
Audi A3 Fiat Sedici Hyundai i10

Kia pro_ceé d 1.6 CRDI
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Kc VYSKÚŠALI SME: 
Renault Scénic Cross 1.9 dCi-96 kW •
Audi A4 2.0 TDI • Toyota RAV-4 2.2 D-4D 135 •
Opel Astra Sedan 1.6 ECOTEC • Fiat 500 1.4 100 • 

Najpredávanejšia je stále Škoda
EKONOMIKA 

PREDSTAVUJEME:  
Peugeot Partner, Bipper • Koncepčné automobily Mazda • Ford Transit •
Citroën C5 Tourer • 
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www.skoda-auto.sk

ŠkodaOctavia pre každého, 
s financovaním pre každého už od 157 000 Sk

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Octavia/C/RS/Scout: 5,1-8,7 l/100 km 130-207 g/km.

Teraz si Škodu Octavia môže dopriať naozaj každý. Na všetky modelové prevedenia vozidiel Octavia, Octavia Combi, Octavia Scout
a Octavia RS môžete využiť extra výhodné financovanie 1/3 s cenou už od 157 000 Sk za jednu tretinu. Druhú tretinu zaplatíte 
o rok a poslednú až o dva roky. Okrem toho vám ponúkame špeciálne financovanie kredit 50/50 alebo lízing s 0 % navýšením,
s ktorými nepreplatíte nič navyše. Vybrať si môžete aj výhodné paketové balíky s mimoriadnou výbavou.
Bližšie informácie získate u autorizovaných predajcov Škoda. 



www.hyundai.sk

• 2 airbagy 2 airbagy 
• ABS s EBD ABS s EBD 
• posilňovač riadeniaposilňovač riadenia
• výškovo nastaviteľný volant výškovo nastaviteľný volant 
• rádio s CD/MP3/AUX rádio s CD/MP3/AUX 
• centrálne zamykanie centrálne zamykanie 

Dokonalosť Dokonalosť 
sa skladá z detailovsa skladá z detailov

Záruka 3 roky bez obmedzenia km.Záruka 3 roky bez obmedzenia km. Kombinovaná spotreba 4,3 - 5,9 l/100 km, emisie CO2 114 - 139 g/km.
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42 - Fiat Sedici

44 - So spotrebou 4,5 l/100 km

40 - Nová kvalita

Prvou generáciou typu Superb v roku 2001 sa značka Škoda chcela vrátiť me-
dzi výrobcov exkluzívnych automobilov. Už v tridsiatych a štyridsiatych ro-
koch minulého storočia automobilka Škoda vyrábala luxusné automobily rov-
nakého mena. Po zmene režimu v roku 1948 museli v Škode Mladá Boleslav 
na dlhé roky na výrobu luxusných automobilov zabudnúť. 

46 - Praktické aj emotívne auto
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Rovnako ako v iných kategóriách, tak i v segmente najmenších vozidiel šiel 
vývoj v posledných rokoch výrazne dopredu. Zákazníci od minivozidiel už neo-
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„Počet registrácií nových osobných a malých ná-
kladných automobilov do 3,5 tony v apríli medzi-
ročne stúpol o 38,48 percent na 9309 vozidiel, pri-
čom za prvé štyri mesiace tohto roku bolo zaregis-
trovaných 31 053 áut, čiže o 27,O5 percent  viac 
ako v rovnakom období vlani. Poradie najžiadanej-
ších značiek nových osobných a malých nákladných 
automobilov na slovenskom automobilovom trhu 
vedie po prvých štyroch mesiacoch  Škoda s trho-
vým podielom 20,52 percent, druhé miesto dosia-
hol ...,“ takto začína tlačová informácia Združe-
nia automobilového priemyslu Slovenskej republi-
ky o aprílových predajoch nových automobilov na 
Slovensku. ZAP SR informácie o predajoch auto-
mobilov na našom trhu pripravuje už viac ako de-
saťročie, pričom najpredávanejšou značkou je stá-
le Škoda – či automobilový trh klesá, stagnuje, ale-
bo rastie ako teraz. Mení sa len poradie značiek 
na ďalších miestach rebríčka predajov.  O pôsobe-
ní značky Škoda na slovenskom trhu v súčasnosti 
a v blízkej budúcnosti sme sa rozprávali s obchod-
ným riaditeľom a konateľom spoločnosti Škoda Au-
to Slovensko, pánom Ing. Matejom Bugárom.

• Predpokladáme, že ste s vývojom nášho automo-
bilového trhu spokojný...

- Nárast predajov osobných aj malých nákladných 
automobilov na slovenskom trhu je momentálne ta-
ký enormný, že prekvapil zrejme všetkých importé-
rov. Som samozrejme spokojný, že trh má takúto ten-
denciu. Napriek tomu nárastu pokračuje všetko to, 

čo v predaji automobilov všetci dobre poznáme, te-
da tvrdý konkurenčný boj, „cenová vojna“ a razant-
ný nástup importérskych spoločností, ktoré sa na 
Slovensku etablovali medzi poslednými. Nám sa aj 
v tejto situácii darí držať si vedúcu pozíciu na trhu 
s podielom mierne nad 20 percent. K nárastu našich 
predajov významne prispela Fabia Combi. Kým no-
vá „krátka“ Fabia, teda hatchback, svojím tvarom 
spočiatku polarizovala motoristickú  verejnosť, le-
bo niektorí motoristi i  novinári očakávali, že bude 
mať iný tvar, model kombi je pre väčšinu klientov 
lákavou alternatívou.  Vidím to aj z počtu objedná-
vok. O Fabiu Combi majú záujem aj podniky, kto-
ré mali dobrú skúsenosť s používaním Fabií prvej 
generácie.

• Začiatkom apríla ste na autosalóne v Bratislave 
predstavili novú generáciu typu Superb. Aký do-
jem ste mali z reakcií návštevníkov autosalónu 
na túto novinku Škody?

- Nechcem, aby moje pocity z reakcií laickej aj odbor-
nej verejnosti, s ktorými som sa stretával aj na au-
tosalóne v Bratislave, niekto chápal ako euforické, 
ale hodnotenie tohto auta bolo veľmi, veľmi priaz-
nivé. Myslím si, že teraz máme  auto, ktoré oslovu-
je zákazníkov v segmente strednej a vyššej stred-
nej triedy. A to nielen súkromných motoristov, ale 
aj podnikovú klientelu, vrátane štátnej správy. 
O vypracovanie cenových ponúk nás žiadajú aj zá-
stupcovia veľkých podnikov, ktoré doteraz neboli 
našimi klientmi. Očakávam, že nový Superb spolu 

s derivátmi, ako sú Octavia RS alebo Scout, nám po-
môžu pri náraste imidžu našej značky u firemných 
zákazníkov, ktorý by mal byť znateľný  už tento 
rok. Pre podnikovú klientelu je nepochybne výhodné, 
že okrem kvalitných vozidiel máme aj veľmi profesi-
onálnu, celoplošnú a dobre štruktúrovanú obchodnú 
sieť. Viacerí z predajcov automobilov Škoda dokážu 
firemným zákazníkom na väčšine územia Slovenska 
poskytnúť komplexné služby buď samostatne, alebo 
v partnerstve s niekým, vrátane poskytnutia náhrad-
ného vozidla pri oprave alebo havárii vozidla klienta. 
Táto skutočnosť je obzvlášť dôležitá pri áutách, akým 
je Superb. Od nášho partnera Volkswagen – Finanč-
né služby vieme, že takéto skvalitňovanie služieb sa 
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pozitívne prejavuje aj pri získavaní nových podniko-
vých klientov pre operatívny lízing automobilov.

• V bratislavskom závode Volkswagenu začali ne-
dávno montovať aj typ Škoda Octavia. Môže to 
mať priaznivý vplyv na predaj automobilov Ško-
da na našom trhu?

-  Neviem, či naša motoristická verejnosť začne vní-
mať kvôli tomu značku Škoda ešte viac ako domá-
cu značku. My sme to zatiaľ nejako výrazne neme-
dializovali, a tak v dnešnej uponáhľanej dobe o tom 
možno veľa motoristov ani nevie. Vo všetkých vy-
spelých štátoch sveta sa politici aj médiá snažia vy-
tvárať atmosféru priaznivú pre odbyt „domácich“ 
produktov, pretože to okrem iného pomáha stabili-
zovať pracovné miesta.. Teraz, s výrobou Octavie vo 
VW Bratislava sa situácia pre nás v pozitívnom slo-
va zmysle, zmenila, Po Octavii sa v Bratislave bude 
s veľkou mierou pravdepodobnosti montovať aj Oc-
tavia Combi. Našťastie, bratislavský závod Volkswa-
genu je tak technologicky vybavený, že je schopný 
veľmi pružne zahrnúť do svojho portfólia výrobkov 
značný počet odlišných automobilov. A keďže znač-
ka Škoda je súčasťou koncernu Volkswagen, ktorý 
na Slovensku investoval do výroby automobilov ob-
rovské sumy, zabezpečuje pracovné miesta tisícom 
našich obyvateľov a už roky nezanedbateľným po-
dielom prispieva k rastu hrubého domáceho produk-
tu nášho štátu, minimálne štátna správa by nás ma-
la vnímať ako „domáceho“ výrobcu. Myslím si, že to 
tak aj bude. Montáž Octavií vo Volkswagene Brati-
slava by teda naozaj mohla priaznivo ovplyvniť pre-
daj automobilov Škoda na našom trhu.

• Octavie sa v bratislavskom závode Volkswage-
nu určite nezačali montovať kvôli tomu, aby sme 

značku Škoda začali opäť vnímať ako domácu, 
tak ako to bolo v minulosti...

- Škoda Auto už niekoľko rokov patrí medzi automobil-
ky s najväčším medziročným nárastom predaja auto-
mobilov na svete. Výrobné rezervy vo vlastných zá-
vodoch doma už takmer vyčerpala, preto investuje 
do výstavby závodov v zahraničí a využíva aj mož-
nosti zabezpečenia montáže svojich vozidiel v part-
nerských závodoch, akým je aj bratislavský závod 
Volkswagenu. Inak by rastúci dopyt po svojich vo-
zidlách nemohla pokrývať. 

 Záujem o automobily Škoda aj na tých najnároč-
nejších trhoch pretrváva. Predaje za prvý štvrťrok 
2008 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého ro-
ka narástli o 15,7 % na celkovo 173 474 vozidiel. Mi-
moriadny úspech u zákazníkov na všetkých trhoch 
zaznamenala nová Škoda Fabia Combi. Tento model 
je v predaji od januára 2008 a počas prvých troch 
mesiacov bolo zákazníkom dodaných 19 503 vozi-
diel. Pre Fabiu, hatchback i kombi,  sa tak rozhodlo 
63 579 zákazníkov (+8,5 %). V prvom štvrťroku si 
priazeň zákazníkov udržala i Škoda Octavia, celko-
vo bolo predaných 70 970 (+33,8 %) vozidiel.

 Štvrťročné výsledky pozitívne ovplyvnil aj stúpajúci 
dopyt na trhoch východnej Európy a Číny. Vo východ-
nej Európe bolo predaných 27 461 vozidiel značky 
Škoda (+38,6 %). V Číne sa rozrastá nielen obchod-
ná sieť, od januára 2008 v nej predali už 16 212 vo-
zidiel, ktoré sa v tejto krajine vyrábajú v licencii au-
tomobilky Škoda.

 Rast záujmu o naše automobily v apríli ešte narás-
tol, a to vo všetkých regiónoch sveta, kde Škoda pô-
sobí. Celkový predaj dosiahol 63 726 vozidiel, čo je 
v porovnaní s aprílovým predajom minulého roka 
viac až o 23,3 %.

• Čo nové môžu motoristi očakávať od auto-
mobilky Škoda Auto a od importérskej spo-
ločnosti Škoda Auto  Slovensko v najbližších 
mesiacoch?

- Na prelome júla a augusta dochádza už tradične 
v Škode Auto k zmene tzv. modelového roku, po celo-
závodnej dovolenke v mladobolestavskej automobil-
ke začne napríklad aj výroba modelov Škoda Superb 
s novými vznetovými motormi so vstrekovacím sys-
témom common rail i modelov s pohonom 4x4. Bu-
deme mať teda opäť zaujímavejšiu ponuku vozidiel. 
Na autosalóne v Nitre budeme na jeseň vystavovať 
pravdepodobne aj nejaký akčný model zo súčasnej 
produkcie. Ani budúci rok nebude bez atraktívnych 
noviniek. Predstavíme  Superb s karosériou kombi, 
ľahké športovo-úžitkové vozidlo odvodené z koncep-
tu známeho pod názvom Yeti, veľmi pravdepodobne 
už začiatkom roka uvidíme aj „facelift“ mimoriadne 
úspešnej súčasnej generácie typu Octavia...

 Na rastúci konkurenčný tlak budeme dobre pripra-
vení – budeme mať opäť veľmi kvalitné a atraktívne 
automobily, a  máme aj bezkonkurenčne hustú, kva-
litnú predajno-servisnú sieť. Momentálne máme 82 
predajných a takmer 90 servisných miest, pričom 
každý mesiac dostávame žiadosti od ďalších záujem-
cov o predaj alebo zabezpečenie servisu našich vozi-
diel. Nedostatočne pokrytých miest našou značkou 
na Slovensku je však skutočne málo, takže nových 
partnerov si vyberáme veľmi starostlivo. 

 
Každou našou aktivitou, každou predajnou akciou sa 
snažíme naplňovať vlastnú víziu: „S výrobkami a služ-
bami, ktoré sú pre zákazníka vždy tou správnou voľ-
bou, zostať lídrom na Slovensku.“

Zhováral sa: Samuel BIBZA
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Výroba typu Kia cee’d prekročila hranicu 
200 000 vozidiel
Od spustenia sériovej výroby v závode Kia Motors na 
Slovensku v decembri 2006 opustil v piatok, 23. mája 
2008, montážnu linku už 200 000-ci automobil Kia ce-
e’d. Trojdverový športový Kia pro_ cee’d pieskovo-žl-
tej farby s predajným názvom Dakar Yellow bude vy-
expedovaný zákazníkovi do Nemecka. 
  „Výroba 200 000-ho cee’d-u je ďalším význam-
ným momentom v histórii našej spoločnosti,“ povedal 
In-Kyu Bae, prezident a generálny riaditeľ Kia Motors 
Slovakia. „V septembri minulého roku, teda po desia-
tich mesiacoch od začiatku produkcie, sme vyrobili 
stotisíci cee‘d a o osem mesiacov neskôr sa nám poda-
rilo počet vyprodukovaných automobilov cee’d zdvoj-
násobiť. Počas tohto obdobia sme dosahovali vysokú 
mieru efektivity a produktivity. V našom závode vy-
rábame kvalitné automobily pre európsky trh, na kto-
ré poskytujeme unikátnu 7-ročnú záruku.“ 
 Vo výrobnom závode Kia pri Žiline sa tento rok 
spustila vlna rekordov. Najviac, a to 915 áut za jeden 
pracovný deň, bolo od spustenia výroby vyproduko-
vaných 21. apríla 2008 a týždenný rekord 4474 áut 
bol zaznamenaný v 15. týždni tohto roku. Najväčšia 
mesačná produkcia bola dosiahnutá v apríli 2008 - 
19 300 áut. Aj napriek tomu, že typ cee’d čelí v Eu-
rópe veľmi silnej konkurencii v strednej nižšej triede, 
získal počas krátkej doby na trhu mnoho ocenení, na-
príklad Auto roka v  Českej republike, Grécku a Ru-
munsku, Flotilové auto roka v Poľsku a Rakúsku, ako 
aj Rodinné auto roka vo Švédsku.
 Na Slovensku sa doposiaľ predalo viac ako 
3500 automobilov Kia cee’d vo všetkých troch karo-
sárskych verziách. Slovenskí zákazníci uprednostňu-
jú najmä päťdverový cee’d hatchback, ktorý tvorí až 
76 % všetkých objednávok. Najpopulárnejšou farbou 
je strieborná a najobľúbenejším motorom je vznetový   
so zdvihovým  objemom 1,6 litra, ktorý predstavuje 

44 % z celkového predaja. Najrozšírenejšou je stred-
ná výbava EX, a to vo všetkých troch verziách auto-
mobilu cee‘d, pričom jej podiel predstavuje až 55 %. 
Kia cee’d Made in Slovakia  je najpredávanejším ty-
pom značky Kia na Slovensku. Aj vďaka nemu sa za 
minulý rok Kia významne posunula v tabuľke najpre-
dávanejších značiek na 6. pozíciu s podielom 5,61 % 
na trhu, ktorú si za prvé štyri mesiace v roku 2008 
aj naďalej drží. Typ cee’d sa za rok 2007 stal druhým 
najpredávanejším   vo svojej triede a celkovo tretím 
na Slovensku za automobilmi Škoda Octavia a Škoda 
Fabia. 
 Celosvetovo uznávaný nemecký inštitút TÜV ude-
lil značke Kia certifikáty životného prostredia DFE (Di-
zajn pre životné prostredie) a LCA (Analýza životné-
ho cyklu) na mimoriadnom odovzdávaní cien, ktoré 
sa konalo minulý mesiac v kórejskom Soule. Tieto 

ocenenia získala automobilová značka po dôkladnej 
inšpekcii podnikového dizajnu a výrobných operácií 
v slovenskom závode pri Žiline. Typ Kia ceé d  bol na-
vrhnutý a vyrobený pre potreby Európanov, je prvým 
automobilom značky Kia, ktoré získalo také významné 
uznania.
 Kia Motors Slovakia sa v roku 2007, iba tri roky 
po jej vzniku, stala druhým najväčším podnikom na 
Slovensku vo výrobe áut a autokomponentov  V ro-
ku 2008 spoločnosť plánuje celkovo vyprodukovať 
220 000 automobilov a na konci roka zaviesť výrobu 
upravenej verzie eco_ cee’d, ktorý vďaka úpravám na 
základnej verzii vozidla dosahuje výrazné zmenšenie 
spotreby paliva ako aj emisií. Výrobou modelu eco_ 
cee’d značka Kia zdôrazní svoj zámer minimalizovať 
dopad na životné prostredie.

-ka- -

V apríli stúpol odbyt áut o 38,48 percenta 
Počet registrácií nových osobných a malých náklad-
ných automobilov do 3,5 tony (kategórie M1 a N1) 
v apríli medziročne stúpol o 38,48 percenta na 9309 
vozidiel, pričom za prvé štyri mesiace 2008 bolo za-
registrovaných 31 053 áut, čiže o 27,05 percenta viac 
ako v rovnakom období vlani. 
 Poradie najžiadanejších značiek nových osob-
ných a malých nákladných automobilov na sloven-
skom automobilovom trhu vedie po prvých štyroch 
mesiacoch Škoda s trhovým podielom 20,52 percen-
ta, druhé miesto dosiahol Peugeot so 7,10 percenta 
a na treťom mieste sa umiestnil Volkswagen so 6,75 
percenta. 
Ďalšie poradie: 4. Renault 6,69 %; 5. Suzuki 6,41 %; 

6. Citroen 6,33 %; 7. KIA 6,01 %; 8. Ford 5,50 %; 
9. Fiat 4,65 %; 10. Opel 3,65 %; 11. Toyota/Lexus 
3,49 %; a tucet najúspešnejších uzatvára 12. Hyun-
dai s podielom 3,19 % percenta. 
 Za štyri mesiace roku 2008 zaregistrovali tiež 
spolu 366 nových nákladných automobilov hmotnos-
ti 3,5 až 12 ton (kategória N2), čo je o 2,14 percenta 
menej ako vlani. Najväčší podiel na trhu si udržalo Ive-
co s 34,97 %, druhé Mitsubishi Fuso má 17,21 % a tre-
tí Renault 12,30 %.
 Počet registrácií nových nákladných automobi-
lov nad 12 ton (kategória N3) dosiahol oproti vlaňaj-
šiemu obdobiu január až apríl nárast o 22,08 percen-
ta pri odbyte za prvé štyri mesiace tohto roku spolu 

1443 vozidiel uvedenej kategórie. Túto kategóriu zno-
vu vedie Volvo, ktoré získalo podiel 19,40 %, opäť dru-
há Scania má 17,95 % a o tretie miesto sa delia s rov-
nakými počtami predaných vozidiel a podielmi na tr-
hu 14,35 % značky DAF a Mercedes-Benz.
 Za január až apríl 2008 zaregistrovali aj 179 no-
vých autobusov (kategória M2 a M3), čo je o 50,42 
percenta viac ako počas rovnakého obdobia vlani. 
Do čela sa prebojoval Irisbus s 40,22 %, druhý SOR 
má podiel 30,16 % a tretia je značka Novoplan, kto-
rá dosiahla 6,14 % všetkých registrácií v uvedených 
kategóriách. 

Ing. Mária NOVÁKOVÁ 
ZAP SR
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Typ 207 automobilka PEUGEOT začala predávať na jar 
2006 a za menej ako 2 roky po svojom uvedení dosia-
hol už hranicu milión vyrobených kusov .
PEUGEOT 207 prežíva neustále veľký komerčný 
úspech a predáva sa vo viac ako 100 štátoch sveta. 
V roku 2007 prekročil svoje stanovené obchodné cie-
le o viac ako 20 000 vozidiel v rámci svetových pre-
dajov ( 521 000 predaných vozidiel). Pre nás je zau-
jímavé, že tento typ sa vyrába aj na Slovensku. Peu-
geot 207 vyrábajú v 3 závodoch v Európe s celkovou 
dennou kapacitou 2500 áut denne. Závod v Poissy, 
situovaný v jednom z parížskych regiónov, vyrába 3 
a 5 dverové verzie, 207 RC, 207 SW ako aj ich ver-
zie Outdoor a RC. Závod v Trnave vyrába už od roku 

2006 3 a 5-dverové verzie 207, tak ako 
madridský závod v Španielsku, kde vy-
rábajú aj model 207 CC.
PEUGEOT 207 získal titul AUTO RO-
KA 2007 v Španielsku, AUTO EUROPA 
2007 v Taliansku a Importované auto 
roka 2007 v Japonsku.
V roku 2007, v prvom celom roku pre-
daja, sa počtom 440 000 zaregistrova-
ných vozidiel dostal na čelo segmentu 
B v Európe. Tento segment, ktorý predstavuje viac 
ako 1/3 európskeho trhu, je jedným z najkonkurenč-
ných vôbec a zahŕňa viac ako 70 momentálne predá-
vaných typov.

Peugeot 207 tento rok obohatia 2 novinky: Už od 
jari bude k dispozícii 207 CC Roland Garros, ďalšou 
novinkou je nová prevodovka 2-tronic, ktorú si mož-
no objednať s 1,4-litrovým zážihovým motorom s vý-
konom 65 kW. 

Milión Peugeotov 207

Spoločnosť Auto-Impex bola menovaná výhradným 
distribútorom vozidiel Nissan GT-R na Slovensku. Au-
to-Impex splnil všetky náročné kritériá, vďaka čomu 
môže ponúkať slovenským zákazníkom toto nové „su-
pervozidlo“ – Nissan GT-R. 
Celoeurópska sieť špecializovaných predajcov  - Nis-
san High Performance Centres - bola vytvorená na 
zabezpečenie toho, aby  zákazníkom vozidiel Nis-
san GT-R poskytla pozornosť predajných špecialis-
tov a popredajnú starostlivosť, ktorú si zákazníci ako 
aj toto mimoriadne vozidlo zaslúžia. Centrá investu-
jú do špeciálneho obchodného a technického škole-
nia svojho personálu ako aj do vyspelého vybavenia 

potrebného na údržbu a opravy vozidiel GT-R. Nissan 
High Performance Centres musí spĺňať prísne kritériá, 
pokiaľ ide o spokojnosť zákazníkov, zdroje a umiest-
nenie výstavných sál automobilov. Preto si spoloč-
nosť Nissan SCEE vybrala ako svojho výhradného dis-
tribútora pre túto značku spoločnosť Auto-Impex, kto-
rá je najväčším slovenským predajcom vozidiel Nissan 
s viac ako 15-ročnými skúsenosťami. Nové športové 
autá GT-R bude ponúkať v nedávno otvorenom predaj-
no-servisnom stredisku v Bratislave-Lamači. 
Prvé dodávky vozidla Nissan GT-R sú plánované na 
marec 2009. Predajcovia, vymenovaní ako High Per-
formance Centres, môžu prijímať už od 4. apríla 2008 
predbežné objednávky spojené so zložením zálohy 
5000 eúr. Zálohu   možno uhradiť aj on-line na adre-
se www.gtrnissan.com. 
Cena za nový Nissan GT-R sa pohybuje v rozmedzí 
od 2 519 000 Sk za  vozidlo v základnej verzii do 
2 637 000 SK za vozidlá z Black edície. Nissan GT-R 
poháňa úplne nový, ručne montovaný  3,8-litrový zá-
žihový  motorom V6 radu VR prepĺňaný dvoma tur-
bodúchadlami. Dosahuje výkon 353 kW  pri 6400 

otáčkach za minútu a krútiaci moment  588 Nm v roz-
sahu 3200 až 5200 otáčok za minútu, na kolesá oboch 
náprav je prenášaný prostredníctvom úplne novej 
šesťstupňovej sekvenčnej   prevodovky GR6 so zdvo-
jenou spojkou, s preraďovacími páčkami pod volan-
tom. Vozidlo je vybavené vyspelým systémom poho-
nu všetkých kolies, ktorý podľa dynamických potrieb 
priebežne upravuje rozdelenie krútiaceho momentu 
medzi prednou a zadnou nápravou.
Nissan GT-R potvrdil svoje vlastnosti aj   na známom 
okruhu v Nürburgringu, keď aj pri miestami mokrej vo-
zovke dosiahol čas na jedno kolo 7 min. 38 s, a tým 
sa stal jedným z najrýchlejších komerčných vozidiel, 
ktoré kedy na tomto okruhu jazdili.  -nn-

AUTO-IMPEX  distribútorom Nissanu GT-R 

Aj túto jar sa takmer šesťdesiat zamestnancov Allianz 
- SP zapojilo do hromadného darovania krvi. Allianz – 
Slovenská poisťovňa v spolupráci s Národnou trans-
fúznou službou SR v Bratislave pripravila akciu Kvap-
ka  krvi priamo v centrále spoločnosti. 
Mnohí, ktorí sa rozhodli darovať krv, patria medzi pr-
vodarcov, sú však aj takí, ktorí darovali krv už viac-
krát. Riaditeľ odboru podpory obchodu Peter Ripka 
daroval krv už dvadsiatykrát. „Vnímam to ako naj-
jednoduchší spôsob, ako môže zdravý človek pomôcť 

tým, ktorí to potrebujú“, uviedol po od-
bere. 
Allianz – Slovenská poisťovňa udržia-
va spoluprácu s Národnou transfúz-
nou službou SR a Červeným krížom už 
niekoľko rokov a je odhodlaná v tých-
to aktivitách pokračovať. Počas expo-
novaných období pripraví ďalšie akcie. 
Najbližšie chce Kvapku krvi zopakovať 
na jeseň. 

Zamestnanci Allianz - Slovenskej poisťovne 
darovali krv
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Slovenský autoturist klub za podpory Rady vlády 
SR pre bezpečnosť cestnej premávky realizoval  vý-
skum o tejto často diskutovanej téme. Zaujímalo 
nás hlavne, čo sa deje, ako vodiči reagujú na sprá-
vanie druhých. Základné psychologické východis-
ká sme definovali nasledovne: 

• Vedenie vozidla nie je len ovládanie auta cestou 
k cieľu, ale je to sociálna interakcia s inými vodič-
mi na cestách. Hoci ide o špecifickú situáciu, platia 
aj tu pravidlá sociálnej psychológie. 

• Veľká časť podvedomej stránky sociálnej komuniká-
cie súvisí s dominanciou a submisivitou. Platí to aj 
za volantom.

• Sociálna komunikácia súvisí s emóciami. Emócie 
hrajú centrálnu úlohu aj pri interakcii medzi vodič-
mi na cestách. Deštruktívne emócie, akou je aj hnev, 
zhoršujú schopnosť rozhodovať sa. Platí to aj za 
volantom.

Cieľ výskumu
Emóciou, ktorá spôsobuje pravdepodobne najviac do-
pravných kolízií, je hnev. Preto mal výskum za cieľ:

• Identifikovať situácie, ktoré vyvolávajú vo vodičoch 
najčastejšie a najintenzívnejší hnev

• Identifikovať správanie sa iných vodičov, ktoré vy-
voláva najčastejšie a najintenzívnejšie hnev

• Zistiť vzťah medzi týmito dvoma premennými

 Naši anketári oslovili spolu 1342 respondentov 
z celého územia Slovenska, pričom 37% ich bolo z Bra-
tislavy. Anketári náhodne oslovovali vodičov na čerpa-
cích staniciach.

 Vodiči väčšinou spolu s anketárom vyplnili dotaz-
ník, kde sme uviedli 27 situácií pri vedení auta, ktoré 
môžu potenciálne „nahnevať“- pýtali sa ich, ako „veľ-
mi“ ich uvedená situácia nahnevá. 

Výsledky 

 Čo sme zistili?(hlavné závery z výskumu)
Dopravnými situáciami, ktoré najviac vyvolávajú hnev 
vodičov, sú také, ktoré sú najmä dôsledkom sociálnej 
agresivity iných vodičov, resp. dôsledkom nezodpoved-
nosti, bezohľadnosti, ba až hlúposti ostatných účastní-
kov cestnej premávky.

Vodičov najviac hnevajú situácie, pri ktorých je naruše-
ná ich osobná bezpečnostná zóna - „tlačenie zozadu“, 
„natlačenie sa tesne pred vozidlo“, resp. cúvanie bez po-
zerania sa dozadu. Relatívne najmenej vodičov sa hne-
vá, ak ich „niekto predbehne na diaľnici pri rýchlosti 
130 km/h.“, „telefonovanie bez handsfree zariadenia“, 
„zdĺhavé parkovanie“, „pomalí šoféri“, či „zastavenie 
policajtmi“.

Hnev za volantom

1 = žiadny hnev, 2 = iba trochu hnevu, 3 = priemerný hnev, 4 = väčší hnev, 5 = veľký hnev

1 = žiadny hnev, 2 = iba trochu hnevu, 3 = priemerný 
hnev, 4 = väčší hnev, 5 = veľký hnev
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  Približne štvrtina motoristov (26%) sa našťastie 
hnevá „iba krátko“, polovica „chvíľu“, no ďalšia štvr-
tina motoristov jazdí dlhšiu dobu pod vplyvom tohto 
hnevu. Na dĺžku hnevu majú vplyv jednak samot-
né dopravné situácie (50-percentná váha) a jednak 
hnevlivosť vodičov ako ich osobnostná črta (43-per-
centná váha). Lenže aj samotná prchkosť, hnevlivosť 

je z väčšej časti vyprovokovaná zvonka – najmä aro-
gantnými vodičmi, ktorí si o sebe myslia, že majú vždy 
pravdu.
  Existuje viacero kategórií dopravných situácií, 
spomedzi k tor ých majú najväčší vply v na hnev 
vodičov tieto:
„Nebezpeční” – účastníci cestnej premávky, ktorí 

kľučkujú, nepozerajú sa dozadu, pridávajú, tlačia sa, 
„nevyhadzujú smerovky”, nestlmia diaľkové svetla 
v protismere, ...
 
„Bezohľadní” – neuhnú, zdržujú, jazdia váhavo, poma-
ly, majú pomalé reakcie, ...
 
„Porušujúci predpisy” – jazdia rýchlo, na križovatke 
prejdú na červenú, predbiehajú vpravo, parkujú v dru-
hom pruhu, telefonujú za volantom bez handsfree 

Relatívne najmenší vplyv na dĺžku hnevu majú policaj-
ti, vodiči kamiónov, dopravné zápchy a „nadávači“ (to 
sú tí, čo ukazujú neslušné gestá a trúbia na ostatných 
vodičov).

1 = žiadny hnev, 2 = iba trochu hnevu, 3 = priemerný hnev, 4 = väčší hnev, 5 = veľký hnev

 Volvo získalo 
cenu za 

technológiu City 
Safety

Volvo City Safety – produkt vyvinutý spoločnosťou 
Volvo Cars, technológia na zabraňovanie kolíziám pri 
malých rýchlostiach, získala americkú cenu „Traffic 
Safety Achievement Award“ na tohtoročnom Sympó-
ziu o bezpečnosti svetovej dopravy v New Yorku.
Na   Sympóziu o bezpečnosti svetovej dopravy, ktoré 
sa konalo na medzinárodnom autosalóne v New Yor-
ku, oceňovala skupina expertov rôzne pokrokové rie-
šenia na zmenšovanie počtu zranení a úmrtí na ame-
rických cestách.  
Spoločnosť Volvo bude ako prvá na svete montovať sys-
tém City Safety do vozidiel ako štandardnú výbavu. Pr-
vým vozidlom značky Volvo vybaveným týmto systémom 
bude typ XC60, ktorý bol predstavený v tomto roku. Pri-
bližne k 75 % zo všetkých kolízií dochádza pri rýchlosti 
menšej ako 30 km/h. V 50 % prípadov vodič pred kolí-
ziou vôbec nebrzdí. Zvyčajnou príčinou je nedostatočná 
koncentrácia vodiča na jazdu. Ak vozidlo vpredu náhle 
zabrzdí, systém City Safety vyhodnotí situáciu a v prí-
pade hroziacej kolízie pripraví brzdy na použitie. Ak vo-
dič nekoná, vozidlo zabrzdí automaticky. City Safety do-
káže pri rýchlostiach menších ako 15 km/h nehodám za-
brániť úplne. Pri rýchlostiach v rozmedzí 17 – 30 km/h 
systém s použitím brzdenia zmenšuje rýchlosť vozidla 
a pomáha zmenšovať závažnosť zranení cestujúcich a po-
škodenia vozidla. 
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„Čína zažíva nevídaný rozmach. Jej hrubý  domá-
ci  produkt   za posledných 25 rokov vzrástol kaž-
dý rok v priemere o 9,6 percenta. Automobilový trh 
zaznamenal ešte dynamickejší rast, s obratom rok 
od roka narastajúcim o 25 percent od roku 2001,“ 
povedal vo svojej prednáške na 58. medzinárodnej 
tlačovej konferencii o automobilovej technike vla-
ni v nemeckom Boxbergu Peter Pang, prezident  Bo-
sch China Investment. 
 Pozorovatelia trhu očakávajú nový rekord 8,3 mili-
óna predaných vozidiel v roku 2007, z ktorých šesť mi-
liónov budú osobné automobily, čo sa aj potvrdilo.
 Hoci je v Číne viac ako 100 výrobcov vozidiel, de-
sať vedúcich výrobcov už predstavuje 90 percent cel-
kového trhu osobných automobilov. V poslednom čase 
vzrástol podiel čisto čínskych značiek, ktoré už nie sú 
prepojené prostredníctvom podnikov so spoločnou ma-
jetkovou účasťou s nečínskym partnerom. Čínski vý-
robcovia ponúkajú najmä vozidlá v segmente malých 
cien a predpovedá sa, že v roku 2007 dosiahnu 43-per-
centný podiel na automobilovom trhu. 
 Je to už dlho, čo Čína nevyrába autá len pre vlast-
nú potrebu. V roku 2006 vyviezla vozidlá a komponen-
ty v hodnote 25 miliárd amerických dolárov. Výrobky 
sú určené najmä pre Áziu, ale idú aj do Afriky, Ruska, 
Južnej Ameriky, východnej Európy a do USA. Automo-
bilové komponenty s podielom 83 percent tvoria naj-
väčší podiel celkového objemu.
 Automobilové dielce z Číny idú dobre na odbyt na 
celom svete. Za ostatných päť rokov export zazname-
nal rýchly rast na úrovni 93 percent každý rok. Najlep-
šie sa predávajú pneumatiky a kolesá, cenovo výhod-
né autorádiá, motocyklové nástroje, káblové zväzky, 
prívesy, časti karosérie  a brzdové i motorové kompo-
nenty. Toto sú zvyčajne výrobky s veľkým podielom 
práce, ktoré kladú náročné požiadavky na suroviny 
a energiu.
 Čínske životné prostredie platí za tento silný rast 
veľkú cenu. Čínska vláda preto využíva štátom finan-
cované programy na povzbudenie priemyslu, aby po-
stúpil v reťazci pridanej hodnoty a zdroje využíval 
hospodárne. 
 Spoločnosť Bosch je dobre pripravená na špecific-
ké výzvy čínskeho trhu a už veľa rokov sa teší úzkym 
partnerstvám s medzinárodnými a čínskymi výrobcami 
vozidiel. S asi 15 000 pracovníkmi v Číne  spoločnosť 
dosiahla v roku  2006 obrat 1,3 miliárd eúr. Je uzná-
vaná ako miestny výrobca high-tech automobilových 
komponentov a etablovala   sa ako vedúci dodávateľ 
dvanástim kľúčovým značkám automobilov. 
 Jej tri centrá výskumu a vývoja v tesnej blízkosti 

k výrobcom automobilov umožňujú vyvíjať správne vý-
robky v najkratšom možnom čase. To je   kľúčová výho-
da tejto spoločnosti. Centrum pre   systémy zážihových 
motorov sa nachádza s čínskym partnerom v Šangha-
ji, Pudong. Druhé centrum – pre podvozkové systémy 
– je v Suzhou; tretie – pre vstrekovacie systémy  vzne-
tových motorov common rail – je vo Wuxi. 

