčných setov: 
chlapík ťahajúci elektrický kábel –  v M 1:87/H0

 Voda je dnes in!
Od anjelského prameňa s pramenitou vodou tu, 
cez nádherný vodný priepust, až po inú novinku – 
jazero s pohybujúcim sa windsurfistom!  

Ing. Štefan ŠtRauCh 
Foto: Branislav koubek a archív  the World en miniature (Branislav koubek, adrián Gašparik)

na nich a k nim. Takže týmto mini šperkom na kole-
sách neodolali ani ženy – dodnes sú súčasťou nejednej 
kabelky - pre ich osobné potešenie… Inak v 48-strano-
vom prospekte noviniek 2019 formátu A4 naležato, sme 
objavili medzi viac ako stovkou čerstvých variantov jeho 
autíčok na rok 2019 – jediný nový Smart. No, doposiaľ 
vyrábané zostávajú sčasti v aktuálnej ponuke i naďalej. 
Ktoré tri nové autíčka majú premiéru 2019? Sovietske, 
spartansky vybavené terénne vozidlo UAZ 469 z rokov 
1972/2003 (neskôr už UAZ-3151) exportované ke-
dysi zo ZSSR aj do bývalej NDR nielen pre tamojšiu 
políciu, Mercedes -Benz VF 123 Miesen/1977 a malý 
transportér Framo V 901/2 s nízkou korbou i plachtou 
z rokov 1954-1961 (neskôr už známy ako Barkas) z bý-
valej NDR – všetky budú v rôznych verziách… Pokiaľ 
ide o ostatné novinky, je ich až toľko, že ich BUSCH 

 Novinka: vynútenie spomalenej jazdy na 
ceste v M 1:87 (sú už aj rôzne cestné ostrovčeky). 
Aj s US vozidlom Ford Mustang Coupé/1964 
(Muscle Car)

 Na prvý pohľad nás (nové) už rozpadajúce sa 
hrazdové domy v M 1:87 na stánku BUSCH pre-
kvapili, vzápätí ale ohromili: aj tu až toľký zmysel 
pre detail!
 Model  ,najstaršej´ stavby v Nemecku?
Je ňou strážna veža hornogermánskeho rímskeho 
valu z 1. až 6. storočia, známa dnes ako Klein-
kastell Rheinbrohl. (Po chybnej renovácii laikmi 
- aj pomocou neskoršej hrazdovej architektúry). 
BUSCH v M 1:87/H0, figúrky: PREISER

 Záchranná akcia THW pri rieke (Tech-
nisches Hilfswerk/Technická pomocná činnosť 
– ekvivalent našej Civilnej ochrany). S  M-B 
Unimog U 5023/2014 v typickej modrej, 
lanovkou a dobrovoľníkmi. Má 1300 obslužných 
pobočiek, 68 656 dobrovoľníkov; pri veľkých 
katastrofách pomáha THW aj v zahraničí!

I takto možno stručne charakterizovať to-
horočné  novinky známeho výrobcu  prí-
ťažlivých modelov automobilov i príslu-
šenstva k nim – nemeckej spoločnosti 
BUSCH. ktorá, živšie ako konkurencia, 
aj na nich prenáša obrázky z reálneho ži-
vota do formátov „en miniature“.
Neraz s humorom...

Záujemca o naozaj zlatý jubilejný 
model Horch 853/1933 v M 1:87
sa má prihlásiť do 30.6.2019
(a včas sa informovať o cene).
Je zo zlata, diamantov, rubínov!

 Videli ste už dom na moste? „Das Gewöl-
be“/“Klenbový dom“ zo 17. storočia z hanzového 
mesta Wismar na pobreží Baltického mora v 
Meklenbursku-Vorpommersku existuje! Odteraz aj 
v M 1:87/H0 a la BUSCH
 Zvieratá už nie sú aj zo zákona len „veci“: 
nový útulok pre zvieratá (H0). S novinkou, soviet-
skym terénnym vozidlom UAZ 469 z rokov 1972 
- 2003 

Vidíš, vidíš… na blšom trhu 
som dal za teba šesť eur, aby si 
chránila dom, majetok i mňa – 
a teraz toto!