 Tieto inžinierske centrá – spolu s   materiálový-
mi a skúšobnými laboratóriami – sú zodpovedné za 
skúšanie a schvaľovanie materiálov a dielcov z výrob-
ných závodov Bosch v Číne. Výrobky s veľkým miest-
nym obsahom  spoločnosti pomáhajú zostávať konku-
rencieschopnými. Napríklad  jej ročná výroba benzíno-
vých vstrekovacích dýz v Číne predstavuje viac ako 

Čínsky automobilový trh – 
nevídaný rozmach

 Čínsky automobilový trh sa od roku 2001 vyvíja veľmi dynamicky, s medziročným nárastom až 25 %

 Na desať najväčších čínskych automobiliek pripadá až 90 % výroby automobilov v Číne. Na jej území celko-
vo pôsobí viac ako 100 výrobcov automobilov
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Podľa europskych štatistík mnoho cestujúcich stá-
le nepoužívá bezpečnostné pásy  alebo sa nepri-
pútava správne. Väčšinou ide o ľahkovážnosť ale-
bo neznalosť príčin a následkov poranení spôsobe-
ných dopravnou nehodou. S touto neznalosťou sa 
už tradične snaží bojovať spoločnost TÜV SÜD, kto-
rá vo svojej skúšobni bezpečnosti vozidiel usporia-
dala ďalší ročník akcie TÜV SÜD Safety Day, zame-
rané na prevenciu zranení na cestách.
 Vzdelávacia časť programu začala  simuláciou 
reálnej dopravnej nehody, kde do boku stojaceho 

vozidla narazilo iné vozidlo. Stojace 
vozidlo nižšej strednej triedy s vekom 
šesť rokov bolo vybavené čelnými 
a bočnými bezpečnostnými vankúšmi. 
Boli v ňom usadené a pripútané dve fi-
guríny reprezentujúce dvoch priemer-
ne  vysokých dospelých členov po-
sádky. Do toh to vozidla narážala Ško-
da Octavia II RS rychlosťou 50 km/h. 
V Octavii boli usadené štyri figuríny 
reprezentujucí dvoch riadne  bezpeč-
nostnými pásmi pripútaných dospe-
lých, a dve deti. Detské figuríny boli 

pripútané do správne namontovaných  detských seda-
čiek vhodného typu. Mladšie dieťa sedelo v protismere  
jazdy, staršie v smere  jazdy. Náraz v rychlosti 50 km/h 
spôsobil nafúknutie čelných bezpečnostných vankúšov 
Octavie, ktoré v spolupráci s bezchybne fungujúcími 
bezpečnostnými pásmi s pred pínačmi a obmedzovač-
mi ťahu spoľahlivo ochránili dospelých členov posád-
ky. Aj deti mali pri tomto type nárazu  špičkovú úro-
veň ochrany. Bezprostredne po simulácii dopravnej ne-
hody nasledovala demonstrácia zásahu tímu „Výskum

 dopravnej bezpečnos-
ti Škoda Auto“. Ten je 
schopný skúmať ne -
hody, o ktorých sa do-
zvie buď od zložiek In-
tegrovaného záchran-
ného systému alebo od 
policie. Výjazdové au-
tomobily Škoda Octa-
via Scout sú vybave-
né špičkovou meracou 
a z á z namovou t ec h -
nikou. Analýzy nehôd 

spolu s informáciami zo štandardných nárazových skú-
šok slúžia k dalšiemu zlepšovaniu aktívnej i pasívnej 
bezpečnosti automobilov Škoda. 
 Pre porovnanie následkov havárie vozidlav rých-
losti 50 km/h sa v skušobnom laboratóriu TÜV SÜD 
uskutočnila  nedeštrukčná „saňová“ skúška simulujú-
ca rovnaký náraz, ale s posádkou, ktorá neboa pripúta-
ná.  Karoséria Škody Octavia s kompletným interiérom 
bola osadena štyrmi figurínami rovnakého typu  ako 
v prvom prípade. Vodič nebol pripútaný  bezpečnost-
ným pásom a deti na zadných sedadlách neboli chrá-
nené žiadnymi zádržnými systémami. Z videí, namera-
ných výsledkov, ale i letmého pohľadu na vozidlo po ná-
raze bolo jasné, že nepripútaná posádka mala výrazne 
menšiu nádej  na prežitie. Zaťaženie hlavy nepripúta-
ného vodiča narástlo asi šesťkrát a u detí išlo až o de-
saťnásobný nárast zaťaženia hlavy. 
 Moderné zádržné systémy sú navrhnuté tak, aby 
efektívne  fungovali   ako celok, preto bezpečnostný 
vankúš bez pásov nemá správny účinok. 

Viac informácií o TÜV SÜD Safety Day 2008 možno 
nájsť na www.tuvsafetyday.com.

7 miliónov kusov a vyrába tam hodne nad milión  ben-
zínových čerpadiel za rok.
 V Číne Bosch nemá  silné postavenie len čo sa tý-
ka výskumu a vývoja a prvovýbavy. Viac ako 450 ser-
visných staníc Bosch, rozmiestnených po celej krajine, 
ponúka aj  širokú „aftermarket“ podporu. Viac ako100 
z nich sa už špecializuje na   technológie pre vznetové 
motory. 
 So svojimi šiestimi obchodnými spoločnosťami, 
14 výrobnými závodmi, siedmimi podnikmi so spoloč-
nou majetkovou účasťou a tromi vývojovými centrami 
má spoločnosť Bosch veľmi dobrú pozíciu na zabezpe-
čenie primeraného podielu na enormnom raste na čín-
skom trhu.

-bch- V troch výskumno-vývojových strediskách a v niekoľkých výrobných a servisných závodoch a prevádzkach 
spoločnosti Bosch v Číne pracuje asi 15 000 ľudí

TÜV SÜD Safety Day 2008: 
nepripútaný cestujúcí predstavuje smrteľné nebezpečenstvo
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R a d a  a d v o k á t a
V súvislosti s verejnou diskusiou o vládnom návrhu 
zákona o cestnej premávke, ktorý by mal nahradiť 
doterajší zákon č. 315/1996 Z. z. o premávke na po-
zemných komunikáciách, si nezaškodí pripomenúť, 
aké sú dosiaľ platné osobitosti premávky na diaľni-
ci (pričom ustanovenia o premávke na diaľnici pla-
tia aj na ceste pre motorové vozidlá).
1. Na diaľnici je dovolená len premávka motorových 

vozidiel a jazdných súprav, ktorých najvyššia po-
volená rýchlosť nie je menšia ako 50 km/h. Iným 
účastníkom cestnej premávky je používanie diaľni-
ce zakázané. 

2. Vodič smie na diaľnicu vchádzať a z diaľnice vy-
chádzať len na miestach na to určených. Vodič mu-
sí pred vjazdom do priebežných pruhov na diaľnici 
použiť pripájací pruh. Tam, kde pripájací pruh nie 
je, vodič musí dať prednosť v jazde vozidlám idúcim 
v priebežných pruhoch.

3. Vodičovi je na diaľnici zakázané:
 a) zastavenie a státie na inom mieste než na mieste 

označenom ako parkovisko; pri núdzovom státí vo-
zidlo musí stáť na krajnici, a ak to nie je možné, na 
vozovke; také vozidlo vodič musí vždy označiť ako 
prekážku cestnej premávky; ak ide o motorové vozi-
dlo povinne vybavené prenosným výstražným troju-
holníkom, vodič musí trojuholník umiestniť vo vzdia-
lenosti najmenej 100 m za vozidlom,

  b) otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný delia-
ci pás vrátane miest, kde je pás prerušený.

4. Ak vodič počas jazdy zistí na vozidle alebo na nákla-
de chybu, pre ktorú nemožno dosiahnuť na rovine 
rýchlosť najmenej 50 km/h, musí diaľnicu opustiť 
na najbližšom výjazde.

5. Vlečenie motorového vozidla je dovolené len vtedy, 
ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z diaľnice. 
Vozidlo sa smie vliecť len k najbližšiemu výjazdu, 
kde musí diaľnicu opustiť.

6. Na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá tiež zá-
kon obmedzuje jazdu niektorým druhom vozidiel. Zá-
kon zakazuje jazdu motorovým vozidlám s celkovou 
hmotnosťou prevyšujúcou 7500 kg a nákladným au-
tomobilom s prípojným vozidlom v dňoch pracovné-
ho pokoja v čase od 0.00 do 22.00 hodiny a v sobo-
tu od 1. júla do 31. augusta v čase od 7.00 do 20.00 
hodiny.

Tento zákaz neplatí napríklad pre
a)  autobusy, obytné automobily, vozidlá ozbrojených 

síl, ozbrojených zborov, ozbrojených bezpečnost-
ných zborov a Slovenskej informačnej služby,

b)  vozidlá použité na nevyhnutnú poľnohospodársku 
sezónnu prepravu,

c)  vozidlá použité na prepravu zdravotníckeho materiá-
lu, liečiv a biologického materiálu do zdravotníckeho 
zariadenia alebo na zabezpečenie prevádzky zdravot-
níckych prístrojov v zdravotníckych zariadeniach,

e)  vozidlá použité na zabezpečovanie športových a kul-
túrnych podujatí, najmä na prepravu športových lo-
dí, motocyklov, dostihových koní, vtáctva a kulís,

f)  vozidlá použité na odstraňovanie havárií a ich 
následkov, ako aj pri živelných pohromách,

g)  vozidlá použité na zásobovanie čerpacích staníc po-
honnými látkami,

h)  vozidlá použité na prepravu tovaru podliehajúceho rých-
lej skaze alebo na prepravu hospodárskych zvierat.

Zaujíma ma, či ma na diaľnici môže zastaviť osoba vyko-
návajúca práce na ceste a aké má oprávnenia ?

Martin z Prešova

Zákon o premávke na pozemných komunikáciách ho-
vorí, že dávať pokyny na zastavenie vozidla je okrem 
iných oprávnená i osoba vykonávajúca práce spojené 
s údržbou, opravou alebo s výstavbou cesty, ak to vy-
žaduje bezpečnosť cestnej premávky. Takže ak to vy-
žaduje bezpečnosť premávky, môže táto osoba vozidlo 
zastaviť. 
 Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú 
s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pra-
covnú činnosť, na ktorú je oprávnená, musí byť zreteľ-
ne označená. Pritom nemusí dodržiavať tie ustanove-
nia pravidiel cestnej premávky, pri ktorých to povaha 
vykonávanej práce vylučuje.
 Označenie osoby upravuje vyhláška Ministerstva 
vnútra SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o premávke na pozemných komunikáciách. Oso-
ba, ktorá vykonáva prácu na ceste, musí mať na sebe 
zvonku viditeľný ochranný odev oranžovej farby, kto-
rého predná aj zadná plocha má najmenej 1500 cm2. 
Ochranný odev musí byť z fluoreskujúceho materiálu, 
spredu aj zozadu opatrený dvoma vodorovnými pásmi 
z reflexnej fólie alebo z bielych odraziek, pričom vy-
hláška stanovuje i rozmery týchto reflexných prvkov.

Čitateľ z Trnavy sa vzhľadom na článok uverejnený 
v predchádzajúcom čísle časopisu pýta, či všetky ce-
ny budú podliehať tzv. duálnemu zobrazovaniu v slo-
venských korunách a v eurách a aké sú výnimky.

Duálnemu zobrazovaniu nepodliehajú:
- peňažné sumy uvedené v ustanoveniach všeobecne 

záväzných právnych predpisov, 
- výroky rozhodnutí orgánov verejnej moci,
- peňažné sumy preukázateľne uvádzané výlučne iba 

medzi právnickými osobami navzájom, alebo výluč-
ne iba medzi podnikateľmi navzájom pri ich podnika-
teľskej činnosti,

- prevodné príkazy, doklady o vklade, doklady o výpla-
te, poštové poukazy, iné platobné doklady, prevádz-
kové doklady, žiadosti a tlačivá, ktoré spracováva-
jú, vybavujú a vykonávajú finančné inštitúcie a iné 
subjekty a ktoré vypĺňajú ich klienti alebo ktoré sú 
vyhotovené podľa údajov poskytnutých klientom.

Vykonávanie duálneho zobrazovania sa nevyžadu-
je pri peňažných sumách uvádzaných na kolkových 
známkach, na poštových známkach a iných poštových 

ceninách, na kontrol-
ných známkach ale -
bo na iných úradných 
ceninách, ak osobitný 
predpis neustanovuje 
inak. Taktiež sa nevy-
žaduje od fyzických osôb, ktoré nie sú podnikateľmi, 
a to pri príležitostnom prenájme hnuteľných vecí, pri 
príležitostnom predaji vlastných použitých vecí a vý-
robkov v primeranom množstve medzi fyzickými oso-
bami, alebo pri príležitostnom predaji lesných plodín, 
húb alebo rastlinných a živočíšnych produktov z vlast-
nej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti 
v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve alebo vod-
nom hospodárstve, vrátane takéhoto príležitostného 
predaja na trhových miestach. 
 Na základe vyhlášky Ministerstva hospodárstva 
SR boli z duálneho zobrazovania vyňaté aj ďalšie ceny 
alebo platby, v dôsledku neúmerného technického za-
ťaženia alebo neúmerne veľkých finančných nákladov 
na duálne zobrazenie, a to napríklad:

a) ceny na cenovkách umiestnených priamo na výrob-
koch okrem výrobkov predávaných na množstvo, 
kde je dostačujúce uvádzať ceny v hlavnej mene, 
ak sú tieto ceny inak vhodne duálne zobrazené na 
viditeľnom mieste v bezprostrednej blízkosti tohto 
výrobku, 

b) jednotkové ceny na baleniach výrobkov predávaných 
na množstvo,

 c) ceny zobrazované prostredníctvom digitálnych 
prostriedkov zobrazovania cien, ktorých technic-
ké riešenie neumožňuje duálne zobrazovanie, naprí-
klad displeje verejných telefónnych automatov, iné 
displeje, elektronické svetelné tabule, váhy a sní-
mače cien,

 d) ceny vratných obalov, ktoré stačí zobraziť na cen-
níku v oboch menách na viditeľnom mieste v bez-
prostrednej blízkosti ich príjmu spolu s konverzným 
kurzom,

 e) ceny výrobkov predávaných na množstvo, na ktoré 
sa vzťahuje zľava, v letákoch, pútačoch a iných mar-
ketingových materiáloch, kde je dostačujúce duálne 
zobraziť len platnú jednotkovú cenu po zľave a kon-
verzný kurz,

 f) hodnoty uvedené na darčekových poukazoch, kupó-
noch a poukazoch na tovar a službu, ktoré boli vydané 
pred vznikom povinnosti duálneho zobrazovania,

g) ceny poskytované ako informatívne koncovým uží-
vateľom elektronických komunikačných služieb for-
mou krátkych textových správ (SMS), ako aj infor-
mácie o zostatkoch hodnoty kreditov predplatených 
elektronických komunikačných služieb, kde je dosta-
čujúce uvádzať ceny v hlavnej mene, 

i) ceny služieb uvádzané v katalógoch cestovných 
kancelárií a cestovných agentúr alebo v cenníkoch 
k týmto katalógom.

JUDr. Zuzana MARTIŠOVIČOVÁ

12 jún  2008
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• Banská Bystrica, Medený Hámor 33, tel.: 048/416 35 32 • Bratislava-Ružinov, Tomášikova 30, tel.: 02/48 24 04 82, • Bratislava
-Zlaté piesky, Tuhovská 11, tel.: 02/49 29 45 30 • Dunajská streda, Hlavná 31, tel.: 031/550 55 41 • Liptovský Mikuláš, Revolučná 9,
tel.: 044/562 17 79 • Nitra, Cabajská 3, tel.: 037/6567025 • Prešov, Levočská 111, tel.: 051/746 02 56 • Trenčín, Zlatovská 27, 
tel.: 032/6587 555 • Trnava, Nitrianska cesta 30, tel.: 033/535 22 63 • Vranov nad Topľou, Budovateľská 1279/21, tel.: 057/446 44 75
• Žilina, Predmestská 90, tel.: 041/724 79 44 • Košice, Prešovská cesta 75, tel.: 055/799 5386 

AUTORIZOVANÍ PREDAJCOVIA:

„Hodnotu života určujú okamihy, 
ktoré sa dotknú vášho srdca.“

Kombinovaná spotreba paliva 5,9 - 8,8 l/100km, emisie CO2 130 - 285 g/km

Nová Honda Accord. S najmodernejšími výkonnými motormi splňujúcimi už teraz emisnú normu Euro5, technológiou 
zvyšujúcou komfort jazdy a minimalizujúcou únavu vodiča, sofistikovanou bezpečnostnou výbavou zahrňujúcou adaptívny
tempomat (ACC) pre udržanie stálej vzdialenosti od vozidla vpredu, systém pre udržiavanie v jazdnom pruhu (LKAS) 
a systém pre zmierňovanie následkov kolízie (CMBS), ktorý dokáže vodiča upozorniť na hroziace nebezpečenstvo zrážky.
To všetko v prémiovej kvalite. Pre fascinujúci pocit z jazdy.

(Soichiro Honda)

reddot design award
winner 2008
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Inaugurácia výrobného závodu 
NOBLE International Senica
Dňa 25. apríla sa v Senici uskutočnilo oficiálne 
otvorenie najmladšej výrobnej jednotky spoloč-
nosti NOBLE International, LTD.. NOBLE Interna-
tional patrí medzi elitu svetových výrobcov pro-
dukujúcich zvárané výlisky používané pri výrobe 
automobilov. V súčasnosti zamestnáva takmer tri-
tisíc pracovníkov v dvadsiatich štyroch výrobných 

závodoch v dvanástich štátoch sveta. Spoločnosť 
dodáva produkty približne tretine svetového tr-
hu. NOBLE International je súčasťou skupiny Ar-
celorMittal group. Od roku 2003 expanduje na tr-
hy s veľkým nárastom HDP. Nové výrobné jednot-
ky pre výlisky TWB boli v ostatnom čase založené 
na Slovensku, v Indii a v Číne.

 Odkedy oceliarsky priemysel začal s výrobou kon-
cepcie Ultra Light Steel Auto Body, zvárané výlisky sa 
stali dôležitou súčasťou automobilového priemyslu. Vý-

lisky Tailor welded blanks (TWB) prispievajú 
k zmenšeniu hmotnosti automobilu a zlepše-
niu jeho bezpečnosti vďaka väčšej odolnosti 
voči nárazu. Zároveň zmenšujú celkové nákla-
dy spojené so zabezpečením optimalizácie vý-
konnosti vozidiel. NOBLE International vyrába 
množstvo rôznych typov výliskov a zároveň 
poskytuje klientom servis, zahŕňajúci podiel 
na vývoji výrobkov, ohodnotenie nákladov na 
reálne projekty, štúdie pre možnosť kovania 
výliskov TWB a podobne. Veľké investície sú 
vynakladané na rozvoj výliskov. Nové apliká-
cie patria k dôležitým nástrojom na dosiahnu-
tie piatich hviezdičiek NCAP, teda testu nára-
zovej odolnosti vozidiel. Najmodernejšie sys-
témy kontroly kvality sú používané v každej 
výrobnej jednotke. 
 Výrobný závod v Senici predstavuje pr-
vú investíciu NOBLE International v strednej 
a  východnej Európe. Stane sa aktívnym pri-
spievateľom priemyselného rozvoja v tejto ob-
lasti. V súčasnosti zamestnáva dvadsaťtri ľu-
dí. Spoločnosť disponuje strategickou polo-
hou v centre automobilového poľa: PSA, VW 
Group, KIA, Suzuki, General Motors a ich do-
dávateľov: Tawesco, Gedia, Tower Automo-
tive a Kirchhoff. Umiestnenie výrobného zá-
vodu v bezprostrednej blízkosti ArcelorMit-
tal Gonvarri mu poskytuje možnosť využívať 
zariadenie ArcelorMittal Gonvarri equipment, 
ktoré je schopné zvládnuť rôzne typy výlis-
kov. Vytvoril sa tu tím profesionálov, schop-
ných pracovať s najnovšími dostupnými tech-
nológiami s podporou korporátnej organizácie. 
NOBLE International Senica sa tak stane cen-
trom par excelance pre prototypy, s prístrojmi 
na laserové zváranie a  laserové rezanie. 

Kontakt pre médiá:
Dorota ŽOLDOŠOVÁ, Manager Corporate Com-
munications & Integration, Noble Internatio-
nal Europe, Tel.: +33 1 71 92 04 44, 
mobil: +33 6 20 82 36 67, 
e-mail: dorota.zoldosova@arcelormittal.com
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V Kia Motors Slovakia 29. apríla 2008 ukončili od-
bornú prax 29 študenti štvrtého ročníka a 26 štu-
denti tretieho ročníka odborov mechanik elektro-
nik, mechanik strojov a zariadení, mechanik opra-
vár a klampiar z troch stredných odborných škôl zo 
žilinského regiónu. Študenti Stredného odborného 
učilišťa v Kysuckom Novom Meste, Spojenej školy 
v Martine a Združenej strednej školy v Dolnom Ku-
bíne spolu odpraxovali vo výrobných prevádzkach 
motoráreň a montáž viac ako 14 000 hodín počas 
ôsmich mesiacov. Kia potvrdzuje svoj záujem pri-
spievať na Slovensku k zlepšeniu vzdelania a vý-
chovy odborníkov pre automobilový priemysel.

 „Vybudovanie závodu Kia je veľkým prínosom pre 
strojárstvo v celom žilinskom regióne. Ako predstavi-
telia technicky orientovaných stredných škôl cítime 

nárast záujmu žiakov o strojárske odbory, čo je veľmi 
pozitívne pre naše školy. Znamená to, že strojárstvo 
je opäť „živé“. Naši študenti vykonávali tento školský 
rok odbornú prax na vysoko špecializovaných praco-
viskách a to hodnotíme ako veľký prínos. Konečným 
výsledkom tohto diania je bezproblémové uplatnenie 
našich absolventov v praxi. Žiaci vstupom do takejto 
modernej fabriky majú istoty a nemusia hľadať prácu 
v zahraničí,“ povedal pán Jozef Zanovit, riaditeľ Spo-
jenej školy v Martine.
 „Svoju skúsenosť v Kia Motors Slovakia si vá-
žim.   Počas odbornej praxe som získal mnoho infor-
mácií a predovšetkým nových pracovných skúseností. 
Mal som možnosť pozorovať tie najmodernejšie tech-
nologické procesy a spoznať   výrobu automobilov. Vy-
konávať prax priamo vo výrobnom závode, kde som 
si vyskúšal rôzne pracoviská, má veľké výhody oproti 
praxi v dielňach našej školy,“ konštatuje Štefan Fojtík 
zo Stredného odborného učilišťa v Kysuckom Novom 
Meste.
 „Vďaka rozvíjajúcemu sa automobilovému prie-
myslu potrebuje žilinský región skutočných odborní-
kov, špecialistov v automobilovom priemysle. Praxou 
v našom závode, ktorý je jedným z najmodernejších na 
svete, títo študenti nastúpili na cestu úspešného pro-
fesionálneho rozvoja,“ tvrdí pán Ján Taliga, vedúci vý-
robnej sekcie oddelenia Montáž, Kia Motors Slovakia. 

„Keď pred ôsmimi mesiacmi študenti nastúpili na od-
bornú prax, nevedeli sme,  čo od nich môžeme očaká-
vať. Teraz však vieme, že prax študentov v našich vý-
robných prevádzkach bola prínosom pre obe strany. 
Sme radi, že sa podieľame na vzdelávacom procese 
mladých odborníkov,“ dodal pán Taliga.
 Kia Motors Slovakia buduje dlhodobú spoluprácu 
so školami s technickým zameraním. Vďaka silnej prí-
tomnosti automobilového priemyslu v žilinskom kra-
ji  vzniká na stredných odborných školách nový odbor 
Mechanik špecialista automobilovej výroby, ktorý otvá-
ra brány žiakom základných škôl už od budúceho škol-
ského roku. Už teraz prejavilo záujem o odbornú prax 
v závode na nasledujúci školský rok 2008/2009 ďal-
ších päť stredných odborných škôl z regiónu..

Študenti  v Kia Motors Slovakia 

KIA MOTORS Slovakia preniká k najvýchodnejším 
hraniciam Schengenu. 
 Stredná priemyselná škola v Snine je odbornou 
školou, ktorá pripravuje žiakov v študijných odboroch:  
strojárstvo so zameraním na grafické systémy, tech-
nické a informatické služby so zameraním na strojár-
stvo, elektrotechnika so zameraním na priemyselnú 
informatiku a technika a prevádzka dopravy. 
 Keďže teoretické vzdelávanie musí byť prepoje-
né s praxou, žiaci by už v škole mali získavať aktuálne 
poznatky a byť pripravení na vstup do praxe. Snahou 
SPŠ v Snine je modernizácia vyučovania a nadväzo-
vanie priamych kontaktov s podnikmi, ktoré sú zastú-
pené na pracovnom trhu v Slovenskej republike. 
 Dňa 3.apríla 2008 došlo v Žiline k rokovaniu ve-
denia školy, ktoré zastupovali pani PaedDr. Alena 

Romanová, riaditeľka školy, páni Ing. Ján Har-
maňoš a Ing. Zdenek Snítil,  so spoločnosťou 
KIA  MOTORS Slovakia, ktorú zastupovali pá-
ni Tomáš Potoček a Jozef Bačé.  Cieľom roko-
vania bolo nadviazať užšiu spoluprácu, ktorá 
by bola prínosom pre školu. Výsledok  stret-
nutia je pozitívny, došlo k spresneniu okruhov 
spolupráce, pričom dôležitý je záver - prísľub 
priamej materiálnej pomoci spočívajúcej v do-
dávke učebných pomôcok pre zabezpečenie 
výučby v študijných odboroch technika a pre-

vádzka dopravy a strojárstvo, v pravidelných exkurzi-
ách, organizovaní besied a iných vstupov spoločnosti 
KIA do vyučovacieho procesu školy. 
 Očakávania sa naplnili a veríme, že výsledok sa 
prejaví v kvalitatívnom raste odbornosti budúcich ab-
solventov Strednej priemyselnej školy v Snine.   

CNC stroje SPŠ v Snine od AgieCharmilles
V Brne došlo k rokovaniu zástupcov Strednej prie-
myselnej školy v Snine s predstaviteľmi spoločnosti 
AgieCharmilles – pánmi Stefanom Maurerom, generál-
nym riaditeľom, Ing. Jánom Sihelským, vedúcim pre-
daja a Miroslavom Juhárom, obchodným zástupcom   
o možnosti dodávky CNC strojov pre SPŠ v Snine. Bu-
dú slúžiť pre výučbu v študijnom odbore strojárstvo 

so zameraním na grafické systémy. Aj keď generálny 
riaditeľ súhlasil s dodaním moderných strojov, kým 
sa tak stane, budú nasledovať ďalšie kroky a zložité 
rokovania o finančnom vstupe a ekonomickom zabez-
pečení prevádzky strojov. Pozitívna je snaha všetkých 
zúčastnených vyriešiť úlohu v prospech študentov 
SPŠ v Snine, pretože prvoradou úlohou musí byť zo-
súladenie vyučovanie s požiadavkami trhu práce.

Východoslovenská energetika a.s. bude podporo-
vať SPŠ v Snine
Predbežné rokovania o podpise rámcovej zmluvy me-
dzi Strednou priemyselnou školou v Snine a vrcholo-
vým zastúpením Východoslovenskej energetiky a.s. 
boli 17. apríla 2008 v Košiciach. Na rokovaní s predse-
dom predstavenstva a generálnym riaditeľom pánom 
Norbertom Schűrmannom a pánom  Ing. Romanom Ší-
pošom, predsedom predstavenstva sa zúčastnili pani 
PaedDr. Alena Romanová, riaditeľka školy a pán Ing. 
Zdenek Snítil, zástupca riaditeľky školy. 
 Cieľom bolo podporiť odborné školstvo, posilniť 
a  Boli dohodnuté pravidlá, podmienky a možnosti vzá-
jomnej spolupráce, ktoré budú viesť k skvalitneniu vy-
učovania v študijnom odbore elektrotechnika.

PaedDr. Alena ROMANOVÁ, riaditeľka školy

Aktivity SPŠ v Snine
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Flotila autobusov od spoločnosti Daimler AG, 
ktoré sú poháňané palivovými článkami, preko-
nala nový rekord: 36 autobusov najazdilo spolu 
viac ako dva milióny kilometrov, pričom prepravi-
lo asi sedem miliónov cestujúcich. Táto bezemis-
ná forma pohonu opäť dokázala svoju spoľahli-
vosť a vhodnosť na každodenné použitie. S každým 
najazdeným kilometrom sa zväčšuje aj rozsiahla 
databáza údajov, ktorá je dôležitá aj pri ďalšom vý-
voji bezemisného pohonu.
 Z f lot i ly autobusov poháňaných palivov ými 
článkami sa 30 autobusov používalo v európskych 
veľkomestách v rámci verejnej prímestskej dopravy, 
po tri ďalšie autobusy v Perthe a v Pekingu. Do dneška 

flotila absolvovala asi 135 000 pre-
vádzkových hodín. Vozidlá sa dobre 
osvedčili tak v severskom zimnom 
chlade v Štokholme a v Reykjavíku, 
ako aj v španielskej letnej horúčave, 
rovnako v hornatom, aj v rovinnom 
prostredí.
 Prvé autobusy jazdili od roku 2003 pod značkou 
projektu CUTE (Clean Urban Transport for Europe), 
v rámci ktorého 31 európskych partnerov zo sféry 
hospodárstva, vedy a politiky podporovalo vodíkovú 
technológiu a získavanie vodíka, ako aj vybudovanie 
príslušnej infraštruktúry. Nasledovali ďalšie autobu-
sy, ktoré sa používali v Reykjavíku a v Perthe. V marci 

2006 došlo k spojeniu všetkých projek-
tov pod názvom HyFLEET:CUTE a súčas-
ne došlo k predĺženiu prevádzky auto-
busov. V súčasnosti je v prevádzke ešte 
deväť autobusov poháňaných palivový-
mi článkami, ktoré premávajú v linkovej 
doprave v Hamburgu. Princíp palivových 
článkov je jednoduchý a účinný: palivové 
články získavajú energiu z reakcie vodí-
ka so vzdušným kyslíkom, to všetko pri 
účinnosti až 60 %. Takáto účinnosť je 
asi dvakrát väčšia ako pri vznetových 

motoroch. Elektrický prúd, ktorý sa získava v palivo-
vých článkoch, poháňa elektromotor s výkonom 200 
kW. Autobusy majú jazdný dosah asi 300 kilometrov 
a maximálnu rýchlosť 80 km/h. Systém palivových 
článkov i vodík stlačený na 35 MPa sa nachádzajú na 
streche. V autobuse je miesto pre 70 cestujúcich. Au-
tobusy poháňané palivovými článkami sú veľmi obľú-
bené, lebo jazdia potichu, bez emisií a plynulo.

-mz-

Praktická skúška vodíkových 
autobusov

Spoločnosť Microsoft a Hyundai-Kia Au-
tomotive Group (HKAG)   podpísali dlho-
dobú zmluvu o spolupráci pri vývoji novej 
generácie multimediálnych systémov do 
automobilov. Predstavitelia Microsoftu 
(Bill Gates, šéf Microsoftu, Martin Thall, 
generálny manažér Microsoft Automoti-
ve Business Unit) a HKAG (Euisun Chung, 
prezident HKAG a Hyun Soon Lee, prezi-
dent  pre výskum a vývoj HKAG) podpísa-
li túto zmluvu  6. mája v Soule.
 Microsoft a HKAG budú spoločne priná-
šať nové a inovatívne riešenia, ktoré sú za-
ložené na softvérovej platforme Microsoft 
Auto. Táto platforma predstavuje zlom vo 
vývoji niektorých automobilových techno-
lógii pre vozidlá značiek Hyundai a Kia. 

 “Sme potešení spoluprácou so spoloč-
nosťou Microsoft, vďaka ktorej môžeme do-
dávať výkonné multimediálne riešenia na-
šim zákazníkom,“ povedal Lee. „Pokrokové 
schopnosti, flexibilita a malá cena vytvára-
jú zo softvérovej platformy Microsoft Auto 
atraktívne riešenie pre nás.”
 Prvý produkt z týchto systémov umož-
ňujúci hlasové ovládanie prenosných zaria-
dení bude predstavený na severoamerickom 
trhu v roku 2010. Neskôr bude používaný na 
ázijskom a európskom trhu a zároveň bude 
implementovaný do multimediálnych a na-
vigačných prístrojov. Vďaka týmto praktic-
kým multimediálnym systémom si zákazní-
ci Hyundai – Kia budú môcť vychutnať hud-
bu v rôznych digitálnych formátoch. 

Spolupráca Microsoft a Hyundai 
- Kia Automotive Group 

Zlava - Martin Thall, Bill Gates, Euisun Chung, Hyun-Soon Lee
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*7 rokov/150 000 km na pohonné ústrojenstvo a 5 rokov/150 000 km na celý automobil. Platí pre KIA cee ‘d vo všetkých krajinách EU (+ Nórsko, Švajčiarsko, Island a Gibraltár) Kombinovaná spotreba: 4,7 – 7,4 l/100 km, emisie CO2: 125 – 174 g/km
**Platí pri nákupe cez KIA FINANCE, akontácii 48 935,-  Sk a 84 splátkach. Mesačná splátka zahŕňa DPH, havarijné poistenie aj povinné zmluvné poistenie. Platí pre základnú cenu pro_cee´d 414 700,- Sk R.P.M.N.: 8,0%

VO SVETE KDE 
NIČ NIE JE TRVÁCNE 

JE DOBRÉ MAŤ AUTO 
SO 7 ROČNOU ZÁRUKOU!

TERAZ ZA 7 000,- SK** MESAČNE 
S KOMPLETNÝM POISTENÍM!

Keby všetko bolo dôkladné ako Kia cee´d - auto so 7 ročnou zárukou. 
Popri modernom dizajne, 7 ročnej záruke, vysokom štandarde vybavenia, 

vyspelej technike a komforte vám KIA cee´d ponúka aj vysoký stupeň 
bezpečnosti. Dôkazom je zisk 5 hviezdičiek v testoch Euro NCAP. 

KIA cee´d už od 414 700,- Sk
Made in SlovaKIA

 

BANSKÁ BYSTRICA - Motor-Car Banská Bystrica s.r.o., Zvolenská cesta 48, 97405 Banská Bystrica, tel.: 048/4711311 • BARDEJOV - Optimal SK s.r.o., L. Svobodu 21, 08501 Bardejov, tel.: 054/4729432 • BRATISLAVA - Kia Bratislava, s.r.o., Tuhovská 5, 83107 Bratislava, tel.: 02/49294303 • Slovakia Auto, s.r.o., Einsteinova 21, 85101 Bratislava, tel.: 
02/32421384 • Bratislava Lamač - Motor-Car Bratislava, s.r.o., prevádzkareň Lamač, Hodonínska ulica, 84103 Bratislava, tel.: 02/49294399 • DOLNÝ KUBÍN - Nový Topcar s.r.o., Alej Slobody 1899, 02601, D. Kubín, tel.: 043/5111139 • DUNAJSKÁ STREDA - Auto SiSi s.r.o., Povodská 3636 ,92901 D. Streda, tel.: 031/5521223 • HOLÍČ - Auto 
Valušek Služby s.r.o., Štúrova 41, 90851 Holíč, tel.: 034/6602248-49 • KOŠICE - Motor-Car Košice, s.r.o., Dopravná 5, 04001 Košice, tel.: 055/7998607 • LEVICE - Cyda-Daniel Jantošík, Kalnická cesta1, 93401 Levice, tel.: 036/6312557 • LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Unicar s.r.o., 1.mája 68/1848, 03101, L. Mikuláš, tel.: 044/5570920 • LUČENEC - Auto-
komplex s.r.o., Športová 4638, 98403 Lučenec, tel.:047/4331255 • MALACKY - AUTO TRADE 4x4 Stupavská 2961, 901 01 Malacky, tel.: 0903 643 714 • MARTIN - Nový Topcar s.r.o., Jilemnického 43, 03601 Martin, tel.: 043/4270134 • MICHALOVCE - Kia Michalovce s.r.o., Močarianska 5713, 07101 Michalovce, tel.: 056/6891111 • NITRA - Mo-
tor-Car Nitra s.r.o., Bratislavská cesta 1, 94901 Nitra, tel.:037/6515219 • PIEŠŤANY - Cars IQ s.r.o., Žilinská cesta 112, 92101 Piešťany, tel.: 033/7721595 • PLAVNICA - Auto-Vendy Slovakia, Plavnica 444, 06545 okres Stará Ľubovňa, tel.: 052/4282453 • PODBREZOVÁ - Motor-Car Podbrezová, Štiavnička 613, 97681 Podbrezová, tel.: 048/6172229 
• POPRAD - Motor-Car Poprad s.r.o., Partizánska 92, 05801 Poprad, tel.: 052/7895601 • PREŠOV - HS-Plus,s.r.o., Pod Táborom 32, 08001 Prešov, tel.: 051/7722841 • PRIEVIDZA - KMG TOP s.r.o., Necpalská cesta 34/A, 97101 Prievidza, tel.: 046/5420786 • ROŽŇAVA - Attila Ondrej Autocentrum, Gemerská 563, Brzotín, časť BAK, 04801, tel.: 
058/7328155 • SPIŠSKÁ NOVÁ VES - ILS, s.r.o., Mlynská 8, 05311 Smižany, tel.: 053/4298433 • TOPOĽČANY - KMG TOP, s.r.o., Pod Kalváriou 4228, 95501 Topoľčany, tel.: 038/5329317 • TRENČÍN - Auto Market Trenčín, s.r.o., M. R. Štefánika 26, 91250 Trenčín, tel.: 032/7431924 • TRNAVA - Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, 91700 
Trnava, tel.: 033/5531243 • ZVOLEN - Motor-Car Zvolen, s.r.o., Námestie SNP 26/41, 960 01 Zvolen, tel.: 0918/364132 • ŽIAR NAD HRONOM - Motor-Car Banská Bystrica s.r.o., OZ Žiar nad Hronom, Priemyselná 38, 96501 Ladomerská Vieska, tel.: 045/6727322 • ŽILINA - Nový Topcar s.r.o., Bytčická cesta , 01009 Žilina 9, tel.: 041/7248108

Generálny 
partner SOV

Platinový 
partner SFZKIA Motors Sales Slovensko, s.r.o.
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Kia Motors Corporation potvrdila, že úplne nový typ 
Kia Soul si ponesie dušu i meno konceptných vozi-
diel SOUL, ktoré boli predstavené na Ženevskom 
autosalóne začiatkom tohto roka, spolu s debu-
tom prvého konceptu SOUL v Severnej Amerike na 

Medzinárodnom autosalóne v Detroite v roku 2006. 
Reakcia médií a verejnosti na prvé tri koncepty vozi-
diel SOUL, ktoré sa po prvýkrát predstavili na marco-
vom autosalóne v Ženeve, a neskôr aj na ďalších me-
dzinárodných podujatiach, bola veľmi pozitívna Táto 
reakcia, plus fakt, že konceptné vozidlo SOUL je po 
fyzickej i emotívnej stránke úzko späté s novým 
produkčným typom Kia Soul, rozhodlo o ponechaní 
tohto názvu aj pre typ pripravený do sériovej výro-
by. Tri konceptné vozidlá – SOUL Burner, SOUL Diva 
a SOUL Searcher – boli vytvorené európskym dizaj-
nérskym tímom Kia Motors, ktorý viedli Gregory Guil-
laume a hlavný dizajnér Peter Schreyer. Tieto tri mo-
dely vychádzali z originálneho koncepčného vozidla 
SOUL navrhnutého spolu s dizajnérskymi štúdiami Kia 
z Kalifornie, Kórei a z Detroitu.

Odhalili celý rad novej, zábavnej stránky automo-
bilov Kia. Naznačujú, že  sériovo vyrábaný typ Kia 
Soul je pripravený vzoprieť sa konvenciám a po-
núknuť zákazníkom na celom svete neobmedzené 
možnosti na vyjadrenie ich osobnosti. Tento nový model 
oslovuje novú skupinu zákazníkov, najmä mladých ľu-
dí a všetkých, srdcom večne mladých, bez ohľadu na 
vek. Tom Kearns, hlavný dizajnér Kia Motors America, 
objasňuje pôvod názvu vozidla uvedeného po prvýkrát 
v Detroite: „Naším cieľom bolo vniesť život do dizajnu 
SOUL, dať mu dušu. Pre “Soul” sme sa rozhodli pre-
to, lebo je to homofonické slovo, ktoré v sebe ukrýva 
dva významy – dušu i mesto pôsobiska centrály Kia 
Motors v Kórei, takže ide o slovnú hračku.“ Zákazníci 
si budú môcť zosobniť ich Kiu Soul využitím rôznych 
možností, doplnkov a farieb a vytvoriť si pocit indi-
viduality. Kia Soul bude mať   svetovú premiéru túto 
jeseň na autosalóne v Paríži.   -ka-

Bude Kia Soul  

Na slávnostnom udeľovaní cien v indickom Mombai 
získal nový HyHyundai i10 titul „Auto roka  2008“ 
(iCOTY). Toto prestížne ocenenie predstavuje v In-
dii meradlo kvality a je všeobecne uznávané ako naj-
dôveryhodnejšia záruka pre spotrebiteľov, výrob-
cov a automobilových expertov. Hyundai i10 bol v In-
dii tohtoročnou jednoznačnou voľbou odborníkov 
i zákazníkov.

Výkonný riaditeľ H S Lheem, HMIL, vyjadril radosť 
z ceny slovami: „V čase, keď je trh zaplavený  no-
vými produktami, sa Hyundai i10 presadil ako jas-
ný víťaz. Jeho triumf znamená prijatie popularitu 
spoločnosti Hyundai Motor India ako značky, ktorá 
si získala zákazníkov dokonalosťou v technológii, vý-
kone a dôrazom na detaily. Je pre nás cťou prijať pri-
jať tieto ocenenia, keďže Hyundai i10 bol uvedený na 

trh len nedávno, a už sme obdržali ohromujúce reak-
cie od našich zákazníkov, predajcov a médií po celej 
Indii aj v zahraničí.“
 Na domácom trhu v Indii sa predalo viac ako 45 000 
vozidiel, zatiaľ čo zámorské trhy zaslali objednávku 
na 72 000 kusov, a to v krátkom trojmesačnom časo-
vom horizonte od svojho európskeho debutu na auto-
salóne v Bologni v decembri 2007.

Hyundai i10  - Auto roka 2008 v Indii

Motory TSI od Volkswagenu zožali úspech v dvoch 
kategóriách. Víťazstvo v kategórii pre TSI s kom-
binovaným preplňovaním (140k / 170k). Hneď na 
prvýkrát 2. miesto pre najnovší TSI (122k)
Je to víťazstvo v sérii: po tretí raz získavajú moto-
ry TSI s kombinovaným preplňovaním od Volkswa-
genu prestížne ocenenie „Engine of the Year Award“ 
v kategórii so zdvihovým objemom valcov 1,0 až 1,4 
l. Nie je to žiadna náhoda: motory TSI (103kW / 140k 
a 125kW / 170k) preplňované kompresorom a turbod-
úchadlom patria k najúčinnejším benzínovým moto-
rom na svete. Motto: maximálna dynamika pri mini-
málnej spotrebe. Takto to videla aj porota zostave-
ná zo 65 novinárov z 32 krajín: „Tento motor robí 

všetko ako má a je vhodný pre najrôznejšie typy vo-
zidiel“, tak konštatuje jeden z porotcov. Na 2. mieste 
v tej istej kategórii sa hneď na prvý pokus umiestnil 
aj nový motor TSI s výkonom 122k. Ceny „Engine of 
the Year Awards 2008“ boli odovzdané dnes v Stutt-
garte. Za spoločnosť Volkswagen cenu prevzal Dr. 
Rüdiger Szengel, vedúci vývoja zážihových motorov: 
„Naše motory TSI od svojho uvedenia na trh definujú 
kritériá vo výkonových triedach od 90kW do 125kW: 
čo sa týka úspornosti dosahujú na benzínové motory 
novú úroveň, napriek tomu však ponúkajú dynamiku, 
ktorá prináša ozajstnú radosť z jazdy. 
Skutočnosť, že naše motory TSI v tomto roku opä-
tovne vyhrali v kategórii so zdvihovým objemom 

valcov do 1,4 litra hodnotíme ako kompliment pre ce-
lý vývojársky tím.“ Veľkú kompetenciu koncernu Volk-
swagen v konštrukcii motorov podčiarkuje okrem to-
ho ďalšie ocenenie pre motor 2.0TSI, ktorý debuto-
val v Golfe GTI. 
Motory TSI už poháňajú rôzne modely v desiatich ty-
pových radoch Volkswagen. Benzínové motory s pria-
mym vstrekovaním s výkonom medzi 90kW / 122k 
a 169kW / 230k pokrývajú pritom celé spektrum od 
Golfu po práve predstavený Passat CC. Ešte v roku 
2008 vyjde na štart aj nový VW Scirocco ktoré vo vý-
konovej verzii 122k spotrebuje len 6,1 litrov paliva na 
100 kilometrov, čo ho radí medzi najúspornejšie špor-
tové automobily sveta.

Engine of the Year Awards 2008:

Chevrolet Corvette ZR1 
Automobilka Chevrolet dlho tajila, aký výkon bu-
de mať motor jej najnovšieho športového vozi-
dla Corvette ZR1. Tento údaj zverejnila len krát-
ko pred začatím predaja tohto vozidla na domá-
com trhu. Vidlicový osemvalec zdvihového objemu 
6,2 litra má maximálny výkon 476 kW a jeho naj-
väčší krútiaci moment je 819 Nm. Ide tak o naj-
výkonnejší motor, aký kedy koncern General Mo-
tors použil na pohon sériovo vyrábaného vozi-
dla. Kľúčom k veľkému výkonu motora je použitie 

prepĺňania novým mechanickým kompresorom Ro-
otsovho typu. Kompresor má zväčšený objem a 
rotor so štyrmi hriadeľmi. Hnací moment motora 
je prostredníctvom dvojkotúčovej spojky a ručne 
ovládanej šesťstupňovej prevodovky prenášaný 
na zadné kolesá. Kvôli veľkej výške motora musel 
byť v strede prednej kapoty vytvorený výstupok. 
V tomto výstupku je uložené okienko z polykarboná-
tu, cez ktoré vidno motor. Nový Chevrolet  Corvette 
ZR1 má maximálnu rýchlosť 322 km/h.  (RM)  
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Zo sveta

Kupé Wiesmann GT MF5
Malá a u nás prakticky neznáma nemecká spoločnosť 
Wiesmann vyrába športové vozidlá, vyznačujúce sa 
klasickým dizajnom a najmodernejšou technikou. Na 
tohtoročnom ženevskom autosalóne predstavila   svoj 
najnovší špičkový model GT MF5. Toto športové kupé 
má nosný rám (tzv. monokok) z hliníka, pričom jednot-
livé hliníkové dielce sú spájané lepením a nitovaním. 
Na ráme je upevnená karoséria z kompozitných mate-
riálov. Vďaka použitiu týchto ľahkých konštrukčných 
materiálov je hmotnosť vozidla len 1380 kg. Podvozok 
má rázvor náprav 2507 mm, dĺžka vozidla je 430 cm, 
šírka 195 cm a výška len 117 cm. 
Na pohon   kupé slúži päťlitrový vidlicový desaťva-
lec z produkcie automobilky BMW. Má maximálny 
výkon 373 kW pri 7750 ot./min. a krútiaci moment 

520 Nm pri 100 ot./min. Motor pohá-
ňa zadné kolesá prostredníctvom se-
demstupňovej sekvenčnej prevodov-
ky. Spotreba benzínu v kombinovanej 
prevádzke je 14,8 l/100 km, v meste 
je priemer až 22,7 l/100 km. Novo-
vyvinuté športové sedadlá môžu byť 
prispôsobené kontúram tela vodiča 
a spolujazdca. Vozidlo má 19-palco-
vé kolesá, zrýchli z 0 na 100 km/h za 
3,9 sekundy a dosiahne maximálnu 
rýchlosť 310 km/h. Cena tohto ex-
kluzívneho kupé je viac ako 179 000 
eúr. 

(RM)

Krížniky ciest na známkach 
Americká poštová správa sa rozhodla napraviť „chy-
bu“, ktorú jej vyčítajú priaznivci amerických auto-
mobilov z 50. rokov minulého storočia. Doteraz boli 

totiž na amerických známkach vyobrazené len vozidlá  
pochádzajúce z prvej polovice spomenutého storočia. 
Všetko sa to zmení 3. októbra, keď všetkých 37 000 

amerických pôšt začne predávať päť nových zná-
mok s motívom „50s Fins and Chrome“, teda „Plut-
vy a chróm 50. rokov“. Tieto známky budú súčasťou 
série „Ameriica on the Move“, čiže Amerika v pohy-
be. Na nových známkach sú zobrazené typy Chrysler 
300C (modelový rok 1957), Lincoln Premiere (1957), 
Pontiac Safari (1957), Studebaker Golden Hawk 
(1957) a Cadillac Eldorado (1959). Nominálna hodno-
ta nových známok je 42 centov. Autorom kresieb je 
Art. M. Fitzpatrick, ktorému za vzor slúžil skutočný 
automobil daného typu. 

(RM)

Šťastný nákup s prémiou
Keď si Aimee a Paul Kay prišli prevziať svoje auto 
k predajcovi značky VOLVO v San Diegu (USA), netu-
šili, že si kupujú kus histórie tejto automobilovej znač-
ky. Ich kabriolet C70 bol totiž jubilejným 15-milión-
tym vyrobeným vozidlom automobilky VOLVO. Ako 
prémiu k nemu dostal šťastný pár cestu do Švédska, 
spojenú s prehliadkou hlavného výrobného závodu 
Torslanda. Zaujímavosťou je, že aj úplne prvý vyrobe-
ný exemplár automobilu Volvo v roku 1927 bol kabrio-
let – typ ÖV4, neskôr ľudovo označovaný ako Jakob. 
Jubi lejné, 15 -mil l iónte v yrobené Volvo najpr v 

absolvovalo viac ako 8000 kilometrov, prevažne loďou,  
z výrobného závodu automobilky Volvo v meste 

Uddevalla do San Diega na západnom pobreží USA. 
Začiatkom mája si Aimee a Paul Kay prevzali ich uni-
kátny automobil – Volvo C70 vo farbe Celestial Blue. 
„Po prvý raz sme videli C70 na autosalóne a okamži-
te sme sa doňho zamilovali. Keď sme sa vrátili domov, 
skonštatovali sme, že dozrel ten správny čas na jeho 
kúpu,“ povedal Paul Kay.

Spoločnos ť Nissan 
Motor Co., Ltd., ozná-
mila, že globálny pre-
daj vozidiel s bezstup-
ňovou prevodovkou 
C V T dos iahol  v ob -
chodnom roku 2007  

približne 1 088 000 vozidiel . Tým bol splnený cieľ 
stanovený strednodobým plánom ochrany životného 
prostredia „Zelený program Nissan 2010“.

Technológia CVT (Continuously Variable Transmission) 
zmenšuje spotrebu paliva a prispieva tak k zmenšeniu 
emisií CO2.  Popri predstavení Zeleného programu Nis-
san 2010 v decembri 2006 bol zároveň oznámený aj 
cieľ predať 1 milión vozidiel vybavených prevodov-
kou CVT. Predaj týchto vozidiel sa v priebehu troch 
rokov prakticky štvornásobne zväčšil. V súčasnosti 
predstavuje predaj vozidiel so systémom CVT približ-
ne 28,6 % celkového predaja oproti 7 % v obchodnom 
roku 2004 (v Severnej Amerike je podiel dokonca 

47,4 % a v Japonsku 43,8 %). Nissan bol jedným z pr-
vých výrobcov automobilov, ktorí rozpoznali výhody 
prevodoviek CVT – menšiu spotrebu paliva a lepšie 
jazdné vlastnosti vďaka neprerušovanému zrýchleniu. 
Prvú generáciu prevodoviek CVT predstavil v marci 
1992. Odvtedy Nissan nepretržite pracuje na zlepšo-
vaní ich výkonu a efektívnosti. V roku 2002 predsta-
vil Nissan ako prvý prevodovku CVT pre veľkoobje-
mové motory, až do zdvihového objemu 3,2 l.  

-nn-

Milión predaných vozidiel s prevodovkou CVT



Vyskúšali sme
Mercedes-Benz E 300 BLUETEC

Automobilka Mercedes-Benz vyrába typ E patriaci 
do vyššej strednej triedy od roku 1984, ale vozidlá 
tejto veľkostnej a cenovej  triedy, len s iným typo-
vým označením, už vyrába viac ako šesťdesiat ro-
kov. Bohaté skúsenosti odborníkov automobilky na 
príjemných vlastnostiach súčasnej generácie trie-
dy E skutočne cítiť. Vyskúšali sme sedan poháňaný 
3-litrovým prepĺňaným vznetovým motorom s vý-
konom 155 kW. Bol vybavený zariadením na selek-
tívnu katalytickú redukciu (SCR) výfukových ply-
nov, ktorou dokáže pomocou prísady na báze mo-
čoviny účinne zmeniť podstatnú časť kysličníkov 

dusíka  na neškodný dusík a vodnú paru. Tento mo-
del je teda nielen tradične pre triedu E pohodlný, 
ale z hľadiska emisií škodlivín vo výfukových ply-
noch aj pomerne čistý. 
 Od automobilov vyššej strednej  triedy sa očaká-
va nielen hodnotne pôsobiaci interiér, ale aj pohodlné 
nastupovanie na predné aj zadné sedadlá  a rovnako aj 
bezproblémové vystupovanie z vozidla. To všetko sú-
časná generácia Mercedesu E poskytuje. Príjemným 
prekvapením je aj výborný prístup do batožinového 
priestoru, čo pri automobiloch s karosériou sedan ani 
vo vyššej strednej triede nebýva samozrejmosťou.  

 Predné sedadlá, napriek tomu, že ich stredy sú po-
merne mäkko čalúnené, tuhšími bokmi zabezpečujú do-
statočnú bočnú oporu pre vodiča a spolujazdca vedľa 
neho. Obidve sú výškovo prestaviteľné pomocou elek-
tromotorov. V ostatných smeroch sa sedadlá nastavujú 
ručne. Veľmi pohodlne sa sedí aj na zadných sedadlách, 
i keď, pochopiteľne, bočné vedenie tela na nich nemô-
že byť také výrazné ako na predných. Cestujúci na zad-
ných sedadlách si môžu regulovať parametre vzduchu 
z prieduchov na konzole medzi prednými sedadlami. Po-
hodlie sedenia na  sedadlách   Mercedesu E patrí medzi 
absolútnu špičku vo vyššej strednej triede. Aj ostatné 

Pohodlne, aj „čisto“
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prvky interiéru obklopujúce členov posádky v tomto au-
te sú dokonale funkčné a aj príjemne vyzerajú. Zoznam 
výbavy zlepšujúcej komfort aj bezpečnosť jazdy je ob-
siahly,  samozrejmosťou je elektronicky regulovaný 
systém stability, ale aj systém uľahčujúci rozbeh vo-
zidla vo svahu, kompletná sada bezpečnostných van-
kúšov, či automatická klimatizácia Thermatic. 
 V modeloch  E 280 CDI až 320 CDI Mercedes použí-
va konštrukčne rovnaké vznetové V6 motory so zdviho-
vým objemom 3 litre. V modeli E 300 BlueTec je vylade-
ný na najväčší výkon 155 kW. V interiéri sa   prejavuje 
účinne stlmeným príjemne zvukovo zafarbeným dunením 
v takmer celom rozsahu pracovných otáčok. K spotrebe 
nafty uvádzanej výrobcom pre kombinovanú prevádzku 
sme sa však dokázali priblížiť len s toleranciou celého 
litra – samozrejme z tej hornej strany tolerančného po-
ľa. A to sme výkonový potenciál motora plnšie využíva-
li len zriedkavo. Vibrácie od motora necítiť takmer ani 

vtedy, keď pracuje na voľnobeh.  Počas skúšania vozi-
dla sme nenajazdili na ňom tisíce kilometrov, takže sme 
nemuseli ani dopĺňať prísadu s obchodným názvom Ad-
Blue, potrebnú na zabezpečenie funkčnosti SCR kataly-
zátora redukujúceho kysličníky dusíka vo výfukových 
plynoch.Veľký krútiaci moment motora sa prenáša cez 
sedemstupňovú automatickú prevodovku s precíznym 
preraďovaním na kolesá zadnej nápravy. Zapnutý sys-
tém ESP s funkciou „stráženia“ preklzu poháňaných ko-
lies účinne bojuje proti prirodzenému sklonu takéhoto 
usporiadania pohonu k pretáčavosti vozidla. V zákrutách 
sa síce karoséria trošičku kolíše, ale kolesá si pritom dr-
žia stopu, takže vodič si na to rýchlo zvykne. Podvozok 
navyše dokáže  vozidlo prenášať cez nerovnosti cesty 
neobyčajne plavne, takže jazda v Mercedese E je nielen 
bezpečná, ale aj mimoriadne pohodlná.  
 Mercedes-Benz E 300 BlueTec sa v máji predával 
za 1 680 756 Sk.         Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Mercedes-Benz E 300 BLUETEC
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VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

Motor: vidlicový 6-valcový, 24-ventilový vznetový, venti-

lový rozvod 2x 2xOHC, kompresný pomer 16,5:1, zdvi-

hový objem 2987 cm3,  najväčší výkon 155 kW pri 

3400 ot./min., krútiaci moment 540 Nm pri 1600 až 

2400 ot./min.

Prevody: 7-stupňová automatická prevodovka, pohon ko-

lies zadnej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách  McPher-

son a priečnych i pozdľžnych ramenách, priečny skrut-

ný stabilizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté 

pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy, 

vpredu s ventilovanými kotúčmi, ABS, ESP,  hrebeňové 

riadenie s  posilňovačom, obrysový priemer otáčania 

11,4 m, pneumatiky rozmeru 225//55 R 16.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4822/1822/1462 

mm, rázvor náprav 2854 mm, rozchod kolies vpredu/ 

vzadu  1559/1552 mm, pohotovostná/celková hmot-

nosť 1735/2260 kg, objem batožinového priestoru 

560 l, objem palivovej nádrže 65 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 245 km/

h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 7,2 s, spotreba naf-

ty v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádz-

ke 10,1/5,7/7,5/100 km, CO
2
 199 g/km.



Najmladší model zo zatiaľ trojčlennej  rodiny typu 
ceé d vyrábajú v závode automobilky Kia v Teplič-
ke nad Váhom od jesene minulého roka. Trojdvero-
vý športovo ladený model prevzal meno Pro_ceé d 
aj podobu štúdie vystavenej na autosalóne v Pa-
ríži v roku 2006. Vyskúšali sme vozidlo poháňané 
1,6-litrovým vznetovým motorom s výkonom 84,6 
kW spolupracujúcim s päťstupňovou ručne ovláda-
nou prevodovkou.
 Trojdverový model nie je o jedny bočné dvere ochu-
dobnená verzia základného päťdverového modelu ceé d. 
Pro_ceé d je dokonca o 15 mm dlhší, pri zachovanej 

celkovej šírke a rázvore náprav sú pre oba modely 
z vonkajších karosárskych dielcov rovnaké len predné 
blatníky a veko motorového priestoru. Ostatné časti sú 
upravované alebo celkom odlišné. Trojdverový model je 
o 30 mm nižší a aj vďaka výrazným prelisom na bokoch 
karosérie, ktoré dobre ladia s novým predným nárazní-
kom i tvarovaním predných aj zadných svetiel. 
 Odlišnosť  karosérie Pro_ceé du od päťdverové-
ho hatchbacku je zrejmá zvonka, v interiéri sú zreteľ-
né zmeny len na bokoch. Vyrábať tento model aj s od-
lišným, výrazne športovo ladeným interiérom by zrej-
me výrazne zväčšilo výrobné náklady. Nastupovanie na 

predné a vpodstate aj na zadné sedadlá nie je kompliko-
vané, ak je po bokoch vozidla dostatok voľného miesta 
na úplné otvorenie mimoriadne širokých dverí. V sties-
nených priestorových podmienkach, najmä ak sú boky 
auta zablatené, to už nie je také pohodlné. Škoda, že 
predné sedadlá nemajú aj mechanickú pamäť pôvodné-
ho nastavenia pred ich sklopením uľahčujúcim nastu-
povanie spolujazdcov na zadné sedadlá. Cestujúci na 
zadných sedadlách majú dosť miesta pre nohy, ak sú 
vysokí okolo 185 cm a viac, už sa len ťažko usadia tak, 
aby hlavami počas jazdy občas „nešuchli“ o čalúnenie 
stropu. Predné sedadlá sú pohodlné, prestaviteľné aj 

Vyskúšali sme
KIA Pro_ceé d 1.6 CRDi

22 jún  2008

Športovo ladený model
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výškovo, ich bočné vedenie tela však nie je vyhrane-
ne športové. Možno aj  preto, aby sedadlá boli univer-
zálne použiteľné a netlačili po stranách ani „preraste-
ných“ záujemcov o športovo pôsobiaci model. 
 Rozdiel v jazdných vlastnostiach troj a päťdvero-
vých modelov typu ceé d nie je príliš veľký. Nie je to 
pre Pro_ceed zahanbujúce, pretože v tomto smere je 
výborný aj ceé d. Z hľadiska pohodlia ovládania vozi-
dla je však na tom lepšie vodič päťdverového modelu. 
Posunutie stredných stĺpikov karosérie trojdverového 
modelu viac dozadu a plošne menšie bočné sklá však 
komplikujú v niektorých situáciách výhľad dozadu. 
Objem priestoru pre batožinu možno zväčšiť sklopením 
sedadiel druhého radu podobne ako pri ceé de. Sklápa-
nie je však opäť jednoduchšie cez zadné dvere päťdve-
rového modelu. 
 Úroveň výbavy a prvotriedne dielenské zhotovenie 
interiéru sú rovnaké na všetkých troch modeloch, teda 

na troj a päťdverovom hatchbacku aj na kombi. Zoznam 
prvkov už v základnej úrovni výbavy je bohatý, obsahu-
je napríklad šesť bezpečnostných vankúšov.
 Vznetový 1,6-litrový motor vyladený na najväčší 
výkon 84,6 kW je mimoriadne úsporný. Kto si chce kú-
piť Pro_ceé d pre užívanie si športového štýlu jazde-
nia, asi uprednostní niektorý z výkonnejších motorov, 
napríklad vznetový dvojliter.  

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
KIA Pro_ceé d 1.6 CRDi

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

kovací systém common rail, ventilový rozvod 2x OHC, 

kompresný pomer 17,3:1, zdvihový objem 1582 cm3,  

najväčší výkon 84,6 kW pri 4000 ot./min., krútiaci 

moment 255 Nm pri 1900 až 2750 ot./min.

Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon 

kolies prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách  McPher-

son a spodných trojuholníkových ramenách, priečny 

skrutný stabilizátor, zadná vlečená náprava, vinuté 

pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy, 

vpredu s ventilovanými kotúčmi, ABS,  hrebeňové ria-

denie s elektrickým posilňovačom, obrysový priemer 

otáčania 10,4 m, pneumatiky rozmeru 205/55 R 16.

Karoséria: 3-dverová, 5-miestna typu hatchback.

Rozmery, hmotnosti, objemy : d/š/v 4250/1790/

1450 mm, rázvor náprav 2650 mm, rozchod kolies 

vpredu/vzadu  1528/1527 mm, pohotovostná/celková 

hmotnosť 1439/1860 kg, objem batožinového priesto-

ru 340/1210 l, objem palivovej nádrže 53 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 188 km/

h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 11,4 s, spotreba naf-

ty v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádz-

ke 5,7/4,2/4,7/100 km, CO
2
 125 g/km.
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Vyskúšali sme
Fiat 500 1.4 100 Sport

Fiat sa v rámci svojej produktovej ofenzívy, kto-
rá je súčasťou ozdravenia ekonomiky roky v neis-
tote existujúcej automobilky, rozhodol oživiť svoj 
v minulosti slávny typ 500. Ten doslova postavil 
povojnové Taliansko na kolesá a bol mimoriadne 
úspešný aj v mnohých európskych štátoch. Vla-
ni predstavený Fiat 500 spôsobil pravdepodobne 
ešte väčší rozruch v motoristickej verejnosti, ako 
vedenie turínskej automobilky očakávalo. Skrát-
ka a dobre, tvorcom nového Fiatu 500 sa podari-
lo spojiť historické tvary prvej generácie tohto mi-
niautomobilu so súčasnou dizajnovou líniou Fiatu 

tak dokonale, že predajcov Fiatu v celej Európe za-
plavilo od predstavenia novinky množstvo objedná-
vok. A komisia motoristických novinárov rozhodu-
júca v Európe o pridelení titulu Auto roka neváhala 
takto oceniť pre rok 2008 práve Fiat 500. Vyskúša-
li sme model poháňaný 1,4-litrovým zážihovým mo-
torom so 6-stupňovou ručne ovládanou prevodov-
kou a stupňom výbavy Sport.
 Fiat 500 je dlhý len niečo nad 3,5 metra, takže je-
ho tvorcovia sa rozhodli dať mu na boky len jeden pár 
dverí. To síce komplikuje nastupovanie cestujúcich na 
zadné sedadlá, ale z hľadiska estetiky a koniec-koncov 

aj nemožnosti vybaviť vozidlo pri malej  celkovej dĺžke 
dostatočne širokými štyrmi dverami, je to správne rie-
šenie. Sedadlo vodiča umožňuje výškovo prestaviť len 
sedaciu časť, výškovo je prestaviteľný aj  multifunkč-
ný volant  s dobre rozmiestnenými tlačidlami ovláda-
nia audiosústavy a telefónu. Zadná dvojica sedadiel je 
viac menej pohodlná len pre deti, pre priemerne vyso-
kých dospelých cestujúcich  je málo voľného miesta 
najmä nad ich hlavami, i keď ľahko si možno predsta-
viť , že dosť podobne to bude aj s miestom pre ich no-
hy.  Predné sedadlá sú podstatne pohodlnejšie, problém 
s dostatkom voľného miesta nad hlavou by mohli mať 

Renesancia ikony Fiata
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Vyskúšali sme
Fiat 500 1.4 100 Sport

len osoby s výškou nad 190 cm. Zadné sedadlá sa da-
jú sklopiť, čím základný objem batožinového priestoru 
170 litrov dostane optimistickejšiu hodnotu pre mož-
nosť prevezenia objemnejšej batožiny, alebo nejakého 
nábytkového doplnku do bytu.
 Výkon 1,4 litrového zážihového motora 73,5 kW  
by mal na prvý pohľad spraviť z autíčka s pohotovost-
nou hmotnosťou 1 tony takmer pretekársky špeciál, ale 
nie je to tak.  Vozidlo výborne zrýchľuje len keď vodič 
„ drží motor v otáčkach“. Pri ustálenej rýchlosti tesne 
pod autostrádnym limitom už zrýchľovanie nie je také 
citeľné a otáčky blížiace sa k hodnote 6000 za minútu 
už v malom aute poriadne počuť.  
 V takom prípade treba rátať aj s tým, že výrobcom 
uvádzaná spotreba benzínu v mimomestskom cykle, ba 
aj hodnota pre kombinovanú prevádzku bude až príliš 
pod aktuálne reálnou hodnotou spotreby. Rozhodne 
však nemožno tvrdiť, že by tento motor bol sklamaním 

pre športovo ladený model Fiata 500.
 Športové vlastnosti má určite podvozok tohto 
vozidla. Auto sedí v zákrutách bezpečne aj vtedy, ak 
povrch cesty má ďaleko od rovinnosti. Daňou za vý-
bornú stabilitu je výraznejšie prenášanie nárazov od 
prejazdu nerovností vozovky do sedadiel.. 
 Fiat 500 1.4 100 Sport sa v máji predával za 
459 500 Sk. 

Samuel BIBZA 

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

vod 2xOHC, kompresný pomer 10,8:1, zdvihový objem 

1368 cm3,  najväčší výkon 73,5 kW pri 6000 ot./min., 

krútiaci moment 131 Nm pri 4250 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná  prevodovka, pohon 

kolies prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách  McPher-

son a trojuholníkových ramenách, priečny skrutný 

stabilizátor, zadná vlečená náprava, vinuté pružiny, 

priečny skrutný stabilizátor, vpredu kotúčové brzdy 

s ventilovanými kotúčmi, vzdau bubnové brzdy, ABS,   

hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom, ob-

rysový priemer otáčania  9,2 m, pneumatiky rozme-

ru 195/45 R 16.

Karoséria: 3-dverová, 4-miestna typu hatchback.

Rozmery, hmotnosti, objemy : d/š/v  3546/1627/

1488 mm, rázvor náprav 2300 mm, rozchod kolies 

vpredu/vzadu  1413/1407 mm, pohotovostná/cel-

ková hmotnosť 1005/1370 kg, objem batožinového 

priestoru 170 l, objem palivovej nádrže 35 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 182 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 10,5 s, spotreba 95-ok-

tán. benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej 

prevádzke 8,2/5,2/6,3/100 km, CO
2
  149 g/km.
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Vyskúšali sme
AUDI  A4 2.0 TDI

Prvú generáciu typu A4 začala automobilka Audi 
vyrábať v roku 1994. Súčasná generácia mala pre-
miéru na tohtoročnom autosalóne v Ženeve.  Vy-
rába sa s pohonom predných aj všetkých štyroch 
kolies. Vyskúšali sme model  s pohonom predných 
kolies s 2-litrovým vznetovým motorom s výko-
nom 105kW a so šesťstupňovou ručne ovládanou 
prevodovkou. 
 Automobilka Audi vo všetkých segmentoch vo-
zidiel dlhodobo otvorene súťaží o priazeň zákazníkov 

najmä s automobilkami BMW a Mercedes-Benz. V sú-
časnosti sa aj ďalšie automobilky úspešne pokúšajú 
postaviť automobily strednej triedy, ktoré sa jazdný-
mi vlastnosťami aj pohodlím vyrovnajú vozidlám tej-
to trojice  nemeckých automobiliek. Každá generačná 
zmena preto pre ne znamená viac úsilia, aby si udrža-
li rokmi vybudovanú prestíž. Audi sa to novou generá-
ciou A4 podarilo veľmi dobre. 
 Priestor pre posádku je mimoriadne priestran-
ný takmer na úrovni automobilov vyššej strednej 

triedy. V skúšanom vozidle boli vytvorené veľmi dobré 
podmienky pre pohodlie cestovania aj na zadných se-
dadlách, nechýbali ani výduchy klimatizovaného vzdu-
chu na zadnej strane konzoly uloženej medzi predný-
mi sedadlami,  pripravovaného trojzónovou klimati-
záciou. Zadné, priečne delené sedadlá možno sklopiť. 
A keďže spájací otvor v stene oddeľujúcej batožinový 
priestor od interiéru má veľký prierez, a podobne je to 
aj so vstupným otvorom do batožinového priestoru po 
vyklopení jeho veka, má toto konštrukčné riešenie svoj 

AUDI A4 2.0 TDI



praktický význam. V novom sedane Audi A4 sa skutoč-
ne dajú prevážať dlhé štíhlejšie predmety. Ovládacie 
prvky vozidla a kontrolné prístroje sú ergonomicky vy-
hovujúco navrhnuté, všetky časti interiéru vyžarujú prí-
slušnosť Audi k prémiovému segmentu trhu. V interiéri 
je všetko, čo posádka potrebuje počas jazdy – od sve-
tiel na čítanie cez odkladacie schránky, po držiaky na 
poháre. Sedadlá  sú pohodlné, predné majú ručné výš-
kové nastavovanie, štvorramenný volant obšitý kožou 
možno prestavovať výškovo aj pozdĺž osi otáčania.
 Podvozok s dlhým rázvorom náprav napriek poho-
nu len prednej nápravy nemal tendenciu púšťať vozi-
dlo do nedotáčavého šmyku  ani pri rýchlom prejazde 

zákrut. Samozrejme, vodičovi pomáhajú vozidlo udržať 
na ceste aj elektronicky ovládaní pomocníci, elektronic-
ký stabilizačný program ESP a protipreklzový systém  
ASR pôsobiaci na predné poháňané kolesá.
 Vznetový dvojlitrový motor už nie je vybavený do-
nedávna v koncerne Volkswagen preferovaným vstre-
kovacím systémom čerpadlo-dýza, lebo takéto vstre-
kovanie sťažovalo plnenie budúcich prísnejších emis-
ných noriem. Nový dvojliter v skúšanom Audi  má teda 
už dnes najrozšírenejší systém vstrekovania common 
rail. Optimistických 5,5 l/100 km spotreby nafty v kom-
binovanej prevádzke uvádzaných výrobcom sme však 
nedosiahli. Palubný počítač ukazoval priemernú spot-
rebu väčšiu asi o 1 liter. Ani to však nie je zlá hodnota. 
Predpokladáme, že tento motor bude patriť medzi zá-
kazníkmi najžiadanejšie v tomto type vozidla. 
 Audi A4 2.0 TDI zo šesťstupňovou prevodovkou sa 
v máji predávalo za 1 059 300 Sk.

Samuel BIBZA      
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Vyskúšali sme
AUDI  A4 2.0 TDI

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

kovací systém common rail, ventilový rozvod 2x OHC, 

kompresný pomer 16,5:1, zdvihový objem 1968 cm3,  

najväčší výkon 105 kW pri 4200 ot./min., krútiaci mo-

ment 320 Nm pri 1750 až 2500 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon 

kolies prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na pružiacich vzperách  

a dvojiciach trojuholníkových ramien, priečny skrutný 

stabilizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pruži-

ny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy, vpre-

du s ventilovanými kotúčmi, ABS, ESP,  hrebeňové ria-

denie  s elektrickým posilňovačom, obrysový priemer 

otáčania 11,4 m.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy : d/š/v  4703/1826/

1427 mm, rázvor náprav 2808 mm, rozchod kolies 

vpredu/ vzadu  1564/1551 mm, pohotovostná/cel-

ková hmotnosť 1460/2010 kg, objem batožinového 

priestoru 480/960 l, objem palivovej nádrže 65 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 215 km/

h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 9,4 s, spotreba naf-

ty v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádz-

ke 7,5/4,3/5,5/100 km, CO
2
  144 g/km.



Vyskúšali sme
Renault Scénic Cross 1.9 dCi-96 kW 
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Záujem o vozidlá s malým pôdorysom, ale s čo naj-
väčším priestorom pre posádku a jej batožinu, prí-
padne aj pre prevážanie nákladu, viedol konštruk-
térov Renaultu k postaveniu minivanu na podvozku 
typu Mégane. Spočiatku ho aj uvádzali ako jeden 
z modelov tohto typu, postupne ho však trh aj ob-
chodníci Renaultu začali vnímať ako samostatný 
typ. Takže od nástupu druhej generácie tohto vozi-
dla v roku 2003 to už nie je Renault Mégane Scé-
nic, ale len Renault Scénic.  Zákazníci majú čas-
to veľmi rozdielne požiadavky na svoje vozidlo, 

preto pre tých, ktorí chcú mať aj navonok nápadné 
vozidlo, v Renaulte viac-menej len pomocou  von-
kajších plastových panelov pripravili model Scé-
nic Cross. Vyskúšali sme ho s 1,9-litrovým vzneto-
vým motorom s výkonom 96 kW.
 Aj keď plastami „vyzdobený“ Scénic Cross svojim 
vzhľadom aj prívlastkom „ Cross“ by mohol naznačo-
vať, že je aj verziou schopnou prekonávať terénne pre-
kážky, je to len zdanie. Pre podporu zlepšenia prejaz-
du vozidla v teréne konštruktéri zdvihli podvozok vpre-
du o 20 mm, vzadu o 10 mm  v porovnaní s klasickým 

Scénicom, ale táto úprava podvozku manévrovanie vo-
zidla v teréne príliš nezlepšila. Aj tento model má po-
háňané len kolesá prednej nápravy. Scénic Cross je 
však atraktívne vyzerajúcim vozidlom. Nové nárazní-
ky z čierneho plastu sú prizdobené  hliníkovo pôsobia-
cimi prvkami, ktoré sú tiež z plastu. Nadstavce prahov, 
lišty okolo celého vozidla a zvýraznené blatníky menia 
Scénic tak trochu na kompaktný športovo-úžitkový au-
tomobil. A keďže aj väčšina kompaktných SUV jazdí tak 
či tak väčšinou len po spevnených komunikáciách, hra 
Scénica Cross na SUV nie je zavádzajúca. 