 Ochopee Post Office – najmenší poštový 
úrad na svete, je v Ochopee na Floride. Môžete 
mať ešte menší: v M 1:87/H0 zo stavebnice 
BUSCH (37x30x35 mm)
 Hm, že vy ste pritom osobne neboli..?
Nevadí: kúpte si aspoň mini diorámu (PC) BUSCH
v M 1:87/H0 – ide predsa o hračky pre dospelých!

M-B Vito „Záchrana zvierat“ 
podľa predlohy z roku 2014 
(M 1:87/H0)  M-B VF 123 Miesen (1977) Framo V 901/2 (1957)
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   Potulky Po slovensku     autor: Doc. Ing. Ján zeleM, Csc. foto: archchív autora

AUTO ROKA 2019 V SLOVENSKEJ REPUBLIKE!
Radikálny fastback nabitý technológiami sa právom stal víťazom novinárskej ankety Auto roka 2019 v SR a jedným zo siedmich fi nalistov najprestížnejšieho titulu Car 
of the Year 2019. Nový Peugeot 508 v sebe spája sebavedomého ducha športových modelov a pohodlie prémiových limuzín. Zvonku zaujme dravými líniami, zvnútra 
zasa unikátnym interiérom Peugeot i-Cockpit® novej generácie, vďaka ktorému sa jazda mení na doteraz nepoznaný zážitok.

  Kombinovaná spotreba 3,7 – 5,7 l/100 km, emisie CO2 98 – 131 g/km. 

NOVÝ PEUGEOT 508
A ČO POHÁŇA VÁS?

INOVATÍVNY PEUGEOT i-Cockpit®

INFRAČERVENÁ KAMERA S NOČNÝM VIDENÍM

ADAPTÍVNY TEMPOMAT STOP & GO

18612 - COTY 2019 PEUGEOT 508_210x297.indd   1 3/13/19   11:50

ak pokračujeme cestou zo Spišského 
Bystrého západným smerom, pri-

víta nás obec kravany. Leží pod severnými 
svahmi kráľovej hole, na dne vikartovskej 
brázdy, ktorou preteká horný tok Hornádu. 
od podtatranskej kotliny ju oddeľuje krí-
žový vrch z masívu kozích chrbtov. Svahy 
vikartovskej hraste, nachádzajúcej sa v  se-
vernom chotári obce, pokrývajú listna-
té lesy, na svahoch Nízkych tatier sú to lesy 
ihličnaté.

Ján Vencko, farár v Biacovciach, vo svojej 
knihe „Dejiny Štiavnického opátstva na Spiši“, 
o roku 1320 píše: „…v tom čase zväčšené boli 
na hornom konci kláštorského územia majere 
pre ovce a kozy, nižšie pre kravy, z ktorého po-
vstala obec Kravjany“. Prvá písomná zmienka 
o obci je z roku 1317, kde sa spomína ako Villa 
Michaelis, ktorá vznikla na majetku cisterciát-
skeho opátstva v Spišskom Štiavniku. Obecná 
kronika hovorí, že za starých čias tiekol dedin-
kou malý potôčik, ktorého pramene dostačova-
li dobytku tunajšieho majera. Kraviansky potok 
tečie dodnes. V roku 1398, kedy sa tu osadili 
sedliaci, obec sa spomína ako Cravan. V  tom 
čase sa osada nazývala aj osadou Michala, pod-
ľa Michala syna Hankovho zo Stojan, ktorý 
držal obec v prenájme. Nepriamym dôkazom 
toho je aj názov hory nad Kravanami, ktorá sa 
volá Michalová. Veľmi ťažko muselo byť oby-
vateľom v roku 1499, kedy došlo k vyľudneniu 
obce. Bolo to krátko po prenájme Vikartoviec 
kežmarským hradným kapitánom Krištofom 
Warkotschom. K  opätovnému osídleniu obce 
došlo v  roku 1513 pastiermi oviec. Obyvateľ-
stvo obce hovorilo viac poľským ako spišským 
prízvukom. Je pravdepodobné, že v 15. storočí 
priviedol sem Poliakov sedliak Hank z Magu-
ry. V 16. storočí to bol zase sedliak Ľubatovsky, 
ktorého pamätníkom je názov blízkej hory Ľu-
bošová. V roku 1581 sa spomína evanjelizácia 
obyvateľov.