Renault Scénic Cross 1.9 dCi-96 kW 



Vyskúšali sme
Renault Scénic Cross 1.9 dCi-96 kW 
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 Úpravy zovňajšku nijako neobmedzili úžitkové 
vlastnosti základného Scénica. Poskytuje teda na svo-
ju dĺžku 4,3 m nadpriemerne dosť miesta na predných 
aj zadných sedadlách. Štandardne má vzadu tri samo-
statné sedadlá, ale skúšaný model bol upravený pre ka-
tegóriu N1, teda pre možný odpočet  DPH. Vzadu mal 
len dve sedadlá a za nimi mrežu oddeľujúcu priestor 
pre posádku od priestoru pre náklad. Variabilnosť zad-
nej časti vozidla teda nemožno zabezpečiť tak jednodu-
cho ako na vozidlách z kategórie M1. 
 Podvozok Scénicu Cross má okrem spomínaného 
mierneho zvýšenia iné tlmiče pruženia a iné nastavenie 
systémov dynamickej stability a trakcie. Jazdné vlast-
nosti to však od bežného Scénicu prí liš nevzdialilo. 
Pruženie zostalo stále viac komfortné ako športové, aj 
bočné náklony karosérie pri rýchlejšom prejazde zákrut 
sú zreteľné, napriek vyššiemu podvozku sa nám však 

nezdali byť výraznejšie, či dokonca nebezpečné. 
 Prepĺňaný vznetový motor s výkonom 96 kW je 
hlučnejší len krátko po studenom štarte, v interiéri 
však ani vtedy nepôsobí príliš rušivo. Po zohriatí na 
prevádzkovú teplotu je zreteľne tichší. Nie je ani prí-
liš „ smädný“, v kombinovanej prevádzke preň výrob-
ca uvádza spotrebu 6 litrov nafty na 100 kilometrov. 
K tejto hodnote sa možno dosť dobre priblížiť  aj keď 
vodič počas jazdy  úzkostlivo nekontroluje tlak na pe-
dál akcelerátora.   
 Renault Scénic Cross 1.9 dCi-96 kW má štan-
dardnú cenu 931 900 Sk podľa aktuálneho akciového 
cenníka len 811 900 Sk. Od tejto ceny v skúšanom mo-
deli možno ešte odrátať 19 percent  pripadajúcich na 
daň z pridanej hodnoty. 

Samuel BIBZA

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

Motor:  4-valcový, 8-ventilový  prepĺňaný vznetový, ven-

tilový rozvod OHC, kompresný pomer 17: 1, zdvihový 

objem 1987 cm3,  najväčší výkon 96 kW pri 4000 ot./

min., krútiaci moment 300 Nm pri 2000 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon 

kolies prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách  McPher-

son a priečnych trojuholníkových ramenách, priečny 

skrutný stabilizátor, zadná vlečená náprava, vinuté 

pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy, 

vpredu s ventilovanými kotúčmi, ABS,  hrebeňové ria-

denie s elektrickým  posilňovačom, obrysový priemer 

otáčania 10,7 m, pneumatiky rozmeru 205/55 R 16.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy : d/š/v 4259/1810/

1620 mm, rázvor náprav 2685 mm, rozchod kolies 

vpredu i vzadu  1506 mm, pohotovostná/celková 

hmotnosť 1505/2010 kg, objem batožinového priesto-

ru 406/1840 l, objem palivovej nádrže 60 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 192 km/

h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 9,6 s, spotreba naf-

ty v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádz-

ke 7,3/5,2/6,0/100 km, CO
2
  160 g/km.



Vyskúšali sme
Mazda BT-50 2.5 MZR-CD Double 
Cab 4x4 GT
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V Amerike pick-upy tvoria nezanedbateľný podiel 
z celkovo predávaných automobilov už dlhé roky. 
Automobilka Mazda, aby sa rýchlo dostala na trh 
aj s takýmto autom, využila svoju zviazanosť s kon-
cernom Ford a pri stavbe svojho terénneho pick-upu 
B-Fighter využila projekt Fordu Ranger. V minulosti 
sme B-Fighter vyskúšali, robustné auto bolo výbor-
né v teréne, pre vkus Európanov menej pohodlné na 
udržiavaných cestách. Mazda v roku 2006 na auto-
salóne v Bangkoku predstavila nástupcu B-Fighte-
ra, typ BT-50, ktorý by mal zaujať aj európskych 
zákazníkov. Je zaujímavý pre motoristov, ktorým 

vyhovuje otvorená valníková nadstavba viac ako 
uzavretá karoséria kombi klasických športovo-úžit-
kových automobilov. 
 Mazda BT-50 sa k nám dováža s tromi rôznymi 
kabínami a s jediným motorom, 2,5-litrovým prepĺ-
ňaným „turbodieselom“ s výkonom 105 kW a krútia-
cim momentom 330 Nm. Vozidlá sa dodávajú buď iba 
s pohonom zadnej nápravy, alebo si možno vybrať mo-
del s priraditeľným pohonom aj kolies prednej nápra-
vy. V ponuke sú tri úrovne výbavy s označením CE, TE 
a GT. Skúšali sme model s päťmiestnou kabínou Doub-
le Cab s priraditeľným pohonom kolies prednej nápravy 

s najvyššou úrovňou výbavy GT.
 V porovnaní s B-Fighterom má BT-50 menej drs-
né tvarovanie, aj medzery medzi vonkajšími panelmi 
karosérie sú menšie, pri pohľade spredu vyzerá ako 
SUV, nie ako úžitkové auto pre prácu aj v ťažkom te-
réne. Mazda BT-50 je však konštruovaná tak, že sa jej 
vodič nemusí obávať, že mu auto pri pracovnom nasa-
dení v teréne zlyhá. Od svojho predchodcu tento typ 
prevzal robustný rebrinový rám, predné kolesá sú za-
vesené na dvojiciach priečnych ramien, zadná tuhá 
náprava má o 120 mm dlhšie pozdĺžne listové pruži-
ny, čo prispelo k zlepšeniu pohodlia jazdy pri väčších 

Luxusný úžitkový automobil



Vyskúšali sme
Mazda BT-50 2.5 MZR-CD Double 

Cab 4x4 GT
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rýchlostiach a k zmierneniu rozdielov v kvalite pruže-
nia málo a plne zaťaženého vozidla. K plavnosti jazdy 
prispieva aj dlhý, až trojmetrový rázvor náprav, ktorý 
však čiastočne obmedzuje priechodnosť členitým teré-
nom, lebo zmenšuje tzv. prechodový uhol na 22°. Tzv.
nájazdové uhly však majú parametre aj pre veľmi čle-
nitý terén - vpredu 34° a vzadu 33°. Vozidlo zvláda boč-
ný náklon až 48° a brody hlboké 750 mm.
 Prepĺňaný vznetový štvorvalcový motor prenáša 
krútiaci moment štandardne na kolesá zadnej nápra-
vy prostredníctvom päťstupňovej ručne ovládanej pre-
vodovky. Štandardne preto, že nielen na udržiavaných 
cestách, ale aj v stredne ťažkom teréne sme vystačili 
s pohonom zadnej nápravy. Rozdeľovaciu prevodovku, 
umožňujúcu zaradiť redukovaný prevod pri zapojenom 
pohone 4x4 (tlačidlom na prístrojovej doske] sme akti-
vovali len pri prekonávaní hlbokých koľají naplnených 
bahnom. Motor je aj celkom úsporný. Ak si uvedomíme, 

že poháňa auto dlhé päť metrov, ktorého pohotovostná 
hmotnosť je viac ako 1,8 t, potom spotreba v kombino-
vanej prevádzke 8,9 l nafty na 100 km nie je veľká. Pri 
častejšom používaní auta v teréne však treba rátať so 
spotrebou o niekoľko litrov väčšou. 
 Interiér tiež pripomína viac kvalitné SUV ako pra-
covný stroj. Tvar prístrojovej dosky, prístrojového pa-
nela a všetkých ovládačov má podobný dizajn ako majú 
osobné autá. Všetky ovládacie prvky sú ergonomicky 
bezchybne rozmiestnené a podobne aj fungujú. Sedadlá 
sú väčšie ako v B-Fighteri, predné majú aj dostatočne 
účinné bočné opory. Trojica cestujúcich na zadných se-
dadlách má dostatok miesta pre nohy aj nad hlavami. 
Pri jazde v teréne chtiac-nechtiac dochádza aj k občas-
nému kontaktu cestujúcich na krajných miestach zad-
ných sedadiel s dverami – príjemné je, že výplne dverí 
sú mäkko čalúnené. Hluk v kabíne nie je obťažujúci, tak-
že posádka sa môže tešiť z audiosústavy s CD a MP3-

-prehrávačmi a šiestimi reproduktormi, cestovanie v ho-
rúcom počasí spríjemňuje ručne ovládaná klimatizácia. 
V kabíne je dostatok odkladacích priestorov na rôzne 
drobnosti, dva držiaky pre obaly s nápojmi sú aj pre 
cestujúcich na zadných sedadlách. Ak zadné sedadlá 
nie sú obsadené a v kabíne treba vytvoriť priestor pre 
batožinu, možno sklopiť operadlá zadných sedadiel. 
 Valníková nadstavba Mazdy BT-50 má o 60 mm 
vyššie bočnice ako mal typ B_Fighter, jej zadné čelo sa 
otvára veľmi pohodlne. Úložná plocha je dlhá 1530 mm, 
široká 1456 mm, v mieste podbehov kolies 1090 mm.
 Mazda BT-50 2.5 MZR-CD Double Cab 4x4 GT stojí 
932 773 Sk.

Samuel BIBZA

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

kovací systém common rail, ventilový rozvod 2xOHC, 

kompresný pomer 18:1, zdvihový objem 2499 cm3, naj-

väčší výkon 105 kW pri 3500 ot./min., krútiaci mo-

ment 330 Nm pri 1800 ot./min.

Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon 

kolies zadnej nápravy s možnosťou pripojenia pohonu 

kolies zadnej nápravy. 

Podvozok: predné kolesá zavesené na dvojiciach prieč-

nych ramien, vinuté pružiny, priečny skrutný stabili-

zátor, zadná tuhá náprava, pozdĺžne listové pružiny, 

kotúčové brzdy vpredu, bubnové vzadu, ABS, matico-

vé riadenie s hydraulickým posilňovačom, pneumati-

ky rozmeru 245/70 R 16.

Karoséria: 4-dverová, 5-miestna kabína na rebrinovom rá-

me, za ňou valníková nadstavba.

Rozmery, hmotnosti, objemy : d/š/v 5075/1805/

1760 mm, rázvor náprav 3000 mm, rozchod kolies 

vpredu/vzadu 1475/1470 mm, svetlá výška 205 mm, 

pohotovostná/celková hmotnosť 1855/3192 kg, ob-

jem palivovej nádrže 70 l.

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 158 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 12,5 s, spotreba naf-

ty v mest./mimomest.cykle/kombinovanej prevádzke 

10,9/7,8/8,9 l/100 km, CO
2
 244 g/km. 



 

Súčasnú generáciu typu Astra automobilka Opel 
predstavila ešte v jeseni 2003. Model sedan však 
uviedla na trh oveľa neskôr. V roku 2007 prešla As-
tra inováciou.  V minuloročnom februárovom čís-
le sme uverejnili naše skúsenosti z používania mo-
delu Astra Caravan, ktorý má dlhší rázvor ako hat-
chbacky a kupé. A práve na takomto predĺženom 
podvozku, ako má kombi, konštruktéri Opla posta-
vili aj sedan. Vyskúšali sme ho s 1,6-litrovým zá-
žihovým motorom s výkonom 85 kW, päťstupňo-
vou ručne ovládanou prevodovkou a výbavou Enjoy, 
zlepšenou viacerými príplatkovými prvkami, štan-
dardnými  pri vyššej úrovni výbavy Cosmo.
 Astra Sedan je dlhá až 4587 mm, čo je na auto niž-
šej strednej triedy skutočne dosť. Veľký rázvor náprav 
2703 mm dizajnéri využili na vytvorenie priestranné-
ho interiéru s dostatkom miesta aj pre  vysoké oso-
by sediace na zadných sedadlách. Prekvapujúco, Opel 

Sedan pri svojej značnej dĺžke neláme rekordy vo svojej 
triede veľkosťou batožinového priestoru. Objem 490 l 
síce nie je konečná hodnota, lebo sklopením zadných 
sedadiel vznikne ďalší priestor pre náklad, ktorý  so 
základným batožinovým priestorom spája otvor s po-
merne   malým prierezom. Možno však takto prevážať 
dlhšie štíhle predmety, keďže predĺžená úložná plocha 
meria takmer 1,7 m. Ich nakladanie uľahčuje dostatoč-
ne rozmerný otvor (na sedan] po vyklopení veka ba-
tožinového priestoru. Nepraktické je, že veko sa dá 
otvárať len tlačidlom na stredovej konzole. Potreba 
dostať sa napríklad s viacerými nákupnými taškami 
v ruke najprv do kabíny a až  potom do batožinového 
priestoru, nie je príjemným postupom. Najmä ak von-
ku leje alebo husto sneží... 
 Astra Sedan aj vďaka svojej veľkej dĺžke pôso-
bí elegantným dojmom. A podobne je to i s interié-
rom tohto vozidla. Keby v ňom bolo viac odkladacích 

priestorov na predmety často používané posádkou aj 
počas jazdy, bol by pre potenciálnych zákazníkov ešte 
atraktívnejší. 
 Zážihový 1,6-litrový motor z rodiny ECOTEC kon-
štruktéri výkonovo posunuli na hodnotu 85 kW vďa-
ka premenlivému časovaniu nasávacích aj výfukových 
ventilov a preprogramovaniu riadiacej jednotky motora. 
Motory Opel ECOTEC boli vždy známe snahou produko-

Vyskúšali sme
Opel Astra Sedan 1.6 ECOTEC Enjoy
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Opel Astra Sedan 1.6 ECOTEC Enjoy



vať čo najmenej škodlivín a ani tento inovovaný mo-
tor nie je výnimkou. Prudké stlačenie akceleračného 
pedála sa preto nie vždy zhoduje s očakávaním dravé-
ho zrýchľovania vozidla, i keď najväčší výkon 85 kW 

a pohotovostná hmotnosť vozidla 1,3 t by to aj naznačo-
vali. Kvalita podvozku umožňuje aj športový štýl jazdy, 
priblížiť sa mu však znamená,  držať  motor vo väč-
ších otáčkach. Pri pokojnom spôsobe jazdy je celkom 

úsporný, výrobca uvádza spotrebu benzínu v kombino-
vanej prevádzke 6,6 l/100 km, agresívnejšia jazda (ale 
v hraniciach dopravných predpisov] už posúva spotre-
bu na úroveň uvádzanú výrobcom pre jazdu v meste.
 Opel Astra Sedan 1.6 ECOTEC Enjoy sa v apríli pre-
dával za 614 900 Sk.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
Opel Astra Sedan 1.6 ECOTEC Enjoy
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VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

vod 2xOHC, kompresný pomer 10,8:1, zdvihový objem 

1598 cm3,  najväčší výkon 85 kW pri 6000 ot./min., 

krútiaci moment 155 Nm pri 4000 ot./min.

Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon 

kolies prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPher-

son a spodných trojuholníkových ramenách, priečny 

skrutný stabilizátor, zadná vlečená náprava, vinuté 

pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brz-

dy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, ABS, hrebeňo-

vé riadenie s elektro-hydraulickým posilňovačom, ob-

rysový priemer otáčania 11,47 m, pneumatiky rozme-

ru 205/55 R 16.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy : d/š/v 4587/1753/

1458 mm, rázvor náprav 2703 mm, rozchod kolies 

vpredu i vzadu  1488 mm, pohotovostná/celková 

hmotnosť 1308/1750 kg, objem batožinového priesto-

ru 490 l, objem palivovej nádrže 52 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 191 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 11,7 s, spotreba 95-ok-

tán. benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej 

prevádzke 8,8/5,3/6,6 l/100 km, CO
2
 158 g/km.

General Motors Corp. počnúc rokom 2009 uvedie 
dva nové motory s výrazným zlepšením účinnos-
ti využitia paliva pre vozidlá predávané v Európe 
i v iných regiónoch. 
 Štvorvalcový zážihový turbodúchadlom prepĺňa-
ný motor  zdvihového objemu1,4 l sa bude v automo-
biloch používať od roku 2010 a štvorvalcový 1,6-lit-
rový prepĺňaný zážihový motor spaľujúci zemný plyn   
(stlačený CNG) predstavia v Opli Zafira v roku 2009. 

Oba motory sú novými variantmi už v súčasnosti exis-
tujúcich motorov, využívaných v GM.
 Motor 1,4 l turbo je novým prírastkom do rodi-
ny zážihových motorov so zdvihovým objemom 1,0 
– 1,4 l. Výkon motora bude od 88 do 104 kW  a naj-
väčší krútiaci moment od 175 do 200 Nm. Bude mať 
približne o 8 % menšiu spotrebu paliva (v porovnaní 
s motormi s rovnakým výkonom, no neprepĺňanými 
a s väčším zdvihovým objemom) a bude spĺňať emis-
nú normu EURO 5. K jeho hlavným črtám patrí turbod-
úchadlo integrované vo výfukovom potrubí, plne va-
riabilné časovanie ventilov, tepelný manažment, ole-
jové čerpadlo s regulovaným prietokom a spevnený 
kľukový hriadeľ. Motor sa bude vyrábať v závode GM 
Powertrain v rakúskom Asperne.
 Motor 1,6 l CNG turbo je novým variantom v rodi-
ne 1,6- litrových motorov, do ktorej patrí aj atmosfe-
ricky plnený motor a motor na CNG . Bude mať výkon 
110 kW    a najväčší krútiaci moment 210 Nm. Medzi 
jeho hlavné znaky patrí turbodúchadlo integrované 

do výfukového potrubia, nasávacie potrubie s vetva-
mi pre benzín a CNG, chladič oleja a chladenie piestov. 
Tento motor sa bude vyrábať v závode GM Powertra-
in v maďarskom Szentgottharde.
 CNG motor má o 25 % menšiu úroveň emisií CO

2
 

ako porovnateľný benzínový motor. GM je v Európe 
úspešný s CNG variantom Opla Zafira, ktorý využíva 
1,6 l CNG motor s atmosferickým plnením. Najväčšími 
trhmi preň sú v rámci Európy Taliansko a Nemecko.

Dva nové úsporné motory GM



Toyota uviedla svoje športovo-úžitkové vozidlo na 
európsky trh v roku 1944 a prispela k rastúcej ob-
ľube kompaktných SUV i medzi Európanmi. Do kon-
ca roka 2005 sa v Európe predalo viac ako 655 000 
automobilov RAV-4. V roku 2006 prišla na trh 
tretia generácia tohto typu. Jej  model vybavený  
2-litrovým zážihovým motorom s výkonom 112 kW 
sme skúšali koncom jari 2007 a písali o ňom v júno-
vom minuloročnom čísle. Teraz sme vyskúšali mo-
del poháňaný  2,2-litrovým vznetovým motorom  
s výkonom 100 kW a výbavou 08 Edition.
 Tmavé zadné sklá, zadné parkovacie snímače, Blu-
ethooth handsfree s ovládaním na volante, ochranný 
kryt predného nárazníka a chrómovaná predná maska 
sú hlavné zmeny výbavy 08 Edition  tohto vozidla opro-
ti modelu s výbavou Sol, ktorú mal vlani skúšaný mo-
del. Ani o 120 kg väčšia  pohotovostná hmotnosť mo-
delu so vznetovým motorom nezmenila dobré jazdné 
vlastnosti RAV-4  na upravených cestách, ale i v ľah-
šom teréne, ktorý zvláda aj bez uzávierok diferenciá-
lu. Integrovaný systém pohonu Active Drive, ABS aj 
dynamický systém stability VSC a trakčnej kontro-
ly TRC zabezpečujú stabilitu vozidla  aj v mierne kri-
tických jazdných situáciách, pri ktorých by už menej 
skúsení vodiči mohli mať problémy s udržaním vozi-
dla na ceste. Pri málo zaťaženom vozidle motor nemá 

problém zabezpečiť autu zaujímavé dynamické vlast-
nosti, s pribúdajúcim zaťažením však  schopnosť  výraz-
nejšie zrýchľovať klesá. Väčšine potenciálnych majite-
ľov RAV-4 však pravdepodobne bude imponovať úspor-
nosť tohto motora, ktorá prevládne nad o niečo slabšou 
dynamikou jazdy plne zaťaženého vozidla – ak ho 

porovnávame s modelom poháňaným dvojlitrovým zá-
žihovým motorom.
 Duálna automatická klimatizácia, tempomat, kva-
litná audiosústava s ovládaním na volante a ďalšie za-
ujímavé prvky výbavy asi prilákajú viacerých zákazní-
kov pre RAV-4 s úrovňou    08 Edition. V máji sa tento 
model predával za 877 548 Sk.

Samuel BIBZA

Vyskúšali sme
TOYOTA RAV-4 2,2 D-4D 135
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TOYOTA RAV-4 2,2 D-4D 135

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

kovací systém common rail, ventilový rozvod 2xOHC, 

kompresný pomer 16,8:1, zdvihový objem 2231 cm3,  

najväčší výkon 100 kW pri 3600 ot./min., krútiaci mo-

ment 310 Nm pri 2000 až 2800 ot./min.

Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon 

kolies prednej aj zadnej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách  McPher-

son a trojuholníkových  priečnych  ramenách, prieč-

ny skrutný stabilizátor, zadná vlečená náprava, vinuté 

pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy, 

vpredu s ventilovanými kotúčmi, ABS,  hrebeňové ria-

denie s elektrickým  posilňovačom, obrysový priemer 

otáčania 10,2 m, pneumatiky rozmeru 225/45 R 17.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy : d/š/v 4395/1815/

1685 mm, rázvor náprav 2560 mm, rozchod kolies 

vpredu i vzadu  1560 mm, pohotovostná/celková 

hmotnosť 1660/2190 kg, objem batožinového priesto-

ru 586/1470 l, objem palivovej nádrže 60 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 180 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 10,5 s, spotreba nafty 

v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 

8,1/5,6/6,6/100 km, CO
2
 173 g/km.



Ekológia
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Za vynikajúcu technickú kvalitu získala Toyota dve 
prvenstvá pri výbere kandidátov na   „Cenu za me-
dzinárodný motor roka 2008“. Tento výsledok pod-
čiarkuje pôsobivý súhrn úspechov Toyoty v tejto 
súťaži, keďže celkovo získala 19 titulov odvtedy, 
čo sa ocenenia začali udeľovať v roku 1999.

Zelený motor r oka -  Toyot a H y br id S y ner g y 
Drive®
Toyota Hybrid Synergy Drive®, motor s hybridným po-
honom používaný v Priuse, bol vyhlásený za Zelený mo-
tor roka. Ako jeden z najúspešnejších motorov v histó-
rii ocenenia získal 10 cien, vrátane titulu Medzinárod-
ný motor roka 2004.
 Vo svojom hodnotení porotcovia vyhlásili, že mo-
tor je naďalej svetovou jednotkou v zmenšovaní emi-
sií bez vplyvu na výkon. Hybrid Synergy Drive®, ktorý 
kombinuje tradičný 1,5-litrový zážihový motor s kom-
paktným, no výkonným elektrickým motorom, zabez-
pečuje pre Prius jedinečnú kombináciu malých emisií 
a vynikajúcej spotreby paliva. Je to najčistejší sériovo 
vyrábaný rodinný automobil na svete a produkuje iba 
104 g/km kysličníka uhličitého, pričom oficiálna spot-
reba paliva v kombinovanom cykle je 4,3 l/100 km.
 
Motor roka v kategórii do 1,0 litra – Toyota 1,0 
VVT-i
Druhý rok za sebou je ľahký a kompaktný 1,0-litrový 
motor Toyoty VVT-i víťazom kategórie do 1,0 litra. Troj-
valcovú benzínovú jednotku, ktorá sa montuje do vozi-
diel Aygo a Yaris, porotcovia chválili pre jej pokojný 
chod, charakter voľnobehu a dômyselnú konštrukciu.

Ocenenia Motor roka udeľuje porota zložená 
zo 65 renomovaných motoristických noviná-
rov z 32 krajín na celom svete. Víťazov roka 
2008 vyhlásili na ceremónii, ktorá sa konala 
na Engine Expo 2008 v Štutgarte 7. mája.

Ocenenie Motor roka – zoznam ocene-
ní Toyoty
1999
• Najlepší ekologický motor: Toyota Hyb-

rid (prvá generácia Prius)
• Do 1,0 litra: Toyota 1,0 litra (Yaris)
• 1,4 litra až 1,8 litra: Toyota Hybrid (pr-

vá generácia Prius)
• Medzinárodný motor roka 1999: Toyota 1,0 

litra (Yaris)
2000
• Najlepší ekologický motor: Toyota Hybrid (prvá ge-

nerácia Prius)
• 1,0 až 1,4 litra: Toyota 1,3 litra VVT-i
2002
• 1,4 litra až 1,8 litra: Toyota 1,8 litra VVTL-i 190 

(Celica)
2004
• Najlepší nový motor: Toyota Hybrid Synergy Drive® 

(druhá generácia Prius)
• Najlepšia spotreba paliva: Toyota Hybrid Synergy 

Drive® (Prius)
• 1,4 litra až 1,8 litra: Toyota Hybrid Synergy Drive® 

(Prius)
• Medzinárodný motor roka 2004: Toyota Hybrid Sy-

nergy Drive® (Prius)

2005
• Najlepšia spotreba paliva: Toyota Hybrid Synergy 

Drive® (Prius)
• 1,4 litra až 1,8 litra: Toyota Hybrid Synergy Drive® 

(Prius)
2006
• Najlepšia spotreba paliva: Toyota Hybrid Synergy 

Drive® (Prius)
• 1,4 litra až 1,8 litra: Toyota Hybrid Synergy Drive® 

(Prius)
2007
• Najlepšia spotreba paliva: Toyota Hybrid Synergy 

Drive® (Prius)
• Do 1,0 litra: 1,0 VVT-i (Aygo, Yaris)
2008
• Zelený motor roka: Toyota Hybrid Synergy Drive® 

(Prius)
• Do 1,0 litra: 1,0 VVT-i (Aygo, Yaris)

CENA PRE TOYOTU ZA MEDZINÁRODNÝ 
MOTOR ROKA 2008

Toyota Prius získala druhé oce-
nenie J.D. Power and Associa-
tes po tom, čo sa umiestnila 
ako samostatný typ s najlepším 
skóre v Štúdii indexu spokojnos-
ti zákazníkov v Spojenom krá-
ľovstve a udržala si pozíciu z ro-
ka 2007.
 Pr ius z ískal  skór e 901 na 
1000-bodovej škále a majitelia hlá-
sili mimoriadnu spokojnosť s kvali-
tou a spoľahlivosťou vozidla.
 „Prius už má povesť legendy 
vďaka svojim ekologickým vlast-
nostiam; teraz preukazuje, že je 
tiež synonymom pre spoľahlivosť 

a spokojnos ť,“ povedal S teve 
Fowler, redaktor What Car? „Spĺňa 
mnoho z požiadaviek, na ktorých 
ľuďom kupujúcim autá v dnešnej 
dobe najviac záleží: je šetrné k ži-
votnému prostrediu a primerane 
úsporné, avšak je tiež spoľahlivé 
a je skvelé ho vlastniť.“
 Medzi značkami bola Toyota 
celkovo štvrtá vďaka silným hod-
noteniam v celom typovom rade. 
Aygo bol podobne ako Prius naj-
lepším typom vo svojom segmente, 
kým Yaris, Corolla a RAV4 skončili 
druhé vo svojich kategóriách a Ver-
so tretie medzi MPV.

PRIUS S NAJLEPŠÍM UMIESTNENÍM
V ŠTÚDII INDEXU SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKOV J.D. POWER AND ASSOCIATES/WHAT CAR?SM 2008 V SPOJENOM KRÁĽOVSTVE
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Minuloročnú novinku automobilky Škoda Auto, dru-
hú generáciu typu Fabia, už máme asi všetci dob-
re „opozeranú“. A pravdepodobne sa už ani jej zá-
kladný karosársky variant, teda hatchback, väč-
šine z nás nezdá „zvláštny“ , ako sa niektorým 
motoristom zdal hneď po premiére tohto modelu. 
V lete minulého roka sme vyskúšali hatchback po-
háňaný 1,4-litrovým vznetovým motorom, písali 
sme o ňom v júlovom čísle, túto jar sme mali mož-
nosť vyskúšať aj kombi, poháňané rovnakým mo-
torom s výkonom 59 kW. Ako tretí sme nedávno 
skúšali hatchback so športovo ladenou výbavou, 
poháňaný 1,6-litrovým zážihovým motorom v pre-
kvapujúcej kombinácii so šesťstupňovou automa-
tickou prevodovkou. 
 Priestorové pomery v kabíne športová  výbava 
a automatická prevodovka nijako nezmenila, v pozdĺž-
nom aj zvislom smere majú dosť miesta osoby sediace 
aj na zadných sedadlách. Ak sú však vzadu traja bežne 
vyrastení dospelí, privítali by širší interiér. Takto kom-
pletne obsadené autá však na cestách vídame len veľ-
mi zriedkavo, takže toto asi väčšinu majiteľov Fabie trá-
piť nebude. 
 A v tomto modeli ich nebude vyrušovať ani hluk 
motora, dosť výrazný pri modeloch poháňaných vzne-
tovým trojvalcom, ktoré sme skúšali predtým. Zážiho-
vý 1,6-litrový štvorvalec neohuruje mimoriadne tichým 
chodom, ale posádka jeho zvuk v interiéri nevníma  ani 
ako niečo rušivé. Skrátka, aj po tejto stránke je to dob-
rý priemer z ponuky motorov pre kompaktné automo-
bily na európskom trhu. Tak možno hodnotiť aj jeho vý-
konový potenciál i spotrebu benzínu. Športové ladenie 
skúšaného vozidla sa prejavuje len formálne, asi tak 
ako láska k športu vyznávaná len pozeraním televíz-
nych prenosov zo športových podujatí, bez akejkoľvek 
športovej aktivity divákov. Automatická prevodovka, 
aj keď preraďuje dostatočne rýchlo, zlepšuje komfort 
ovládania vozidla vodičom,  ale nie dynamické vlast-
nosti vozidla. Okrem bielo nalakovanej strechy nemož-
no na tomto modeli zvonku prehliadnuť ani 16-palcové 

kolesá s nízkoprofilovými pneumatikami. Príjemne nás 
prekvapilo, že toto športovo orientované riešenie zosta-
vovateľov tohto modelu  nepriaznivo neovplyvnilo po-
hodlie jazdy po našich, dosť často hrboľatých cestách.  
Biela strecha v kombinácii s odlievanými diskovými ko-
lesami je príplatkovou výbavou za 15 000 korún, štan-
dardom výbavy Sport sú okrem iného halogénové re-
flektory projektorového typu, reflektory do hmly i po-
loautomatická klimatizácia Climatic.
 Škoda Fabia 1.6 16V/77 kW Sport so šesťstupňo-
vou automatickou prevodovkou stojí 494 900 Sk.

Samuel BIBZA

ŠKODA FABIA 1.6 16 V/77 kW Sport

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

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

vod  2xOHC, kompresný pomer 10,5: 1, zdvihový ob-

jem 1598 cm3, najväčší výkon 77 kW pri 5600 ot./

min., krútiaci moment 153 Nm pri 3800 ot./min.

Prevody: 6-stupňová automatická prevodovka, pohon ko-

lies prednej nápravy.

Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách  McPher-

son a priečnych trojuholníkových ramenách, priečny 

skrutný stabilizátor, zadná vlečená náprava, vinuté 

pružiny, priečny skrutný stabilizátor, vpredu kotúčo-

vé brzdy s ventilovanými kotúčmi, vzadu bubnové br-

dzy,  ABS,  hrebeňové riadenie s elektro-hydraulickým 

posilňovačom, obrysový priemer otáčania 10,5 m, pne-

umatiky rozmeru 205/45 R 16.

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

Rozmery, hmotnosti, objemy : d/š/v 3992/1642/

1498 mm, rázvor náprav 2462 mm, rozchod kolies 

vpredu/ vzadu  1436/1426 mm, pohotovostná/cel-

ková hmotnosť 1190/1630 kg, objem batožinového 

priestoru 300/1160 l, objem palivovej nádrže 45 l. 

Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 185 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 11,5 s, spotreba 95-ok-

tán. benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej 

prevádzke 10,2/6,1/7,5/100 km, CO
2
 180 g/km.
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Nemecká automobilka Audi zverejnila informácie 
o modernizovanom typeA3, ktorý na trh príde v le-
te tohto roku. Typom A3, ktorého prvú generáciu 
uviedli v roku 1996, vytvorila spoločnosť Audi no-
vú triedu, a to triedu prémiových kompaktných vo-
zidiel. „Trojka“ so štyrmi kruhmi na prednej kapo-
te si rýchlo získala klientelu a dodnes sa vyrobilo 
už viac ako 1,9 milióna vozidiel radu A3. Nedávno 
opustil výrobnú linku už miliónty automobil A3 dru-
hej generácie. 
 Modernizované Audi A3 sa vyznačuje športovej-
šie štylizovanou prednou časťou. Nový, expresívnej-
ší tvar majú predné blatníky a kapota motora, modifi-
kovaný bol aj tvar nárazníka a typickej jednorámovej 
masky chladiča. V puzdre reflektorov je ozdobný prvok, 
ktorý kvôli svojmu tvaru dostal prezývku „krídlo“. Sé-
riovo sa montujú tzv. denné svetlá, za príplatok mô-
že byť vozidlo vystrojené bi-xenónovými reflektormi. 
Modifikovaný bol aj zadný nárazník, zadné veko a zad-
né svetlá. V dôsledku dizajnových zmien narástla dĺž-
ka trojdverového modelu A3 o 2,5 cm (na 424 cm), za-
tiaľ čo dĺžka päťdverového modelu A3 Sportback osta-
la prakticky nezmenená (429 cm). Batožinový priestor 
má objem 350 litrov, po sklopení zadných sedadiel 
je to až 1080 litrov (Sportback má o 20 l objemnejší 

batožinový priestor). Drobné úpravy boli vykonané aj 
v interiéri vozidla. Mnohé prvky majú hliníkový vzhľad, 
prístroje s čiernym pozadím majú červené ručičky. Ver-
zia Ambition môže byť vystrojená koženým športovým 
volantom so sploštenou spodnou časťou.
 Inovované Audi A3 príde na trh s ôsmimi motor-
mi, z toho tri sú vznetové. Základný 1,6-litrový záži-
hový motor vyvíja maximálny výkon 75 kW. Ďalšie 
tri motory sú typu TSFI, ide teda o prepĺňané moto-
ry s priamym vstrekovaním benzínu. Motor zdvihové-
ho objemu 1,4 litra dosahuje výkon 92 kW, 1,8-litrový 
motor má výkon 118 kW a dvojlitrový motor disponu-
je výkonom 147 kW. Najvýkonnejším motorom celého 
sortimentu je 3,2-litrový šesťvalec, ktorého maximál-
ny výkon je 184 kW  Tento motor sa dodáva v spojení 
s pohonom všetkých štyroch kolies (quattro) a s dvoj-
spojkovou prevodovkou S tronic (tá sa na želanie dodá-
va aj s ostatnými motormi). Z trojice prepĺňaných vzne-
tových motorov je najslabší 1,9-litrový motor, ktorého 
výkon je 77 kW. Je však  mimoriadne úsporný, spot-
reba Audi A3 s ním v kombinovanej prevádzke je len 
4,5 l/100 km. Dvojlitrové motory, vystrojené novým 
vstrekovacím systémom common rail,  sa dodávajú 
v dvoch verziách, ktorých výkon je 103 kW a 125 kW. 
Pohon quattro si možno objednať v kombinácii s piatimi 

rôznymi motormi. Na želanie môže byť „á-trojka“ vystro-
jená športovo ladeným podvozkom, ktorý má o 15 mm 
menšiu svetlú výšku ako bežný podvozok. Vozidlo môže 
byť na želanie vystrojené (v kombinácii s niektorými mo-
tormi) aj tlmičmi s elektronicky riadenou tuhosťou (Audi 
magnetic ride), pričom vodič môže zvoliť normálnu, ale-
bo športovú charakteristiku tlmičov. 
 Novinkou radu A3 je i to, že špor tová verzia 
s označením S3 sa dodáva aj s päťdverovou karosé-
riou (Sportback). Modely S3 a S3 Sportback sú pohá-
ňané dvojlitrovým motorom TSFI, ktorého maximálny 
výkon je 195 kW. Najväčší krútiaci moment motora je 
350 Nm. Model S3 zrýchli z 0 na 100 km/h za 5,7 s 
(Sportback za 5,8 s) a jeho maximálna rýchlosť je elek-
tronicky obmedzená na 250 km/h. Model S3 je vystro-
jený pohonom quattro, šesťstupňovou ručne ovládanou 
prevodovkou. V kombinovanej prevádzke má  spotrebu 
benzínu 8,5 l/100 km. Jedným z prvkov príplatkovej 
výbavy je asistenčný systém parkovania, ktorý auto-
maticky „zasunie“ vozidlo do medzery v rade zaparko-
vaných áut. Modernizované Audi A3 sa bude dodávať 
v troch výstrojných verziách, nazvaných Attraction, 
Ambition a Ambiente. Do výbavy verzie Ambiente pat-
rí aj tempomat, snímač svetla a snímač dažďa. 

(RM)

Športovejší vzhľad
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Rôzne druhy služieb, maloobchod, remeslá - v hos-
podársky silných štátoch majú najväčší podiel na 
zamestnanosti obyvateľstva aj na príjmoch štátne-
ho rozpočtu. Takmer celá táto sféra potrebuje pri 
svojich podnikateľských aktivitách malé náklad-
né automobily. Tento segment automobilového tr-
hu nemôžu ohroziť ani ekologické opatrenia vlád 
alebo mestských zastupiteľstiev. Prepravu osôb 
môže zabezpečovať verejná hromadná doprava –
mestská aj prímestská – ale zabezpečovať služby 
a zásobovanie obchodov tovarom, hoci i v historic-
kých centrách miest, nemožno bez automobilov. 
Automobilky Peugeot, Citroën a Fiat už niekoľko 
rokov spolupracujú na vývoji a výrobe malých ná-
kladných automobilov. Prvé generácie vozidiel, pro-
duktov tejto spolupráce, už v prevádzke dokázali 
svoje kvality. Teraz sa na trh postupne dostáva-
jú ich nástupcovia. Na cestách v okolí Paríža sme 

mali možnosť vyskúšať Peugeoty typových radov 
Partner a Bipper.
 Peugeot Partner sme už stručne predstavili v tohto-
ročnom marcovom vydaní časopisu. Konštruktéri dru-
hej generácie tohto typu nemuseli vymýšľať úplne no-
vý koncept auta, pretože mohli nadviazať na projekt ob-
chodne úspešnej prvej generácie, ktorú uviedli na trh 
v roku 1996. Jeho druhá generácia sa vyrába aj s pre-
dĺženou karosériou na 4628 mm, kratší Partner má dĺž-
ku 4380 mm. Obe verzie majú rovnaký rázvor náprav 
2728 mm.  Kratšia verzia má priestor pre náklad s ob-
jemom 3,3 m3 , dlhšia 3,7 m3 (s dĺžkou úložnej plochy 
po sklopení predného sedadla spolujazdca 3,25 m). Šír-
ka úložnej plochy oboch verzií medzi podbehmi kolies 
zadnej nápravy je 1,23 m, do Partnera teda možno nalo-
žiť tovar na europalete, lebo tá má pôdorys 1,2x0,8 m. 
Užitočná hmotnosť Peugeota Partner je 850 kg. Okrem 
zadných asymetricky delených krídlových dvier sa do 

priestoreu pre náklad možno dostať aj cez bočné posuv-
né dvere, ktoré môžu byť podľa priania zákazníka na 
obidvoch stranách. Na skúšobné jazdy nám pripravili 
vozidlá zaťažené polovicou dovolenej maximálnej hmot-
nosti.  Zvyčajné konštatovanie, že pohodlie v kabíne 
a jazdné vlastnosti skúšaného úžitkového vozidla od-
povedajú, alebo sú veľmi blízke, štandardom pre osob-
né automobily porovnateľnej dĺžky, platia aj v prípade 
Peugeota Partner. V ponuke je aj z kratšej verzie odvo-
dený päťmiestny model s názvom Partner Tepee. Má 
variabilne usporiadateľnú trojicu sedadiel druhého ra-
du, takže môže slúžiť nielen na prepravu ľudí, ale mož-
no ho rýchlo zmeniť aj na praktickú dodávku. Atraktív-
ny model Partner Tepee Outdoor bude mať presklenú 
strechu a plastové obkladové panely okolo celej karo-
série.
 Pre Peugeot Partner sú  v ponuke motory (zá-
žihové i vznetové) so zdvihovým objemom 1,6-litra 

Vrtké „prepravníky“

Peugeot Partner Tepee Peugeot Partner Tepee

Peugeot Partner Tepee



s výkonmi od 55 do 80 kW. Nemožno povedať, že by 
Peugeot Partner bol priveľký pre vstup do úzkych uli-
čiek historických centier miest. Peugeot, podobne ako 
jeho partneri pri vývoji a výrobe malých nákladných 
áut, Citroën a Fiat, však nechceli nechať pre konkuren-
ciu voľný priestor na trhu a ponúkajú aj  menší typ Bip-
per. Ten je dlhý len 3864 mm, šírkou 1684 mm a výš-
kou 1721 mm sa už od typu Partner až tak veľmi nelí-
ši. Priestor pre náklad má dĺžku 1,52 m, šírku medzi 

podbehmi kolies 1,05 m a výšku 1,18 m. Celkový ob-
jem tohto priestoru je 2,5 m3, užitočná nosnosť vozi-
dla je 610 kg.  Jeho podlaha je pri nezaťaženom vozidle 
len 53 mm nad vozovkou. Zadné asymetricky delené 
(60/40) krídlové dvere sa dajú otvárať v uhle 90 ale-
bo až 180 stupňov. Za príplatok si možno objednať aj 
vozidlo s posuvnými dverami na jednej alebo aj oboch 
stranách.  Pre Bipper sú určené 1,4-litrové motory. Zá-
žihový má najväčší výkon 54 kW, vznetový 50 kW. Kto 

s takýmto vozidlom ročne najazdí niekoľko desaťticíc 
kilometrov, iste ho zaujme, že výrobca pre Bipper so 
vznetovým motorom uvádza spotrebu nafty v kombi-
novanej prevádzke len 4,5 l/100. 
 Peugeot Bipper sa už aj u nás predáva niekoľko 
týždňov, jeho osobná verzia Bipper Tepee bude  pravde-
podobne už čoskoro  aj v úprave pre zaradenie do sku-
piny N1, teda s možnosťou odpočtu DPH. Na náš trh už 
práve nastupujú aj „o číslo väčší“ súrodenci Bippera, 
Partner a Partner Tepee.

Samuel BIBZA
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Prvou generáciou typu Superb v roku 2001 sa znač-
ka Škoda chcela vrátiť medzi výrobcov exkluzív-
nych automobilov. Už v tridsiatych a štyridsiatych 
rokoch minulého storočia automobilka Škoda vyrá-
bala luxusné automobily rovnakého mena. Po zme-
ne režimu v roku 1948 museli v Škode Mladá Bo-
leslav na dlhé roky na výrobu luxusných automo-
bilov zabudnúť. 
 Superb predstavený na začiatku 21. storočia vstú-
pil do konkurenčného trhového prostredia, v ktorom 
sú prevažne „konzervatívni“ zákazníci s presnou pred-
stavou, ako má automobil z rozhrania strednej a vyššej 
strednej triedy vyzerať. Od roku 2001 do konca roku 
2007 si Škodu Superb kúpilo takmer 130.000 zákaz-
níkov. Špičkový model značky Škoda sa etabloval i na 
veľmi náročnom „flotilovom“ trhu, kde sa nakupujú zvy-
čajne len automobily prestižnych značiek. 
 Dizajnéri dostali pri navrhovaní novej generácie 
Superba veľkú slobodu, a vytvorili automobil s origi-
nálnymi tvarmi, s pokrokovými konštrukčnými rieše-
niami pri zachovaní typických znakov charakteristic-
kých pre súčasné automobily Škoda. Kým prvá gene-
rácia Superba nás svojím vzhľadom nenadchla, čakali 
sme viac ako len „väčšiu Octaviu“, pri novom Superbe 
ide podľa nás o výrazne novú kvalitu aj v dizajne.

 Veľkoryso dimenzovaný interiér (azda až na šír-
ku/ mala aj prvá generácia Superbu. Pri takmer totož-
nej dĺžke vďaka priečnemu uloženiu motora je kabína 
nového Superba ešte priestrannejšia. Priestor pre nohy 
osôb na predných sedadlách získal na veľkosti vďaka 
presunutiu prevodovky vyplývajícemu z novej koncep-
cie uloženia hnacieho agregátu. Stredný podlahový tu-
nel sa podarilo podstatne zoštíhliť. Priestor pre kolená 
cestujúcich na zadných sedadlách sa predĺžil o 19 mm. 
Nová Škoda Superb je dlhá 4838 mm, široká 1817 mm 
a vysoká 1462 mm. Interiér precízne zladenou kombi-
náciou vybraných materiálov a kvalitným spracováním 
splní požiadavky aj náročných zákazníkov. Zákazník si 
môže vybrať z troch farebných variantov prístrojovej 
dosky a z troch rôznych vyhotovení dekoračných lišt. 
 Dvojpriestorová karoséria s vyváženými propor-
ciami a nadčasovo elegantnými liniami skrývá kon-
strukčnú novinku, ktorá v histórii automobilizmu urči-
te nezapadne. Zadná časť, ktorá sa drží v tejto triede 
zvyčajne koncepcie sedanu, skrývá piate dvere uľahču-
júce prístup do batožinového priestoru. Variabilné otvá-
ranie „piatych dverí“ pomenovali v Škode Auto termí-
nom „Twindoor“. Vyvinuli a patentovali si ho inžinieri 
automobilky Škoda. Podľa potreby možno otvoriť buď 
iba veko batožinového priestoru a naložiť menšie kusy 

batožiny, alebo pomocou dvoch tlačidiel na spodnej hra-
ne piatych dverí, ktoré ovládajú elektromechanický sys-
tém, zdvihnúť celé veko i so zadným sklom. Potom už 
možno naložiť i do reprezentatívne vyzerajúceho vozi-
dla aj rozmernejšie predmety. Batožinový priestor v zá-
kladnom usporiadaní zadných sedadiel má objem 565 
litrov, teda o 85 litrov viac ako pri Superbe prvej gene-
rácie. Po sklopení operadiel zadných sedadiel vzrastie 
objem na 1670 litrov. To nedosahujú ani niektoré vozi-
dlá vyššej strednej triedy s karoseriou kombi.
 Nový Superb využíva komponenty podvozkov z ty-
pov Octavia (Golf) a Passat. K ním Škoda pridala no-
vo vyvinuté prvky. Poháňaná predná náprava so zave-
sením kolies na vzperách McPherson a trojuholníko-
vých ramenách je uložená v tuhej hliníkovej nápravnici, 
zadná viacprvková náprava je ku karosérii prřipevne-
ná špeciálnymi silentblokmi. To zlepšuje jazdný komfort 
a znižuje hladinu hluku odvaľujúcich sa kolies. Nový Su-
perb patrí z hľadiska vnútorného hluku k najtichším au-
tomobilom strednej triedy. Podvozok má nové nasta-
venie ABS a ESP, zabezpečuje vozidlu ľahké ovládanie 
a komfort bez toho, aby utrpelo potešenie z jazdy. 
 Nový systém adaptívneho osvetlenia AFS (skratka 
z anglického názvu Adaptive Frontlight System) upra-
vuje osvetlenie vozovky pred vozidlom v závislosti od 
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jazných podmienok. V meste pri rýchlostiachch od 15 
do 50 km/h sa svetelný kužeľ rozšíri a lepšie osvetľu-
je okraje vozovky. Pri väčších rychlostiach (od 90 km/
h) je aktivny režim diaľničného svetla. V tomto režime 
nastaví riadiaca jednotka reflektory tak, aby bol viac 
osvetlený aj ľavý jazdný pruh. Okrem toho sa svetel-
ný kužeľ vyklopí mierne nahor, takže svetelná stopa je 
dlhšia. 
 Tretí režim, medzimesto, sa najviac podobá bežné-
mu stretávaciemu svetlu. Táto funkcia sa aktivuje pri 
rýchlostiach 0-15 km/h a 50-90 km/h. AFS okrem toho 
disponuje natáčaním svetiel do zákrut, ktoré je aktívne 
od 10 km/h, a odbočovacím svetlom, ktoré jednotlivo 
zabezpečujú hml ové reflektory s „Corner“ funkciou. 
 AFS sa v novom Superbe dodává výhradne s bi-xe-
nonovými reflektormi. Škoda je tak prvouznačkou kon-
cernu VW, ktorá ponúka AFS s takýmto širokým funkč-
ným rozsahom. 
 Na vysokej úrovni je aj ochrana posádky. V zá-
vislosti na výbave a verzii vozidlo môže mať až deväť 
bezpečnostných vankúšov, vrátane kolenného vankú-
ša vodiča a bočných vankúšov vzadu. Regulácia prekl-
zu hnacích kolies ASR je teraz súčasťou štandardnej 
výbavy všetkých modelov Superb. Vo výbave nechýba 
ani ESP, v príplatkovej výbave je aj asistenčný systém 

uľahčujúci rozjazd do svahu. V ponuke motorov sú po tri 
zážihové aj vznetové. Všetky pracujú s priamym vstre-
kovaním paliva do valcov. 
 Od 19. mája autorizovaní predajcovia značky Ško-
da prijímajú objednávky na  novú Škodu Superb. Po-
núknu  na všetky jej verzie, a to len na slovenskom 
trhu, bezplatný servis a plnú záruku až do najazdenia 
120 000 km (alebo na dobu 4 rokov).
 Cena Škody Superb so základnou úrovňou výba-
vy Comfort so zážihovým motorom 1,8 TSI 118 kW  v 
kombinácii so 6-stupňovou ručne ovládanou prevodov-
kou začína pri 834 900 Sk. Na jeseň si budú môcť zá-
kazníci objednať Superb s týmto motorom aj v kombi-
nácii so 7-stupňovou automatickou DSG prevodovkou, 
a to už od 989 900 Sk (v ponuke od stupňa vybavenia 
Ambition) . 
 Motor 1,9 TDI PD DPF 77 kW  je spodným ohrani-
čením radu vznetových motorov z hľadiska výkonu.  Vo 
verzii Comfort, v kombinácii s 5-stupňovou ručne ovlá-
danou prevodovkou si ho zákazníci môžu objednať už 
od 829 900 Sk.
 Škoda Superb so vznetovým motoro 2,0 TDI PD 
DPF 103 kW  je v ponuke v kombinácii so 6-stupňo-
vou ručne ovládanou prevodovkou v základnej ver-
z i i od 879 900 Sk , v kombinácii so 6 -s tupňovou 

a u t o m a t i c k o u  D S G  p r e v o d o v k o u  v  c e n e  o d 
959 900 Sk. 
 Superb s motorom 2,0 TDI CR DPF 125 kW so 
vstrekovaním common-rail bude  k dispozícii na jeseň 
2008. V kombinácii so 6-stupňovou ručne ovládanou 
prevodovkou s výbavou  Comfort bude jeho cena od 
909 900 Sk a v kombinácii so 7-stupňovou automatic-
kou DSG prevodovkou od 1 064 900 Sk (od stupňa vy-
bavenia Ambition).
 „Vstupná“ verzia  Škody Superb bude v ponuke na 
jeseň tohto roka so zážihovým motorom 1,4 TSI 92 KW 
v základnej verzii od 789 900 Sk.
 Vrcholnou motorizáciou nového  Superbu, ktorá 
sa v ponuke objaví tiež na jeseň 2008, bude motor 3,6 
FSI V6 s výkonom 191 kW. Bude spolupracovať výhrad-
ne so šesťstupňovou automatickou prevodovkou DSG 
a pohonom všetkých kolies. Bude to najvýkonnejší mo-
tor všetkých čias pre vozidlá Škoda, s možnosťou do-
siahnutia maximálnej rýchlosti až 250km/h.
 Oficiálny začiatok predaja novej Škody Superb je 
stanovený na 20. 6. 2008.kedy budú vozidlá k dispo-
zícii u všetkých autorizovaných predajcov značky Ško-
da na Slovensku.

-ša-
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Fiat Sedici je spojením rôznych typov vozidiel: spá-
ja sa v ňom uspokojenie z jazdy, charakteristické 
črty ovládania kompaktného Fiatu s výkonom „off-
-roadového“ športovo-úžitkového vozidla. Názov 
automobilu mimochodom vypovedá o všetkých je-
ho „off-roadových“ sklonoch: sedici (v taliančine 
šestnásť) je toľko, koľko dostanete, keď vynáso-
bíte 4x4 – kód na identifikáciu vozidiel s pohonom 
všetkých štyroch kolies . V rámci spoločného vý-
robného projektu Suzuki - Fiat bol návrh tvaru ka-
rosérie Fiatu 16 vyvinutý spoločne s dizajnérskou 
spoločnosťou Italdesign Giorgetta Giugiara. 
 Fiat Sedici je pre slovenský trh k dispozícii v dvoch 
výbavách (Dynamic a Emotion) s dvoma motormi 
(79 kW 1,6 16v a 88 kW 1,9 Multijet) a zlaďuje dve 
zjavne protichodné prednosti: dostatok priestoru pre 
cestujúcich s kompaktnými rozmermi; ovládanie kom-
bi s prednosťami SUV vozidla – originálne riešenú ka-
rosériu s maximálne prakticky navrhnutým interié-
rom. Znamená to, že Fiat Sedici je ideálnym riešením 
pre dnešných motoristov, ktorí žijú v technickom sve-
te, v ktorom je bežné, že veci slúžia naraz pre viac než 
jeden účel. Automobil považujeme za všestranne vyu-
žiteľný výrobok, ktorý sa dokáže prispôsobiť na rôzne 
činnosti: prácu, odpočinok, kultúru a voľný čas.
 Fiatu Sedici má kompaktné rozmery, je dlhý len 
411 centimetrov, široký 176 centimetrov, vysoký 162 
centimetrov, s rázvorom náprav 250 cm. Nový typ 
Fiatu je o 11 centimetrov kratší, ako je priemerná dĺž-
ka kompaktných športovo-úžitkových vozidiel). Vozi-
dlo je aj o 10 centimetrov nižšie, preto sa viac podo-

bá na kombi alebo hatchback. Má teda aj menší čel-
ný odpor vzduchu, čo vedie k menšej spotrebe paliva 
a menším emisiám. ”Tento variant tvaru karosérie ro-
bí z neho v menšej miere vozidlo kombi a dodáva mu 
typický vzhľad automobilu, ktorý má štýl, ale je záro-
veň aj robustný; dalo by sa povedať, že to funguje ako 
psychologická výhoda. Veľké, robustné bočné lišty za-
bezpečujú ochranu počas výprav do terénu aj počas 
jazdy úzkymi mestskými uličkami. Prístrojová doska 
je vyrobená s použitím prvotriednych materiálov, má 

inovatívnu stredovú konzolu s výraznými hranami. Po-
hodlné, ergonomické a bezpečné sedadlá, na ktorých sa 
dajú rýchlo a jednoducho prestavať rôzne konfigurácie, 
dotvárajú prívetivý vzhľad interiéru. Vďaka variabilnos-
ti druhého radu sedadiel sa dá priestor pre batožinu či 
náklad zväčšiť z 270 na 670 litrov. 
 Karoséria môže byť v desiatich farbách, z ktorých 
všetky boli zvolené tak, aby zvýraznili temperamentný 
a charakteristický dizajn vozidla: nemetalizovaná čer-
vená a biela a metalizované odtiene čiernej, tmavoše-
dej, svetlošedej, tmavozelenej, tmavomodrej, svetlo-
modrej, medenej červenej a pieskovej. Podľa špecifiká-
cie sú pre sedadlá k dispozícii dva druhy textílií, ktoré 
dodávajú interiéru neutrálny, elegantný vzhľad: prúžko-
vaná šedá a tkaná šedá. Náročnejší zákazníci si môžu 
vybrať z dvoch kožených variantov sedadiel. 

Fiat Sedici
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 Fiat Sedici je konštruovaný aj s veľkým dôrazom 
na bezpečnosť. Má karosériiu s pevným priestorom pre 
cestujúcich a účinné nárazy absorbujúce zóny. Výbor-
ná je aj tzv. kondičná bezpečnosť, vozidlo ponúka opti-
málnu polohu vodiča, ktorá zabezpečuje, aby sa  ani pri 
dlhých trasách predčasne neunavil. Prístroje na prístro-
jovej doske sú ľahko čitateľné, ovládacie prvky sú vo-
dičovi na dosah a ľahko sa ovládajú. Priestor pre ces-
tujúcich je dobre odhlučnený, viditeľnosť z vozidla vy-
nikajúca a systém ovládania klimatizácie a vnútorného 
a vonkajšieho osvetlenia účinný. 
 Na slušnej úrovni je aj aktívna bezpečnosť. Sedici 
má účinné brzdy s ABS, modely s vyššou úrovňou vý-
bavy Emotion majú štandardne zamontovaný aj sys-
tém ESP. Ak by predsa len došlo k dopravnej nehode 
vozidla, posádku okrem precízne konštruovanej karo-
série chránia vpredu bezpečnostné pásy s predpínač-
mi a obmedzovačmi záťaže, po dva čelné a bočné bez-
pečnostné vankúše, okenné (hlavové) vankúše sa pri 

bočnom náraze nafukujú pozdĺž okien predných aj zadných 
dverí.
 Fiat Sedici je vybavený systémom pohonu 4x4 
s elektricky ovládanou spojkou a 3 režimami prevádz-
ky. Za bežných adhéznych podmienok sú poháňané len 
predné kolesá, čo prináša výhodu menšej spotreby pa-
liva aj menších emisií. Ak sa podmienky na ceste zhor-
šia a stratí sa priľnavosť, systém automaticky mení 

rozdelenie krútiaceho momentu medzi prednú a zadnú 
nápravu. Vodič má k dispozícii menič režimu pohonu na 
stredovom tuneli a môže zvoliť  jeden z troch režimov 
pohonu (2WD, AUTO a LOCK) bez potreby samostatnej 
prevodovej páky. V polohe 2WD nie je pohon 4x4 zapo-
jený. Tento režim je vhodný pre bežné podmienky jazdy 
(na suchej ceste)  pre dosiahnutie najmenšej možnej 
spotreby paliva.
 Výkonným prvkom systém pohonu 4x4 je elek-
tricky (elektromagnetom) ovládaná suchá viaclame-
lová spojka, ktorá podľa potreby trakcie podľa signá-
lov z elektronickej riadiacej jednotky reguluje rozdele-
nie krútiaceho momentu na kolesá. Presnejšie, vzniká 
elektrický impulz, ktorý vytvára magnetické pole, aby 
nastalo spojenie plôch, keď snímač ABS zistí relatív-
ny preklz medzi prednými a zadnými kolesami. Druhý 
režim pohonu má označenie „AUTO“. Aj pri ňom sa pri 
dostatočnej priľnavosti kolies k vozovke krútiaci mo-
ment prenáša krútiaci moment na predné kolesá. Roz-
delenie krútiaceho momentu medzi predné a zadné ko-
lesá sa riadi automaticky. Systém dodáva zadným kole-
sám optimálny krútiaci moment v situácii, keď snímače 
zistia nedostatočnú priľnavosť kolies a keď sa očaká-
va strata v trakcii (napríklad počas akcelerácie). 
 V režime LOCK sa rozdelenie krútiaceho momen-
tu zablokuje, aby sa v extrémnych podmienkach (na 
piesku, blate a snehu) zabezpečil stabilný výkon a po-
hyb vozidla. V týchto podmienkach je pomer rozdelenia 
krútiaceho momentu medzi prednou a zadnou nápravou 

50: 50. Tento režim sa udržuje do rýchlosti 60 km/ h 
a potom sa prevedie do režimu Auto, aby sa zabezpeči-
la pohodlná jazda. 
 Kvôli tomuto špecifickému systému pohonu na štyri 
kolesá a svetlej výške vozidla, ktorá je 19 centimetrov, 
môže Fiat Sedici zvládnuť aj mierne náročný terén. 
 Obidva motory, 1,6-litrový zážihový aj 1,9-litrový 
vznetový si možno objednať v kombinácii s päť alebo 
šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou. So zá-
žihovým Sedici dosahuje najväčšiu rýchlosť 170 km/
h a spotrebu benzínu v kombinovanej prevádzke 7,1 l/
100 km, so vznetovým 180 km/h a 6,6 l naf ty na 
100 km/h.
 Fiat Sedici sa bude dodávať aj vo verzii iba s po-
honom predných kolies (2WD), najlacnejší model po-
háňaný 1,6-litrovým zážihovým motorom bude stojí 
437 000 Sk. Najlacnejší model s pohonom 4WD s rov-
nakým motorom stojí 521 000 Sk. 

-ft-



Od svojej premiéry v roku 1997 je na trhu už tre-
tia generácia tohto kompaktného automobilu s vy-
nikajúcimi bezpečnostnými parametrami. Doteraz 
automobilka vyrobila a predala viac ako 2 milióny 
automobilov triedy A, Vynovená verzia Mercede-
su triedy A s troj aj páťdverovou karosériou pôso-
bí mladšie a suverénnejšie. 
 Aj líniové rady triedy A sa teraz dizajnovými prv-
kami prednej časti vozidla odlišujú viac ako kedykoľ-
vek predtým. Výbavová úroveň Avantgarde dosta-
la špeciálne navrhnutý nárazník, ktorý výraznejšie 

vyzdvihuje šípový tvar prednej časti. Pri pohľade zboku 
sa výbavové úrovne triedy A odlišujú individuálnym di-
zajnom kolies. Základný model je vybavený 15-palcový-
mi oceľovými lisovanými kolesami s ozdobnými krytmi 
so 7-lúčovým dizajnom, úrovne Elegance a Avantgarde 
majú 16-palcové odlievané diskové kolesá.
 Iba 4,5 litra nafty môže vystačiť na 100 km jazdy 
novému 3-dverovému modelu (kupé) A 160 CDI  s vý-
konom motora 60 kW v ekologickom vyhotovení Blue-
EFFICIENCY. Pri zážihových agregátoch   až do 0,4 litra 
na 100 km zmenší spotrebu prvý krát do tohto vozidla 

montovaný systém ECO štart-stop. Systém automatic-
ky vypína motor vtedy, keď vodič zaradí pri pomalej 
jazde   neutrál a súčasne stlačí brzdový pedál. Veľké 
pokroky v oblasti ekológie potvrdzujú nezávislí znalci 
medzinárodne platným certifikátom životného prostre-
dia ISO 14062, ktorý trieda A ako kompaktný automo-
bil dostala prvá na svete. 
 Do novej triedy A sa na želanie dodáva systém, 
ktorému stačí na samostatné zaparkovanie vozidla me-
dzera od 5,19 metra, teda iba o 1,3 metra dlhšia ako je 
jeho samotná dľžka. Vodičovi pri tom stačí iba pridávať 
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plyn a brzdiť. Elektronický stabilizačný program (ESP®) 
triedy A disponuje teraz automatickým pomocníkom 
pre rozbeh do kopca, ktorý zabráni skĺznutiu kompakt-
ného vozidla počas preloženia nohy vodiča z brzdové-
ho na plynový pedál.
 Bezpečnostná výbava novej triedy A obsahuje 
dvojstupňové čelné bezpečnostné vankúše, napína-
če bezpečnostných pásov vpredu a na vonkajších zad-
ných sedadlách, obmedzovače sily v bezpečnostných 
pásoch, ako aj aktívne opierky hlavy vpredu a bočné 
bezpečnostné vankúše na ochranu hlavy a hrudníka. 
 Nový model má tiež núdzové osvetlenie vnútorné-
ho priestoru, aktívne pri určitom stupni nárazu. Pri ne-
hode v noci pomáha v orientácii cestujúcim i záchraná-
rom. Predchádzať nehodám zasa môžu vo vozidle inšta-
lované blikajúce zadné svetlá pri núdzovom brzdení. 
 Kompaktný Mercedes-Benz A dostal novo navrhnu-
té reflektory, ktoré so svojimi zaoblenými líniami spá-
jajú čelnú a bočnú časť do jednoliateho celku. Tento 
dojem zosilňuje nový nárazník. Jeho spodný otvor na 
nasávanie vzduchu je výrazne väčší a zdôrazňuje šír-
ku karosérie. Nový dizajn má aj maska chladiča. Zad-
nej časti triedy A dominuje upravený nárazník a novo 

navrhnuté zadné svetlá, ktoré siahajú ďaleko do boč-
ného okraja, čo opticky pridáva na šírke a mohutnos-
ti karosérie.
 Väčšie odkladacie možnosti a nové materiály zhod-
nocujú interiér vozidla, kde nechýba kvalitné čalúnenie 
a obklady dverí, v závislosti od stupňa výbavy aj nové 
ozdobné prvky z dymovo sivého, šikmo brúseného hli-
níka, či drevené ozdobné prvky. 
 Ako všetky nové automobily značky s trojcípou 
hviezdou aj trieda A dostala zlepšené zariadenia na in-
formovanie, komunikáciu, navigáciu a zábavu. Nové Au-
dio 50 APS je vybavené farebným displejom, celoeuróp-
skou navigáciou na báze DVD a prehrávačom DVD, za-
tiaľ čo špičkový model COMAND APS zjednocuje okrem 
iného aj navigáciu na pevnom disku, register hudby, 
slot na čítanie pamäťových kariet SD a hlasovú obslu-
hu. Ešte viac možností pre hudobný zážitok na kole-
sách otvára novovyvinuté  interaktívne multimediál-
ne rozhranie, ktoré informačný a zábavný systém trie-
dy A na želanie spojí s prehrávačom MP3, kľúčom USB 
alebo iným externým zvukovým zariadením.

-mz-
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Na slovenský trh prichádza nová generácia typu   
CITROËN  C5. Sedan C5   mal premiéru na januáro-
vom bruselskom autosalóne, model  s karosériou 
kombi, C5 TOURER, mal výstavnú premiéru o dva 
mesiace neskôr na autosalóne v Ženeve. Návštev-
níkom oboch autosalónov sa páčili, záujem o obi-
dva modely bol aj v apríli na bratislavskom autosa-
lóne, takže možno predpokladať, že sa budú dobre 
predávať aj na našom trhu.  
 Aj predchádzajúca generácia typu C5 mala dve ver-
zie karosérie ako má nastupujúca, druhá. Kombi majú 
obe,  ale liftback z prvej generácie marketingoví odbor-
níci automobilky dali nahradiť sedanom. Citroën C5 me 
predstavili v minuloročnom decembrovom čísle, v tla-
čových materiáloch boli vtedy k dispozícii takmer vý-
lučne len fotografie sedanu. Preto teraz, pri uvádzaní 
tohto typu na náš trh, na snímkach ukážeme, ako vy-
zerá kombi, teda C5 Tourer. Sedan vychádza z poznat-
kov o optimálnej aerodynamike. Vysoká línia pontónu 

karosérie a výrazné blatníky neomylne zaraďujú novú 
generáciu C5 do kategórie manažérskych vozidiel. Vy-
puklá predná maska a proporcie previsov – vpredu dlhý 
a vzadu krátky, sa hlásia do rodiny veľkých Citroënov. 
Kombi verzia pokračuje v rozvíjaní   dizajnu sedanu. 
K spoločnej prednej maske pridáva ďalšiu mieru dyna-
miky a elegancie s dôrazom na priestor v zadnej čas-
ti.  Profil   C5 Tourer je plynulý a  vyvážený. Dĺžka 4,83 
metra, šírka 1,86 metra a výška 1,48 metra ukrývajú 
dostatok priestoru bez toho, aby karoséria strácala na 
dynamike vyžarujúcej zo sedanu.
 Vodičovo miesto vzniklo s ohľadom na požiadavky, 
ktoré kladú vodiči na svoje pracovisko. Spája poznat-
ky z leteckého priemyslu a automobilizmu a vtláča im 
osobitú pečať dynamiky. Vizuálnu energiu, ktorá napĺ-
ňa kokpit, dopĺňa inovatívna ergonómia rozmiestnenia 
ovládacích prvkov, zosobnená v novej generácii volan-
tu s pevným stredom a prvkami výbavy zlepšujúcimi 
bezpečnosť jazdy. Medzi ne patria napríklad výstraha 

pri nedobrovoľnom opustení jazdného pruhu (AFIL) či 
natáčacie bi-xenónové reflektory.
 Sedadlá zabezpečujú optimálne držanie tela. Na 
predných sedadlách sa dá elektricky nastaviť výška 
driekovej opierky, vodič môže mať sedadlo aj s masáž-
nou funkciou. Na výber sú pohodlné „Bien être“, ktoré 
zväčšujú komfort sedenia, alebo sedadlá „Dynamique“  
s výraznejšími bočnicami pre lepšiu oporu tela, zvýraz-
ňujúce potešenie z jazdy.
 Všetky súčasti kabíny, od prístrojovej dosky, kto-
rá plynulo nadväzuje na dverové panely, navodzujú do-
jem robustnosti a elegancie. Paleta povrchových úprav 
má mimoriadnu kvalitu, v ponuke poťahov  sú i najjem-
nejšie kože, rafinovane použité v interiéri.
 Stredná časť nového volantu sa nehýbe, ovládače 
s intuitívnym rozmiestnením majú miesto vo dvoch zó-
nach na vonkajšom obvode stredu volantu. Ľavá stra-
na združuje funkcie ovládania a regulácie rýchlosti, na 
pravej strane sídlia ovládače audiosústavy.  Riadiace 
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príkazy (obmedzovač rýchlosti a tempomat, údaje z pa-
lubného počítača) a vodičom najčastejšie používané 
komfortné funkcie (rádio, telefón, ovládanie centrál-
neho displeja) sú dostupné bez toho, aby ruky museli 
opustiť veniec volantu. Rovnako sú veľmi dobre viditeľ-
né vo dne a vďaka podsvieteným piktogramom aj v no-
ci. Hmatové značky pomáhajú ovládať tlačidlá aj bez to-
ho, aby vodič musel spustiť oči z vozovky.
 Pre ešte vyšší užívateľský komfort a pocit jedno-
liatosti sú tlačidlá zasadené do silikónovej škrupiny, 
príjemnej na dotyk.
 Pre dosiahnutie čo najlepšieho pocitu pohodlia  
v kabíne  sa inžinieri zamerali na potlačenie všetkých 
nežiaducich zvukov a vibrácií.
 Keďže najdôležitejším prvkom vnútorného kom-
fortu je ponuka priestoru, vybavili C5 mimoriadne 
vzdušnou karosériou. Rázvor náprav narástol oproti 
predchádzajúcej verzii o 65 mm, čo dovolilo ponúknuť 
oveľa viac miesta cestujúcim na predných aj zadných 
sedadlách. Navyše kombi verzia vie vďaka tvaru zad-
nej časti splniť aj očakávanie a potreby klientov, ktorí 
potrebujú veľký priestor pre batožinu.
 Nová generácia C5 čerpá zo skúseností s pod-
vozkom z väčšieho typu C6. Vďaka tomu dokáže účin-
ne filtrovať všetky nerovnosti na ceste. Prináša no-
vinku, ktorou je možnosť vybrať si pruženie pod-
ľa predstáv zákazníka. Prvou možnosťou je pruženie 
Hydractive III +. Ponúka veľmi dobrý komfort a jazdné 
vlastnosti na najvyššej úrovni. C5 však môže mať aj 
pruženie s vinutými oceľovými pružinami.
 V ponuke pre C5 sú aj dva druhy reflektorov. Halo-
génové   majú aj funkciu osvetľovania zákrut. Nový in-
teligentný svetelný systém používa na zväčšenie svie-
tivosti a zároveň aj bezpečnosti prídavné svetelné zdro-
je. Tým dosahuje lepšie osvetlenie zákrut a križovatiek. 
Podľa uhla natočenia volantu sa rozšíri uhol svetelné-
ho lúča až o 75 stupňov vpravo či vľavo od vozidla.
 C5 môže mať aj natáčacie bi-xenónové reflek-
tor y. Ovláda ich elek tronický systém zaručujúci 

optimálne osvetľovanie zákrut. Výhodou je lepšie po-
krytie ostrých zákrut svetelnými lúčmi a priestoru 
pri parkovaní do rýchlosti 40 km/h. Pri malých rých-
lostiach dosahuje osvetlený uhol hodnotu až 105 
stupňov.
 Pre druhú generáciu C5 sú v ponuke tri prepraco-
vané zážihové a štyri vznetové motory. Zážihové majú 
rozsah najväčších výkonov od 92 do 155 kW, vzneto-
vé od 80 do 150 kW.
 Nová generácia vozidiel C5 disponuje kompletnou 
zostavou prvkov výbavy a konštrukčných riešení, kto-
ré prispievajú k jednoduchšiemu a bezpečnejšiemu ve-
deniu vozidla. Okrem už spomínaných je to napríklad 
snímač dostatočného parkovacieho miesta, hľadá do 
rýchlosti 20 km/h  medzery v rade zaparkovaných vo-
zidiel s rozmermi medzi piatimi a ôsmimi metrami. V prí-
pade, že taký priestor nájde, oznámi to vodičovi spolu 
s mierou obtiažnosti potrebnou na zaparkovanie. Zaují-
mavým prvkom je aj  telemetrický systém najnovšej ge-
nerácie. Multifunkčné zariadenie spája schopnosti GSM 
telefónu, audiosústavy (rádio, CD MP3 prehrávač, ulo-
ženie hudby na pevný disk) a GPS navigácie. Srdcom 
NaviDrive je pevný disk s kapacitou 30 GB na ulože-
nie kartografických informácií (30 európskych štátov) 
a hudby.  Všetky informácie zobrazuje pomocou atrak-
tívnej grafiky na veľkej farebnej 7-palcovej obrazovke. 
K najpoužívanejším funkciám sa vodič dostane jedno-
ducho pomocou ovládačov na pevnom strede volantu. 
Systém je schopný aj rozoznávať a vykonávať hlaso-
vé povely.
 Cena najlacnejšieho sedanu C5 so zážihovým 1,8-
-litrovým motorom (92 kW/,  5-stupňovou ručne ovlá-
danou prevodovkou a základnou úrovňou výbavy  „Sty-
le“ je 794 900 Sk. Najdrahším modelom C5 podľa aktu-
álneho cenníka je Tourer s najvyššou úrovňou výbavy 
„Exclusive“, 6-stupňovou automatickou prevodovkou, 
poháňaný vznetovým motorom 2.7 HDI V6 s výkonom 
150 kW, ktorý stojí 1 372 900 Sk.