Pod správu Jezuitov a Štiavnického opátstva 
sa obec dostala v roku 1697, no pre ťažký útlak 
ju v roku 1735 opustilo 12 rodín. Za I. ČSR sa 
obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, časť 
povozníctvom. V  rokoch 1935  – 1937 v  obci 
prebiehali mzdové štrajky povozníkov.

Dominantou obce je rímsko -katolícky klasi-
cistický Kostol svätej Alžbety Uhorskej, 
patrónke žobrákov, vdov a sirôt, chorých, pre-
nasledovaných, núdznych, pekárov, čipkárov 
a  charitatívnych organizácií. Svätá Alžbeta 
Uhorská nie je osobnosť z legiend, či osobnosť 
z biblických čias, ale konkrétna dejinná osob-
nosť. Bola dcérou uhorského kráľa Ondre-
ja  II. a  jeho manželky Gertrúdy, pochádzajú-
cej z  Bavorska. Prvé štyri roky života prežila 
v Bratislave a už ako jednoročná bola zasnú-
bená s durínskym grófom Ľudovítom IV., kto-
rý mal v čase zásnub osem rokov. Do štyroch 

rokov žila na rodičovskom kráľovskom uhor-
skom dvore a  v  roku 1211 bola prevezená 
do sídla svojho snúbenca na hrad Wartburg 
v Durínsku. V  tej dobe to bolo bežným zvy-
kom, aby si nevesta zvykla a zžila sa s novým 
prostredím. Keď dovŕšila 14 rokov, konal sa 
sobáš. Z manželstva pochádzali tri deti. Alžbe-
ta a Ľudovít sa vzájomne milovali, čo už v tej 
dobe však zvykom nebolo. Alžbeta sa nerada 
podriaďovala dvorskej etikete. Traduje sa, že 
sa nechcela naučiť ani „dupkaniu“, spôsobu 
chodenia, ktoré bolo pre dvorské dámy tej 
doby nepísaným pravidlom. Pritom rada jaz-
dila na koni. Jazdenie dokonca uprednostnila 
pred kruhovými tancami. Neskrotným správa-
ním sa čoraz častejšie dostávala do konfliktu 
s  osadenstvom dvora, hlavne so svokrou. Ľu-
dovít IV. umrel na mor v roku 1227 v južnom 
Taliansku, počas križiackej výpravy. Po jeho 
smrti príbuzní jej manžela tvrdo zakročili proti 
svätej Alžbete. Odňali jej deti, odmietli uznať 
jej dedičské nároky po manželovi a vyhnali ju 
z Wartburgu. Napriek prosbám otca sa Alžbe-
ta rozhodla zostať v  Durínsku. Známe sú jej 
príhody chudoby s pradením pri kolovrátku, či 
s premenou tajne neseného chleba chudobným 
na ruže. Až po čase sa jej ujal jej posledný spo-
vedník, kazateľ Konrád z Marburgu a vymohol 
pre ňu časť majetku z  jej dedičského podielu. 
Svätá Alžbeta sa podielu vzdala v prospech ne-
mocnice v  Marburgu, kde až do svojej smrti 
v roku 1231 slúžila chorým. Jej život bol zre-
teľne poznačený ideálmi jej súčasníka svätého 
Františka z Assisi. Po jej smrti Konrád z Mar-
burgu navrhol vymenovanie Alžbety za svätú 
pápežovi. Štyri roky po tom ju pápež Gre-
gor IX. vyhlásil za svätú. Hoci sa dožila len 
24 rokov, Alžbetu si zvolili za svoj životný vzor 
sestry Alžbetínky, ktoré prišli do Bratislavy 
zo susednej Viedne v roku 1738. Svoju chari-
tatívnu činnosť vykonávajú dodnes.