-cn-
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Rovnako ako v iných kategóriách, tak i v segmen-
te najmenších vozidiel šiel vývoj v posledných ro-
koch výrazne dopredu. Zákazníci od minivozidiel 
už neočakávajú len kompaktné rozmery a malú ce-
nu, ale požadujú dostatočný komfort, bezpečnosť 
a príkladné jazdné vlastnosti. Na tento trend veľ-
mi úspešne zareagovala automobilka Hyundai s no-
vým typom Hyundai i10, ktorým nahradí doterajšie-
ho zástupcu A segmentu Hyundai Atos. 
 Hyundai i10 predstavuje ďalší prírastok do rodiny 
„i“ a v produktovom portfóliu Hyundai bude zastávať 
dôležité miesto. Má priniesť nárast predajov a trhové-
ho podielu v Európe, a bude súčasne novým vstupným 
typom do i-sveta Hyundai. i10 ponúka dva nové motory, 
automatickú prevodovku, viacúčelové usporiadanie in-
teriéru, vynikajúcu úroveň výbavy a príťažlivý dizajn. 
 Kompaktný Hyundai i10 sa bude rovnako ako je-
ho predchodca Atos vyrábať v Indii, avšak v úplne no-
vom závode. V tejto ľudnatej krajine sa nový Hyundai i10 

stal jednoznačným víťazom prestížnej ankety „Auto roka 
2008“. Dizajnéri Hyundai štylisticky nadviazali na typ 
i30, najvýraznejšie to možno vidieť na prednej maske 
s chrómovou lištou a vsadeným veľkým logom Hyundai 
uprostred. V spojení s predĺženými reflektormi a veľ-
kým nasávacím otvorom v jednoliatom nárazníku pô-
sobí i10 sviežo a dynamicky. Zaujímavý je i bočný po-
hľad so stúpajúcou líniou spodnej hrany okien. Z pro-
filu tiež vyniknú kompaktné rozmery karosérie (dĺžka 
3565 mm, šírka 1595 mm, výška 1540 mm) s malý-
mi prevismi, čo umožňuje efektívne využitie vnútor-
ného priestoru. Na zadnej časti vozidla sa vyníma re-
prezentatívne logo v strede piatych dverí s funkciou 
otvárania. 
 Hyundai i10 je typické mestské autíčko určené 
piatim dospelým cestujúcim, ktoré vďaka pomerne 
veľkému rázvoru náprav (2380 mm) poskytuje dosta-
tok miesta i na zadných sedadlách. Variabilitu interié-
ru poskytujú zadné sklopné sedadlá  delené v pomere 

40:60, vďaka ktorým možno zväčšiť objem batožino-
vého priestoru zo základných 225 litrov na 910 litrov, 
pričom v zadnej časti vznikne rovná úložná plocha – 
najväčší batožinový priestor vo svojej triede. Doširoka 
sa otvárajúce veľké dvere s úchytmi umožňujú ľahký 
prístup a vďaka veľmi konkurencieschopnému priesto-
ru pre hlavu, nohy i ramená je i10 ešte pohodlnejším 
vozidlom.  
 Oválna línia prístrojovej dosky pôsobí príjemne, 
pochvalu si zaslúžia použité materiály a spracovanie. 
Všetky ovládače sú ergonomicky rozmiestnené, pre-
hľadnosťou sa vyznačuje i prístrojový panel s veľ-
kým rýchlomerom uprostred. Spestriť a zútulniť inte-
riér majú za úlohu farebné panely (červené alebo mod-
ré), umiestnené v spodnej časti prístrojovej dosky a vo 
výplniach dverí, ktoré korešpondujú s farbou čalúne-
nia sedadiel (v ponuke za príplatok). Vo verzii Style je 
dokonca povrch prístrojovej dosky pokrytý kovodekó-
rom. Hyundai neustále hľadá čo najpohodlnejšie seda-
dlá. Pre i10 vyvinuli návrhári nový, účinnejší mechaniz-
mus predných sedadiel pre maximálnu oporu a pohod-
lie. Vyzerajú  štýlovo a pôsobia stabilne. 
 Pod kapotou najmenšieho zástupcu rodiny vozidiel 
Hyundai sa objavia 3 moderné úsporné motory: zlep-
šený Epsilon 1.1 l SOHC (49 kW), úplne nový Kappa 
1.2 l DOHC (55 kW) - bude k dispozícii od septembra 
2008 a vznetový 1.1 l DOHC (55 kW) s premenlivou 
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geometriou usmerňovacích lopatiek prúdu spalín do 
turbíny turbodúchadla. Pri spotrebe 4,3 litra nafty na 
100 km a s ňou súvisiacimi emisiami len 114 g CO

2
/

km je motor CRDi jedným z najlepších vo svojej trie-
de. Všetky motory sú k dispozícii s päťstupňovou ručne 
ovládanou prevodovkou, automatická prevodovka pred-
stavuje alternatívu pri zážihových motoroch.

Istý pri priamej jazde i v zákrutách
Výrazný posun oproti svojmu predchodcovi prináša i10 
i v oblasti jazdných vlastností. Nová predná náprava 
McPherson s pomocným rámom a priečnym stabilizáto-
rom a zadná vlečená náprava s pružne skrutnou prieč-
kou zabezpečujú vozidlu istejšie správanie sa nielen 
v priamom smere, ale i v zákrutách. Vyvážené nastave-
nie odpruženia, ktoré síce uprednosťňuje komfort jazdy 
a tlmenie nerovností, má i dostatočnú tuhosť. Bezpeč-
né spomalenie zabezpečujú kotúčové brzdy s ABS na 
všetkých kolesách. V mestskej prevádzke vodiči oce-
nia polomer otáčania 4,75 metra.
 Vývojári mysleli i na bezpečnosť a ich cieľom bolo 
dosiahnuť štyri hviezdičky v hodnotení Euro NCAP. Ako 
každé vozidlo Hyundai, aj i10 sa vyznačuje veľmi pev-
nou bezpečnostnou štruktúrou karosérie. Bezpečnosť 
posádky v prípade nárazu ešte zlepšuje   integrovaný 
systém pasívnej bezpečnosti, obsahujúci okrem iné-
ho vpredu čelné a bočné bezpečnostné vankúše. V prí-
pade nárazu sa dvere auta automaticky odomknú, čo 
je štandardná funkcia pri systéme centrálneho zamy-
kania dverí. Hyundai i10 sa bude na slovenskom trhu 

predávať s tromi stupňami výbav. Už v základnej verzii 
Classic za 249 900 Sk zákazníci nájdu posilňovač ria-
denia, centrálne zamykanie, ABS s EBD, dva čelné bez-
pečnostné vankúše, výškovo nastaviteľný volant alebo 
integrovaný audiosystém s CD prehrávačom s možnos-
ťou externého pripojenia MP3 prehrávača alebo i-Podu 
a šesticu reproduktorov. Vyššia verzia Comfort ponú-
ka aj výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, nárazníky, 
spätné zrkadlá a kľučky vo farbe karosérie, elektric-
ky ovládané   okná v predných dverách a chrómova-
nú masku chladiča. Najvyššia výbava Style obsahuje 
navyše 2 bočné bezpečnostné vankúše, predné hmlov-
ky, ručne ovládanú klimatizáciu, elektricky ovládané 

zadné okná a spätné zrkadlá, diaľkové centrálne zamy-
kanie, odkladací priestor pod sedadlom spolujazdca či 
kovodekór prístrojovej dosky.  
 Novým zlepšením je i šetrič batérie, ktorý zabráni 
jej vybitiu, a to i v prípade ponechania rozsvietených 
svetiel. Táto funkcia batériu automaticky odpojí a mi-
nimalizuje straty.
 Hyundai i10 je určený zákazníkom, ktorí hľadajú 
cenovo dostupné všestranné vozidlo s veľkým vnútor-
ným priestorom, avšak s malými vonkajšími rozmer-
mi, jednoduchým ovládaním a parkovaním, obzvlášť 
v mestách. Mal by pritiahnuť i veľké množstve pred-
staviteliek nežnejšieho pohlavia, očakáva sa ich podiel 
až 60 %, čo by predstavovalo najviac zo všetkých ty-
pov Hyundai. 
 Hyundai i10 zodpovedá celému radu nákupných 
kritérií, čo do ceny, vnútorného priestoru, variability, 
výšky sedadla vodiča, veľkosti či ovládateľnosti. Má 
ambície profitovať i z dobrej povesti Hyundai z hľadis-
ka kvality a spoľahlivosti, vrátane skvelých výkonnost-
ných, ovládacích a jazdných vlastností.
 Pre zákazníkov môže byť veľkým pozitívom i fakt, 
že nový Hyundai i10 dosiahol v štúdii zostatkovej hod-
noty švajčiarkskej spoločnosti EurotaxGlass’s Market 
Intelligence Unit vynikajúce výsledky. Tie ukazujú, že 
model i10 má dostatočný potenciál poraziť väčšinu svo-
jich konkurentov v čase, keď sa bude predávať ako už 
používané vozidlo. 

-hi-
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V závere predchádzajúcej časti tejto témy sme 
vyslovili jednoznačné závery o vzťahu medzi ne-
dotáčavým a pretáčavým správaním sa vozidla 
v zákrute a charakterom jeho pohybu v prechodo-
vom jazdnom stave. Dokumentujme si tieto záve-
ry s pomocou obr. 9, ktorý znázorňuje časový prie-
beh niektorých charakteristických pohybových ve-
ličín vozidla v prechodovom jazdnom stave po tzv. 
skokovom natočení volantu. Termín „skokové na-
točenie volantu“ vyjadruje okamžité natočenie 

volantu vodičom v určitom okamihu o vopred stano-
vený uhol, a to teoreticky v nulovom časovom úse-
ku (skoková funkcia), prakticky v čo najkratšom 
časovom úseku (natočenie veľkou uhlovou rých-
losťou). Takýto zásah do riadenia vyvolá prechodo-
vý pohyb vozidla, ktorého priebeh vypovedá o jeho 
stabilite alebo nestabilite. Tento jazdný manéver je 
aj v praxi typický – napríklad ako núdzový vyhýbací 
manéver pri náhlom objavení sa prekážky pred vo-
zidlom a často sa používa pri experimentálnom vy-
šetrovaní vlastností vozidla,   aj pri výpočtoch. 
Obr. 9 znázorňuje časový prie-
beh pohybu osobného automo-
bilu po vyrušení z ustáleného 
jazdného stavu pri priamej jaz-
de (uhol volantu 

V
 = 0°) sko-

kovým natočením volantu v ča-
se t=0 na hodnotu  

V
 = 60° pri 

niekoľkých rýchlostiach jazdy. 
Ako veličiny  charakterizujúce 
pohyb vozidla  sú uvedené uhol 
smerovej odchýlky v ťažisku , 
dostredivé (bočné) zrýchlenie 
ad a uhlová rýchlosť stáčania  
(ako derivácia uhla stáčania , 

pozrite MOT’or č. 3/2008, obr. 4). Pohyb vozidla je 
sledovaný v časovom úseku do 3 sekúnd po skoko-
vom natočení volantu. Vozidlo na obr. 9a má v ustá-
lenom jazdnom stave nedotáčavé vlastnosti. Z priebe-
hu jednotlivých veličín je zrejmé, že vozidlo po určitom 
čase dosiahne nový ustálený jazdný stav na kruhovej 
dráhe, pričom jeho pohyb je pri všetkých vyšetrova-
ných rýchlostiach stabilný, a to do rýchlosti približne 
70 km/h aperiodický (nekmitavý), pri rýchlosti nad 
100 km/h je zreteľný výrazný kmitavý priebeh pohy-
bu. Vozidlo na obr. 9b má v ustálenom jazdnom stave 

Smerovanie hnacieho momentu 
a jazdné vlastnosti automobilu /4.časť/

Technika

 Obr. 9 Časový priebeh pohybových veličín vozidla po skokovom natočení volantu : a) 
vozidlo s nedotáčavými vlastnosťami, b) vozidlo s pretáčavými vlastnosťami 

 Obr. 10 Vznik stáčavého momentu následkom prí-
davných pozdĺžnych síl na kolesách jednej nápravy

 Obr. 11 Funkčná schéma TV–diferenciálu  Mitsubishi AYC

 Obr. 12 Celková zostava TV–diferenciálu  Mitsubishi AYC
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pretáčavé vlastnosti. Z obrázku jasne vyplýva, že za-
tiaľ čo pri rýchlosti jazdy 50 km/h je jeho prechodový 
pohyb ešte stabilný (vozidlo dosiahne po určitom čase 
nový ustálený jazdný stav na kruhovej dráhe), pri rých-
losti jazdy  asi 57 km/h však nastáva typický nesta-
bilný pohyb, vozidlo rotuje okolo zvislej osi („hodiny“, 
nárast  a ) a opúšťa v smere dotyčnice požadovanú 
novú kruhovú dráhu (pokles ad). V oblasti medzi rých-
losťami 14 a 16 m/s (teda asi pri 54 km/h) leží kritic-
ká rýchlosť, spomínaná v predchádzajúcej časti nášho 
vysvetľovania.
 Je potrebné povedať, že výsledky uvedené na obr. 
9 boli získané na základe počítačového riešenia jed-
noduchého matematického modelu vozidla a platia te-
da presne len pre tento značne zjednodušený prípad, 
avšak simulačné výpočty skutočných vozidiel pomocou 
podstatne zložitejších modelov, ako aj výsledky experi-
mentálnych skúmaní, vykazujú veľmi dobrú zhodu s tý-
mito teoretickými závermi.
 Konečne sa po tomto dosť obsažnom úvode dostá-
vame tam, kam nás nasmeroval názov tohto príspevku, 
a síce k pomerne novo využívanej možnosti regulácie 
smerovej dynamiky vozidla pomocou smerovania (vek-
torovania) hnacieho momentu. Tento princíp sa využíva 
už dlhší čas pri vozidlách s pohonom všetkých kolies, 
a to na reguláciu pomeru hnacích momentov privádza-
ných na prednú a zadnú nápravu. Takýto automobil je 
vybavený zariadením, ktoré umožňuje privádzať časť 
hnacieho momentu motora na jednu a druhú časť na 
druhú nápravu, a to trvalo, s použitím medzinápravo-
vého diferenciálu alebo s možnosťou pripojenia   a od-
pojenia podľa potreby s použitím trecej spojky (a me-
dzinápravového diferenciálu). Tieto mechanizmy umož-
ňujú regulovať (meniť) pomer momentov smerujúcich 
k prednej a zadnej náprave v určitom rozsahu. Medziná-
pravový diferenciál (obvykle nesymetrický planétový) 
realizuje túto zmenu zabrzdením niektorých členov sú-
kolesia v rozsahu obvykle ±15 až 20 % okolo nominál-
nej hodnoty určenej geometrickými pomermi planétové-
ho prevodu. Systémy s trecou spojkou umožňujú meniť 
pomer prenášaných momentov v rozsahu 0/100 % pri 
vypnutej spojke až teoreticky 50/50 % pri plne zopnu-
tej spojke. Tieto systémy sa pôvodne využívali najmä 
na zlepšenie schopnosti vozidla pohybovať sa na povr-
chu so zhoršenou priľnavosťou, prípadne v ľahších te-
rénnych podmienkach. Pred určitým časom ich niekto-
ré automobilky začali zámerne využívať na zlepšenie 

smerovej dynamiky vozidla aj pri jazde po bežnom po-
vrchu cesty (neutrálne správanie sa pri jazde v zákru-
te, asistencia pri ovládaní vozidla v kritických jazdno-
-dynamických situáciach). Takýmto prípadom je naprí-
klad systém X–Drive automobilky BMW, používajúci 
treciu lamelovú spojku pre zapínateľný pohon prednej 
nápravy, o ktorom sme pí-
sali v MOT’ore č. 7/2006. 
Účinok sys tému je daný 
tým, že sa zmenšuje sme-
rová tuhosť (teda zväčšu-
je uhol smerovej odchýlky) 
nápravy, na ktorej sa zväč-
ší hnací moment. Ak je to 
predná náprava, podporu-
je sa nedotáčavá tenden-
cia vozidla, ak   zadná ná-
prava, podporuje sa jeho 
pretáčavá tendencia (pozri-
te 2. časť tohto príspevku 
v MOT’ore č. 4/2008). Aj 
keď pri týchto systémoch 
nebolo ešte zvykom hovo-
riť o „smerovaní“ hnacie-
ho momentu, ale skôr o je-
ho rozdeľovaní medzi prednú a zadnú nápravu, môžeme 
tieto prípady smelo zaradiť do kategórie „vektorova-
nia“ s prívlastkom „pozdĺžne“, „predo – zadné“ alebo 
vektorovanie „sever – juh“, ako je dnes módou hovo-
riť. Smerovanie hnacieho momentu v rámci jednej (za-
tiaľ prevažne zadnej) nápravy, teda „priečne“, „ľavo – 

pravé“ alebo vektorovanie „západ – východ“, je za-
tiaľ dosť čerstvou novinkou, aspoň v miestnych eu-
rópskych pomeroch, ako sme uviedli v úvode prvej 
časti tohto príspevku. Tento princíp umožňuje účin-
nejšiu a pohotovejšiu aktívnu kontrolu stáčania vozi-
dla v porovnaní so systémom pozdĺžneho smerovania 

momentu, čo vytvára ďalšiu možnosť regulácie jeho 
vlastností pri jazde v zákrute v zmysle dodržania pri-
bližne neutrálneho správania sa. To má priamy odraz 
v bezpečnosti jazdy zákrutou, pretože pneumatiky ne-
rovnako zaťažených vnútorných a vonkajších kolies sú 
rovnomernejšie zaťažené prenášanými silami. 

 Obr. 13 Funkčné schémy TV-diferenciálov 

 Obr. 14 Funkčná schéma TV–diferenciálu ZF 

 Obr. 15  Delenie a tok hnacieho momentu v TV–diferenciáli ZF
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 Obr. 10 schematicky znázorňuje základný koncept 
priečneho smerovania hnacieho momentu. Bežný ná-
pravový diferenciál (symetrický – kužeľový alebo pla-
nétový) rozdeľuje hnací moment prichádzajúci od mo-
tora a prevodovky v pomere 1:1 medzi ľavé a pravé ko-
leso, teda hnacie sily sú na obidvoch kolesách rovnaké, 
a to aj pri jazde v zákrute pri rozdielnych otáčkach ko-
lies (presne to platí, len ak neuvažujeme s vnútorným 
trením v diferenciáli). Diferenciál, ktorý je vybavený 
TV (Torque – Vectoring) – modulom, umožňuje vznik 
rozdielu momentov privádzaných k ľavému a pravému 
kolesu aktiváciou prídavného prevodového systému, 
ktorý spomaľuje jedno a urýchľuje druhé koleso (pod-
ľa potreby) oproti ich normálnym otáčkam určeným 

rýchlosťou jazdy a polomerom zákruty. To vyvolá na 
urýchľovanom kolese prídavnú hnaciu silu, na spoma-
ľovanom kolese prídavnú brzdnú silu. Táto dvojica prí-
davných pozdĺžnych síl tvorí stáčavý moment v požado-
vanom zmysle, ktorý podporuje alebo potláča stáčanie 
vozidla dané natočením volantu a okamžitým jazdno-
-dynamickým stavom. Otáčková diferencia kolies opro-
ti normálnemu stavu sa dosahuje zaradením prídavné-
ho (v súčasnosti výlučne planétového) prevodu, ktorý 
sa aktivuje zopnutím príslušnej lamelovej spojky alebo 
brzdy. Na obr. 11 je funkčná schéma TV – diferenciálu 
Mitsubishi AYC (Activ Yaw Control, „yaw“ je anglický 
výraz pre stáčanie vozidla). Ide o základný kužeľový di-
ferenciál vybavený TO–modulom tvoreným neúplnou 

planétou (bez korunového kolesa) s trojitými satelit-
mi na spoločnom pevnom nosiči (spojenom s obalom). 
Skriňa diferenciálu (klietka) je spojená s ľavým cen-
trálnym kolesom, stredné (menšie) a pravé (väčšie) 
centrálne koleso sa podľa potreby pripájajú pomocou 
pravej alebo ľavej lamelovej spojky k hnaciemu hria-
deľu pravého kolesa, čím sa jeho otáčky zväčšujú ale-
bo zmenšujú. Otáčky ľavého kolesa sa potom o rovna-
kú hodnotu zmenšia alebo zväčšia vďaka kužeľovému 
diferenciálu. Obr. 12 znázorňuje celkovú zostavu tohto 
diferenciálu.
 Japonská automobilka Mitsubishi bola prvá, kto-
rá sa začala zaoberať systémom aktívnej kontroly stá-
čania pomocou smerovania hnacieho momentu. V roku 
1996 predstavila prvé vozidlo schopné sériovej výro-
by s týmto diferenciálom. Vyvinula aj ďalšiu modifiká-
ciu Super AYC vybavenú planétovým nápravovým dife-
renciálom. Z japonských automobiliek sa k tomu pripoji-
la ešte Honda svojim diferenciálom ATTS. V poslednom 
období vzniká značný „šum“ v tomto smere v európ-
skych automobilkách. Do koncepčného riešenia tých-
to systémov sa zapájajú výskumno–vývojové podniky 
ako Ricardo alebo Magna Steyr. Všetky tieto systémy 
sa navzájom odlišujú prakticky len usporiadaním prí-
davného planétového prevodu a riešením lamelových 
spojok alebo bŕzd, pričom sa bazíruje na čo najmen-
šom brzdnom momente potrebnom k aktivácii prídav-
ného prevodu (to je totiž strata na celkovom hnacom 
momente) a na čo najmenších výrobných nákladoch. 
Prehľad funkčných schém týchto diferenciálov je na 
obr. 13. Najnovšie nemecký výrobca prevodoviek ZF 
Fridrichshafen zavádza do výroby TO–diferenciál pre 
BMW X6 a pripravuje podobný pre Audi S4 quattro. 
Funkčná schéma tohto diferenciálu je na obr. 14 a líši 
sa od doteraz uvedených symetrickým usporiadaním 
dvoch TV–modulov s príslušnou lamelovou brzdou (pre 
ľavé a pravé koleso) po obidvoch stranách základného 
kužeľového diferenciálu. Prídavný prevod tvoria opäť 
neúplné planéty (bez korunových kolies) s dvojitými 
satelitmi na spoločnom otočnom nosiči. Vnútorné cen-
trálne kolesá sú spojené so skriňou diferenciálu, von-
kajšie s hnacími hriadeľmi kolies. Pri aktivácii systému 
lamelová spojka zabrzdí nosič satelitov na jednej stra-
ne, čím sa príslušné koleso nápravy urýchli a vznikne 
na ňom prídavná hnacia sila. Opačné koleso sa vply-
vom činnosti základného diferenciálu spomalí a vznik-
ne na ňom prídavná brzdná sila. Obr. 15 znázorňuje de-
lenie a tok celkového hnacieho momentu 2000 Nm cez 
tento diferenciál pri zabrzdenej pravej lamelovej spoj-
ke. Rozdiel hnacích momentov na ľavom a pravom ko-
lese, ktorý je v tomto prípade 920 Nm, je dostatočný 
pre potrebu regulácie smerovej dynamiky vozidla. Obr. 
16 znázorňuje celkové usporiadanie diferenciálu, obr. 
17 detailný pohľad na základný kužeľový diferenciál, 
satelity a lamelovú spojku ľavého TV–modulu. 
 Očakáva sa, že systém priečneho smerovania 
hnacieho momentu prinesie výrazné zlepšenie smero-
vej dynamiky a tým aj jazdnej bezpečnosti osobných 
automobilov.

Ing. Roman MOČKOŘ, CSc.

 Obr. 16 Celková zostava TV–diferenciálu ZF 

 Obr. 17 Pohľad dovnútra TV–diferenciálu ZF 



Ponuka služieb 

53www.mot .sk

Bratislava
Ford Centrum

Žilina
VIP Auto

Poprad
Autonova

Košice
Szilcar

Prešov
Built Humenné

Complex

Banská Bystrica
Euromotor

Nové Zámky
Trans-tech

Nitra
N-Motor

Bánovce nad Bebravou
Auto Koiš

Trnava
Auto J+J

Trenčianska Turná
Auto Koiš

Zoznam autorizovaných predajcov a opravcov vozidiel značky Ford

Predajca Adresa Mesto Telefón web E-mail

Ford Centrum Tuhovská 9 Bratislava 02/33526 200 www.fordcentrum.ford.sk ford.ba@summit.sk

Auto J+J Priemyselná 9 Trnava 033/5532 615 www.autojj.sk autojj@tt.psg.sk

N-Motor DráÏovská 5 Nitra 037/6580 356 www.n-motor.ford.sk ford@n-motor.sk

Auto Koi‰ Trenãianska cesta 62 Bánovce n/Bebr. 038/7603 504 www.autokois.ford.com durechova@autokois.com

Auto Koi‰ Bánovská cesta 1032 Trenãianska Turná 032/6402 600 www.autokois.ford.com matuska@autokois.com

VIP Auto Pri celulózke 361/4 Îilina 041/7632 977 www.vipauto.sk ford@vipauto.sk

Euromotor âere‰Àová 8A Banská Bystrica 048/4727 777 www.euromotor.sk ford@euromotor.sk

Trans-tech KomárÀanská ces. 9/A Nové Zámky 035/6423 388 www.transtech.ford.sk transtech@transtech.sk

Autonova V˘chod 3406 Poprad 052/7733 233 www.autonova.ford.sk ford@autonova.sk

Built Petrovanská 44 Pre‰ov 051/7567 333 www.built.sk built@built.sk

Complex Hrnãiarska 21 Humenné 057/7720 731 www.complex.ford.sk fordcomplex@stonline.sk

Szilcar Alejová 2 Ko‰ice 056/6442 052 www.szilcar.ford.sk ford@fordszilcar.sk
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Keď v roku 1965 uviedol Ford na trh svoj typ Tran-
sit, definoval ním nový sektor úžitkových automo-
bilov. Robustnosť, spoľahlivosť, bezpečnosť, ľah-
ká dostupnosť náhradných dielcov z rozsiahlej pre-
dajnej siete a ich prijateľná cena sa ani po viac ako 
štyroch desaťročiach existencie tohto typu na eu-
rópskom trhu nezmenili. Vďaka tomu sa majitelia 
Transitov po opotrebovaní svojich vozidiel pravidel-
ne rozhodujú pre kúpu novej generácie tohto, už le-
gendárneho, typu.
 Ford Transit prvej generácie z roku 1965 mal na 
tú dobu viacero mimoriadne moderných technických 
riešení. Mal okrem iného prístrojový panel s tlačenými 
obvodmi, voliteľné uzamykanie riadenia, bočné dvere 
uľahčujúce prístup do nákladového priestoru.. Ešte tá 
istá generácia po krátkom čase dostala reflektory s ha-
logenovými svetlami, bezdušové pneumatiky a hmot-
nostne úsporné listové pružiny. Dnes sú to samozrejmé 
prvky všetkých podobne koncipovaných úžitkových au-
tomobilov bez ohľadu na značku, ale v tom čase to bo-
li výnimočné riešenia. Prvé Transity poháňali buď zá-
žihové motory - 1,7-litrový s výkonom 54 kW, 2-litro-
vý s výkonom 62,5 kW alebo vznetový motor Perkins 

s nepriamym vstrekovaním naf ty s výkonom len 
32 kW.  Ford Transit sa vlastne nepretržite zdokona-
ľoval a len ťažko možno jednoznačne určiť najvýznam-
nejšie míľniky v jeho histórii. Významný bol pre Tran-
sit určite aj rok 1971. Dostal vtedy masku chladiča, akú 
mali osobné automobily Ford a nový model mal prvý 
raz označenie odrážajúce zmenu prechodu na metrický 
systém. Číslovanie modelov odvtedy popisuje užitočné 

zaťaženie v kilogramoch delené číslom 10. V roku 1976 
Transit dostal prvý raz miesto bubnových bŕzd kotúčo-
vé na predných kolesách, model 190 s najväčšou cel-
kovou hmotnosťou mal ventilované kotúče. Z hľadiska 
súčasnej snahy hľadať cesty pre zmenšovanie spotre-
by paliva a zmenšovania emisií kysličníka uhličitého 
boli významné aj zmeny realizované na Transite v ro-
ku 1991.

Predstavujeme
FORD TRANSIT

Zdatný štyridsiatnik
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 Transit dostal turbodúchadlom prepĺňaný vzne-
tový motor a stal sa  prvým užitkovým automobilom 
s elektronicky riadeným ovládaním akcelerátora. Pre-
konštruovaná štruktúra karosérie zlepšila bezpečnosť 
a zaručovala splnenie náročnej nárazovej skúšky do tu-
hej bariéry pri rýchlosti 48 km/h pri zadržaní trojseda-
dla a cestujúcich. 
 Hneď na rozhraní tisícročí  predstavili nový Ford 
Transit s možnosťou predného a zadného pohonu 
s priečnym alebo pozdĺžnym uložením motora na rov-
nakej platforme a došlo k 95-percentnému súladu me-
dzi týmito dvoma variantami. Transit mal vtedy naj-
väčšiu strechu lisovanú z jedného kusa plechu, tri typy 

rázvoru náprav, štyri nákladné dĺžky a tri výšky stre-
chy. Príznačná spoľahlivosť predchádzajúcich generácií 
nedovolila zapochybovať o kvalite tejto novej generá-
cie s nezvyčajne veľkým počtom možných verzií a tak 
medzinárodná porota motoristických novinárov zvoli-
la Transit za Dodávku roka (Van of the Yeaar) 2001.
 V roku 2005, keď vo Forde oslavovali 40. výro-
čie existencie Transitu, bolo vyrobené 5-miliónte vo-
zidlo tohto typu.Súčasnú generáciu Transitu spo-
ločnosť Ford of Europe predstavila v roku 2006. 
Pri jeho príprave konštruktéri riešili mnohé dilémy. Me-
niť niečo na tak úspešnom produkte, akým je Transit, 
je značným rizikom. Ale zotrvávaním na rovnakej úrov-

ni nie je možné udržať sa 
na špičke v silnej medzi-
národnej konkurencii. 
Priebežné zbieranie a vy-
hodnocovanie pripomie-
nok a skúseností s po-
užívaním Transitov od 
zákazníkov v mnohých 
š tátoch napokon roz -
hodlo o rozsahu zmien, 
aby Transit aj v nasledu-
júcich rokoch zostal naj-
obľúbenejším európskym 
úžitkovým vozidlom.
 

 Súčasná, šiesta generácia Fordu Transit je schop-
ná splniť požiadavky zákazníkov z takmer všetkých 
sfér obchodu a služieb. Zákazníci si môžu vybrať od 
Transitu 260 SWB panel (krátky rázvor náprav), cez 
valník s dlhým rázvorom a dvojkabínou, až po se-
demnásťmiestny minibus. V ponuke je bohatá pale-
ta výkonných a úsporných motorov, vozidlá poskytu-
jú posádke pohodlie a bezpečnosť na úrovni osobných 
automobilov.
 Kvalita zmien novej generácie Transitu nezostala 
bez ocenenia – Transit sa stal opäť európskou Dodáv-
kou roka, tentoraz roku 2007. Ocenenie Van of the Year 
2007 sa prejavilo  významným nárastom objednávok, 
v roku 2007 Ford of Europe predal 224 900 Transitov, 
čo bolo o 30 000 viac ako rok predtým. Obidva závody, 
v tureckom Kocaeli aj v anglickom Southamptone, kde 
európsky Ford Transity vyrába, nedokázali tak opera-
tívne zväčšiť výrobu, aby sa to neprejavilo na predĺžení 
dodacích lehôt vozidiel. V súčasnosti sú už výrobné ka-
pacity v obidvoch závodoch také, že stačia vybavovať 
všetky zákazky v obvyklom čase. Dovozca automobilov 
Ford na náš trh, spoločnosť Summit Motors Slovakia, si 
už stihla zabezpečiť dostatočne pestrý sortiment mo-
delov typu Transit pre vlastný sklad, aby autorizovaní 
predajcovia automobilov Ford mohli operatívne splniť 
požiadavky na nové vozidlo väčšine zákazníkov.

-fd-

Predstavujeme
FORD TRANSIT



Keď stáli Laurens van den Acker a jeho tím pred 
úlohou pripraviť novú dizajnovú identitu značky 
Mazda, museli odkaz a osobitosť tejto značky pre-
transformovať do DNA budúceho dizajnu. Ale čo 
vlastne je dizajnová DNA?
 Ako označenie napovedá, je to podobné ako pri 
ľudskej DNA. Dizajnová DNA je súborom základných 
štylistických prvkov, vďaka ktorým je konkrétne au-
to nezameniteľné. Tieto dizajnérske prvky zaručujú, že 
daný model bude zdieľať charakteristické vizuálne prv-
ky s ostatnými modelmi značky, pričom ich ale zároveň 
budú odlišovať od áut iných značiek. Ide o prvky, ktoré 
sú pre danú značku charakteristické – v našom prípade 
tieto prvky a postupy zaručujú, že modely Mazda vyze-
rajú naozaj ako modely značky Mazda.
 Spravidla medzi tieto osobitné identifikačné prv-
ky patria tvar a vyhotovenie masky chladiča, krivka 
strechy a tvar predných a koncových svetiel. Často ide 
taktiež o priehyby v karosárskych paneloch, tvar okien, 
niekedy dokonca o vzhľad kolies, ktoré dokážu konkrét-
ne vozidlo priradiť k určitej značke. Premyslená kom-
binácia týchto základných štylistických ingrediencií, 
umožňujúca takmer nekonečný počet variácií, potom 
vedie k vytvoreniu úplne osobitého a pritom jednodu-
cho identifikovateľného nového vozidla. V tomto prí-
pade išlo o to, vytvoriť celú rodinu atraktívnych mo-
delov – rozdielnych a osobitých, no predsa na prvý po-
hľad patriacich do ponuky značky Mazda.
 Koncepty automobilky Mazda hrajú nezastupi-
teľnú úlohu pri posilňovaní jej imidžu a vnímaní pozí-
cie značky zo strany spotrebiteľov. Koncepty sú skve-
lým nástrojom na komunikáciu inovatívnych nápa-
dov a pomáhajú vyhodnocovať reakcie potenciálnych 
zákazníkov. Korene automobilových konceptov však 
väčšinou nenájdeme priamo v dizajnérskych štúdi-
ách. O zrodení konceptov sa väčšinou rozhoduje v tí-
me Advanced Product Strategy (APS), čo je zoskupenie 
dizajnérov, marketingových špecialistov a konštrukté-
rov.  Toto strategické plánovanie sa začína skúmaním 
novo sa objavujúcich spoločenských trendov, ktoré 

môžu mať vplyv na definíciu budúcich automobilov. 
Úlohou je definovať požiadavky trhu a mieru pravde-
podobnosti, že zákazníci akceptujú sériovú podobu 
konceptu.
 Tieto prvé rešerše a výskumy často zohľadňujú ži-
votný štýl potenciálnych zákazníkov – posudzuje sa, 
ako zákazníci využívajú svoje súčasné vozidlá, čo im 
na nich vyhovuje a čo naopak, prekáža. V kombinácií 
s marketingovými údajmi, ktoré zohľadňujú zákaznícke 
zvyklosti, je tím APS schopný vyhodnotiť a predpove-
dať úspešnosť jednotlivých budúcich modelov. V tom-
to ohľade je tím APS schopný definovať dizajnovú a vý-
vojovú stratégiu pre akýkoľvek zadaný koncept, pričom 
zaručuje, že koncept bude plne zodpovedať štýlu a filo-
zofii značky Mazda a naplní strategické ciele spájané 
s pripravovaným konceptom.
 Vývoj dizajnu výrazne zefektívňuje a posilňuje úzka 
spolupráca konštruktérov, plánovačov a dizajnérskych 
špecialistov. V tejto fáze sa završuje proces dizajnové-
ho zadania a začína sa vlastný vývoj konceptu.
 Od tohto momentu pracujú dizajnéri spoločne s od-
borníkmi na štrukturálne riešenia automobilov, ktorí 
rozhodujú o rozmiestnení najdôležitejších prvkov a sku-
pín vozidla a o usporiadaní interiéru – tak sa zaručí, že 
vznikajúci koncept bude zodpovedať požiadavkám 
kľúčových skupín zákazníkov. Dizajnéri začínajú vytvá-
rať skicu navrhovaného konceptu – tato fáza sa ozna-
čuje ako tvorba konceptu. V tejto fáze je dizajn voľnejší, 
vytvárajú sa značne invenčné a neviazané skice, kto-
ré zahŕňajú často veľmi originálne riešenia, v ktorých 
tvary a proporcie bývajú veľmi neobvyklé, podrobne 
sa skúmajú aj možnosti aplikácie inovatívnych interié-
rových materiálov, riešení, povrchovej štruktúry a fa-
rebného vyznenia... Dizajnéri samozrejme musia reš-
pektovať platformu vznikajúceho vozidla a dané rieše-
nie priestoru – kritické sú tzv. „pevné body“, teda napr. 
body uchytenia pohonnej jednotky alebo náprav do ka-
rosérie, ktoré definovali konštruktéri.
 Keď je konštrukcia jasne definovaná, pripravu-
jú sa ďalšie skice, ktoré exteriér aj interiér vozidla, 

vrátane detailov, zachytávajú z najrôznejších uhlov. Tu 
sa začína vývoj trojrozmerného hlineného modelu. Pri 
jeho tvorbe sa uplatňujú metódy počítačového mode-
lovania, ktoré umožňujú okrem iného prezrieť si budú-
ce vozidlo zo všetkých požadovaných pohľadov a simu-
lovať aj rozličné okolité prostredia.
 Pri vývoji interiéru konceptu spolupracujú dizajné-
ri so špecialistami na farby a materiály, ktorí pripravu-
jú desiatky farebne zladených návrhov aj so zohľadne-
ním napríklad textúry čalúnenia. Keď je dizajn interié-
ru daný, prichádzajú k slovu opäť počítače a nástroje 
digitálneho modelovania, vďaka ktorým môžu odborní-
ci hodnotiť trojrozmerné vizualizácie a v prípade potre-
by korigovať tvary, formy, textúry...
 Od tohto momentu je možné vyvíjať exteriérové aj 
interiérové súčasti budúceho konceptu. Tie sa zvyčaj-
ne zostavujú v dizajnérskom štúdiu, alebo môžu vzni-
kať mimo materskú spoločnosť - v štúdiách špecializo-
vaných konštrukčných podnikov, ktoré na vývoji dané-
ho prototypu spolupracujú.
 Celý vývojový proces k úspešnému vytvoreniu 
trojrozmerného modelu v mierke 1:1 zahŕňa stovky 
krokov – nutná je neustála kontrola pripravených di-
zajnérskych skíc, pri ktorej by sa odhalil odklon od pô-
vodného zadania. V prípade konceptov trvá celý tento 
proces zvyčajne 12 až 18 mesiacov. Avšak kým sa kon-
cept premení na sériovo vyrábaný typ, rozbehne sa je-
ho výroba a na trhu sa objavia prvé vozidlá – to môže 
trvať aj viac ako päť rokov.