Kostol svätej Alžbety Uhorskej v Kravanoch 

bol novo postavený na mieste staršieho gotic-
kého kostola v  rokoch 1841 - 1842 M. Pol-
lákom zo Spišských Vlách. Ide o jednoloďový 
priestor s  polkruhovým uzáverom, zaklenu-
tým pruskými klenbami, teda druhom klenby, 
spravidla nad obdĺžnikovým pôdorysom, kde 
tvar čelného oblúka sa vedie po krivke oblúka 
na dlhšej strane obdĺžnikového priestoru. 
K  loďovému priestoru je pristavaná sakristia. 
Predstavaná veža je zakončená zvonovitou 
helmou. Kazateľnica je zo začiatku 19. storočia 
s obrazmi štyroch evanjelistov. Z obdobia goti-
ky sa zachovala len krstiteľnica zo 14. storočia. 
Neskorobarokové sochy anjelov z druhej polo-
vice 18. storočia sú drevorezby z niekdajšieho 
barokového oltára, krucifix je barokový z konca 
18. storočia.

  Pre mladých ľudí je v dnešných Kravanoch 
zriadená Základná škola s  materskou školou. 
Materská škola sa v  roku 2011 zapojila 
do súťaže, ktorá bola organizovaná pre Mater-
ské školy a Základné školy na Slovensku, kde 
získala prvé miesto a finančnú výhru. Z výhry 
bola zrealizovaná výstavba veľmi pekného 
a  moderného školského ihriska, ktoré je prí-
stupné nielen žiakom, ale aj širokej verejnosti. 
Ako v  každej dobrej obci, aj v  Kravanoch je 
futbalový klub a pôsobí tu aj Dobrovoľný ha-
sičský zbor, ktorý má dlhoročnú históriu. 

V  súčinnosti s  obcou vykonávajú svoju čin-
nosť a  podieľajú sa na celkovom živote obce 
spoločne s folklórnym súborom Kravianec, kto-
rý má v súčasnosti 25 členov. Súbor bol zalo-
žený v roku 2007 a reprezentuje obec nielen 
na folklórnych slávnostiach v rámci obce, ale aj 
v susedných obciach či v obciach ako Kolačkov 
a Lendak. Jeho repertoár tvoria hlavne piesne 
a  zvyky domáceho regiónu. Súbor má svo-
jich nástupcov v  detskom folklórnom súbore 
Kraviančok. Po návšteve Kravian sa v ďalšom 
rozprávaní v Potulkách presunieme ďalej proti 
toku Hornádu.

Proti toku Hornádu
Kravany



Kompletná rodina 
SUV modelov SEAT

SEAT, najrýchlejšie rastúca značka v Európe prináša kompletnú rodinu troch 
najmodernejších SUV – Arona, Ateca a nové Tarraco. Všetky modely SEAT 
teraz s programom Premium. SEAT – Štýlová budúcnosť.

Tarraco: Spotreba a emisie CO2: 5,7 – 9,5 l/100 km, 148 – 214 g/km.
Ateca: Spotreba a emisie CO2: 4,2 – 6,1 l/100 km, 111 – 141 g/km.
Arona: Spotreba a emisie CO2: 4,0 – 5,1 l/100 km, 105 – 115 g/km.
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