Ako sa navrhuje automobil: 9 krokov od skice po 
koncept
Vývoj dizajnu nového vozidla sa takmer vždy začína 
skicami na papieri. Pre svoju relatívnu jednoduchosť 
a možnosť rýchlych korekcií pracuje väčšina návrhárov 
v úvodnej fáze s jednobodovou perspektívou.
Krok 1 – základy 
Návrhár ceruzkou nakreslí líniu zeme, na ňu posa-
dí v zadanej vzdialenosti dvojicu kolies a vytvorí „ra-
mennú“ líniu. Kreslí sa tenkými čiarami, tak, aby 

Predstavujeme

Svet dizajnu automobilky Mazda
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Koncept Mazda Ryuga – North American Internati-
onal Auto Show 2007, pripravili ho v dizajnérskom 
centre automobilky Mazda v japonskej Hirošime

Koncept Mazda Nagare – Losangeleský autosalón 2007 – je z dizajnérskeho centra Mazdy 
v americkom Irvine a je akýmsi základom nového chápania dizajnu v automobilke Mazda



bolo v prípade potreby vznikajúcu kresbu možné jed-
noducho korigovať.
Krok 2 – približné proporcie 
Návrhár určí základné proporcie vozidla – hrubý obrys 
karosérie a rozmiestenie okien.
Krok 3 – definovanie karosérie 
Návrhár vykreslí obrysovú krivku, pričom začína od 
zadného nárazníku, pokračuje cez strechu a kapotu 
motora a končí dole pri prednom nárazníku. 
Krok 4 – doplnenie detailov 
Ak je návrhár spokojný so základnými rysmi, tvarmi 
a proporciami vozidla, začína s vykresľovaním detailov, 
ako sú nárazníky, svetlomety nebo kolesá.
Krok 5 – dotiahnutie detailov 
Toto je konečná etapa pred vyfarbovaním. Ak je dizaj-
nér spokojný s tým, ako sa jeho návrh vyvíja, prepra-
cuje detaily, väčšinou navrhne textúru povrchových pa-
nelov a dotiahne aj dizajn kolies.
Krok 6 – tiene a svetlo 
Ak je dizajnér až doteraz spokojný so vznikajúcim návr-
hom, prichádza na rad tieňovanie okien a kolies. Ak na-
príklad návrhár vykreslí predné kolesá tmavšie než zad-
né, vyvoláva tým lepší dojem pohybu a dynamiky.
Krok 7 – horizont a okolie 
Táto fáza vyžaduje istú tvorivú odvahu. Pomocou fareb-
ných zvýrazňovačov vykresľuje dizajnér odraz svetla 
v okenných sklách a na povrchu karosárskych panelov. 
Musí si pri tom predstavovať, kde je horizontálna línia 
a ako by sa odrážala na povrchu skutočného vozidla.
Krok 8 – vyfarbovanie 
Pomocou farebných fixiek alebo farbičiek začína návr-
hár vymaľovávať karosériu naprieč jej dĺžkami. Najlep-
šie je vybrať odtiene už skôr použitých farieb.
Krok 9 – cizelovanie 
Konečná fáza. Návrhár vezme do ruky gumu a snaží sa 
určiť, ktoré povrchy smerujú nahor. Ak sú tieto časti 
náhodou prefarbené, potom ich vygumuje – tento po-
stup najlepšie vyvoláva trojrozmerný dojem. 

Dizajn Mazdy: Od konceptu po výrobu 
Vo väčšine prípadov dávajú koncepty jasnú predstavu 
o tvaroch a krivkách budúceho sériového vozidla. Prí-
kladmi takéhoto vývoja môže byť cesta od konceptu 
Ibuki k typu Mazda MX-5 (3. generácie), alebo od kon-
ceptu Sassou k typu Mazda2 (2. generácie).

Riadená spolupráca štyroch globálnych štúdií
Za celosvetový úspech dizajnérskych výtvorov auto-
mobilky Mazda nesú zodpovednosť štyri globálne di-
zajnérske štúdiá, ktoré pracujú v kalifornskom Irvine, 
nemeckom Oberurseli (neďaleko Frankfurtu nad Moha-
nom) a v japonských mestách Jokohama a Hirošima. 
Všetky tieto štúdiá riadi Laurens van den Acker. Lau-
rens van den Acker má kanceláriu v centrále automobil-
ky Mazda v japonskej Hirošime, je teda jasné, že trávi 
veľa času na cestách medzi jednotlivými štúdiami.
 Každé štúdio sa zameriava na vývoj automobilov, 
ktoré sú určené pre ich lokálny trh. Realita je však ove-
ľa komplexnejšia – často totiž model, primárne určený 
pre jedno teritórium, mieri prostredníctvom distribuč-
ných kanálov na trhy iných kontinentov. Preto je kaž-
dé z dizajnérskych štúdií síce zamerané na svoj lokálny 
trh, ale celkovo štúdiá fungujú na báze globálnej spolu-
práce. To vytvára prostredie zdravej súťaživosti a kon-
kurencie jednotlivých dizajnérskych tímov, ale vždy je 
zaručená maximálne efektívna spolupráca.

Nagare, nový dizajnérsky jazyk 

Zoom-Zoom: Fyzikálna interpretácia podnikového 
dedičstva automobilky Mazda
Koncept Nagare, predstavený na autosalóne v Los An-
geles v roku 2006, sa odlišoval od všetkých doteraz 
uvedených konceptov – je to dané predovšetkým jedi-
nečným exteriérovým dizajnom s originálnou textúrou 
povrchových panelov s dramatickými líniami a futuris-
tickými krivkami.
 Na prvý pohľad je zjavné, že koncepty sa v mno-
hom líšia od skôr predstavených konceptov Sassou, 
Senku a Kabura. A nielen ľudia od Mazdy a jej dizaj-
nérskeho tímu chápali, že sú svedkami zrodu nové ce-
losvetové dizajnérskej filozofie.
 Skôr predstavené a veľakrát ocenené koncepty 
vzbudili mimoriadny ohlas na svetových autosalónoch 
v rokoch 2005 a 2006 – názorne totiž naznačovali blíz-
ku budúcnosť energického a vzrušujúceho dizajnu au-
tomobilky Mazda. Nástup konceptu Nagare ale všetko 
zmenil. Išlo o také dramatické uvedenie, o akom sa žiad-
nej automobilke ani nesnívalo.
 Podľa Laurensa van den Ackera stál dizajnérsky 
tím pred úlohou stavať na dynamickom duchu značky 

Mazda – zhmotnenom filozofiou Zoom-Zoom – rýdzo 
osobitný vizuálny dizajn modelov značky Mazda, neza-
meniteľný a dravý, aj keď budú tieto automobily stáť 
pri okraji chodníka. Výsledkom je „Nagare“ či „Flow“, 
úplne nový dizajnérsky jazyk automobilov Mazda.
 Najzreteľnejšia je štruktúra povrchov, ktoré akoby 
predvídali obtekanie karosérie (predovšetkým bočných 
panelov) vzduchom alebo kvapalinou. Tento moment je 
dobre zreteľný na všetkých koncepciách navrhnutých 
podľa filozofie Nagare. Textúra povrchu podporuje hru 
svetiel a tieňov, takže vozidlo akoby sa riadilo priesto-
rom. Tieto povrchy sa samozrejme menia podľa kon-
krétneho typu vozidla a jeho osobitého formovania, čo 
je zreteľné na konceptoch. Hoci sa tieto vozidlá profi-
lujú ako celkom osobité modely, ich štylistický duch je 
zhodný.
 Ďalším na prvý pohľad zjavným a veľmi dôležitým 
identifikačným momentom je charakteristická päťuhol-
níková maska chladiča, ktorá sa zasa pochopiteľne líši 
v rámci jednotlivých modelov, ale vždy jasne deklaru-
je príslušnosť k značke Mazda. Presné krivky, veľkosť 
a stvárnenie masky chladiča zase závisí od charakteru 
jednotlivých modelov, v každom prípade je ale maska 
chladiča základným identifikátorom „tváre“ vozidla.
 Ďalšími charakteristickými štylistickými prvkami 
sú napríklad blatníky a podbehy kolies štýlu RX8 ale-
bo koncové svetlá každého z konceptov.
 Všetky tieto prvky – spolu s klinovitou siluetou 
konceptu – sú základnými kameňmi dizajnérskej filozo-
fie „Flow“. Laurens van den Acker vysvetľuje, že ich zá-
ujem sa presúva i na to, ako transformovať dizajnérsku 
filozofiu „Flow“ do interiéru budúcich vozidiel Mazda.
 „Sústreďujeme sa na tri kľúčové oblasti – orien-
táciu vodiča, vizuálnu aj fyzickú ľahkosť – ktorá je pre 
Mazdu veľmi dôležitá – a „Flow“ – zásada nezaťažo-
vať vodiča zbytočne veľkým množstvom informácií, 
poskytovať mu ich, keď sú potrebné. Kombinácia tých-
to troch prvkov je to, vďaka čomu sú naše interiéry 
jedinečné a naše vozidlá skutočnými modelmi značky 
Mazda.“
 Koncept Nagare – z pohľadu interiéru – znižuje 
stres a úzkosť. To je rovnako dôležité ako nový dizaj-
nérsky prístup návrhárov značky Mazda k vyhotoveniu 
exteriérových panelov a ich textúr.

-ma-

Predstavujeme
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Koncept Mazda Hakaze – Ženevský autosalón 2007,
Je z európskeho dizajnérskeho centra Mazdy v nemeckom Frankfurte nad Mohanom

Koncept Mazda Furai – North American In-
ternational Auto Show 2008, vznikol v štú-
diu Mazda North American Operations 
(MNAO) v kalifornskom Irvine 
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Pri klasickom „plug in hybridnom“ pohone jeho od-
porcovia často poukazujú na jeden problém – vozi-
dlo musí byť pripojené na elektrickú sieť. Čo však 
v prípade, ak vozidlá voľne parkujú napríklad pred 
panelákmi ?
 Tento problém sa rozhodla vyriešiť anglická spo-
ločnosť MIRA pomocou projektu nazvaného H4V (Hyb-
rid 4 wheel drive Vehicle). Na projekte spolupracuje so 
spoločnosťou Energy Saving Trust a celý projekt je fi-
nancovaný anglickým Ministerstvom dopravy. Podľa 
tohto projektu je vozidlo okrem klasického pohonu vy-
bavené zásobníkom elektrickej energie, ktorý možno 
ľahko vybrať z vozidla a preniesť k zásuvke alebo pou-
žiť na iné účely. Celá konštrukcia mala byť odskúšaná 
na   relatívne lacnom vozidle s pomerne malou hmot-
nosťou a s dostatočným batožinovým priestorom. Spo-
ločnosť si vybrala aj u nás populárne vozidlo Škoda Fa-
bia Combi.
 Keďže ide o 50/50 hybridný pohon, konštruktéri 
ponechali vo vozidle klasický 1,4-litrový zážihový mo-
tor s výkonom 60 kW a  doplnili ho dvojicou trakčných 
elektromotorov, ktoré poháňajú zadnú nápravu.
 Pôvodne mali byť trakčné elektromotory umiest-
nené v kolesách, ale z dôvodu problémov s ich získa-
ním konštruktéri pre demonštráciu vhodnosti také-
hoto hybridného systému pohonu použili náhradné 
elektromotory spoločnosti  UQM doplnené o „MIRA e-
-diferenciál“ . Podľa dostupných údajov by mohlo ísť 

H4V - praktický hybridný 
pohon
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o t rakčný e lek t romotor 
UQM 380 Brushless PM 
Motor/Generator. Technic-
ké parametre a charakteris-
tika trakčného elektromoto-
ra sú uvedené v tabuľke a 
na pripojenom grafe.
 Trakčné elektromo-

tory sú poháňané energiou zo zásobníka elek-
trickej energie, ktorý  je zložený z  prenosných 
kaziet a tieto sú umiestnené v batožinovom 
priestore. V tlačových materiáloch sú uvedené 
tri kazety, ale na snímke sú zachytené len dve. 
Kazeta s hmotnosťou 11 kg by mala poskytnúť 
výkon 30 kW. Spoločnosť MIRA  navrhla a vy-
robila zásobník s využitím „Li–ion phosphate“ 
článkov, ktoré majú malú hmotnosť a kompakt-
né rozmery. Čas potrebný na plné nabitie pod-
ľa zverejnených údajov je 30 minút a dojazd 

s plne nabitým zásobníkom pri elektrickom pohone je 
asi  24 km.  Ovládanie celého systému je pomocou prí-
davného zariadenia umiestneného na prístrojovej do-
ske. Riadiaca jednotka  systému umožňuje v meste po-
hon vozidla len trakčnými elektromotormi, v prímest-
skej prevádzke systém pracuje ako sériový hybridný 
pohon a pri jazde ustálenou rýchlosťou ako paralelný 
hybridný pohon. Vozidlo je vybavené aj systémom re-
kuperácie energie pri spomaľovaní.
 Pri jazdnom cykle EÚ dosiahlo vozidlo spotrebu 4,4 
l/100 km, čo v porovnaní s klasickým pohonom zname-
ná  úsporu paliva nezanedbateľných 39 %. Vozidlo dosa-
huje najväčšiu rýchlosť a zrýchlenie podobné ako pri kla-
sickom   pohone spomínaným zážihovým motorom.
 Podľa zverejnených údajov sú náklady na prestav-
bu okolo 2000 eúr. Podľa vedenia spoločnosti Energy 
Saving Trust  by tento nový systém, umožnil hybrid-
ným pohonom byť viac flexibilnými a praktickými pre 
každodenné využitie.    Ing. Ján KRNÁČ
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Ford vyvinul novú funkciu, ktorá môže znamenať bez-
pečnejšie a pohodlnejšie jazdenie. Ide o nastaviteľnú 
pedálovú skupinu. Pre niektorých vodičov nastavenie 
sedadla a volantu nepostačuje na zabezpečenie poho-
dlnej a bezpečnej jazdy. Pedále  môžu byť bližšie k se-
dadlu vodiča   až o 55 mm. Nový systém zlepšuje po-
hodlie   vodičov, ktorí majú pri optimálnom nastavení 
volantu a sedadla pedálovú skupinu ďalej, ako by po-
trebovali pre pohodlné ovládanie pedálov.
Nastaviteľná pedálová skupina využíva na svoj po-
hyb elektrický motor. Ovládací spínač je umiestnený 

na boku čalúnenia sedadla. V „nulo-
vej pozícii“ je nastaviteľná pedálová 
skupina v rovnakej vzdialenosti ako 
pevná, takže ich maximálna vzdiale-
nosť je rovnaká. Nastavenie teda slú-
ži na približovanie pedálov k sedadlu 
vodiča.
Tento systém je dostupný ako príplat-
ková výbava k automobilom Ford Fo-
cus a C-MAX. 

-fd-

Rajiv Bajaj, generálny riditeľ indickej spoločnosti Ba-
jaj, ktorá sa zaoberá výrobou motocyklov, a Carlos 
Ghosn, prezident a generálny riaditeľ spoločností Re-
nault a Nissan 12. mája 2008 oznámili, že vytvoria   
spoločný podnik, ktorý vyvinie, vyprodukuje a uvedie 
na trh automobil s kódovým označením ULC. Tento au-
tomobil by sa mal predávať za cenu od 2500 dolárov.  
Podiel v spoločnosti bude rozdelený nasledovne: 50% 
Bajaj, po 25% Renault a Nissan. ULC by sa tak malo 
stať najlacnejším automobilom na svete.

Toto rozhodnutie sleduje rastúci trh s novými auto-
mobilmi v Indii. ULC sa bude vyrábať v novovybudo-
vanom závode v Chakane (štát Maharashtra) v Indii. 
Zatiaľ sa plánuje s objemom výroby 400 000 vozidiel 
ročne. Predaj začne už o 3 roky, začiatkom roku 2011 
v Indii, a predbežne sa uvažuje aj s možnosťou expan-
dovania na ďalšie rozvojové trhy na celom svete.
Skratka ULC znamená „Ultra Low Cost“. Zatiaľ nie 
je známy dizajn automobilu, jediné dnes dostup-
né informácie dokazujú, že by malo ísť o automobil 

rodinného typu  so 4-stupňovou prevodovkou, a pri 
uvedení na trh bude vybavený len zážihovým moto-
rom. Neskôr sa uvažuje aj o vznetovom motore. Na 
jeho vývoji sa budú podieľať všetky tri spoločnosti 
(Renault, Nissan, Bajaj). Vozidlo sa bude odlišovať od 
toho, ktoré vystavovala spoločnosť Bajaj na autosa-
lóne v Dhillí, a bude priamo konkurovať vozidlu Tata 
Nano a ďalším potenciálnym „newcomerom“. Termín 
predstavenia prvého prototypu, alebo konceptu auta, 
zatiaľ nie je známy.   -rt- 

FORD PONÚKA NASTAVITEĽNÚ PEDÁLOVÚ 
SKUPINU 

Bajaj Auto a Aliancia Renault-Nissan budú 
vyrábať auto za 2500 USD
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Cenníky automobilov
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Alfa Romeo 147

Alfa Romeo 159 Sportwagon

Alfa Romeo 166

Alfa Romeo GT

Audi TT

Audi A3 Sportback

Audi A6

Audi A8

BMW 1

BMW 3 

BMW 5

BMW X3
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

BMW 7

Citroën C2

Citroën C4

Citroën C5

Citroën C8

Dacia Logan

Fiat Panda 4x4

Fiat Grande Punto

Fiat Stilo Multiwagon

Fiat Dobló Cargo

Fiat Croma

Ford Fiesta
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Ford Fusion

Ford Focus

Ford C-MAX

Honda Accord 

Honda FR-V

Honda CR-V

Honda Jazz

Honda S 2000

Hyundai Getz

Hyundai Elantra

Hyundai Sonata

Hyundai Tucson
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Hyundai Santa Fe

Chevrolet Spark

Chevrolet Kalos

Chevrolet Lacetti

Chevrolet Evanda

Chrysler Crossfire

Chrysler PT Cruiser

Chrysler Sebring

Chrysler Voyager

Jaguar X-Type

Jaguar X-Type Kombi

Jaguar S-Type
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Jaguar XJ

Jaguar XK

Jeep Wrangler

Jeep Cherokee

Jeep Grand Cherokee

Kia Picanto

Kia Ceè d

Kia Carens

Kia Sportage

Lada 110

Lada Niva

Land Rover Defender
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Land Rover Freelander

Land Rover Discovery 3

Range Rover

Lexus IS 200

Lexus IS 300

Lexus GS 300

Lexus RX 300

Maybach 57

Mazda 2

Mazda 3

Mazda 6

Mazda RX-8
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Mercedes-Benz A

Mercedes-Benz E-T

Mercedes-Benz SLK

Mercedes-Benz CLS

Mercedes-Benz ML

Mini Cooper

Mitsubishi Colt

Mitsubishi Lancer

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Pajero

Nissan Micra

Nissan Almera
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Nissan Primera

Nissan 350 Z

Nissan X-Trail

Opel Agila

Opel Astra

Opel Vectra Caravan

Opel Signum

Peugeot 206

Peugeot 307 SW

Peugeot 407 SW

Peugeot 607

Peugeot 807
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Porsche Boxster

Porsche Cayenne

Renault Modus

Renault Clio

Renault Megane

Renault Laguna

Renault Scenic

Saab 9-3 Cabrio

Saab 9-3

Saab 9-5

Saab 9-5 Wagon

Seat Altea
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Seat Ibiza

Seat Leon

Seat Alhambra

Smart Fortwo

Smart Forfour

SsangYong Kyron 

Subaru Impreza

Subaru Station Wagon

Suzuki Swift 3 dv

Suzuki Swift 5 dv

Suzuki Ignis

Suzuki SX 4
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Suzuki Jimmy

Suzuki Grand Vitara

Škoda Fabia 

Škoda Octavia Tour Combi

Škoda Fabia Combi

Škoda Octavia

Škoda Superb

Toyota Yaris

Toyota Corolla

Toyota Corolla Verso

Toyota Avensis

Toyota Prius
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Typ karosérie:  S - sedan, K - kombi, C - kupé, CA - kabriolet, V - van, SS - splývajúca zadná časť, T - terénne, R - roadster

Pohon:  4x4 - štyroch kolies, Z - zadný, P - predný

Prevodovka:  M – mechanická / počet prevodových stupňov, A – automatická / počet prevodových stupňov, CVT - plynulá zmena prevodu

Výbava:  A - bezpečnostný vankúš vodiča, D - bezpečnostný vankúš vodiča a spolujazdca, B - bočné bezpečnostné vankúše, K - klimatizácia (aj automatická), 

 E - elektricky ovládané okná, C - centrálne zamykanie (aj diaľkové), T - kontrola trakcie, R - rádio, P - cestovný počítač, ABS - protiblokovací 

 brzdový systém, S - kontrola stability, 0-bez posilňovača riadenia 

Spotreba:  Podľa normy EU 93/116 pre zmiešanú prevádzku (l/100 km)

Motor valce:  R - radový, V - vidlicový, B - boxer, O - rotačný, počet valcov

Ventily:  Počet ventilov v jednom valci

Zmes:  VK - vznetový komôrkový, VP - vznetový s priamym vstrekovaním, ZJ - zážihový s jednobodovým vstrekovaním, ZV - zážihový s viacbodovým 

 vstrekovaním, ZP - zážihový s priamym vstrekovaním, ZK - zážihový s karburátorom

Prepĺňanie:  - bez prepĺňania, T - turbodúchadlo, K - kompresor

Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku
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Toyota Land Cruiser

Volkswagen Polo

Volkswagen Golf

Volkswagen Passat

Volkswagen Pheaton

Volkswagen Touareg

Volvo S 40

Volvo V 50

Volvo V 70

Volvo XC 90

Doplňovačka
Na tohtoročnom 78. roční-
ku autosalónu v Ženeve, 
automobilka Opel predsta-
vila štúdiu (tajnička), kto-
rá zaujala novým systé -
mom protismerného otvá-
rania predných a zadných 
dverí.
1- jednostopové motorové 
vozidlo s pedálmi, 2- vrch-
ná lesk lá náterová far-
ba, 3- pohyblivo spojený 
rad kovových článkov po-
užívaný na pohon bicykla, 
4 -  z ás t r č n ý s k r u t ko v ý 
kľúč, 5- časť spaľovacieho 

motora, v ktorom sa pohybuje piest, 6- kladná elektróda akumulátora, 7- mechanizmus na zamedzenie prívodu vzduchu, 8- sila pôsobiaca proti pohybu 
bicykla, 9- zariadenie na bicykli určené na nesenie batožiny, 10- komunikácia určená na dopravné spojenie, 11- časť pretekov, 12- pohyblivá súčiastka 
spaľovacieho motora, 13- zariadenie na zoslabenie zvuku.

Riešenie  
tajnička - Meriva Concept, 1- moped, 2- email, 3- reťaz, 4- imbus, 5- valec, 6- anóda, 7- clona, 8- odpor, 9- nosič, 10- cesta, 11- etapa, 12- piest, 
13- tlmič.              -jo- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Niekedy potrebujeme zistiť, ako sa, pri tej istej 
rýchlosti jazdy a na tom istom prevodovom stup-
ni, zväčší prevádzková spotreba paliva vozidla po 
zapnutí niektorého spotrebiča elektrického prú-
du, napríklad svetiel, vyhrievania zadného skla, 
elektrického kúrenia, alebo po zapnutí klimatizá-
cie a podobne. Tí, ktorí majú radi matematiku, si 
na tom asi pochutnajú.  
      V Hrách s fyzikou v minulom čísle nášho časopi-
su sme sa zaoberali posudzovaním vplyvu zapnutia 
spotrebičov na prevádzkovú spotrebu paliva na zákla-
de porovnávania plochy a hmotnosti obdĺžnikov dvoch 
napolitániek. Teraz sa na celú problematiku pozrieme 
skôr teoreticky, s využitím matematiky a geometrie. 
Pri porovnávaní spomínaných plôch môžu nastať tri 
prípady:

1. V prípade rovnosti obidvoch plôch „S
p
“ („m

pB 
x P

mB
 

a „m
pA

 x P
mA

“), čiže v prípade rovnakej hodinovej „S
p
 

(g/h)“ a tým aj prevádzkovej spotreby paliva „S
p
(l/

100 km)“ v bode „B“ i v bode „A“ platí rovnica (1) - 
obr. 1. Z toho vyplýva, že po zapnutí spotrebiča sa 
prevádzková spotreba paliva nezmení, teda zostane 
rovnaká.

2. Ak bude v prípade bodu „B“ väčšia plocha „S
pB

“, teda 
väčšia hodinová spotreba paliva „S

pB
 (g/h)“, aj pre-

vádzková spotreba paliva „S
pB

 (l/100 km)“ ako v prí-
pade bodu „A“ - plocha „S

pA
“, potom platia nerovnos-

ti (3) a (4). Z toho vyplýva, že po zapnutí spotrebiča 
sa prevádzková spotreba paliva zväčší.

3. Keď bude v prípade bodu „B“ menšia plocha „S
pB

“, 

teda menšia hodinová spotre-
ba paliva (g/h) - a tým aj pre-
vádzková spotreba paliva (l/
100 km) ako v prípade bodu 
„A“ - plocha „S

pA
“, potom pla-

tia nerovnosti (5) a (6). Z toho 
vyplýva, že po zapnutí spotre-
biča sa prevádzková spotreba 
paliva zmenší.
Teda vidíme, že po zapnutí 
elektrického spotrebiča ale-
bo klimatizácie prevádzková 
spotreba paliva (l/100 km) 
môže zos tať rovnaká, pr í -
padne sa môže zväšiť alebo 
aj zmenšiť. To záleží od toho, 
v akej strmosti krivky špecific-
kej spotreby paliva „m

p
“ práve 

motor pracuje. Rozhodujúca je pritom strmosť krivky 
„mp“ medzi bodmi „A“ a „B“ - teda sklon úsečky AB. 
Na základe spomínanej strmosti krivky, čiže sklonu 
úsečky AB, si teraz viac priblížime predchádzajúce tri 
prípady:

1. Za základ berieme úsečku AB z predchádzajúceho 
prípadu 1, kedy sa prevádzková spotreba paliva zo-
stáva rovnaká (nezmení sa). Vtedy platí rovnica (1) 
a obr. 1. Tomuto stavu zodpovedá určitý základný 
sklon krivky medzi bodmi „B“ a „A“. Tento sklon 
úsečky AB vyznačuje základný uhol alfa1 - obr. 2.

 Ak sa, podľa rovnice (1), plocha „S
pB

“ rovná ploche 
„S

pA
“, potom sa musia rovnať aj vyšrafované plochy 

„delta S
pB

“ a „delta S
pA

“ a musí platiť rovnica 2). 

(pokračovanie)
Doc. Ing. Alexander IKRINSKÝ, PhD.

ROZDIEL V SPOTREBE PALIVA PRE 
„MATEMATICKÝCH FAJNŠMEKEROV“
(nadväzujeme na Hry s fyzikou z minulého čísla)
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 Obr. 02



Auto, ktoré zmenilo svet, bolo niekoľko týždňov 
v slávnej “sklenej skrini” pred Londýnskym mú-
zeom dizajnu.  Vystavenie vozidla práve v centre 
britského hlavného mesta je symbolom jeho dôleži-
tosti - prvého vozidla zostaveného na pásovej mon-
tážnej linke, ktoré prispelo k zmene Ameriky na 
priemyselnú ekonomiku a pohyblivú spoločnosť. 
 Toto vozidlo, Ford T z roku 1910, je zo zbierky brit-
ského národného dedičstva. Auto bolo v múzeu s veľ-
kým úspechom vystavené do 20. apríla. 

Model T oslavuje storočnicu
Model T, láskyplne nazývaný aj „Tin Lizzie“, sa začal 
vyrábať v októbri 1908 a veľmi rýchlo sa stal najpre-
dávanejším vozidlom sveta. Vyrábaný v Detroite (USA), 
Trafford Parku – prvom závode vo Veľkej Británii, Man-
chasteri a na iných miestach sveta,  vládol motoristic-
kej scéne takmer 20 rokov.  Len v Detroite bolo vyro-
bených viac ako 15 miliónov vozidiel – posledné s po-
radovým číslom 15 000 033 zišlo z výrobnej linky 

27. mája 1927. Prvé autá boli zmontované v Piquette 
Parku (Detroit), ale v roku 1911 otvoril Ford nový zá-
vod v Highland Parku, kde mal priestor pre expanziu. 
Prvá výroba sa zamerala na otvorené cestné vozidlá, 
nasledovali ďalšie typy karosérií – Roadster, Coupé, 
a iné, aj komerčné verzie. Pôvodne bolo vozidlo ocene-
né na 850 dolárov, cena však klesala spolu s tým, ako 
Henry Ford dokázal, že jednoduchosť konštrukcie a ob-
jem výroby prispievajú k zlacneniu výroby. 
 Prvá svetová pohyblivá montážna linka určená na 
výrobu automobilov bola postavená v roku 1913 v Hi-
ghland Parku.  Pred jej postavením trvalo zostavenie 
Modelu T 12,5 pracovných hodín – pomocou linky sa 
čas skrátil na 1,5 pracovnej hodiny. Niekoľko rokov bo-
lo vozidlo dostupné iba v čiernej farbe, pretože čierny 
lak schol rýchlejšie ako ktorýkoľvek iný známy odtieň.  
V tomto období Ford neustále zvyšoval mzdy robotní-
kov -  5 dolárov na deň bolo oveľa viac, ako platili kon-
kurenčné závody. Pre robotníkov to znamenalo mož-
nosť  kúpenia si vlastného Modelu T.  

 Do roku 1917 klesli predajné ceny modelu Runa-
bout na 345 dolárov a modelu Touring Car na  360 do-
lárov.  Zároveň rástol aj počet prvkov výbavy – svie-
tidlá spaľujúce olej nahradili  elektrickými reflektormi 
v roku 1915, demontovateľné ráfiky a elektrické štar-
tovanie motora pribudli ako nepovinná výbava v roku 
1919. 
 Výroba a predaj prudko Fordu T stúpali. V roku 
1914 bolo vyrobených takmer 250 000 vozidiel, v roku 
1920 už viac ako milión a v roku 1925 – v čase najväč-
šieho dopytu – opustili brány závodu takmer 2 000 000 
vozidiel Modelu T. Ceny dosiahli historické minimum 
v roku 1925, kedy bolo možné kúpiť  Model T len za   
260 dolárov (čo bolo menej ako tretina pôvodnej ceny 
z roku 1909). 

Prvý Ford vyrobený v Británii 
Model T bolo prvé vozidlo Ford vyrobené v Británii. 
Úplne prvé „T“ bolo skonštruované v Trafford Parku 
(Manchester) 23. októbra 1911. V dvadsiatych rokoch 
sa udržalo niekoľko rokov na čele rebríčka najpredá-
vanejších britských áut. Do uzatvorenia závodu v Traf-
ford Parku v auguste 1927 sa tam vyrobilo viac ako 
300 000 vozidiel. 
 V Británii vyrábané Modely T získali skvelú po-
vesť – v čase mieru i vojny. Počas prvej svetovej voj-
ny poskytol Model T podvozok pre prieskumné vozidlá, 
transportéry prepravujúce guľomety a najmä pre sanit-
ky. Až do zavedenia „dane z konských síl“, ktorá prud-
ko zasiahla Model T, ovládal tento často viac ako 40 % 
britského trhu. Mnoho Modelov T prežilo dodnes či už 
v Británii alebo iných častiach Európy a špecializova-
né kluby sa starajú, aby  boli stále dostupné aj náhrad-
né dielce pre prípadné prestavby či rekonštrukcie.

Poznámka: „sklenená skriňa“ Londýnskeho múzea di-
zajnu je verejné výstavné miesto pred múzeom, ktoré 
je voľne prístupné každému v každom čase.

www.designmuseum.org 

FORD MODEL T BOL HVIEZDOU 
LONDÝNSKEHO MÚZEA DIZAJNU

Zo sveta
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 Náš bývalý vynikajúci motoristický novinár 
a neúnavný propagátor rozvíjajúceho sa automobi-
lizmu v našich krajinách, pán Jaroslav Kalva (1878-
1952)   svojho času povedal: „Bolo by nespravodli-
vé, keby veľké úspechy úplne zatienili drobné sna-
hy o prekliesnenie nových ciest“. V duchu tejto 
myšlienky v tomto pokračovaní sa  budeme, v abe-
cednom poradí, venovať aj menej známym výrob-
com československých malých áut.
 Královohradecká továreň na automobily Aloisa Ne-
jedlého  v Kuklenách so značkou KAN (Kukleny Alois 
Nejedlý) vyrobila v roku 1911 dvojmiestnu Voiturettu 
– v preklade z francúzskeho jazyka je to  vozík - (obr. 
1) s jednovalcovým vodou chladeným motorom obje-
mu 731 cm3 s výkonom 5,1 kW (7 k) a o niečo neskôr 
väčšie dvojvalce typu Torpedo so štvormiestnou ka-
rosériou. Verejnosti ich predstavili na Pražskej auto-
mobilovej výstave   v roku 1912. Nasledujúceho roku 

sa továreň s týmito vozíkmi zúčastnila aj 460 km dlhej 
viedenskej jazdy spoľahlivosti, v ktorej tá malá zvíťa-
zila a získala cenu za najmenšiu spotrebu a najlepší vý-
kon najslabšieho vozidla. V tom istom období sa podnik 
zmenil  na spoločnosť s ručením obmedzeným, dokončil  
novú výrobnú halu a vybavil  ju najmodernejšími obrá-
bacími strojmi. V nej začala aj výrobu nových áut s  vý-
konnejšími motormi, ktorých ročne vyprodukovala   80 
kusov. Výroba tu ale úplne zanikla príchodom prvej sve-
tovej vojny.
 Na II. Pražskom autosalóne v roku 1905 vystavo-
val medzi svojimi motocyklami aj malý jednomiestny 
vozík, továrnik   Petr Kohout z Brna. Splnil tým daný 
sľub, že tu uvedie aj lacný dopravný prostriedok  pre 
tých, ktorí neustále musia cestovať za  svojim povola-
ním. Jeho úmyslom nebolo postaviť výkonné auto pre 
športové výkony,   išlo mu o postavenie lacného, pritom 
spoľahlivého vozidla s čo možno najjednoduchšou údrž-

bou. Jednovalcový motor chladený vzdu-
chom s výkonom 2,94 kW (4 k) chcel vy-
baviť osvedčeným zapaľovaním od spo-
ločnosti Bosch, ale aby zabránil spätnému 
úderu roztáčacej kľuky, vsunul do štarto-
vacieho mechanizmu cez reťazový pohon 
voľnobežné koliesko. Popri tomto vozíku tu predviedol 
aj väčšiu dvojsedadlovú voiturettu s vodou chladeným 
dvojvalcom, ktorý dával výkon 6 kW (8 k).
 V druhej polovici dvadsiatych rokov minulého sto-
ročia sa o výrobu malých áut pokúšali aj páni Kolanda 
v Prahe a Krause v Rumburku. O prvom vieme, že ponú-
kal otvorený kabriolet a uzavreté kupé s motorom zdvi-
hového objemu 500 cm3, ale o druhom nemáme ani fo-
tografický materiál a ani nijaké bližšie technické údaje 
jeho výrobkov.
 Na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia 
aj po Prahe premávali vtedy moderné elektromobily. 

Do dvoch, v rokoch 1900-
1901 v Kopřivnici postave-
ných vozidiel, vstavala spo-
ločnosť Elektr izitats AG., 
Emil Kolben & Co. v Pra -
he dvojicu elektromotorov 
s výkonom 2x2,2 kW (2x3 
k}, z ktorých každý poháňal 
jedno zadné koleso.
Ale jedným z prvých kon-
štruktérov na svete, ktorý 
postavil svoj vlastný auto-
mobil poháňaný elektromo-
torom s výkonom 3,7 kW (5 

k) bol už v roku 1895 Ing. Dr. H. c. František Křižík. 
Postavil celkovo štyri elektromobily a práve posledný 
z nich pre krátky akčný rádius riešil zamontovaním spa-
ľovacieho motora L & K s výkonom 20,6 kW (28 k), kto-
rý poháňal dynamo dobíjajúce drahé a ťažké akumu-
látory. S podobným riešením prišli neskoršie aj Jakub 
Lohner a Ferdinand Porsche.
 Zdeněk Klika v Prahe X. bol výhradným predajcom 
dvoj- až trojsedadlových roadsterov KROBOTH FAVO-
RIT (obr. 2) z roku 1930, ktoré v Štemberku za výdat-
nej pomoci mecenáša Dr. K. Grohmana vyrábal Gustáv 
Kroboth. Roky zbieral skúsenosti v zahraničí, ale po 
návrate domov sa pustil do výroby lacného doprav-
ného prostriedku pre najširšie vrstvy motoristických 
priaznivcov.
 V chrbticovom ráme, ktorý tvorila oceľová rúra, 
bol vstavaný vodou chladený dvojtaktný jednovalec ob-
jemu 567 cm3 s výkonom 7,4 kW (10 k). Na ráme boli 

priečky, ktoré niesli ľahkú karosériu. Obidve nápravy 
boli delené, odpružené vpredu jednou a vzadu dvoma 
priečnymi listovými pružinami. Podvozok bol vybavený 
tlakovými maznicami systému „técalemit“. Elektrické 
príslušenstvo dodávala spoločnosť Bosch a na objed-
návku sa ešte individálne dala dokúpiť avizovaná vý-
zbroj. Hmotnosť vozidla bola 520 kg a pri spotrebe 6 l 
vozidlo dokázalo ísť rýchlosťou až 70 km/h. Zobraze-
ný roadster stál 14 950 Kčs, ale samostatný podvozok 
s reflektormi sa dal kúpiť už za 12 500 Kčs. 
 Teraz po prvý raz zavítame do Mladej Boleslavi, 
kde si podnikavý kníhkupec Václav Klement (1865-
1930) spolu s turnovským strojníkom Václavom Lauri-
nom (1868-1930) po dohodnutom spojení v roku 1894 
prenajali na predmestí dielňu. Začali v nej vyrábať bi-
cykle značky Slávia a keďže postupovali s dobou, za-
krátko presedlali na motocykle. Vo chvíli, keď motor-
ky značky Laurin & Klement jazdili na vrchole športovej 
slávy a víťazili v medzinárodnych pretekoch, konštruo-
vali už mladoboleslaváci svoje prvé malé automobily. Aj 
keď už pred nejakým časom vyhotovili pár štvorkoleso-
vých samohybov, dá sa až rok 1906 pokladať za začia-
tok výroby áut v tejto továrni. Vtedy na trh uviedli dvoj- 
a štvorsedadlové ľahké voituretty s dvojvalcovými, na-
prieč vpredu postavenými, motormi do „V“ zdvihového 
objemu 1005 cm3 s výkonom 5,15 kW (9 k) – typu „A“ 
(obr. 3) a typ „B“ s objemom 1399 cm3 s výkonom 6,6 
kW (9 k). Obidva boli chladené vodou a za chladičom 
mali umiestnený ventilátor, ktorý mal podporovať bez-
pečné chladenie. Magnetoelektrické zapaľovanie sys-
tému L & K bolo v tom čase už relatívne bezporuchové. 
Motory obidvoch voiturett boli uložené v ráme z lisova-
ného plechu, na ktorom s poleliptickými listovými pru-
žinami uchytili aj obidve tuhé nápravy, z ktorých zad-
nú poháňali sprvu reťazou a neskôr spájacím hriade-
ľom. Brzdy boli dve. Nožná pôsobila na spájací hriadeľ 
a ručná na obidve zadné kolesá. Karoséria typu „A“ bo-
la prevažne dvojsedadlová a tento vozík stál 3600 ko-
rún, pričom ľahko dosahoval pri hmotnosti 485 kg rých-
losť až 54 km/h . Typ „B“ so štvorsedadlovou karosé-
riou stál 4200 korún.
 Voituretty mali veľký úspech doma  aj v zahrani-
čí a medzi ľuďmi si svojou schopnosťou splniť im ich 
sen, vyslúžili veľmi dobré meno. Dá sa povedať, že bo-
li prvými malými autami, ktoré bez väčších problémov 

Malé československé automobily 

od  po 

 Obr. 1

 Obr. 2
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zdolávali horské priesmyky v rakúskych Alpách. Robili 
ich v sériách po sto kusoch, čo bola dovtedy u nás pro-
dukcia priam hraničiaca so zázrakom. 
 V roku 1906 založil v Liberci menšiu autodielňu aj 
Christian Linser, ktorý tu od roku 1858 vyrábal kovové 
náradie. V spomínanom roku sa pustil do stavby ľahkej 
voituretty, ktorú predviedol na automobilovej výstave 
vo Viedni. Od ostatných výrobcov takýchto áut sa od-
lišoval tým, že do nej osadili štvorvalcový motor a jej 
karosérie robil na želanie zákazníkov v rôznych vyho-
toveniach. Vyrábal ich len jediný rok, ale za tento krát-
ky časový úsek   tu vyrobili asi 150 takýchto vozidiel.
 V hale Viedenského technického múzea je vysta-
vený jeden z troch vyrobených automobilov, ktoré ako 
svoj v poradí druhý vývojový typ v roku 1880 dal po-
staviť Siegfried Marcus (1831-1898). Rám, ako aj celé 
toto vozidlo, boli vyhotovené z dreva a malo štvortakt-
ný motor s výkonom 1 kW (1,4 k]. Uvádzam to tu pre-
to, že toto „auto“ bolo postavené v Adamovských stro-
járňach pri Blansku a v Národnom technickom múzeu 
v Prahe je k nemu zachovaná aj technická dokumen-
tácia datovaná dňom 22. 1. 1880. A ak aj tento výro-
bok má dosť ďaleko k ľudovým autám, uvádzam ho tu 
ako najstaršie vozidlo postavené na československom 
území.
 V Slatiňanoch vyrábal od roku 1912 karosérie a lú-
čové kolesá z dreva pán R. A. Smékal, ktorý bol aj zá-
stupcom ústrednej predajne požiarnych striekačiek. Ho-
tové karosérie hneď aj montovali na dovážané, prevaž-
ne talianske podvozky. Podľa druhu a rozmeru rámov, 
v ktorých boli už zastavané pohonné agregáty s prevo-
dovkami, vznikali hneď dve nové značky automobilov. 
Pre klasické prevodovky s ozubenými kolesami použí-
val značku Mars a pre podvozky vybavené trecími pre-
vodmi zaviedol značku Turicum.
 Malému autíčku pána Mayera zo Psiarov pri Hron-
skom Beňadiku, tzv. „drndičke“ (obr. 4) sme sa bližšie 
venovali v našom časopise č. 1/2004 v článku Ranný 
automobilizmus na Slovensku.
 Aj jedna z našich najstarších tovární na motocykle 
značky Orion, podnik Viléma Michla v českom Slanom 
postavila v roku 1906 jednu malú voiturettu.
 V roku 1934 rozrušila verejnosť zmienka o kon-
štrukcii nového auta z Brna. Malo sa predávať iba za 
15 000 korún, a dokonca na letáčiku, či prospekte, kto-
rý podnik pre potenciálnych zákazníkov nechal  vytla-
čiť, sa hovorilo o „baťovskej“ cene 9999 korún. Nebolo 
sa čomu čudovať, veď sa malo vyrábať v Zlíne! Okolo 

tohto auta, ktoré sa malo volať Myron, vznikol riadny 
rozruch, keď jeho prototyp vystavili na pražskom au-
tosalóne. Jeho konštruktér, pán Šulák pripravil bezrá-
movú konštrukciu otvorenej karosérie s tromi sedadla-
mi vedľa seba v jednom rade. Krátkozdvihový trojkaná-
lový dvojtaktný jednovalec s kvapalinovým chladením 
objemu 805 cm3 s výkonom13,2 kW (18 k)  bol ulože-
ný na zadnej náprave. Tu bola aj kotúčová spojka, troj-
stupňová prevodovka a diferenciál. K jeho stavbe boli 
použité zliatiny ľahkých kovov - silumín, dural a elek-
trón. Za mierny príplatok sľubovala automobilka Myron 
Brno splnenie akéhokoľvek priania zákazníka, čo sa tý-
kalo výbavy vozidla a uviedla tiež, že pre bežnú mon-
táž stačí jeden jediný kľúč, ktorým bolo možné v aute 
povoliť, alebo utiahnuť všetky skrutky a matice, vrá-
tane sviečok. Nenašiel sa ale žiadny investor, ktorý by 
bol schopný zafinancovať jeho výrobu.
 O vozidielku značky Omega z roku 1923 sme písali 
v druhom pokračovaní nášho seriálu v spojitosti s jeho 
konštruktérom pánom Novotným a výrobou tohto auta 
v brnenskej Zbrojovke.
 Pražská továreň na 
automobily PAF – Pra-
ger Automobil Fabr ik 
a PAT, kde „T“ patrí čes-
kému slovu „Továrna“, 
bola založená v rokoch 
1907-1909 1. Čs. Továr-
ňou na stroje a Strojár-
ňou Františka Ringhof-
fera. Zmontovala z do-
vezených dielcov šesť 
áut podľa vzorov od Re-
anulta, Charronu a Isot-
ta Fraschini. V licencii 
spoločnosti Charron  potom vyrábali drožky s dvojval-
covým motorom, z ktorých vznikla aj úspešná dodáv-
ka s užitočnou hmotnosťou 600 kg. Zároveň sa v kon-
štrukčnej kancelárii pripravovali nové typy cestovných 
vozidiel, ale doba, v ktorej táto spoločnosť vznikla, ne-
bola práve najvhodnejšou pre takéto rozhodnutia. V ro-
ku 1909 Prvá Českomoravská vyplatila spoločnosti 
Ringhoffer vklad vložený do spoločnosti, čím sa sta-
la jej jediným majiteľom a začala na trh uvádzať svoje 
výrobky pod značkou Auto Praga. O jej malých „piccol-
kách“ budeme písať v budúcom pokračovaní. 
 Boli tu však ešte ďalšie tri písmená začínajúce pís-
menom P – PAV. V roku 1919 pripravovali páni Petrá-

šek a Věchet v tu už spomí-
naných Kuklenách malý au-
tomobil, k torý neskoršie 
vyrábali pod začkou Start.
 Samotný zástup -
ca mladoboleslavskej auto-
mobilky v Rakovníku, pán 
B. Pánek, sa podujal v roku 
1920 na zhotovenie ľahké-
ho vozidielka vlastnej kon-
štrukcie. Poháňal ho kva-
palinou chladený dvojval-
c o v ý mo t o r  s  v ý k o n o m 

8,8 kW (12 k) s jednou priečne uloženou listovou pru-
žinou vpredu a štyrmi štvrťpružinami vzadu. Vozík 
v jednoduchej plechovej karosérii s hranatými blatník-
mi, kryjúcimi drôtené kolesá, nielen že vyzeral k sve-
tu , ale sám autor sa s ním v roku 1921 prihlásil na 
medzinárodné automobilové preteky kúpeľných miest, 
kde získal cenu v kategórii „cyclecarov“. Žiaľ, ani on 
nemal na viac, a k výrobe tohto vozidla v širšom me-
radle neprišlo.
 Vyššie spomínaný šikovný zámočník F. Petrášek 
vo svojej nástrojárni v Trutnove tiež vyrábal voituret-
ty s motocyklovým jednovalcom a reťazovým pohonom 
v rozmedzí rokov 1907-1914.
 Druhý, podstatne zdokonalený vozík pod značkou 
Perfekt, vyrobil Petrášek už v Kuklenách. Predstavil 
ho na Pražskom autosalóne v roku 1910. Za nejaký čas 
však vrátil jeho výrobu do Trutnova a Kukleny postúpil 
Nejedlému pre výrobu značky KAN.
 Aj na samom západe Čiech, v Chebe, kde sa vyrá-
bali známe „velocipédy“ a motocykle značky Premier, 
sa objavil v roku 1913 automobil vlastnej produkcie. 

Dvojsedadlový otvorený vozík bol poháňaný vodou 
chladeným štvorvalcovým motorom zdvihového obje-
mu 1014 cm3 s výkonom 8,8 kW (12 k). Mal už tlakové 
mazanie čerpadlom s ozubenými kolesami. Trojstupňo-
vá prevodovka, vrátane spiatočky, bola spolu s moto-
rom a kužeľovou koženou spojkou v jednom bloku. Kole-
sá zadnej nápravy poháňal cez diferenciál spájací hria-
deľ. Hmotnosť vozidielka bola 450 kg a v základnom 
vyhotovení stál 4500 korún. Na zbraslavskom okruhu 
získal jeho prototyp v snehovej fujavici tretiu cenu vo 
svojej kategórii.
 Aj keď sme tu spomenuli pár, dnes už poväčšine za-
budnutých výrobcov, môžeme povedať, že náš zoznam 
nie je úplný. Okrem uvedených výrobcov sa iste vyskyt-
li rôzne menšie dielničky a jednotlivci, ktorí sa voči väč-
ším továrňam nemohli presadiť. Ich neúspech nemusel 
spočívať v nedokonalosti ich výrobkov, väčšie podniky 
však nemali záujem na akejkoľvek konkurencii a snaži-
li sa ich všemožne znemožniť. Preberali im šikovných 
konštruktérov a odmietali im dodávať komplikovanej-
šie súčasti. Nemohli teda trvale konkurovať sériovej 
výrobe veľkých podnikov, ktorá bola nepochybne lac-
nejšia. A nesmieme zabudnúť ani na prvú svetovú voj-
nu, ktorá   priviedla celú automobilovú produkciu na 
československom území na pokraj skazy.

Text a kresby: Ján ORAVEC Obr. 3

 Obr. 4



Historické vozidlá
FORD T,  rok výroby 1926

Spomienka...
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Piata prvomájová 
TATRA RALLYE

 Dňa 5. mája 2008 skonal najstarší aktívny sloven-

ský veteránista, pán Vojtech Anderle. Narodil sa 23. no-

vembra 1916 a celý svoj život venoval motorizmu, mo-

toristickému športu a posledných štyridsať rokov his-

tor ick ým voz idlám. Svojim ž ivotom a ak t iv i tami sa 

navždy zapísal do análov slovenskej motoristickej his-

tór ie. V našom časopise sme písal i o pánovi Ander-

lem pri prí ležitosti jeho osemdesiatych, osemdesiatych 

piatych a deväťdesiatych narodenín. Propagoval, aby sa na 

Slovensku vytvorila jediná silná organizácia zaoberajúca sa 

historickými vozidlami. Táto túžba sa mu zatiaľ nesplnila.

 Bol skutočným nestorom historického motorizmu na 

Slovensku.

Česť jeho pamiatke!

 1. Štart bol na Hviezdoslavovom námestí  2. Pán Baliga informuje pána Adamsa o činnosti Ve-
teran klubu TATRA 141 

 3. Legendárne vozidlá TATRA 600 a 87 spredu, 

 4. .... a zozadu.  5. Tradičný účastník TATRA 815 PUMA pána Lopraisa  6. Jediné nové vozidlo TATRA 8x8 Terno 1 S2

 7. Slovenská armáda predstavila niektoré vojenské 
verzie vozidiel TATRA 815

 8. Skupina nákladných veteránov pri hoteli 
 Radisson  

 9. Skupina tatroviek pri klubovom múzeu

Táto akcia v Bratislave začala vete-
ránistickú sezónu 2008. Konala sa 
v dňoch 30. apríla až 3. mája, a bol to 
piaty, „jubilejný“ ročník.
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Galéria veteránov
na Slovensku

 Účastníci a hostia boli ubytovaní ako každý rok, vo 
štvorhviezdičkovom hoteli West na bratislavskej Kolibe. 
Prvý deň viedla trasa merajúca 141 km (podľa veterána 
TATRA 141) po západnom Slovensku. Druhý deň mala 
trasa  dĺžku 111 km (podľa veterána TATRA 111), a vie-
dla po Rakúsku.

 Akcia bola určená pre osobné a nákladné autá 
značky TATRA. Pre spestrenie pelotónu veteránov bo-
li pozvaní vybraní účastníci na osobných a nákladných 
vozidlách aj iných značiek.
 Podujatie navštívil pán Ronald Adams, predse-
da predstavenstva a generálny riaditeľ automobilky 

TATRA. Zároveň odovzdal pánovi Baligovi nové vozi-
dlo TATRA Terno 1S2 pre spoločnosť INSTA.
 Podujatie bolo ako z rozprávky, všetko bolo také, 
ešte aj počasie. Netreba viacej o tom písať, všetko po-
vedia nasledujúce fotografie.

-KN-

 10. Pán Kiaba s manželkou a šesťnásťvalcovým auto-
mobilom CADILLAC z roku 1930 

 11. Známy spevák Janko Lehotský štartoval na 
rýchlom PORSCHE 911 z roku 1974 

 12. Pán Preis opravuje vodnú hadicu na dvanásť-
valcovej TATRE 80. Asistuje mu Ivan Kulifaj ml.

 13. Posledná vyrobená osobná tatrovka – TATRA 
700 

 14. Aj nákladnú TATRU by z priekopy oslobodil ame-
rický LA FRANCE z roku 1943 

 15. Program skrášľovali mažoretky 



Pred tridsiatimi rokmi (1978) uviedla HERPA na 
trh svoje prvé štyri modely osobných automobilov 
- v minimierke M 1:87. Ich vernosť predlohe nad-
chla aj dospelých zberateľov až tak, že sa zo znač-
ky HERPA už onedlho stala svetová jednotka. Ibaže 
dnes už rovnomenná spoločnosť vyrába dopravné 
prostriedky, ktoré sa pohybujú aj... prosím, prečí-
tajte si (opäť) titulok! Lebo bez diferzifikácie to už 
skrátka nejde asi nikde... 

 Už tri desaťročia nemecká spoločnosť HERPA obo-
hacuje svet a naše životy o tie najmodelovejšie samo-
hyby, aké kedy uzreli svetlo sveta. V minimierke 1:87, 
i ďalších minimierkach - až po M 1:1000. S priam rafino-
vanými detailami, neraz sčasti funkčnými! Veď len po-
súďte: Na obr. 1 je napríklad pýcha výrobcu traktorov, 
americkej spoločnosti John Deer. Traktor radu 7920, 
silák schopný vyvinúť výkon až 172 kW. HERPA  mo-
del uviedla na trh v roku 2006 - ako prvú ukážku svojej 
vlastnej poľnohospodárskej techniky. Lebo diferzifiá-
cia utužuje prvenstvo... Obr. 2 a čerstvá novinka, ťahač 
DAF XF 105 SSC z roku 2005, s veľkou „vesmírnou“ ka-
bínou Space Cab - ale vyrába sa aj s menšou. Predná 
náprava modelu je schopná prispôsobovať sa nerovnos-
tiam povrchu, ovládať sa dá volantom. Teda, ak sa do 

tej nebeskej kabíny prepracujete. O čo ale nejde; o čo 
v tomto prípade ide, je prekrásne (na)maľovaný motív 
- na kabíne, i na oplachtovanom návese. A la nemecká 

špedičná spoločnosť Nowotny z Ludwigsburgu. Na té-
mu Kráľ Artuš. Čo bol údajne najlepší panovník britské-
ho kráľovstva všetkých čias, úradujúci spoza okrúhle-
ho stola - na svojom dvore v Kamelote. Veď mu aj radil 
ten múdry Merlin, nepochybne takisto Kelt. Vládol múd-
ro a spravodlivo, nepriateľov sa nebál, a podporoval aj 
stavebný priemysel - ak išlo o hrady či chrámy... Aj mní-
si o ňom potom písali - pekne. Takže dnes si už nie je 

nikto istý, či vôbec niekedy naozaj existoval. Veď uznaj-
te: Vraj chránil slabých proti mocným, chudobných pro-
ti bohatým, skrátka celkom naopak, ako je to v našej 
modernej dobe. Takže si radšej pozrite obr. 3, je totiž 
podstatne realistickejší... Obr. 4 zas zachytáva staveb-
nú dopravnú techniku a prepravu aj tých najťažších bre-
mien po cestách. Akože v jednom. Síce nie našich, lebo 
aj taká cesta musí mať aspoň akú-takú kvalitu, keďže 
až toľko výtlkov v nej môže vrhnúť do potoka aj ťažký 
bager. Ale čo poviete na nový Trabant - na obr. 5? Už 
existuje - ako model v M 1:87. Onedlho sa má však tá-
to novinka vyrábať už aj ako jeho predloha. Keďže ten 
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PO SUCHU, NA VODE, VO VZDUCHU 
I VZDUCHOPPRÁZDNE

 Obr. 1 - Poľnotechnika a la HERPA: Traktor značky John Deer radu 7920 s vysýpacou vlečkou radu 2a, a si-
lážna rezačka John Deer série 7000 s „funkčným“, takmer desať metrov širokým adaptérom značky Kemper 
schopným odrezať čokoľvek už vo výške niekoľkých milimetrov nad zemou. Ako sa tento mamut prepravuje? Po 
svojich - ale so zvinoutou rezačkou, čo kopíruje aj model!  

- Osobitne pekne mám starému nafotiť túto policajnú volgu, na ktorej vraj sprevádzal okresného tajomníka celých 
dvadsať rokov ešte predtým, ako sa aj on sám stal miliardárom

 Obr. 3 - Šperky modelárskeho umenia dneška: (Sovietska) Volga M 21 vo farbách VB bývalej ČSSR,  BMW 
X5, Mercedes S600 a kabriolet Porsche Targa

 Obr. 2 - HERPA, najväčší výrobca miniatúrnych ťahačov na svete: Každý mesiac  sa objaví aj takáto  lahôd-
ka, umelecky pomaľovaný ťahač s návesom - podľa skutočnej predlohy. Čerstvou novinkou je DAF XF 105 SSC 
s návesom s pomaľovanou plachtou (tu  na tému „Kráľ Artuš“)

 Obr. 5 -  Fantázia či realita? Od roku 2008 skutoč-
nosť! Nový Trabant, ktorý bol verejnosti predstavený 
už na IAA v roku 2007 - aj keď len ako maketa. Funkč-
ný originál sa má objaviť na IAA budúci rok (2009)

 Obr. 4 - Ďaľší mamuti v teréne, tentoraz spomedzi  stavebných stojov: Ťahač MAN TGA XL spoločnosti 
Westfracht s osemnápravovým nízkoplošinovým  návesom naložený pásovým bagrom Liebherr 954 Litronic 
Longfront - a  pásový bager Liebherr PR 734 XL  



starý už mal 7. novembra (!) 2007 päťdesiatku... HERPA 
sama ho v pôvodnej podobe vyrobila a aj predala v poč-
te niekoľko stotisíc kusov. Preto prišla k slovu „Inicia-
tíva New Trabi“; založený bol spolok rovnako zaťaže-
ných, a saskou spoločnosťou IndiCar (z okresu Zwic-
kau) aj navrhnutá jeho nová podoba. Táto spoločnosť 
ho má vyrábať - a predstaviť verejnosti vo Frankfur-
te na IAA 2009! Viac možno inokedy... Vlani HERPA in-
tegrovala do svojej ponuky aj svetoznámu značku Mini-
tanks rakúskej spoločnosti Modelleisenbahnen/ROCO, 
ergo - špeciálnu techniku. (obr. 6)! Značka sa teší znač-
nej popularite už od roku 1960, a to vraj povznáša. Tak-
že sa povznesme aj my: HERPA je totiž svetovou jenot-
kou aj v oblasti modelov civilných lietadiel - už celé de-
saťročie. Čo zas pripomína obr. 7 - aspoň s jednou z jej 
minidiorám v M 1:500. Ale, aby sa nám hlava nezakrú-
tila, zostúpme na zem ešte raz ! Kvôli tým železničným 
vagónom na obr. 8. Nie, elektrické vláčiky HERPA za-
tiaľ nevyrába, no jeden vlastný predsa len každoročne 
púšťa do obehu.. Lokomotívu a vagóny pritom prebe-
rá od spoločnosti MÄRKLIN, no ich farby i náklad vo-
zidiel už pochádza od nej. A teraz - hup ho do vody! Le-
bo len tam môže plávať aj prepychová jachta Catwalk 
(obr. 9), TOP-novinka roka 2008, fyzicky najväčší mo-
del v mierke 1:87 so značkou HERPA. Meria totiž bez-
mála pol metra! Predlohu, 40,6 m dlhú, 8 m širokú su-
perjachtu s ponorom 2,30 m vyrobili dunajské lodenice 

KaiserWerft v Dolnom 
Bavorsku, opatriac ju 
dvoma 26 -vent i lov ý-
mi vznetovými motor-
mi s výkonom po 2000 
konských sí l, ktorých 
sa nevedia zbaviť pri 
uvádzaní v ýkonu ani 
viaceré automobilky. Čo 
na tom, že podľa plat-
nej normy - ISO sústa-
vy jednotiek - by to ma-
li byť kilowatty. Tých 
by bolo pre tieto moto-
ry len 1470 – a uznáte, 
že číslo 2000 viac ohú-
ri zákazníka... Nad čim 
ale majiteľ jachty priam 
žasne, je palivová nádrž 
- na 36 000 litrov stále 
drahšej nafty. Aby mo-
hol križovať aj oceány. 
Pr i hmotnost i jacht y 
210 ton rýchlosťou až 
18 uzlov za hodinu. Či 
aj po nejakej cunami, to 

už celkom istý nie som. Ako inak: Luxus predlohy do de-
tailov zachytáva aj model, o čom by sme hádam mohli 
niekedy inokedy dopovedať  aj viac...  Teraz však späť 
do vzdušného oceánu, aspoň tak, ako ho zachytáva obr. 
10. A s ním aj porovnanie civilného letectva s vojen-
ským letectvom. Lebo aj to sa už muselo stať súčasťou 
ponuky hračkárskej spoločnosti, ktorá si svoje svetové 
prvenstvo vo výrobe automobilov en miniature muse-
la upevniť ďalšou diverzifikáciou - aj tohto druhu. Kva-
litné modely musia čo najvernejšie spodobovať súčas-
nú realitu. A ako demonštuje obr. 11,  aj vesmírnu do-
pravnú techniku. Hoci tam hore je len vzduchoprázdno 
podľa jedných, no ozajstné nebo zas podľa tých dru-
hých, isté je, že sa tam raz napokon dostane len málo-
kto z nás. Čo by hádam vy-
svetľovalo, prečo sú všet-
k y t ie to modely značk y 
HERPA zberateľmi tak vy-
hľadávané už tu, na zemi.. 
Hoci ešte vždy sa nájdu 
medzi nami aj takí, ktorí 
majú tú drzosť myslieť si, 
že len oni osobne môžu po-
ciťovať priam nebeské po-
city! Ba čo viac, že akurát 
oni sa aj do toho neba raz 

dostať musia! Obyčajne až potom, čo tu, na zemi, robili 
iným hotové peklo. Ešte šťastie pre nás predbežne po-
zostalých, že tu na zemi zvykli používať okrem ochran-
ky aj ochranu. Takže napokon po nich možno veľa živé-
ho nezostane. 

Ing. Štefan ŠTRAUCH
Foto: The World en miniature 

(Branislav Koubek, Maňo Štrauch)

Svet v miniatúre
Xxx

79www.mot .sk

 Obr. 6 - Novinkou v ponuke spoločnosti HERPA je aj rozsiahla špeciálna (vojenská) 
technika, ktorú Herpa prevzala do vlastnej distribúcie od rakúskej spoločnosti Modellei-
senbahnen/ROCO. Ide o najširší sortiment modelov tohto druhu na svete (v M 1:87) pod 
značkou MINITANKS. Prvé z nich sa objavili už v roku 1960. Tu: bojový tank M 48...

 Obr. 7 - Svetovou jednotkou aj vo výrobe miniatúrnych modelov civilných lieta-
diel (v M 1:87. M 1:200, M 1:400, (no najmä) v M 1:500, ako aj v M 1:1000 je spoloč-
nosť HERPA od 90. rokov minulého storočia. Ponuka zahrňuje aj miniorámy...

 Obr. 8 - Vláčiky a la Herpa: Elektrická lokomotíva radu 243 bývalých DR z roku 
1982 (s prezývkou „Biela dáma“;  dnes rad 143 DB) ťahá rad vagónov až s 18 exklu-
zívnymi modelmi automobilov (v M 1:87), z toho päť Trabantov 601 S, štyri Traban-
ty 600 Universal, štyri Wartburgy 353 W - a zrejme kvôli nostalgii po NDR aj jeden 
Moskvič 403. Čo  ilustrujú už tieto dva vagóny... 

 Obr. 9 - Najväčší, takmer polmetrový model v M 
1:87 so značkou Herpa reprezentuje táto novinka, lu-
xusná jachta Catwalk

 Obr. 10 - Airbus A319-112 štylizovaný ako med-
veď (berlínskej spoločnosti germanwings) vis a vis 
s vojenskou leteckou technikou troch štátov: Leckhe-
ed F-104G Starfighter JaBoG 36, Norm 63 nemeckej 
Luftwaffe, Lockheed Martin F-16 „Suffa“ izraelskej 
Defence Force, a ruský Suchoj SU-270B vo farbách 
propagačnej letky ruského vojenského letectva „Ry-
tieri aerobického tímu“. Aj s dvoma vajcami - na zá-
palkovej škatuľke. Kvôli ukážke, ako vyzerajú takéto 
modely mierke M 1:200 

 Obr. 11 - Space Shuttle Atlantis (OV-104) s raketami na pevné palivo, s vonkaj-
šou nádržou a štartovacou platformou - ako model v M 1:500, no aj aj realita, hoci 
len na obale modelu
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Vďaka nastupujúcim klimatickým zmenám sme po-
maly ani nezbadali prechod jari do leta. Jednej kva-
lity do kvality druhej. Po tatárskom plene v roku 
1241 však prechod do bežného života v uhorskom 
kráľovstve bol veľmi ťažký. 
 Kamenné múry Spišského hradu ukázali svoju dôle-
žitosť a tak kráľ Belo IV. vydal v roku 1249 listinou prí-
kaz spišskému prepoštovi k stavbe veže a paláca. Tú-
to stavbu mal vziať prepošt na seba i „s obranou a udr-
žiavaním hradu a na úžitok cirkvi“ ako sa píše v listine. 
Pekne vymyslené. V podstate myšlienka dnes moder-
ných projektov PPP (Public Private Partnership) má na 
Spiši tradíciu už zhruba 760 rokov. Sami vidíte, že myš-
lienka PPP projektov nie je až taká nová...  
 Malo to však svoju logiku. Prepošt totiž hneď po 
akom-takom usporiadaní zmätkov po tatárskom plene, 
začal stavať na kopci oproti hradu v Spišskej Kapitule  
prepoštský kamenný kostol a pravdepodobne aj palác. 
Takže k splneniu úlohy mal prepošt k dispozícii istotne 
financie a majstrov v stavebnej hute. Pravdepodobne 
táto stavebná huta začala svoju činnosť stavbou cister-
ciánskeho kláštora v Štiavniku ešte v roku 1223, ktorý 
dotoval už v Potulkách spomínaný spišský gróf vojvo-
da Koloman, brat Belu IV.. Do tohto kláštora prišli mnísi 
z kláštora vo Wendchocku, ktorý je severozápadne od 
Sandomierza v Poľsku. Mnísi si povolali teda pravdepo-
dobne stavebnú hutu z okrajovej oblasti na východ od 
Krakova. A tak táto stavebná huta sa pustila aj do diela 
na Spišskom hrade, čo dokazujú jednotné stavebné prv-
ky stavieb v Spišskej Kapitule a hrade. Huta bola vyu-
čená a  špecializovaná na cirkevné stavby a jej členo-
via boli pravdepodobne, ako to v tej dobe bývalo, laic-
kými príslušníkmi cisterciánskeho rádu. Miesto stavby 
paláca na hrade, ako naznačuje listina, určil kráľ, prav-
depodobne prostredníctvom župana. Bol to najsevernej-
ší výbežok hradiska, kde hradobný múr sledoval obrysy 
skál, ktoré sú v týchto miestach najstrmšie. Stavitelia 
kostolov, v súlade so  svojimi znalosťami, museli teda 
starý, krivolaký, hradobný múr čiastočne zbúrať a tak 
líniu novej stavby paláca vyrovnať. Vznikol tak pravi-
delný obdĺžnikový pôdorys paláca s rozmermi 12x23,5 
m. Do prízemia dvojposchodového paláca sa vchádzalo 
polkruhom preklenutým vstupným portálom. Prízemie 
osvetľovali malé pozdĺžne okienka, smerujúce na sever 
a západ. Neslúžili len na vetranie a osvetľovanie, ale aj 
na obranu. Na prvom poschodí, podobne ako aj na dru-
hom, bola tiež len jedna veľká sála, ktorú osvetľovalo 
osem združených románskych okien, ako sa dnes pred-
pokladá. Obe sály boli len 4 m vysoké, takže priestoro-
vý dojem bol hodne podobný izbám väčších vidieckych 
domov. Všeobecné romantické predstavy o živote v ra-
nogotickej dobe treba teda riadne korigovať. Palác bol 
priestorovo úplne nedostatočne vnútorne delený. V sá-
lach nebolo ani stopy po rozlíšení miestností podľa ich 
účelu. Uprostred sály býval veľký stôl. Na stenách vi-
seli vlnené vyšívané závesy. Pri stenách stáli truhli-
ce na ukladanie šatstva, bielizne i zbraní, cez deň sa 

na nich sedávalo, v noci slúžili ako posteľ. Ak pribudla 
skutočná posteľ, tak len u majetných. Sama o sebe vy-
tvárala svoj uzatvorený priestor, nech stála v miest-
nosti kdekoľvek. Posteľ bola veľká, široká, v rohoch 
so stĺpikmi, na ktorých bol drevený, alebo látkový kryt. 
Medzi stĺpikmi boli zavesené na drevených žrdiach zá-
clony, ktoré sa dali v noci zatiahnuť. Takže, akoby ma-
lá pevnosť, možno lásky, možno ochrany,  nemeniaca 
sa po stáročia.  Ako vravia dobové dokumenty, takéto 
postele však mali aj svoje bezpečnostné slabé miesta. 
Napríklad na Silvestra 1386  Johana Bavorská, česká 
kráľovná, manželka kráľa Václava IV.,   počas noci na 
Karlštejne vstala a siahla pod posteľ po  „nočnú nádo-
bu“. Vtedy ju napadol veľký kráľov poľovnícky pes, kto-
rý s ostatnými psami spal tiež v miestnosti, a prehry-
zol Johane hrdlo. 
 Posteľná „pevnosť“ však mala aj svoj praktický 
dôvod. Okná sál totiž boli spojené do celej galérie, ne-
boli zasklené a dali sa zatvárať len vnútornými dreve-
nými žalúziami. Dnu prepúšťali svetlo len maličkými 
otvormi, ktoré boli zakryté pergamenom, alebo mechúr-
mi.  Takéto nehostinné obytné priestory starých hra-
dov im dali aj svoje meno. Nemčina skomolila latinské 
slovo palatium, palác, na pfalz a tak pre nemecké hra-
dy zo štaufskej doby sa udomácnilo pomenovanie falc, 
známe aj inde v Európe. Navyše aj do našej slovesnos-
ti pribudlo z latinčiny skomolené slovo palota, ktoré sa 
tak často vyskytuje v našich nádherných rozprávkach, 
v ktorých nám o princoch a princeznách rozprávali na-
še staré mamy, keď sme boli ešte deťmi. 
 Prepoštom platená stavebná huta dostavala pa-
lác, opravila a „vyrovnala“ hradobné opevnenie na 
Spišskom hrade. Navyše, na západnej a južnej strane 
k starému murivu postavila z bezpečnostných dôvodov 
aj malé predhradie. Príjazdovú cestu do hradu zabezpe-
čili dvoma bránami. Brány v tej dobe nemali ani pada-
cí most, ani mreže. Zatvárali sa len masívnymi vráta-
mi. Po takto vykonanom diele, teda zabezpečení obrany 
hradu, stál prepošt pred ďalšou úlohou, ktorú mu v lis-
tine prikázal kráľ. Šlo o stavbu veže. Ale takúto stav-
bu poľská huta stavať nevedela. Prepošt si poradil tak, 
že sa zbavil problému a stavať vežu poveril inú osobu. 
Dnes by sme tento proces nazvali transfer časti tendra 
na subdodávateľa. Že skutočne šlo o transfer v rám-
ci projektu PPP dokladuje listina vydaná o niekoľko 

rokov neskôr, v ktorej syn a nástupca Belu IV., uhorský 
kráľ Štefan V., dal v roku 1270 Phaczovi či Phiochovi 
(Fiokovi) pozemky Ordzoviany a Poľanovce, výmenou 
za vežu na Spišskom hrade, ktorú Phacz postavil na 
vlastné trovy. Postavená veža bola na vtedajšie pome-
ry zvláštna. Niet v nej ani pamiatky po obytných miest-
nostiach ako to bolo zvykom v románskych útočisko-
vých vežiach. Na všetkých poschodiach veže sú len úz-
ke strieľne pre streľbu lukom. Je to ozajstná „veľká 
veža“, bergfrit. Jej najnápadnejším znakom je jej zvlášt-
ny tvar. Ide o valec, ktorý sa smerom nahor silno nerov-
nomerne zužuje. Zúženie je nebadateľné do výšky prvé-
ho poschodia, skadiaľ je do veže prístup z paláca. Od pr-
vého do tretieho poschodia ubúda objem veľmi nápadne 
a štvrté poschodie je zase skoro rovné, nezúžené. Dodá-
va to veži zvláštnu mäkkosť a elastickosť. Z pasívnej 
veže skrytej za hradobnými múrmi jej zostala len polo-
ha uprostred hradišťa, čo je typické pre prechodný cha-
rakter celej stavby a pre dva slohy, ktoré sa tu stretli. 
Tvar veže naznačuje, že vychádza zo vzoru veží stava-
ných v strednom Porýní, z oblasti ohraničenej približ-
ne na juhu Mainzom a na severe Koblenzom. V dnešnej 
terminológii by sme mohli povedať, že šlo o „new tech-
nologies transport”, čiže o prenos nových technológií. 
Spišský hrad z tohto obdobia je teda dielom dvoch sta-
vebných hút, neskororománskej, udomácnenej a zakot-
venej v Poľsku, a gotickej, ktorá doniesla nové a svieže 
gotické umenie. Toto umenie vzniklo v druhej polovici 
12. storočia vo Francúzsku a prenikalo ďalej do Európy. 
Huta prišla pravdepodobne s novou veľkou kolonizač-
nou vlnou, ktorá posilnila nemecké etnikum na Spiši. 
Prepošt už na začiatku nevyšiel „naprázdno“. Takmer 
súčasne, v roku 1250, s miestom na stavbu veže a pa-
láca na Spišskom hrade daroval prepoštovi kráľ Belo 
IV. aj dve dediny Heymuth a Letanovce s rozostavaným 
hradom zvaným Marcelovým. PPP projekty sa aj v mi-
nulosti vyplácali. Prepoštove plány  so stavbou hra-
du však prerušili nepokoje na Spiši, ktorých ohniskom, 
ako inak,  bolo centrum celého kraja, Spišský hrad. 
Ale o tom až nabudúce.

Doc. Ing. Ján ZELEM, CSc.

Staré myšlienky v nových háboch
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 1. Románsky palác

 2. Gotická obranná veža
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